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برآورد شوری خاک با استفاده از دادههای دورسنجی و آمار مکانی در منطقه سبزوار
امیر کرم -دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه خوارزمی تهران.
طیبه کیانی -استادیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه خوارزمی تهران.
ابوالقاسم دادرسی سبزوار -استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.
زهرا داورزنی -دانشجوی دکتری مخاطرات ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه خوارزمی تهران.

پذیرش مقاله1397/03/18 :

تائید نهایی1397/10/07 :

چكيده
شوري خاک یكي از عوامل محدودكننده رشد گياهان و تخریب اراضي است .هدف از این
پژوهش ،كاربردي ساختن و دسترسي به پایگاههاي دور یا بيرون از دسترس شوري خاک در
مناطق خشک و نيمهخشک با استفاده از تكنيکهاي سنجشازدور است .در این پژوهش48 ،
نمونه خاک منطبق با نقشه واحد كاري (ژئومورفولوژي) از منطقه سبزوار در غرب استان خراسان
رضوي برداشت شد ،سپس به بررسي رابطه همبستگي بين مقادیر هدایت الكتریكي ( )ECبا
متغيرهاي بهدستآمده از تصاویر ماهوارهاي لندست شامل شاخصهاي شوري ،شاخصهاي
پوشش گياهي ،شاخص روشنایي ،باندهاي تصویرسازهاي  ،TM,ETM+,OLIشاخص
مؤلفههاي اصلي و شاخص انتقال طيفي ،اقدام گردید .پيریزي توابع تخمين شوري سطحي
خاک با روش رگرسيون چندگانه در قالب  5روش رگرسيوني شامل رگرسيون چندگانه گامبهگام،
رگرسيون چندگانه پسحذفرو ،رگرسيون چندگانه پيشرو ،رگرسيون چندگانه وارد شونده،
رگرسيون چندگانه عزل انجام گرفت .همبستهترین متغيرها با محاسبه عامل تورم واریانس و
ضریب پيرسون مشخص شدند .با استفاده از مدلهاي آمار مكاني ،شاخص موران و خوشهبندي
حداقل – حداكثر به بررسي رابطه همبستگي متغيرها پرداخته شد .نتایج حاصل از تحليل دادههاي
فضایي نشان ميدهد ،الگوي همبستگي فضایي در شاخص موران از الگوي خوشهاي و در
شاخص حداقل – حداكثر از الگوي تصادفي تبعيت ميكند .در شاخص موران مقدار آماري باالي
 )4/171359(Zو مقدار پائين  )0/000030(P-valueنشان از همبستگي باالي این مدل دارد.
بيشتر مدلهاي رگرسيوني داراي ضریب همبستگي پيرسون مناسب  0/84و ضریب تبيين 0/71
ميباشند .در این پژوهش ،روشهاي دورسنجي و مدلهاي پيشبيني كننده از توانایي مناسبي
براي تخمين شوري سطحي خاک برخوردارند.

واژگان کليدي :شوري خاک ،سنجشازدور ،شاخصهاي طيفی ،منطقه سبزوار .
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مقدمه

