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Abstract 
 

Background and Aim: Development, as a concept, has been associated with various meanings, 

interpretations, and theories. Development is an evolutionary process whereby human capacity is increased to 

start new structures, solving problems, adapting to constant changes, and deliberately and creatively striving 

to achieve new goals. Forests are increasingly recognized as a key element for sustainable development and 

support several Sustainable Development Goals (SDGs), some of which include reducing hunger and poverty, 

regulating fresh water, climate practices, health and welfare, and biodiversity. One of the most important 

indices used to assess deforestation is the Normalized difference Vegetation Index (NDVI), which is used to 

assess forest change trends. The results of all studies that examined NDVI index will be questionable in the 

term of Sustainable Development Goals. This study investigates the trend of NDVI vegetation index during 

the period 2001 to 2018 based on the MODIS data in Malard city. 

Methods: In this study, the MODIS vegetation data at a resolution of 1 km were used. The vegetation data, 

abbreviated MOD13A3, is monthly and with a 1 kilometer spatial resolution. This data covers 830 points for 

Malard city, so that it can be surveyed in 1×1 kilometers of 830 points in the city. Since based on research 

conducted by Farajzadeh et al. (2011:107), May to August have the highest NDVI, this index was extracted 

only in the highest NDVI months, ie May, June, July and August. The data were subdivided into three-year 

intervals and the rate of change was extracted based on the index introduced by the United Nations for 

sustainable development goals. Then annual land use was obtained for a deeper examination.in the final step 

we used an analytic-description method to describe the results in the connection with sustainable development 

goals. 

Findings and Conclusion: The results showed that a decreasing trend was observed in the percentage 

of NDVI area in May, June and July between -0.03 and -0.9% in month. So that, under the maximum NDVI 

months, it was found that the amount of Barren increased about 9 km
2
 every 6 years and the amount of areas 

covered by forests and green plants decreased about 8 km
2 

every 6 years. Therefore, it is necessary to 

implement the measures and plans regarding prevent desertification in the city that will meet the goals of 

sustainable development. 
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 داریتوسعه پا یدر راستا یاراض یو کاربر یاهیشاخص پوشش گ راتییتغ یبررس
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  13/49/1041ش: ریپذ خیتار 46/49/1041ت: افیدر خیتار
 

 دهیچک
مداوم و  ییراتبا تغ یحل مشکالت، سازگار ید،جد یشروع ساختارها یانسان برا یتاست که در آن ظرف یتکامل یندفرآ یکتوسعه ف: هد و نهیزم

و  وندش یشناخته م یدارتوسعه پا یبرا یدیعنصر کل یک. جنگل ها به عنوان یابد یم یشافزا یدبه اهداف جد یابیدست یتالش آگاهانه و خالقانه برا
سالمت و  یی،آب و هوا یها یوهش یرین،آب ش یمو فقر، تنظ یاز آنها شامل کاهش گرسنگ یکنند که برخ یم یتحمایدار هدف توسعه پا یناز چند

 یاهیشود، شاخص تفاوت نرمال شده گ یاستفاده م ییجنگل زدا یابیارز یکه برا ییشاخص ها یناز مهم تر یکیاست.  یستیرفاه و تنوع ز
(NDVIاست که برا )یاهیروند شاخص پوشش گ یبررس هدف این مطالعه شود. یجنگل استفاده م ییراتروند تغ یابیارز ی NDVI دوره  یط

 .استدر شهرستان مالرد  MODIS ی سنجندهها بر اساس داده 0831تا  0831 یزمان

 یبا نام اختصار یاهیپوشش گ یاستفاده شد. داده ها یلومترک 0در وضوح  MODIS یاهیپوشش گ یاز داده ها یقتحق یندر ا ی: بررس روش
MOD13A3 توان آن را در  یکه م یردگ ینقطه را در بر م 381شهرستان مالرد  یداده ها برا یناست. ا یلومترک 0 یمکان حماهانه و با وضو

شاخص  اینرا دارند،  NDVI یشترینتا آگوست ب ماه می ،انجام شده یقاته بر اساس تحقک ییکرد. از آنجا ینقطه شهر بررس 381از  یلومترک 0×0
 ییرشدند و نرخ تغ یمسه ساله تقس یزمان ی. داده ها به بازه هاشدو آگوست استخراج  یژوئن، جوال ،می یعنی NDVI ینباالتر ی باماه هاتنها در 

 تر یقعم ررسیب یبرا ینساالنه زم یاستخراج شد. سپس کاربر یداراهداف توسعه پا یشده توسط سازمان ملل متحد برا یبر اساس شاخص معرف
 استفاده شد. یداردر ارتباط با اهداف توسعه پا یجنتا بررسی جامع یبرا یفیتوص -یلیاز روش تحل یی. در مرحله نهابررسی شد

به میزان  NDVIهای می، ژوئن، ژوئیه و اوت روند کاهشی در درصد مساحت مقادیر نتایج این مطالعه نشان داد که در ماه گیری: جهینت وها  افتهی
های باایر  مشخص گردید که بر میزان زمین NDVIهای با حداکثر % در ماه مشاهده گردیده است. بر اساس نتایج و منطبق بر ماه-103تا  -1018

سال  6کیلومتر در هر  3ها و گیاهان سبز در این شهرستان تا یافته از جنگلی پوششسال افزوده و از میزان نواح 6کیلومتر مربع در هر  3به میزان 
باشد که مطابق با اهداف زایی میاالجرا برای جلوگیری از بیابانهای الزمکارگیری تدابیر و برنامهکاسته شده است. بنابراین، این شهرستان نیازمند به

 وهوایی نظیر سیل و همچنین کاهش آلودگی هوا عمل نماید.آب توسعه پایدار در راستای کاهش خطر فجایع
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 مسأله انیب و مقدمه

 یک توسعه. است بوده همراه مختلف دانشمندان متنوع هاینظریه و تفسیرها معانی، با مفهوم، یک عنوان به توسعه،

 تغییرات با سازگاری مشکالت، با مقابله جدید، ساختارهای شروع نظر از انسان ظرفیت آن، طی که است تکاملی فرآیند

 Duبه نقل از  77: 1666)پیت،  یابدمی افزایش جدید اهداف به دستیابی برای خالقانه و هدفمندانه تالش و مداوم

Pisani, 2006: 88.) 

