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۳۳پژوهش و سازندگي

                    

پژوهش و سازندگي 

در زراعت و باغباني 
شماره ۶۴ ، پاييز ١٣٨٣

¿¿¿

بررسي تهيه نقشه شوري خاك با استفاده  از ايجاد 
همبستگي بين داده هاي ماهواره اي با مقادير عددي 

شوري خاك دردشت قزوين

چكيده
موضوع شـوري خاك و شـور شدن اراضي مجاور يكي از معضالت مي باشد.بايسـتي با تدبير و مديريت صحيح علمي  اين روند مهار 
گردد. اولين گام در اين راه شناسـايي مناطق شـور و تهيه نقشـه شـوري خاكهاي كشـور اسـت. در اين مقاله كه نتيجه حاصل از 
سال ۲۰۰۰ ميالدي) ومقادير  ETM  ۱ اجراي طرح تحقيقاتي اسـت، با استفاده از روش همبسـتگي بين داده هاي ماهواره اي (لندست
عددي شـوري خاك، نقشـه شـوري خاك دشت قزوين در محيطGIS۲ تهيه شـد. براي انجام اين كار تعداد ۲۳۶ نمونه خاك تجزيه 
آزمايشـگاهي گرديد. با توجه به اينكه مقادير عددي شـوري خاك داراي مختصات جغرافيايي نيز بودند، نسبت به تهيه نقشه نقاط 
۳شـوري خاك اقدام شـد. اين نقشـه با تك تك باندهاي لندست ETM قطع داده شد.ارزش درجه روشـنايي ۳شـوري خاك اقدام شـد. اين نقشـه با تك تك باندهاي لندست ETM قطع داده شد.ارزش درجه روشـنايي ۳ (DNs )متناظر نقاط 

ميدانـي بر روي باندهاي تصوير ماهواره اي اسـتخراج گرديد. وجود همبسـتگي باالي ارقام رقومي  باند ۷ تصويـر با مقادير متناظر 
عددي شوري خاك موجب شد، تا در تهيه نقشه شوري خاك دشت قزوين از داده هاي رقومي  باند ۷ استفاده گردد. مطابقت طبقات 
مختلف شـوري خاك اين نقشه با مشـاهدات صحرايي و ميزان هدايت الكتريكي نشانگر دقت در تهيه نقشه شوري خاك دشت  با 

استفاده از روش همبستگي است.

كلمات كليدي: داده هاي ماهواره اي لندست ETM  ، داده هاي آزمايشگاهي، GIS، روش همبستگي، شوري خاك، دشت قزوين.

Pajouhesh & Sazandegi No:64 pp: 33-38

An investigation on preparing of the soil salinity map using correlation method between imagery and soil 
salinity data in the Qazvin plain
By: Ali Abdinam, Member of Scientific Board of Research Center of Agriculture and Natural Resources of Zanjan 
Province.
Soil salinity and it’s development in the sarrounding lands are the main problem which should be prevented by good 
management . The first step is recognition and then preparing soil salinity map. In this paper an attempt made is  to 
use the correlation method with ancillary data such as satellite and laboratory analysis of  236 soil samples data in 
the Qazvin plain. In the first blush, an EC point map was prepared. Then this point map was crossed with every ETM 
images. Finally the digital numbers of every sample points was extracted. In this connection a high correlation between 
band 7 ETM and EC sample points was detected, so in mapping the soil salinity, band 7 was used. Final accuracy of 
produced map by field control showed that the correlation method in mapping soil salinity can be recommended.
Key words : Satelitte Landsat ETM data, Laboratory data, , Correlation method, Soil salinity, Qazvin plain.
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پژوهش و سازندگي  ۳۴

بررسي تهيه نقشه شوري خاك...