اهمیت خاک به دلیل ر شد فزاینده جمعیت و بروز نیازهای جدید برای تأمین غذا جهت م صرف بیرویه جمعیت روبه ر شد
بیشتر مشخص میشود .در این راستا یکی از مهمترین مسائل و مشکالتی که درزمینهی استفاده از خاک به وجود میآید،
مسئله شوری آن است .شور شدن خاکها و توسعه آن در مناطق خشک و نیمهخشک ازجمله مخاطرات محیطی است که
در سالهای اخیر موردتوجه واقع شده ا ست و دامنه آن روزبهروز در حال افزایش ا ست .هرچند که شور شدن خاک مانند
سایر مخاطرات محیطی اثرات سریع و آنی ندارد (مترنیچت و زینک )1:2013،1اما به دلیل عواقبی که در زندگی ب شر دارد
در دنیای امروز بسیار موردتوجه قرارگرفته و بهعنوان یک مخاطره شدید مدنظر قرار میگیرد (یو 2و همکاران.)1952:2010،
مخاطره شـــوری زایی ازجمله ،قدیمیترین مشـــکالت زیســـتمحیطی بوده و بهعنوان یکی از هفت عامل بیابانزایی
محسوب میشود ( .)UNEP3بر طبق آمار ،شوری  %80علت بیابانزایی را شامل میشود.
بیابانزایی ازجمله فرآیندهای تخریبی و کاهنده کارایی ســـرزمین اســـت که حیات را در اغل جلوهها و مظاهر گوناگون
متأثر ،پایداری آن را تهدید و ابعاد چالشــی گســتردهای دارد و امروزه بخش عظیمی از جهان با آن دســتبهگریبان اســت.
تخری منابع آبوخاک ،باتالقی شدن زمینها ،نابودی پو شش گیاهی ،تهدید تنوع زی ستی و کاهش گونههای گیاهی و
جانوری ،تغییرات اقلیمی ،تعمیق فقر ،تشــدید آوارگی ،فروپاشــی نظامهای اقتصــادی اجتماعی ،نابودی ســیســتمهای
بهرهبرداری ســـازگار با محیط های خشـــک و ...را تنها میتوان گوشـــه هایی از نتایج ملموس بیابانزایی دانســـت
(شوباوکریشنان.)343:2016،4
تهدید بیابانزایی و تســریع روند شــورشــدن اراضــی در ایران ،کشــوری که ابعاد آســی پذیری و ناپایداری عرصــههای
طبیعیاش از همیشه بحرانیتر به نظر میرسد ،خطرساز است.
از  165میلیون هکتار سطح ک شور ،م ساحتی در حدود  23/5میلیون هکتار ( )%14/2به درجات مختلف با م سئله شوری
همراه ا ست .مطالعات یون سکو در سال  2003بهمیزان  23میلیون هکتار معادل  14در صد ارا ضی شور ا شاره مینماید.
ضمن آنکه بر اساس آخرین آمار منت شر شده ،و سعت ارا ضی تحت تأثیر شوری را به بیش از  15در صد میداند که طبق
مشــاهدات عینی این رقم در هرســال افزایش مییابد .با توجه به ارقام متفاوت در مورد وســعت اراضــی شــور در ایران،
مساحت زیاد این اراضی ،تهدیدی جدی برای کشاورزی و منابع طبیعی محسوب میشود.
پراکنش مکانی و زمانی امالح و نمکها در خاک ،و سعت ب سیار باالی بیابانهای ایران و شرایط نامنا س اقلیمی حاکم
بر آنها ،تعیین دقیق پارامترها و اندازهگیریهای میدانی را غیرعملی می سازد .چنانچه بتوان ارتباطی بین دادههای رقومی
ماهوارهای و شــوری خاک برقرار نمود ،اســتفاده از تصــاویر ماهوارهای قادر خواهد بود ،تخمین شــوری خاک را در ســطح
منطقه تسهیل و دسترسی به نقاط دور یا خارج از دسترس را فراهم آورد .این پژوهش به دنبال یافتن این ارتباط است.
دادههای ســـنجشازدور بر مبنای تباین زیاد بین خواص دیالکتریک آبوخاک خشـــک عمل میکند .دید گســـترده،
ت صویربرداری منظم ،رؤیت مناطق غیرقابلدسترس و سرعت باالی دسترسی به اطالعات از ویژگیهای مهم آن به شمار