 آن در که است کشور یک درون در اجتماعی وضعیت یک عنوان به توسعه (146: 2441) ریس تحقیقات طبق 

( 1: 2449) اسمیت و تودارو. شودمی برآورده طبیعی هایسیستم و منابع از پایدار و منطقی استفاده با آن جمعیت نیازهای

 و هانگرش اجتماعی، ساختارهای در اساسی تغییرات شامل که کنندمی تعریف چندبعدی فرایند یک به عنوان را توسعه نیز

-همه توسعه الگوی یک به 1پایدار توسعه. است فقر کردن کن ریشه و نابرابری کاهش اقتصادی، رشد همچنین و نهادها

 و هاهمایش توسعه و همچنین موضوع ریزانبرنامه المللی،بین با اهداف هایآژانس برای ایمعامله است؛ شده تبدیل جانبه

  (.Ukaga et al, 2011 :1)است  زیستمحیط و توسعه فعاالن شعار و مقاالت

باشد که جنگلهای طبیعی میاز موارد بسیار مهمی که در توسعه پایدار مطرح است توجه به منابع طبیعی و سیستم

می نشان را زیستی تنوع برای حیاتی هایزیستگاه تنها نه هاشوند. جنگلها و پوشش گیاهی بخش مهمی از آن قلمداد می

 آب، تصفیه و احتباس خشکسالی، کاهش فرسایش، کنترل کربن، ضبط و کنترل جمله از مختلفی هایروش به بلکه دهند،

 نقش نیز انسان زیستیبه در تفریحی هایفرصت و چوب تهیه طبیعی مانند سیل، مخاطرات از برخی برابر در محافظت

 معیشت برای همچنین و جوی تغییرات تعدیل و کاهش برای سالم جنگلی هایاکوسیستم حفظ در گذاریدارند، سرمایه

 . (Ouyang et al, 2016: 1455است ) مهم بسیار جنگل به وابسته جوامع

شده پیمایشی مشخص گرده است که مالرد در حال حاضر در معرض بیابانی شدن قرار انجام هایبا توجه به بررسی

-باشد. پوشش گیاهی عالوه بر این( که این در خالف جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار جهانی میURL1گرفته است )

وهوایی برای این منطقه که در معرض افزایش جمعیت به دلیل تواند یکی از عوامل تعدیل و کاهش آثار تغییرات آبکه می

عنوان مکانی برای عوامل جذب گردشگر برای ساکنین تهران بهتواند یکی از قرارگیری در حاشیه تهران است، باشد بلکه می

های با وضوح زمانی و فضایی باال میزان رسد با استفاده از دادههای پایانی هفته باشد؛ لذا، ضروری به نظر میاستراحت

نتایج تمامی  شود.تغییرات این شاخص مورد بررسی قرار گیرد و در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار گامی برداشته 

ریزی جهت دستیابی به توسعه اند، روند درازمدت آن را در راستای برنامهپرداخته NDVIمطالعاتی که به بررسی شاخص 

 2418تا  2441طی دوره  NDVIهدف مطالعه حاضر توجه به روند شاخص پوشش گیاهی لذا،  اند.پایدار مؤثر دانسته

 باشد. شهرستان مالرد میدر  2های سنجنده مادیسبراساس داده

 

 پژوهشی نظری مبان
چندین اهداف توسعه  از و شوندمی شناخته پایدار توسعه برای اصلی عنصر یک عنوان به ایفزاینده طوربه هاجنگل

 اقلیمی، اقدامات شیرین، آب تنظیم فقر، و گرسنگی کاهش ها شاملکه برخی از آن کنندمی ( حمایت1)جدول  3پایدار

                                                           
1. Sustinable development 

2. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 
3 Sustainable Development Goals (SDGs) 
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تعاریف این اهداف بطور خالصه  (. World Resources Institute, 2018: 1) باشدزیستی می تنوع و رفاه و بهداشت

 آرمان اصلی را پوشش داده است.  17ارائه شده است و  1در جدول 

گردد شاخص تفاضل زدایی استفاده میزایی و جنگلهایی که برای بررسی میزان جنگلیکی از مهمترین شاخص

باشد که برای بررسی روند تغییرات جنگل به منظور اهداف توسعه پایدار استفاده می  NDVI 1شده پوشش گیاهینرمال

 گردد.می

 NDVI یتوده را ارائه م یستو ز یاهیاز رشد پوشش گ )عددی( یکم یناست و تخم یبازتاب سطح یریاندازه گ 

رطوبت و  یزانها، م سنگدانه یداریخاک، مانند سرعت نفوذ، پا یزیکیف های یژگیها بر و آن های یشهو ر یاهاندهد. گ

خاک را  یشآنها رواناب و فرسا یها یشهو ر یاهاندر حفظ خاک دارند. گ مهمیکه نقش  گذارند یم یرتأث یاستحکام برش

 یتبدر تث یخاک، نقش مهم یاستحکام برش یشبا افزا یاهانگ یشهر یستمدهند. س یدر فصول خشک و مرطوب کاهش م

 .دنک یم یفااو جلوگیری از رواناب و سیل نهرها 

های مناسب و دهد یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی توسعه پایدار نقش تکنیکنشان می 2همانطور که شکل 

باشد. متأسفانه در کشور زایی میها و بیابانکارآمد برای پایش فرایندهای مختلف از جمله تخریب اراضی و تخریب جنگل

عدم وجود داده کارآمد برای بررسی و پایش این نوع فرآیندها سبب شده است که برخی عوامل موجب تشدید شرایط شود. 

های مختلف منابع زمینی این امکان فراهم شده که در وضوح کافی و مناسبی رخدادهای مختلف از امروزه با پرتاب ماهواره

زمانی و فضایی مناسب و منظمی پایش شوند؛ لذا، در این مطالعه نیز  ها با وضوحجمله تغییرات کاربری اراضی و جنگل

 های توسعه پایدار بوده است.ها برای بررسهدف اصلی نمایش این داده

-

 
 (URL2های اصلی در راه توسعه پایدار )چالش .2شکل

 

 

 

                                                           
1. Normalized Difference Vegetation Index 

 چالش ها

تضاد منافع بین 
بخش عمومی و 

 خصوصی

شفافیت ناکافی  
مسئولیت پذیری 
 بخش های مختلف

مکانیسم های ناکافی 
مالی برای توسعه  

 پروژه ها

شکاف در قانون در 
ارتباط با مدیریت 

پایدار و بهره برداری از  
 منابع

عملکرد نامناسب  
 قوانین مرتبط

درک نادرست تصمیم 
 گیرندگان و عموم

مشارکت ناکافی بین 
بخشی حفاظت و 

 توسعه

ظرفیت ناکافی  
تکنیکی برای پایش و 

 ارزیابی فرآیندها
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   .اهداف توسعه پایدار سازمان ملل1جدول 
 آن اشکال درهمه فقر به دادن پایان -1 آرمان

 پایدار کشاورزی ترویج و تغذیه بهبود و غذایی امنیت به دستیابی گرسنگی، به دادن پایان -2 آرمان

 سنین همه در همه برای رفاه تأمین و ترویج و سالم های زندگی تأمین -3 آرمان

 همه برای العمر مادام یادگیری فرصتهای ترویج و برابر و جامع آموزش تأمین -0 آرمان

 دختران و زنان همه کردن توانمند و جنسی برابری تأمین -5 آرمان

 همه برای بهداشت و آب به درسترسی قابلیت و پایدار مدیریت تأمین -9 آرمان

 همه برای مدرن و پیشرفته و تهیه قابل پایدار؛مطمئن، انرژی به دسترسی تأمین -6 آرمان

 همه برای شایسته و مولد و مداوم و کامل شغل و پایدار؛ و جامع محکم، اقتصادی رشد ترویج -8 آرمان