سابقه تحقيق
ــوابق تحقيقاتي در خصوص تهيه  ــاس مرور س بر اس
ــتفاده از تصاوير ماهواره اي مورد  ــوري خاك،اس نقشه ش
ــده به  ــت.  در تحقيق انجام ش ــه اس ــرار گرفت ــد ق تأيي
ــت قم  ــن مناطق تحت اثر بيابان زايي در دش منظورتعيي
ــتفاده از اطالعات ماهواره اي و GIS  از  ــان با اس - كاش
TM۵ و MSS۴ ۱۹۷۶ دو سري داده هاي رقومي لندست

ــان از نظر ماه استفاده شده  ۱۹۹۸ با زمان تقريبي يكس
ــت (۲). پس از پردازش هاي مورد نياز طبقه بندي دو  اس
ــتفاده از باندهاي ۱،۲،و  تصوير براي كاربري اراضي با اس
ــاي ۳، ۴ و ۵ در داده هاي  ــاي MSS و بانده ــاي ۳MSS در داده ه ۳MSS در داده ه
ــم حداقل فاصله  ــده و الگوريت ــه روش نظارت ش TM ب
صورت گرفت. نتايج به صورت نقشه ها و جداول مربوط 
به مساحت طبقات و نيز جداول چگونگي تداخل طبقات 
ــان مي دهد در  در دو مقطع زماني ارائه گرديد. نتايج نش
ــطح اراضي بدون شوري به  فاصله دو مقطع زماني، از س
ميزان  ۵/ ۷ ٪ از كل كاسته و بر مساحت اراضي با طبقات 
ــط و زياد به طور پلكاني افزوده شده  ــوري كم، متوس ش
ــوره زار درياچه نمك كاشان  ــطوح ش است. مساحت س

ــت. در هر صورت دست آورد  ــته اس به مقدار  ۱/ .٪ كاهش داش
ــاي رقومي  براي رونديابي  ــب بودن داده ه تحقيق گوياي مناس
ــوري و  ــته تا حال در منابع زميني (به ويژه ش تغييرات از گذش

پوشش) است. 
ــايي و طبقه  ــكان كاربرد داده هاي ماهواره اي در شناس ام
بندي اراضي شور به روش رقومي  در بخش كوچكي از درياچه 
ــت(۵). در اين بررسي دو  ــلطان قم بررسي شده اس حوض س
ــوري و درجات  نوع رابطه خطي و تواني بين مقادير عددي ش
ــت  ــيون،رابطه معني دار بدس ــنايي از طريق آناليز رگرس روش
ــت كه در صورت وجود  ــده، كه نتيجه حاصله بيانگر اين اس آم
ــوان جهت طبقه بندي  ــاي به  هنگام، از اين داده ها مي ت داده ه

اراضي شور به رده هاي گوناگون استفاده كرد.
ــهاي مختلفي را به منظور تعيين بهترين  در تحقيقي روش
ــات از داده هاي ماهواره  ــتخراج اطالع تركيب باندي جهت اس
لندست ارزيابي گرديده است (۷). براي انتخاب تركيب باندي 
ــتگي،تعيين حد شاخص  ــب از روشهاي ماتريس همبس مناس
ــي PCA۷ و تجزيه  ــاي اصل ــل مؤلفه ه ــي ۷، تحلي ــاي اصل ــل مؤلفه ه ۷، تحلي OIF۶ ــوب ــوب ۶مطل ۶مطل

ــت. نتايج  ــده اس ــتفاده ش و تحليل نمودار دو بعدي داده ها اس
حاصل نشان داد كه انتخاب مناسب ترين باندها نه تنها بستگي 
به شرايط اقليمي  و منطقه جغرافيايي دارد بلكه بستگي زيادي 
به شرايط خاك و همچنين داده هاي ماهواره اي و نوع استفاده 

از اراضي دارد.
ــواره اي در طبقه بندي خاكهاي تحت  قابليت تصاوير ماه
ــه، كه  نتايج  ــت مورد تحليل قرار گرفت ــوري و قليائي تاثير ش
ــرعت،  ــن روش در افزودن س ــاي قابليت اي ــن تحليل گوي اي
ــور مي باشد(۸). هر  ــي خاكهاي ش دقت و كاهش هزينه بررس
ــاك، زاويه ارتفاع  ــل تغييرات رطوبت خ ــايلي از قبي چند مس

   ETM +   ، ۷ نمودار ۱: همبستگي نمايي بين مقادير عددي شوري خاك با درجات روشنايي باند