 ها نوآوری پرورش و پایدار سازی صنعتی ترویج احیا، قابل های زیرساخت ایجاد -6 آرمان

 کشورها بین ما و درون نابرابری کاهش - 14 آرمان

 پایدار و احیاء قابل ایمن، جامع، انسانی گاه های سکونت و شهرها ساخت - 11 آرمان

 مصرف و تولید پایدار الگوهای تأمین - 12 آرمان

 آن اثرات و اقلیمی تغییرات با نبرد برای فوری اقدام انجام - 13 آرمان

 پایدار توسعه برای دریایی منابع و دریاها، ها، اقیانوس از پایدار استفاده و نگهدای - 10 آرمان

 متوقف ساختن و زایی بیابان با مبارزه جنگل، پایدار مدیریت زمینی، های اکوسیستم از پایدار استفاده ترویج و اعاده محافظت، - 15 آرمان

 زیستی تنوع دادن دست از ساختن ومتوقف آنها احیاء و ها زمین تخریب

 نهادهای جامع، ایجاد و همه برای عدالت به دسترسی نمودن فراهم و پایدار توسعه برای طلب صلح و وآرام کامل جوامع ارتقاء - 19 آرمان

 سطوح همه در وموثر اتکاء قابل

 پایدار توسعه برای جهانی مشارکت احیاء و اجرا اهداف تقویت - 16 آرمان

 .(1360)پور اصغر سنگاچین، مأخذ: 

 

 پژوهش نهیشیپ

بررسی ( به 1: 2418در زمینه مطالعه حاضر، مطالعاتی توسط محققان متعدد انجام شده است. هونک و دیگران )

ها از اند. در این زمینه آنمنظور برآورد اهداف توسعه پایدار در سوئیس پرداختهها بهطراحی شاخصی برای پایش جنگل

ساله نشان دادند که این روش برای پایش پیشرفت به سمت های سهبهره بردند و برای دوره Landsatهای سنجنده داده

 هایداده دخالت سایر ها باشده توسط آنها پیشنهاد کردند که الگوریتم ارائهید. آننمااهداف توسعه پایدار کمک شایانی می

 یک و کرده هدفمندتر و ترمناسب را هاشاخص تواندمی دولتی، مدیریت و اقتصادی شناختی،جمعیت اجتماعی، جغرافیایی،

 .باشد کشورها از اضافی هایگزارش به نیاز کهاین بدون دهد، ارائه را پذیرمقیاس و سینوپتیک صرفه،به مقرون رویکرد

 باال وضوح با کشاورزی ملی تصویری برنامه هایداده از استفاده با سبز هایزیرساخت ( در ارزیابی371: 2417لی ) 

 های اراضیکاربری از بیشتری انواع شناسایی و ضبط به قادر NDVI هایداده خطر پایدار نشان دادند که که کاهش برای

-داده براساس هریس در تگزاس، ایالت برای سبز هایزیرساخت مساحت درصد کل. هستند هریس تگزاس ایالت در سبز

 این. است پوشش اراضی اطالعات بانک بر مبتنی درصد 6116 با مقایسه در درصد، 9116 متر، 1 باال در حد های با وضوح

 های زیرساخت مکانی خصوصیات برای دستورالعملهایی ایجاد برای باال وضوح با هایداده از استفاده از پشتیبانی مطالعه

 . نموده است فراهم را پایدار خطر کاهش و سبز

 کل نسبت به جنگل ( برای بررسی اهداف توسعه پایدار بررسی سه شاخص مساحت346: 2424کاسل و همکاران )

 زراعت که دارای های کشاورزیزمین مساحتشده نسبت به مساحت کل زمین و تخریب اراضی زمین، مساحت مساحت
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-اند؛ بهبرخی محققان به بررسی این شاخص با روند تغییرات دما و بارش پرداخته پایدار هستند را پیشنهاد نمودند. و مولد

 قابل طوربه 1666 تا 1682 سال از استپ NDVI داخلی، مغولستان شرقی شمال در واقع هالونبیر، عنوان مثال در

 تحت معمولی هایاستپ (. درMa et al, 2004: 29) داشت مثبت همبستگی دما میانگین با و یافت افزایش توجهی

(. این Gu et al, 2005: 753) بود بارش از بیشتر NDVI در دما تأثیر 1666 تا 1683 سال از چینی، لیمونوس سلطه

را با مباحث اقلیمی  NDVIاند؛ اما روند تغییرات شاخص ای نداشتهدست از مطالعات اگر چه به جنبه توسعه پایدار اشاره

 اند. که جزء اهداف توسعه پایدار است، مرتبط ساخته

طی بازه  NDVIها، مراتع و مزارع شهرستان مالرد را با شخص ( تغییرات باغ1363در ایران پیری و همکاران )

 (.1: 1363اند )پیری و همکاران، مورد بررسی قرار داده 2410تا  1687

( از شاخص پوشش گیاهی به عنوان یکی از شاخص های تخریب سرزمین نام بردند و 1367نیک پور و همکاران ) 

 با اغلب دهد می نشان را NDVI منفی و مثبت های روند که پس از بررسی این شاخص در ایالم نشان دادند که مناطقی

 .است گیاهی پوشش کاهش یا افزایش دهنده نشان ترتیب به است که همزمان زمین سطح پوشش طبقات تغییر مناطق

از مرزهای غربی در حال  ایالمتخریب پوشش گیاهی و متعاقباٌ تخریب سرزمین در استان آنها به این نتیجه رسیدند که 

عه در نتیجه تخریب سرزمین بعنوان مانعی بر سر راه اهداف توس پیشروی و سرایت به مناطق مرکزی و شرقی استان است

 پایدار است. 

در   ( به پایش تغییرات پوشش گیاهی در سبزوار پرداختند نتایج نشان داد1044کامل نارستان و همکاران )

اراضی با پوشش خوب و بسیار خوب افزایش مساحت و اراضی با پوشش ضعیف کاهش مساحت را داشته  NDVI شاخص

هکتار در سال  36161به  1373هکتار در سال  13132از خوب پوشش  است. افزایش مساحت در اراضی با

  .یافته است هکتار افزایش  13101هکتار به  2191از عالی پوشش همچنین  و  1360

( در مراتع بروجن تغییرات این شاخص را مورد پایش قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نشان داد 1369پردل و همکاران )

که  مدیریتی سیاستهای درنتیجه. است یکسان واحدهای بهره برداری تمام در اهیگی تولید مقادیر بودن کاهشی و افزایشی

واحدهای بهره  در گیاهی تولید مقادیر در روند بودن بهعلت یکسان شد، خواهد منطقه گیاهی تولید افزایش به منجر

  .نخواهد بود پیچیده چندان رویش فصل طی مختلف برداری

افتد. بیشترین دریافتند که شروع سبزینگی با این شاخص در ماه می اتفاق می( 147: 1364زاده و همکاران )فرج

  باشد و کمترین آن متعلق به مرداد یا همان اوت است. ضریب تبیین متعلق به این ماه می

 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف
 شانزده از یکی نفر هزار 044 بر بالغ جمعیتی و کیلومترمربع 868177 مساحت با (1مالرد )شکل  شهرستان

. است شده واقع تهران استان غرب در که باشدمی صفادشت و مرکزی بخش دو دارای. است تهران استان شهرستان

. دارد مشترک مرز شهریار شهرستان با شرق از و مرکزی استان با جنوب از البرز، استان با شمال و از غرب مالرد شهرستان

 1423ای بین (. تغییرات ارتفاع شهرستان مالرد در دامنهURL1است ) کیلومتر 64 استان مرکز تا مالرد شهرستان فاصله

 متر است. 2468تا 
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 مورد مطالعه و موقعیت شهرستان مالرد موقعیت .1شکل

  پژوهششناسی  روش

شده ( در وضوح یک کیلومتر بهره برده Huete,1999)  MODISهای پوشش گیاهی سنجنده در این مطالعه از داده

-داده همراه به آن هایداده و دارد قرار Terra EOS-AMماهواره  روی بر که است اییپنج سنجنده از است. مادیس یکی

 . شودمی دریافت دارد، قرار Aqua ماهواره روی بر که دوم مادیس های

هنگام  2مادیس  نماید ودر هنگام صبح تصویربرداری می 1در این است که مادیس  2و  1تفاوت سنجنده مادیس 

 طول دامنه و دارای بیت 12 رادیومتریکی حساسیت و مختلف طیفی باند 39 دارای سنجنده نماید. اینعصر داده تهیه می

 اعمال با که باشدمی روزه یا ماهانه 34 و 19صورت  به مودیس گیاهی پوشش محصوالت. باشدمی 1010 تا 410 موج

تهیه  درجه 4146 و کیلومتر یک متر، 264 وضوح با و نادیر نقطه در تعدیل با ابر، از عاری شرایط در اتمسفری، تصحیحات

الیه علمی از جمله  12باشند. محصول پوشش گیاهی مادیس دارای شوند و بر روی وبگاه مادیس قابل دریافت میمی

 فعالیت که هاییبرگ داخل کلروفیل جذب دلیل به قرمز، شدهبازتاب انرژی گیاه، رشد باشد. بامی NDVIشاخص 

 فرآیندهای طی نزدیک، قرمز مادون شدهبازتاب گیاه، انرژی با رشد دیگر طرف از. گذاردرو به کاهش می دارند فتوسنتزی

بازتاب پوشش گیاهی در باندهای مرئی کم و در باند مادون قرمز . یابدافزایش می سالم هایبرگ در (عبور و انعکاس) پخش

باشد گذارد که این یکی از دالیل تشخیص پوشش گیاهی با استفاده از این دو باند از خاک، آب و ابر میرو به افزایش می

 است. زیر معادله اساس بر مادیس سنجنده شدهنرمال گیاهی پوشش شاخص (. محاسبه3، شکل 1386پناه، )علوی
 

 NDVI = (Near Infrared – Red)/(Near Infrared + Red) .1 رابطه
 

باشند. این به صورت یک کلیومتری و با وضوح زمانی ماهانه می MOD13A3های پوشش گیاهی با نام اختصاری داده

نقطه در این  834طوری که در ابعاد یک در یک کیلومتر نقطه را پوشش داده است؛ به 834ها برای شهرستان مالرد داده
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( 147: 1364زاده و همکاران )س تحقیقات صورت گرفته توسط فرججایی که بر اساشهرستان قابل بررسی بوده است. از آن

های با بعد را دارند؛ لذا این شاخص تنها در ماههای می تا اوت باالترین میزان این شاخص بیمشخص شده است ماه

م شدند و میزان ساله تقسیهای سهها به بازههای می، ژوئن، ژوئیه و اوت استخراج شدند. دادهیعنی ماه NDVIباالترین 

 زیر استخراج شد:  2شده توسط سازمان ملل به منظور اهداف توسعه پایدار بر اساس رابطه تغییرات بر اساس شاخص معرفی
 

=SDG15.1.1 100* 2رابطه 
                                   

                      
 

 2418سال با توجه به میزان کل مساحت زمین در سال  این شاخص گویای این حقیقت است که نواحی جنگلی در هر

 419و بیش از  416، بیش از 410، بیش  از 413های بیش از در رده NDVIاند. بدین منظور شاخص چه تغییراتی را داشته

. برای ( مورد پایش واقع شدندHoneck et al, 2018: 1ساله )های سهها  طی دورهبندی شد و تغییرات آنبعد تقسیمبی

به منظور نمایش تغییرات  2418و  2412، 2449، 2441های های کاربری اراضی مادیس برای سالتر از دادهبررسی دقیق

-MCD12Q1 (Friedl et al, 2010: 168های کاربری اراضی با نام اختصاری کاربری اراضی استفاده گردید. داده

های ها و بررسیباشند. تمامی نقشهح زمانی ساالنه قابل دانلود میمتری و با وضو 644صورت ( از سنجنده مادیس به182

 ترسیم و انجام شد. به منظور نمایش روند تغییرات از رگرسیون خطی استفاده گردید.  ArcGISافزار آماری در نرم
 

 
 (Huete,1999بازتاب طیفی برگ های فتوسنتز کننده در مقایسه با دیگر موارد ) .3شکل 

 

 ها افتهی لیتحل
 روند شاخص پوشش گیاهی الف(

گیرد. نرخ تغییرات می ( مشخص شده است در تهران که شهرستان مالرد را دربر2بر اساس جدیدترین آمارها )جدول 

 (:URL3) باشددرختان به شرح این جدول می
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  2418تا  2444های . تغییرات وسعت پوشش درختان و انتشار کربن طی سال2جدول

 تهران منطقه

 1381011 کل ناحیه

 643 )هکتار( 2444وسعت پوشش درختان در سال

 202 )هکتار( 2414وسعت پوشش درختان در سال 

 06187 بیومس کربن )مگاتن(

 68 میانگین بیومس در هکتار )مگاتن(

 124 ( )مگاتن(2418تا  2441انتشار کربن )

 7 )مگاتن( 2418تا  2441میانگین ساالنه انتشار در سالهای 

 11 2414-2441میانگین ساالنه انتشار 

 2 2418-2411میانگین ساالنه انتشار 

 .(URL3)منبع: 

 

شده گیاهی در استان تهران هکتار از اراضی پوشیده 264بیش از  2414تا  2444همانطور که مشخص است از سال 

 های این استان به همین اندازه باال باشد. رود سهم نسبی شهرستانتخریب شده است که انتظار می

-2440، 2443-2441ساله  های سههای می، ژوئن، ژوئیه و اوت در دورهرا برای ماه NDVIتغییرات شاخص  7تا  0شکل 

، درصد 3گذارد. همچنین جدول را به نمایش می 2418تا  2419و  2416تا  2413، 2414-2412، 2447-2446 ،2449

های مدل 0دهد. عالوه بر آن در جدول های مورد بررسی را نشان میشاخص پوشش گیاهی طی دوره مساحت تغییرات

دهند که در ماه می رگرسیون خطی تغییرات شاخص پوشش گیاهی نیز به نمایش گذاشته شده است. نتایج نشان می

درصد در هر دوره و  -0/4میزان  دارای روند کاهشی؛ اما بدون معناداری به 3/4بزرگتر از  NDVIدرصد مساحت شاخص 

بوده است  -6/4و  -0/4به میزان  6/4و  0/4های بزرگتر از  NDVIدارای روندهای کاهشی معناداری برای مساحت شاخص 

-نیز این روند کاهشی برای مساحت ادامه دارد؛ اما معنادار نمی 9/4های بزرگتر از  NDVIو مجدداً برای درصد مساحت 

 باشد.