مقدمه
خاكهاي شور سطح وسيعي از كشور را فرا گرفته است. اين خاكها در مساحتهاي 
كوچك در نقاط مختلف كشور پراكنده است،كه اراضي مجاور خود را در اثر گسترش 
ــور شدن  ــوري خاك و ش ــوري مورد تهديد و خطر جدي قرار مي دهند. موضوع ش ش
ــتي با تدبير و مديريت صحيح علمي اين  اراضي مجاور يكي از معضالت مي باشد.بايس
ــوري  ــه ش ــور و تهيه نقش ــايي مناطق ش روند مهار گردد. اولين گام در اين راه شناس
ــوري خاك در اقليم نيمه مرطوب تا خشك به وجود  ــور است.پديده ش خاك هاي كش
ــوده و در مناطقي كه داراي  ــاد امالح نمكي ب ــن خاك ها داراي مقادير زي ــد. اي مي آي
زهكشي مناسب نيستند، تشكيل مي گردند. بيش از ۹۰ درصد سطح كشور در منطقه 
خشك و نيمه خشك قرار دارد. تبخير ساليانه از ۷۰۰ ميلي متر در كناره درياي خزر 
ــتان خوزستان تغيير مي كند  ــرقي اس تا بيش از ۴۰۰۰ ميلي متر در كوير و جنوب ش
ــيرين دارد، معموًال خاكهاي كه  ــاز به حجم زياد آب ش ــور ني (۹). اصالح خاكهاي ش
ــوند، و اين  ــويي مي ش ــيرين آبش ــتند با آب ش محتوي مقادير زياد امالح نمكي هس
ــد، تا امالح از پروفيل خاك خارج شوند. آبشويي  ــويي بايد به همراه زهكشي باش آبش
ــدن اراضي مي گردد (۱). شستشوي امالح خاك هاي  بدون زهكشي موجب شورتر ش
ــور باتوجه به اقليم كشوركه جزو مناطق خشك و نيمه خشك بوده و با كمبود آب  ش
ــد.بنابراين براي حل مشكل شوري بايستي  ــت، تقريبًا امكان پذير نمي باش مواجه اس
ــور و تهيه نقشه شوري خاك  ــايي مناطق ش ــيم. شناس دنبال راهكارهاي ديگري باش
ــد. با توجه به فقدان  ــال مديريت خاك مي تواند يكي از را هكارها باش ــه منظور اعم ب
عكسهاي هوايي به هنگام و جديد در كشورهاي در حال توسعه بهترين روش، استفاده 
ــال در اختيار  ــت،كه اطالعات را در زمانها و فصول مختلف س از تصاوير ماهواره اي اس
قرار مي دهد،و نيز مستلزم هزينه كمتر بوده و حجم عمليات را كاهش داده و در مدت 

زمان كمتري تهيه نقشه امكان پذير مي گردد.
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شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳

۳۵پژوهش و سازندگي

خورشيدي، تيپ و پوشش غالب گياهان مقاوم در برابر شوري، بافت سطحي خاك 
و ويژگي هاي سطحي خاك عوامل مؤثر و محدود كننده به شمار مي روند.

امكان تفكيك اراضي شور و گچي منطقه دشت كاشان با استفاده از داده هاي 
ــد بررسي شده است(۱۲). رابطه  ــي ارش TMماهواره  TMماهواره  TM در قالب پايان نامه كارشناس
ميان DN نقاط نمونه برداري و پارامترهاي اندازه گيري شده خاك از طريق ضريب 
ــون و آناليزهاي رگرسيوني به روش چند متغيره خطي باندهايي  همبستگي پيرس
كه با فاكتور شوري و گچ خاك حداكثر همبستگي را داشتند، انتخاب شده و معلوم 
ــطحي و باندهاي ۷، ۳، ۶ و ۵ با تغييرات  گرديد باندهاي ۱،۵و۶  با مقادير EC س
گچ سطحي ارتباط داشتند. پس از تعيين باندهاي مناسب، در نقاط نمونه برداري، 
ــده حداكثر احتمال،  ــده و با الگوريتم طبقه بندي كنن نمونه هاي تعليمي تعريف ش
نقشه هاي شوري و گچ سطحي تهيه گرديد. دقت كلي نقشه هاي EC و گچ توليد 

شده به ترتيب معادل  ۲۷/ ۷۷٪ و  ۱۶/ ۵۸٪ بدست آمد.
ــوري خاك، با استفاده از روش  ــي در تهيه نقشه ش طي مقاله اي نتايج بررس
ــس از نمونه برداري از  ــت(۳) . در اين روش پ ــتيك ارائه گرديده اس ژئواستاتيس
ــتيك اقدام به انجام ميان يابي  ــتفاده از روش ژئواستاتيس ــخص و با اس نقاط مش
ــت. اين روش با برازش دادن يك مدل  ــده اس ــهpH  وEC  خاك ش و تهيه نقش