های طور کلی دارای روند کاهشی بوده و از میزان زمیندهد که درصد مساحت این شاخص بهمی نشان می نتایج ماه 

های الزم برای متوقف نمودن در این ماه طی دراز مدت کاسته شده است که نیازمند تدابیر و بررسی 6/4بیش از  NDVIبا 

باشد؛ اما نتایج این ماه معنادار برای همه مقادیر کاهشی می NDVIباشد. در ماه ژوئن درصد مساحت کاهش مساحت می

نیستند. این بدین معنی است که در این ماه هم از پوشش گیاهی انبوه و هم از پوشش گیاهی تنک کاسته شده است که 

 زایی شدید باشد. تواند دال بر روند بیابانمی

 –43/4و  -18/4،  -6/4دارای روند کاهشی معنادار به میزان  9/4و  6/4،  0/4باالتر از  NDVIدر ماه ژوئیه مقادیر 

های گیاهی اعم های پوششباشد. نتایج دال بر این است در این ماه تمام ردهدرصد در دوره در مساحت پوشش گیاهی می

-ند که نشانبرطور غیر معنادار رنج میاز روند کاهشی در مساحت پوشش گیاهی به 9/4و  6/4، 0/4، 3/4های  NDVIاز 

دهنده این است در درازمدت از میزان پوشش گیاهی انبوه و تنک این منطقه کاسته شده است. در ماه اوت درصد مساحت 

 دهد که معنادار نیستند.های پوشش گیاهی روند کاهشی را نشان میپوشش گیاهی در تمامی رده

دار انجام شده است. به عنوان مثال در این ارتباط در در ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی مطالعاتی از حیث توسعه پای

به  09116 از اراضی کل برای وریبهره رشد در مثبت ( در اوکراین مشخص شد که پویایی2424بررسی کاسل و همکاران )
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 شاخص منفی روند دارای مساحت اما وجود داشته است درصد 8/02 به 9/37 از کشاورزی اراضی برای و درصد 20/08

 هایشیوه توان بامی را رشد ها اشاره کردند که اینآن. بوده است هکتار هزار 261409 از بیش هنوز گیاهی پوشش

 داد.  توضیح محصول برداشت هایسیستم ایجاد و یا کشاورزی

ات پوشش گیاهی مواجه است و کاهش چشمگیری در تولید منفی روند با ها در این کشورزمین از بزرگی بخش بنابراین

 غرب و در آب به دسترسی مشکالت و اوضاع شدن وخیم دلیل نیز به کریمه و اوکراین شرق ها وجود دارد که درآن

 شدهقطع هایجنگل احیای زدایی قابل توجیه است. از طرفی در این پژوهش اشاره شده است کهجنگل طریق از اوکراین

. یابدمی بهبود گیاهی پوشش توجهی، قابل روند با سال هر که در راستای کاهش پوشش اراضی جنگلی وجود دارد نیز

سال  در و این مقدار ترمیم 2419 سال در هاجنگل از هکتار هزار 9/62 اوکراین، جنگلی منابع دولتی آژانس اعالم براساس

روند ( در سوئیس مشخص شده است که 1: 2418بود؛ اما طبق پژوهش هونک و همکاران ) هکتار هزار 2/63، 2417

های لندست با وضوح فضایی باال برای این کار ها که از دادهداشته است. آن 1686درصد از سال  3ها نرخ افزایشی جنگل

 های محیطی مطابق توسعه پایدار نشان دادند.ها را در ارزیابیبهره برده بودند دقت باالی این داده
 

 
 مورد بررسی در شهرستان مالرد هایماه می در دوره NDVIشاخص پوشش گیاهی  .0شکل 
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 های مورد بررسی در شهرستان مالردماه ژوئن در دوره NDVIشاخص پوشش گیاهی  .5شکل 

 

 
 های مورد بررسی در شهرستان مالردماه ژوئیه در دوره NDVIشاخص پوشش گیاهی .9شکل 
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 شهرستان مالردهای مورد بررسی در ماه اوت در دوره NDVIشاخص پوشش گیاهی  .6شکل 

 

  2418تا  2441های طی سال NDVIهای مختلف برای رده NDVIبعد تغییرات درصد مساحت شاخص بی .3جدول 

 4.9بزرگتر از  4.5بزرگتر از  4.0بزرگتر از  4.3بزرگتر از  دوره

6/6 2443-2441می   29/9  67/3  69/1  

12/14 2449-2440می   38/9  67/3  62/1  

72/14 2446-2446می   60/6  4 4 

72/14 2412-2414می   99/6  4 4 

29/9 2415-2413می   6 4 4 

62/8 2418-2419می   14/0  4 4 

22/7 2443-2441ژوئن   06/3  32/1  12/4  

70/9 2449-2440ژوئن    73/3  69/1  08/4  

30/7 2446-2446ژوئن    06/3  98/1  94/4  

70/9 2412-2414ژوئن    91/3  19/2  39/4  

64/6 2415-2413ژوئن   77/2  00/1  39/4  

18/6 2418-2419ژوئن   4 4 4 

67/0 2443-2441ژوئیه   00/1  20/4  12/4  

98/1 6 2449-2440ژوئیه   94/4  12/4  

21/0 2446-2446ژوئیه   32/1  08/4  4 

06/0 2412-2414ژوئیه   69/1  94/4  4 

67/0 2415-2413ژوئیه   32/1  39/4  4 

18/6 2418-2419ژوئیه   4 4 4 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 

 

 
  1041تابستان   8، شماره پیاپی 2شماره  ،3دوره           

011 

 

10/9 2443-2441اوت   28/2  80/4  12/4  

70/9 2449-2440اوت   06/3  00/1  94/4  

38/9 2446-2446اوت   86/2  48/1  08/4  

92/9 2412-2414اوت   91/3  98/1  08/4  

29/9 2415-2413اوت   26/3  00/1  39/4  

6/1 2418-2419اوت   4 4 4 

 

 شهرستان مالرددر  2418تا  2441تغییرات شاخص پوشش گیاهی طی سالهای .0جدول 
 4.9بزرگتر از  4.5بزرگتر از  4.0بزرگتر از  4.3بزرگتر از  ماه

 y = -0.41x + 10.83 y = -0.41x + 6.97 y = -0.90x + 4.56 y = -0.38x + 1.94 می

 y = -0.38x + 7.86 y = -0.57x + 4.87 y = -0.18x + 2.01 y = -0.03x + 0.44 ژوئن

 y = 0.05x + 4.4 y = -0.23x + 2.03 y = -0.05x + 0.56 y = -0.02x + 0.13 ژوئیه

 y = -0.69x + 8.05 y = -0.32x + 3.73 y = -0.10x + 1.44 y = -0.03x + 0.47 اوت

 اند.به صورت بولد مشخص شده 46/4های معنادار در سطح رگرسیون * 
 

 ب( روند تغییرات کاربری اراضی

ای نتایج مورد توجه 2418و  2412، 2449، 2441های ( مربوط به سال8های کاربری اراضی )شکل در بررسی داده

 ساله مورد بررسی قرار گرفتند.  9های کاربری اراضی به صورت آشکار شد. الزم به ذکر است در اینجا داده

نواحی بایر از  کیلومترمربع و همچنین 67کیلومترمربع به  82زار باز از تقریباً نتایج نشان داده که میزان نواحی بیشه

کننده کاهش دهد که اثباتدرصد افزایش را نشان می 34و  14کیلومترمربع افزایش داشته است و در حدود  296به  3

ای به که نواحی تحت کاشت زراعی و همچنین علفزارها کاهش قابل مالحظه پوشش گیاهی در طی زمان است. در صورتی

 6و  49/4سال،   9ترتیب در ازای هر زار و بایر بهدهد که در مورد بیشهرد نشان میاند. این موادرصد داشته 26و  3میزان 

 1و  8کیلومترمربع بر میزان این اراضی افزوده شده است؛ در حالی که در مورد نواحی علفزار و زمین زراعی به میزان 

 سال برای این شهرستان مشهود است.  9کیلومترمربع کاهش طی هر 

المللی شده از درختان مطابق گزارشات بینای از نواحی پوشیدهاین معنی است که هر ساله قسمت عمده این موارد به

ای از جمله افزایش آلودگی هوا، در مورد توسعه پایدار در این شهرستان تخریب و نابود شده است که مشکالت عدیده

های شهرستان ستان نظیر طغیان سریع رودخانههای حدی تهدیدکننده شهرکاهش در جمعیت گردشگران، افزاش رخداده

 تغییرات کاربری اراضی را در مالرد نشان میدهد.  6در مواقع سیل و ... خواهد شد. جدول 
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 در شهرستان مالرد 2418و  2412، 2449، 2441های تغییرات کاربرای اراضی طی سال . 8شکل

 
 در شهرستان مالرد 2418تا  2441های تغییرات کاربری اراضی طی سال .5جدول 

 بایر های طبیعی پوشش گیاهیزراعی/موزاییک مناطق شهری زمین زراعی علفزار بیشه زار باز سال

 مساحت انواع کاربری اراضی به کیلومترمربع

2441 78/81 86/721 80/79 97/16 02/4 10/2 

2449 10/80 66/728 31/67 97/16 - 46/13 

2412 71/192 39/923 31/67 97/16 - 71/36 

2418 62/67 73/646 39/09 11/26 - 43/290 

 درصد تغییرات

2441 46/6 32/84 66/8 70/1 40/4 23/4 

2449 39/6 49/81 37/9 70/1  06/1 

2412 14/18 36/96 37/9 70/1  01/0 

2418 04/9 29/69 16/6 76/2  37/26 

 

است. افزایش درصد مساحت نواحی از کمرنگ به پررنگ نشان های رنگی نمایش داده شده تغییرات به درصد در گام

مدلهای  9های اراضی مختلف را در نمودار ستونی نمایش میدهد. جدول ی روند تغییرات کاربر 6داده شده است. شکل 

 رگرسیونی تغییرات کاربری اراضی را خالصه میکند.
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 سال مورد بررسی در شهرستان مالرد 0تغییرات کاربری اراضی طی  . 6شکل

 
 در شهرستان مالرد 2418تا  2441های مختلف طی سال های اراضیمدل رگرسیونی برای کاربری .9جدول 

 ضریب تبیین مدل رگرسیونی کاربری اراضی

 y = 0.0645x + 10.58 R² = 0.003 بیشه زار

 y = -8.3857x + 92.717 R² = 0.867 علفزار

 y = -1.0175x + 9.1594 R² = 0.8657 زمین زراعی

 - - مناطق شهری

 y = 9.0375x - 13.721 R² = 0.7167 بایر

 

 ج( تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی در راستای اهداف توسعه پایدار

نظرات مختلف مورد این موضوع را از نقطهتوان در ارتباط با تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی می

توانند برای توسعه پایدار از حیث توجه به پایان دادن فقر و گرسنگی، بررسی قرار داد؛ به عنوان مثال این تغییرات می

جلوگیری از افزایش رخداد وقایع حدی و تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، تغییرات مقصد گردشگران به نقطه خاص، تغییرات 

نابع آب و هیدرولوژی، تغییرات روند تولید محصول و کشاورزی و ... مهم باشند. در ادامه به سه مورد از مهمترین این م

 گردد که الزم است برای شهرستان مالرد در نظر گرفته شود:اثرات به طور خالصه اشاره می
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 با حفظ پوشش گیاهیپایان دادن به فقر و گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تامین رفاه 

 ترویج و تغذیه بهبود و غذایی امنیت به دستیابی گرسنگی، به دادن آن، پایان اشکال درهمه فقر به دادن پایان

سنین سه آرمان اولیه توسعه پایدار می  همه در همه برای رفاه تأمین و ترویج و سالم های زندگی پایدار، تأمین کشاورزی

اهداف توسعه . است وابسته زمین پوشش های داده به شدت به این اهداف برای پایدار توسعه های شاخص باشد. برآورد

مانند داده های ماهواره ای  زمین رصد های داده زمینه، این در. دارد تمرکز محیطی مدیریت و منابع وری بهره بر پایدار،

. شود می استفاده اهداف توسعه پایدار به دستیابی سمت به پیشرفت ارزیابی برای همچنین و منابع وری بهره بر نظارت برای

 گرسنگی، به دادن پایان: هدف با کشاورزی در پایدار توسعه به کمک نیز تحقیقاتی مانند تحقیق حاضر اصلی وظیفه

 و پایدار غذایی مواد تولید های سیستم تضمین هدف با پایدار کشاورزی ترویج تغذیه، بهبود و غذایی امنیت به دستیابی

 از پایدار استفاده ارتقای و بازسازی حفاظت، اهداف توسعه پایدار دیگر هدف. است پذیر انعطاف کشاورزی های شیوه اجرای

 . است زایی بیابان با مبارزه و ها جنگل پایدار مدیریت زمین، های اکوسیستم

 از پایدار استفاده و بازسازی حفاظت، تضمین: است شده تعیین مشخصی اهداف اهداف، این به دستیابی برای

 اینکه ارزیابی منظور . به2434 سال تا شده تخریب اراضی و احیای زایی بیابان با مبارزه داخلی، شیرین آب های اکوسیستم

 شاخص در متخصص و سازمانی بین گروه توسط جهانی چارچوب یک داریم، فاصله اهداف این به دستیابی از حد چه تا

 شده حاصل آنها مورد در کلی توافق که است شاخص 232 شامل فهرست این. شده است ایجاد اهداف توسعه پایدار های

 سه شاخص اصلی آن عبارتند از: . است

 پایدار؛ و مولد کشاورزی تحت کشاورزی مساحت نسبت الف(

  مساحت کل نسبت به جنگل مساحت ب(

 (.Kussul et al.,2020است ) شده تخریب زمین مساحت کل در که ج( نسبت زمینی

در این زمینه مطالعه ای در اکراین با استفاده از داده های ماهواره ای با تاکید بر اهداف توسعه پایدار نشان داد  