رياضي، به مدل بدست آمده از رابطه 
ــس به عنوان تابعي از  تغييرات واريان
ــاط از يكديگر (واريوگرافي)  فاصله نق
ــل كريجينگ يا  ــپس انجام عم و س
ــده  ــاط نمونه برداري نش ــن نق تخمي
ــك روش درون يابي  ــه در واقع ي (ك
است) نقشه شوري خاك ،تهيه شده 
ــام تحقيق در  ــت. از آنجا كه انج اس
ــه شوري خاك به  خصوص تهيه نقش
منظور مديريت اين مناطق از اهميت 
ــت. بنابراين در  ويژه اي برخوردار اس
ــه از  ــه حاصل ــه نتيج ــه ك ــن مقال اي
اجراي طرح تحقيقاتي (۶) مي باشد، 
ــه  ــت در تهيه نقش ــده اس ــعي ش س
ــت قزوين از روش  ــوري خاك دش ش
همبستگي بين داده هاي ماهواره اي 
با مقادير عددي شوري در محيط نرم 

افزار GIS  استفاده شود.

همبستگي Sb١ Sb٢ Sb٣ Sb۴ Sb۵ Sb٧

Sb۱ ۱ /۰۰ ۰ /۹۸ ۰ /۹۵ ۰ /۴۳ ۰ /۸۱ ۰ /۹۰ 
Sb۲ ۰ /۹۸ ۱ /۰۰ ۰ /۹۸ ۰ /۵۲ ۰ /۸۷ ۰ /۹۱ 
Sb۳ ۰ /۹۵ ۰ /۹۸ ۱ /۰۰ ۰ /۴۸ ۰ /۸۷ ۰ /۹۱ 
Sb۴ ۰ /۴۳ ۰ /۵۲ ۰ /۴۸ ۱ /۰۰ ۰ /۵۸ ۰ /۳۵ 
Sb۵ ۰ /۸۱ ۰ /۸۷ ۰ /۸۷ ۰ /۵۸ ۱ /۰۰ ۰ /۹۰ 
Sb۷ ۰ /۹۰ ۰ /۹۱ ۰ /۹۱ ۰ /۳۵ ۰ /۹۰ ۱ /۰۰ 

مشخصات منطقه
ــز مربوطه با  ــراه حوزه هاي آبخي ــت قزوين به هم ــه دش منطق
ــدوده´ ۲۵،°۴۹ الي  ــادل ۹۳۰۰ كيلومترمربع در مح ــاحتي مع مس
ــرقي و ۲۵،°۳۵  الي ´۲۵،°۳۶ عرض شمالي قرار  °´۳۵، °´۳۵، °۵۰ طول ش

ــدود ۴۵۰۰۰۰ هكتار  ــت قزوين ح ــاحت خود دش دارد (۱۰). مس
ــت،كه شهرهاي آبيك، قزوين، تاكستان و بوئين زهرا در حاشيه  اس
شمالي و جنوبي آن قرار دارند (شكل ۱). دشت قزوين در واقع يك 
ــط حدود ۲۰۰ متر از آبرفت  ــت كه توس محدوده فرو (گودي)  اس
ــكيل داده است. اين آبخوان  ــده و آبخوان عظيم قزوين را تش پر ش
ــعت دارد و توان ذخيره سازي حجم  حدودًا ۴۲۰۰ كيلومترمربع وس

زيادي از آبهاي ورودي از حوزه مربوطه را داراست. 
اين دشت از جلگه آبرفتي پهناوري تشكيل شده كه از رسوبات 
جريانهاي سطحي كوههاي اطراف پديدار گشته است. ارتفاع جلگه 
بين ۱۵۰۰ تا ۱۱۵۰ متر متغيير مي باشد و حال آنكه ارتفاع  نواحي 
ــتاني بين ۲۹۰۰ متر در شمالشرق به ۲۶۰۰ متر در جنوب  كوهس
ــي  ــيب كم جلگه، زهكش ــر مي يابد. به دليل هموار بودن و ش تغيي
ــيب عمومي  جلگه به طرف خاور  عمده اي در آن به عمل نمي آيد. ش
بوده و در نواحي پاي دامنه به ميزان ۳ درصد و در مجاورت باتالق 
ــد (۴). اين تحقيق در وسعت ۳۵۰۰۰۰  به كمتر از ۱ درصد مي رس

هكتار آن كه مسئله شوري خاك دارد، انجام گرفته است .