 9/37 از کشاورزی های زمین برای و درصد 20/08 به درصد 16/09 از اراضی کل برای وری بهره رشد در مثبتی پویایی

 هکتار هزار 26409 از بیش همچنان گیاهی پوشش شاخص منفی روند با زمینهای اما وجود دارد، درصد 8/02 به درصد

  (.Kussul et al.,2020است )

های زراعی و کشاورزی، بیشه زار و علفزار روند کاهشی  مطالعه حاضر نیز در مالرد نشان میدهد نسبت زمین

ینی کرده اند و بطور کلی تخریب زمین صورت مشخصی داشته است و به اصطالح این زمینها به نفع زمینهای بایر عقب نش

راستای سه  و در 2434گرفته است. بنابراین میتوان گفت این تغییرات منطبق بر اهداف در نظر گرفته شده تا سال 

شاخص ذکر شده در باال نیستند زیرا که هیچ احیای اراضی در طی دوره مطالعاتی صورت نگرفته، بیابان زایی شدت گرفته 

ستم پایدار از پایداری فاصله گرفته است. لذا در شهرستان مالرد باید تمهیدات الزم از جمله مبارزه با بیان زایی و و اکوسی

 حقفظ اکوسیستم و جلوگیری از تخریب بیش از حد زمین در نظر گرفته شود.

 

 آن  اثرات و اقلیمی تغییرات با نبرد برای فوری اقدام انجام

مرتبط با نبرد با تغییرات آب و هوایی و همچنین حفاظت از پوشش گیاهی و مبارزه با   16و  13اهداف توسعه پایدار 

-بیابان زایی است که میتواند از افزایش وقایع حدی مرتبط با تغییرات آب و هوایی جلوگیری نماید. افزایش وقایع حدی به

گیاهی است که توسط محققین زیادی از  های گسترده یکی از موارد منفی تغییرات کاربری اراضی و پوششویژه سیل

 اشاره شده است.  Apollonio et al, 2016: 1و   Szwagrzyk et al, 2018: 227جمله  
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 ایجاد رواناب افزایش و خاک فرسایش جمله از زیادی مشکالت تواندمی طبیعی منابع رفتن بین از و مداوم تغییرات

 گذاردمی تأثیر هاآن بر که محیطی تغییرات هرگونه و است اکوسیستم تعادل از بخشی اراضی پوشش هایویژگی. کند

 سیالب افزایش و زمین نفوذپذیری کاهش باعث که شهری مناطق روزافزون گسترش به توجه با ویژه باشد بهبسیار مهم می

 در سیالب فرکانس و بزرگی حاضر حال در که است شده پذیرفته زیادی طور به. (Olang et al, 2011: 80) شودمی

 است. افزایش حال

ساله لندست نشان دادند همبستگی باالیی بین  28های ( در ایتالیا با بررسی داده1: 2419) آپولونیو و همکاران 

های بسیار کوچک نیز حائز اهمیت است. شان تغییر یافته وجود دارد و در مقیاسنواحی سیل و نواحی که کاربری اراضی

. بگذارد تأثیر سیل روند بر تواندمی اراضی کاربری چگونه که است مشخص است، ارتباط در سیل خطر با کاربری اراضی

 هاآن. دادند انجام سیل افزایش و اراضی کاربری بین ارتباط مورد در مفصلی تحلیل و ( تجزیه72: 2411) لین و پتیسون

 محلی، آبخیز حوضه هایویژگی به که آنجا از است؛ پیچیده سیل خطر و اراضی مدیریت بین دقیق ارتباط که کردند ادعا

 مدیریت تأثیر هایروش تا است الزم وجود، این با. دارد بستگی حوضه ساختار و حدی بارانی وقایع زمانی -فضایی  توالی

 .مطالعه گردد سیل ایجاد بر اراضی کاربری

( که 1369)بینش و همکاران ، 2410تا  1680با بررسی تغییرات دما و بارش تهران )ایستگاه مهراباد( طی سالهای  

 به رو مجموع در اخیر طی سالهای تهران زمستان و تابستان دمای شده است که فاصله چندانی با مالرد ندارد مشخص

 بروز نوسان شکل به دما اغلب تغییرات بهار در. است داشته کاهشی روند اخیر سال در چند پاییز دمای اما بوده، افزایش

 رو زمستان بارش فصل اخیر، سالهای همچنین در. است نبوده معنادار دما تغییرات سال، روند فصول از یک هیچ در و کرده

 نیز فصول سال سایر در. است داشته را معناداری غیر افزایشی روند دهه اخیر دو در پاییز فصل بارش و بوده کاهش به

است. عالوه بر این مطالعات، نتایج بررسیهای مشاهده ای در  شده نوسان ظاهر صورت به تنها و بوده روند فاقد تهران بارش

( به وقوع URL4) 68و  67های های زیادی از جمله سیل سالشهرستان مالرد نشان میدهد در این شهرستان تاکنون سیل

دهنده باشد که این نشانها بدون شک تغییرات کاربری اراضی بررسی شده در این مطالعه میآنپیوسته که یکی از دالیل 

 کارگیری تدابیر الزم برای این معضل در این منطقه است.عدم به
 

 آلودگی هوا مرتبط با تغییر کاربری اراضی

که  دارد وجود کشاورزی تشدید و زداییجنگل شهرنشینی، از ناشی تغییرات کاربری اراضی بر مبنی ایفزاینده نگرانی

 در اراضی پوشش و کاربری تغییرات بر نظارت. بگذارد جو تأثیر شیمی و جهانی و ایمنطقه محلی، اقلیم ممکن است بر

 امنیت و کشاورزی ریزیبرنامه هوا، کیفیت زیست،محیط از حفاظت طبیعی، منابع پایدار مدیریت مناطق مختلف برای

. گذاردمی تأثیر هوا کیفیت بر آئروسل ترکیب و 1ایگلخانه گازهای تغییر با تغییرات کاربری اراضی .است ضروری غذایی

دارد  بستگی انرژی است و فناوری کشاورزی، اراضی، ای که محرکشان کاربریتوسعه مسیرهای به ایگلخانه گازهای انتشار

(Vadrevu et al, 2017: 1) . 