مواد و روش ها
مواد مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از : تصوير ماهواره اي 
ــت+ETM  سال ۲۰۰۰ ميالدي، نقشه توپوگرافي ۱:۵۰۰۰۰،  لندس
ــت،  ILWIS كه قادر به پردازش تصاوير ماهواره اي اس ــزار۸ نرم اف
ــگاهي ۲۳۶ نمونه خاك كه پارامترهاي EC ، pH،در  نتايج آزمايش
صد آهك كل و بافت خاك در آن تعيين شده اند، در ابتداي كار بر 
ــه منابع و قابليت اراضي  اساس نقش
ــبكه ( هر ريز  ــت (۱۱)، يك ش دش
ــاحت هزار هكتار ) بر  شبكه به مس
روي دشت گذاشته شد(شكل۲)، از 
هريك از ريز شبكه ها تعداد ۴ نمونه 
خاك سطحي (۱۰-۰ سانتي متري ) 
برداشت و از مخلوط كردن آنها يك 
نمونه تهيه و در مجموع ۲۳۶ نمونه 
خاك به آزمايشگاه تحويل داده شد. 
مشخصات هر يك از نمونه ها از نظر 
مختصات جغرافيايي توسط دستگاه 
ــت برداري  GPS۹  تعيين و يادداش

EC ، گرديد. نمونه هاي خاك از نظر
pH  و درصد آهك كل و بافت خاك 
مورد تجزيه آزمايشگاهي قرارگرقته 
EXCEL ــط   محي وارد  ــج  نتاي و 

ــت  گرديد. تصوير ماهواره اي لندس
ــالدي بر  ــال ۲۰۰۰ مي +ETM  س

جدول ۱: همبستگي بين باندهاي طيفي ماهواره اي ETM-۲۰۰۰ در دشت قزوين

شكل۱: موقعيت عرصه تحقيق
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پژوهش و سازندگي  ۳۶

FCC توجه به بازتاب هاي مختلف انتخاب گرديدند. از تصاوير رنگيFCC توجه به بازتاب هاي مختلف انتخاب گرديدند. از تصاوير رنگيFCC
ــاي نمونه برداري و توجه  ــده از محل ه ۷۴۲ و عكس هاي تهيه ش
ــبت به  ــت، نس ــده اس به موقعيت نقاط كه با GPS  اندازه گيري ش
برقراري ارتباط اوليه بين ويژگي هاي بازتابي و شوري خاك، اقدام و 
پس از حصول اطمينان از ارتباط بين ويژگي هاي طيفي و توصيفي 
نمونه ها نسبت به انجام مرحله بعدي و ايجاد همبستگي آماري بين 
ــاب هاي طيفي آن نقاط در  ــر عددي هدايت الكتريكي و بازت مقادي
ــاي مختلف برنامه ريزي به عمل آمد كه نتايج حاصله در ادامه  بانده
ــد. موقعيت جغرافيايي نقاط نمونه برداري(شكل۳)  بحث خواهد ش

در محيط  ILWIS روي نقشه دشت قزوين مشخص گرديد.
ILWIS ــط ــت الكتريكي در محي ــه نقاط هداي ــپس نقش  س