 کمترین و ( مشخص نموده است حداکثرRezaei ei al.,2019گی هوا در شهر تهران  )در این زمینه مطالعه الود

. داده است رخ( 18/4 ± 47/4) آگوست و( 32/4 ± 27/4) می ماه در ترتیب به مطالعه طی دوره های تهران آئروسل مقدار

 صحرا غبار و گرد صنعتی،/شهری: شدند بندی طبقه مختلف دسته سه به ها آئروسل آیروسل ماهواره ای، های داده اساس بر

                                                           
1. Greenhouse gases 
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 در گرد و غبار صحرا فرکانس حداکثر. داشتند آئروسل روزهای در سهم ٪21 و ٪3416 ،٪0816 ترتیب به که  مخلوط و

 . داشت سرد فصل طول در حداکثری شهری مقدار نوع که حالی در شد، مشاهده تابستان و بهار فصول

( این شهرستان URL5)کند آلودگی نیز یکی دیگر از مهمترین معضالت  نتیجه این مطالعه به خوبی مشخص می

گردد. ها و افزایش نواحی بایر روز به روز بر این معضل افزوده میاست که در نتیجه تغییرات کاربری اراضی و تخریب جنگل

روی تهران که شامل  ترین غبار موجود گردد بیش مشخص می  (Rezaei ei al., 2019در راستای مطالعه انجام شده ) 

شهرستان مالرد است از نوع صحرا و با منشا بیابانی است که منطبق بر نتایج مطالعه حاضر است که نشان میدهد مالرد در 

شده از جنگل و درخت کارگیری تدابیر الزم برای جلوگیری از کاهش نواحی پوشیدهحال بیابانی شدن است.  بنابراین، به

 ضروری است. 

 

 ها شنهادیپ و یریگ جهینت
 به پیشرفت از آگاهی برای را اکوسیستم بر نظارت صرفهبه مقرون و سریع هایتکنیک به نیاز طبیعی، منابع بر فشارها

های ای به دلیل وضوح فضایی و زمانی باال و تهیه دادههای ماهوارهداده  .است کرده ایجاد جهانی محیطیزیست اهداف سمت

های طبیعی از جمله پوشش گیاهی دارد. شاخص پوشش گیاهی یکی از از مزایای بسیاری برای پایش پدیده منظم

 افزایش ها،میکروب هوا،وآب شدن گرم تأثیر تحت ایفزاینده طور به هامهم در اهداف توسعه پایدار است. جنگلهای شاخص

 سایر و هاجنگل پاکسازی ونقل،ناشی از حمل جوی هایهآالیند ،(نیتروژن) کشاورزی هایآالینده خشکی، هایدوره

-شود که از مساحت نواحی پوشیدهگیرند. این بدان معناست که این فشار باعث میمی قرار فشار تحت انسانی هایفعالیت

 کاهش یابد که مغایر با اهداف توسعه پایدار است. شده از گیاهان 

های کاربردی اراضی یکی از سنجنده های پوشش گیاهی و کاربریداده در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از

)مادیس( برای پایش تغییرات پوشش گیاهی در شهرستان مالرد با تأکید بر اهداف توسعه پایدار استفاده گردد و در نتیجه 

دهد که میزان تغییرات میهای توسعه پایدار بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان میزان تغییرات یکی از مهمترین مشخصه

ها، روند کاهشی در مساحت دهد؛ در همه ماهشاخص پوشش گیاهی با تغییرات کابرای اراضی هماهنگی را نشان می

های کاربری اراضی نیز مشاهده گردید و از طرفی نتایج داده 9/4و  6/4، 0/4، 3/4های بزرگتر از در آستانه NDVIشاخص 

زارهای باز افزوده شده و از میزان نواحی علفزار و های بایر و همچنین بیشهی که بر نواحی زمینآن را تأیید نمود؛ به طور

 های زراعی کاسته شده است.زمین

رود و همین امر سبب شده است که دهد که شهرستان مالرد به سمت بیابانی شدن پیش مینتایج پژوهش نشان می 

ی ناشی از کاهش زمینهای زراعی بر منطقه افزایش یابد و از طرف دیگر نیز از یک طرف فقر، گرسنگی و عدم امنیت غذای

میزان سیل و رخدادهای حدی نیز در این شهرستان افزایش یابد. عالوه بر اینها آلودگی هوا و پدیده ریزگردها نیز به معضل 

ز منظر محافظت از پوشش گیاهی در بزرگی برای آن تبدیل شود. لذا، در دستور کار قرار دادن رسیدگی به این شهرستان ا

 زایی بیابان با مبارزه های سیاست ای منطقه گردد. در این زمینه  تحلیلراستای اهداف توسعه پایدار امری ضروری تلقی می

کرد که  شناسایی را زایی بیابان کنترل و محیطی زیست مدیریت بهبود در موفقیت با مرتبط عامل شش التین، آمریکای در

مورد اخر یعنی سرمایه گذاری دولتی و مشوقها بطور گسترده ای می تواند برای جلوگیری از بیابانزایی شهرستان مالرد دو 

 در نظر گرفته شود:

 بر تأثیرگذاری برای ظرفیتی دارند، ملی نهادهای بین خوبی هماهنگی که کشورهایی. مشارکتی نهادی توسعه •

 کرده تسهیل را مداخالت خصوصی بخش گنجاندن. اند کرده ایجاد محیطی زیست مسائل مورد در عمومی های سیاست

 .نموده است فراهم مدنی جامعه و دولتی بازیگران مشارکت برای بستری ،زایی بیابان و ها بیابان المللی بین انجمن. است
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 هستند، آموزش و تحقیق ترویج برای قوی بلندمدت های استراتژی دارای که کشورهایی. پژوهش و آموزش ترویج •

 .اند کرده گذاری سرمایه خشک های سرزمین محیطی زیست مدیریت و ریو های کنوانسیون ترویج برای را منابع بیشترین

 سطوح در را محیطی زیست های پروژه که غیرمتمرکز نهادهای. شهری و ای منطقه سطوح در غیرمتمرکز اقدام •

 و باال، به پایین از پیشنهادات و نیازها شناسایی: کنند می عمل دوطرفه های کانال عنوان به کنند، می اجرا شهری و ای منطقه

 . پایین به باال از ها استراتژی و ها برنامه کاربرد

 و ها دانشگاه دولتی، غیر های سازمان توسط زایی بیابان با مبارزه برای تالش سال 04 دانش. کمی تاثیر ارزیابی •

 ظرفیت. ندارد وجود مداخله تأثیرات سیستماتیک ارزیابی و است پراکنده سازمانی های گزارش در دولتی مؤسسات

 مورد در ضعیف وضعیت. دارد وجود بازسازی اقدامات اثرات و زمین تخریب مورد در ها داده آوری جمع برای محدودی

 .کند می محدود را فعلی و قبلی های تالش از یادگیری تأثیر، ارزیابی و سیستماتیک نظارت

 و حفاظت در ملی گذاری سرمایه سهم ها دولت از برخی. محلی های طرح اجرای در دولتی منابع گذاری سرمایه •

 به منجر شهری و ای منطقه دولتی های ارگان طریق از منابع این هدایت. اند داده افزایش را طبیعی منابع مدیریت

 .است شده ها پروژه بیشتر تخصیص و مشترک گذاران سرمایه با مذاکره ظرفیت افزایش گیری، تصمیم در بیشتر استقالل

 محیطی زیست قوانین اجرای برای ضعیفی ظرفیت کلی طور به ها دولت. زمین حفاظت و بازسازی برای ها مشوق •

 های انگیزه با تجربه. ندارد محیطی زیست های هزینه گرفتن نظر در به تمایلی سنتی طور به خصوصی بخش و دارند

 به نیاز اکنون اما است، بوده آمیز موفقیت متوسط تا کوچک تولیدکنندگان و محلی جوامع با غیراقتصادی و اقتصادی

 دارد. سازی سیستم
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