ــت قطع داده شد  ــه با تك تك باندهاي لندس تهيه گرديد، اين نقش
ــتخراج  و  ارزش طيفي(DNs)   متناظر  نقاط ميداني از تصوير اس
ــتگي بين مقدار هدايت الكتريكي خاك  گرديد.با استفاده از همبس
ــر رقومي  بازتاب هاي متناظر با  ــده و  مقادي در نقاط نمونه برداري ش
ــوري خاك اقدام گرديد. از آنجا  ــبت به تهيه نقشه ش آن نقاط، نس
ــت به منظور  ــوري (طبقه بندي ) دش ــه در تعيين كالس هاي ش ك
ــمي به همراه عكس هاي تهيه شده كه  ــير چش افرايش دقت از تفس
ــخص گرديده اند و نيز كنترل  ــت آنها در صحرا با GPS مش موقعي
ــوري  و مطابقت اين ويژگي ها با مقادير عددي هدايت الكتريكي ( ش
ــب شده است، مع  ــخيص طبقات كس خاك ) اطمينان الزم در تش
ــه تهيه شده نقاط  الوصف به منظور تعيين دقت (Accuracy) نقش
ــت ETM+ ۷ باند هفت  ــوري را بر روي تصوير ماهوارهاي لندس ش
انداخته و سپس بر اساس تن تصوير نسبت به انتخاب نقاط جديدي 
ــي كه تغيير  ــاط EC  را  تا زمان ــراف هر يك از نق ــدوده اط از مح
ــي در بازتاب طيفي ديده نمي شد، اقدام گرديد. براساس اين  فاحش
Point) تشكيل  map)ــه جديد نقطه اي ECنقاط و نقاط قبلي ECنقاط و نقاط قبلي EC نقش
ــبكه اي (Raster) نمودن آن اقدام شد. نقشه شبكه  ــپس به ش و س
ــه بندي شده سالهاي ۱۹۸۷  نقطه اي EC جديد با نقشه هاي كالس
ــده و جدول ماتريس خطا تشكيل  ــاني ش و ۲۰۰۰ ميالدي هم پوش
Overall) حدود ۸۶  accuracy) ــدي كل ــت طبقه بن ــد. دق گردي

درصد برآورد گرديد.
بحث و نتيجه گيري

ــتفاده از ايجاد  ــا اس ــوري خاك ب ــه ش ــه نقش ــي تهي در بررس
ــتگي بين داده هاي ماهواره اي با مقادير عددي شوري خاك   همبس

نتايج زير قابل بيان و مورد بحث مي باشند:
۱ -  با توجه به وجود امالح  در سطح خاك هاي شور اين خاك ها 
به راحتي از ساير خاك ها به دليل داشتن بازتاب باال بر روي تصاوير 
ــتند. اين ويژگي كمك زيادي را در  ــخيص هس ماهواره اي قابل تش
ــمي تصاوير ماهواره اي مي نمايد. ليكن نبايد نقش ميزان  تفسير چش
ــطح  ــطحي خاك و ناهمواري هاي س ــش س رطوبت خاك، نوع پوش
ــير چشمي كه مسلمًا در درصد بازتاب سطحي تاثير  خاك را در تفس
ــه در تحليل علمي(۸) مورد  ــت. اين نتيج مي گذارد از نظر دور داش

تاكيد قرارگرفته است.
ــف تصاوير ماهواره اي  ــتگي بين باندهاي مختل ــي همبس ۲ -  بررس

ــح زمين مرجعي  ــاط كنترل زميني تصحي ــاس مختصات جغرافيايي نق اس
ــكيل داده و ميزان  ــتگي تش ــد. بين باندهاي مختلف ماتريس همبس گردي
ــتگي باندها تعيين گرديد، و مشخص شد كه باندهاي ۱و۲، ۴  ضريب همبس
ــتگي را از نظر بازتاب طيفي دارند (جدول ۱ )،  و۲، ۷و۴ پايين ترين همبس
ــن امر، باال بودن  تباين بين اين باندها و اختالف بازتابهاي  احتماال دليل اي

حاصل از سطح زمين در اين باندها بسيار متفاوت از هم هستند.
ــاي ۲و۴و۷ براي تهيه تركيب كاذب  ــن از بين اين باندها، بانده  بنابراي
ــخيص طبقات مختلف شوري خاك با  رنگي FCC۱۰  به منظور تفكيك وتش

شكل ۲: انطباق نقشه منابع و قابليت اراضي برروي تصوير ماهواره اي

شكل ۳: محل نقاط نمونه برداري شده برروري عرصه تحقيقاتي

بررسي تهيه نقشه شوري خاك...
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شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳

۳۷پژوهش و سازندگي

ــيار مؤثري را در تشخيص باندهاي قابل استفاده در تركيب كاذب  كمك بس
ــازي طبقات مختلف شوري بر روي تصاوير در مرحله  رنگي به منظور جداس
ــوري خاك بر روي  پردازش تصاوير مي كند. اين كار ضمنًا انطباق طبقات ش
تصاوير با مقادير عددي شوري را به منظور كنترل و ارزيابي دقت جداسازي 

امكان پذير مي سازد.
ــنايي)  ــتگي  بين داده هاي ماهواره اي (درجات روش ۳ - پيدا كردن همبس
ــوري خاك،كار تهيه نقشه شوري خاك را تسهيل نموده  و مقادير عددي ش
ــه با تحقيقات انجام شده (۱۲،۷،۵) مورد تاييد قرار  و اين نتيجه در  مقايس

گرفته است.
ــگاهي امكان تشكيل  ۴ - وجود تصوير ماهواره اي به همراه داده هاي آزمايش
ــزار GIS فراهم  ــاري نرم اف ــتگي را در محيط آم ــس همبس ــدول ماتري ج
مي سازد. در اين تحقيق با تشكيل جدول ماتريس همبستگي بين داده هاي 
ــاط نمونه هاي خاك،  ــاي طيفي نقاط متناظر با نق ــگاهي و بازتاب ه آزمايش
ــتگي به صورت تابع نمايي   نتيجه حاصله حاكي از اين گرديد كه اين همبس
ــتگي  ــال ۲۰۰۰ ميالدي باالترين همبس ETM   س ــت+ با باند هفت لندس

r=۰ /۵۲  ــع نمايي ــي   r = ۰ /۴۰۸ و در حالت تاب ــت خط ــه در حال ــي   r = ۰ /۴۰۸را دارد،ك ــت خط ــه در حال rرا دارد،ك
ــه  ــل تصوير ماهواره اي باند ۷ به نقش ــن براي تبدي ــكل۴). بنابراي گرديد(ش
ــتفاده شده است   * y= ۰ / ۱۴۵۸)  اس e(۰ / ۰۲۵۷x ــوري خاك از تابع نمايي( ش

(شكل ۵ ). 
ــوري خاك با داده هاي  رقومي  باند ۷  ــه مقادير عددي ش ۵ -  با قطع نقش
ــامانه اطالعات جغرافيايي داده هاي متناظر درجات  ماهواره اي در محيط س
روشنايي با مقادير عددي شوري خاك بدست مي آيد. اين داده هاي متناظر 
كمك زيادي را در تهيه نقشه شوري دشت نموده و امكان مطا بقت طبقات 
ــوري با مقادير عددي شوري خاك را فراهم مي سازد. مطابقت كالسهاي  ش
ــت الكتريكي  ــاهدات صحرايي و ميزان هداي ــوري خاك  با مش ــف ش مختل
ــوري خاك دشت قزوين با استفاده از روش  ــانگر دقت  در تهيه نقشه ش نش

همبستگي است. دقت كلي طبقه بندي ۸۶٪ برآورد گرديده است.
ــوري خاك با توجه به  ــتگي در تهيه نقشه ش ــتفاده از روش همبس ۶ -  اس
ــهاي مختلف تهيه نقشه با  ــده قبلي در به كارگيري روش تحقيقات انجام ش
استفاده از تصاوير ماهواره اي و داده هاي آزمايشگاهي و يا داده هاي حاصله از 

شكل ۵: نقشه شوري دشت قزوين
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پژوهش و سازندگي  ۳۸

مشاهدات صحرايي را كه همواره مورد تأكيد قرار مي دهند، يكي از روشهاي 
ساده و با صرف زمان بسيار كوتاه و با دقت بااليي است. 

ــاي EC با  ــق  با تلفيق داده ه ــده در اين تحقي ــه ش ــكار گرفت ــاي ۷EC -  روش ب ــق  با تلفيق داده ه ــده در اين تحقي ــه ش ــكار گرفت ۷EC -  روش ب
ــر در تحقيقات قبلي به عنوان فاكتورهاي  بازتاب هاي طيفي كه هردو پارامت
ــذا از اين  ــت ،ل ــوري خاك توصيه گرديده اس ــه ش مورد نياز در تهيه نقش
ــكل۵) در روش  ــت قزوين (ش ــوري خاك دش ــه ش فاكتورها در تهيه نقش

همبستگي استفاده شده است.

توصيه و پيشنهادات
ــعي شود گرمترين ماه سال انتخاب  ۱ - در انتخاب تصوير ماهواره اي س
ــطح خاك وجود داشته باشد،كه به دليل تجمع  ــود،تا حداكثر تبخير از س ش
بيش از حد امالح در سطح خاك،خاكهاي شور به طور واضح بر روي تصوير 

ماهواره اي قابل تفكيك از ساير خاك ها خواهند بود. 
ــتفاده از داده هاي ماهواره اي بويژه موقعي كه اين تصاوير نظير  ۲ -  اس
ETM  از قدرت تفكيك بااليي برخوردار هستند، و نيز  با توجه به  لندست+
جديد بودن اين تصاوير كه آخرين تغييرات فيزيكي سطح خاك را منعكس 
مي نمايند، مي تواند در تحقق اهداف اين تحقيق كه تهيه نقشه شوري خاك 
ــت، بسيار مؤثر بوده و قابليت تصاوير ماهواره اي را در بررسي هاي شوري  اس
ــده مورد تاييد  ــاند. اين نتيجه در اكثر تحقيقات انجام ش خاك به ثبوت رس

قرار گرفته است (۲، ۵، ۷ ، ۸ ،۱۲).

سپاسگزاري
ــيله از تمام كساني كه شرايط مناسبي را در انجام اين تحقيق  بدين وس
ــئول محترم بخش  ــماعيل رهبر مس فراهم آورده اند، به ويژه جناب آقاي اس
ــات بيابان، جناب آقاي غالمرضا داورپناه رئيس مركز تحقيقات منابع  تحقيق
ــرح جناب آقاي  ــيار خوب و فاضل ط ــابق، همكار بس ــي و اموردام س طبيع
مجتبي پاك پرور، همكار بسيار تالشگر طرح جناب آقاي سيد فرهاد ابطحي 
ــاير همكاراني كه به نحوي در انجام اين تحقيق سهمي داشته اند، كمال  و س

تشكر و امتنان را دارد. 
پاورقي ها

1 - Enhanced Themactic Mapper
2 - Geographic Information System
3 - Digital Numbers
4 - Multi Spectral Scanner
5 - Thematic Mapper
6 - Optimum Index Factor
7 - Principal Components Analysis
8 - Integrated Land and Water Information System
9 - Global Positioning System
10- False Color Composite
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ــي روند شوري خاك با استفاده از داده هاي ماهواره اي،  پرويز، عبدي، ۱۳۸۲. بررس
ــتم اطالعات جغرافيايي در مناطق دشتهاي قيدار،   ــي و سيس ــي هاي آبشناس بررس
ــي، مركز تحقيقات  ــي طرح تحقيقات ــتان، آوج و ابهر. گزارش نهاي ــن،  تاكس قزوي

كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان.
 TM  ــت ــيدكاظم. ۱۳۷۹. ارزيابي كارايي باندهاي ماهواره لندس ۷ - علوي پناه، س
ــال  ــماره ۱ س ــاي ايران،مجله منابع طبيعي ايران، جلد ۵۳ ش ــات كويره در مطالع
ــتاندارد بين المللي ۱۳۱۶-۱۰۲۵، نشريه دانشكده منابع طبيعي  ۱۳۷۹، شماره اس

دانشگاه تهران
ــي قابليت تصاوير ماهواره اي در طبقه بندي  ــعود. ۱۳۸۰. بررس ــعودي، مس ۸ - مس
ــوري و قليائيت. تحقيقات مرتع و بيابان ايران (۴) مؤسسه  خاك هاي تحت تأثير ش

تحقيقات جنگلها و مراتع.
ــتفاده از منابع آب،  ۹ - معصومي، عبدالرحمن. ۱۳۶۳. قابليت و محدوديت هاي اس
ــاورزي تهران، ۲۷ تا ۲۹ آذر ماه،  ــتفاده از راه آب كش مجموعه مقاالت كنفرانس اس

وزارت نيرو.
ــت  ــطحي دش ــي كيفيت آبهاي زيرزميني و س ۱۰ - معلمي، نصراهللا. ۱۳۸۰. بررس

قزوين، آب منطقه اي تهران، اداره كل امور آب منطقه قزوين، امور مطالعات.
ــي و طبقه بندي  ــه تحقيقات خاك و آب، ۱۳۶۴. مطالعات خاكشناس ۱۱ - مؤسس
ــاورزي و منابع طبيعي،  ــت قزوين، سازمان تحقيقات كش اراضي نيمه تفصيلي دش

وزارت كشاورزي، نشريه فني شماره ۶۶۳.
ــي امكان تفكيك اراضي شور و گچي منطقه  ۱۲ - نائيج نوري، روزبه.۱۳۸۰ . بررس
ــتفاده از داده هاي ماهواره TM . پايان نامه كارشناسي ارشد  ــان با اس ــت كاش دش

مهندسي بيابان زدائي. دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان.

بررسي تهيه نقشه شوري خاك...
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