میآید .دادههای دور سنجی ،پتان سیل باالیی برای تخمین ناحیهای شوری خاک ،ن سبت به اندازهگیریهای نقطهای دارند
(لگتس.)235-234 :2000،5
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پژوهشهای با ارز شی در زمینه شوری خاک با ا ستفاده از دادههای دور سنجی در ک شور انجام شده ا ست و روشهای
متعددی ایجاد و بهبود یافتهاند.
اژیرابی و همکاران در ســال ( )1393با مقادیر اســتخراجشــده از تصــاویر ماهوارهای به پهنهبندی شــوری خاک در منطقه
گرگان پرداختند .آنان با بهکارگیری ســنجنده ETM+ســال ( )2012و شــاخصهای  SI,NDSI,DVI,IPVIبه بررســی
همبستگی دادههای بهدستآمده از نمونههای خاک و مقادیر شاخصهای تصاویر ماهوارهای اقدام نمودند .نتایج نشان داد
که شاخص  SIبیشترین همبستگی را با دادههای زمینی دارد.
اسـفندیاری و همکاران در سـال ( )1394به پایش نمکزارهای مناطق خشـک با اسـتفاده از دادههای ماهوارهای LISSIII
ماهواره  IRS-P6در منطقه کاشــان و مهارلو پرداختند .شــاخصهای نمکزار  RSC1,NDSC1بهترین تفکیکپذیری را در
منطقه موردپژوهش داشته است.
اخضری و اسدی ( )1395با استفاده از تحلیل طیفی دادههای سنجنده  OLIو اطالعات میدانی ،نقشه شوری جنوب دشت
مالیر را تهیه و برای پایش شوری خاک ،شاخصهای طیفی و خصوصیات شیمیایی خاک (کاتیونها و آنیونهای خاک)
را موردمطالعه قرار دادند .در تهیه نقشه پراکنش با استفاده از دادههای میدانی و آزمایشگاهی ،تکنیک درونیابی کریجینگ
معمولی را اعمال نمودند .با استفاده از روش رگرسیون فضایی چند متغیره به بررسی ارتباط دادههای میدانی و دورسنجی
پرداختند .نتیجه پژوهش ،کارایی باالی ســنجنده  OLIرا در زمینه تهیه نقشــه شــوری خاک بازگو مینماید .آنان اذعان
داشتند که فن دورسنجی سرعت و دقت دستیابی به اطالعات را افزایش و هزینهها را کاهش میدهد.
مرادیان و همکاران ( )1396برای پیشبینی شوری خاک منطقه قروه استان کردستان از دادههای تصویر  ETM+استفاده
نمودند .پارامترهای سرزمین ( شامل  15پارامتر) و شاخص شوری  SIو شاخص گیاهی نرمال شده  NDVIرا به ترتی با
اســتفاده از نرمافزار SAGAو  ArcGISمحاســبه و اســتخراج نمودند .جهت ایجاد ارتباط بین شــوری خاک و متغیرهای
کمکی از مدل رگر سیون درختی و شبکه ع صبی بهره گرفته شد .نتایج ن شان داد که مدل شبکه ع صبی م صنوعی با
( )0/0،83/0،190/036به ترتی برای ضــری تبیین ،میانگین خطا و میانگین ریشــه مربعات خطا دارای دقت بیشــتری
نسبت به رگرسیون درختی برای پیشبینی خاک میباشد.
پژوه شگران ب سیاری در نقاط دنیا اقدام به تهیه نق شه شوری خاک با ا ستفاده از ت صاویر ماهوارهای ،عکسهای هوایی،
تکنیکهای زمینی ،رادیومتری بر اساس همب ستگی بین انعکاسهای مربوط به ح ضور نمک و شاخصهای شوری خاک
نمودند .آلبدوکومار )2014( 1باند  3تصــاویر ماهوارهای  IKONOSرا برای مطالعه در منطقه عربســتان انتخاب نمودند .با
ا ستفاده از شاخص شوری ) (SIو دادههای زمینی ،مدل رگر سیون ساده خطی را اجرا و همب ستگی معناداری بین شوری
سطحی خاک و شاخص شوری ) (SIبه دست آوردند.
ال هارتی و رشید )2016( 2با استفاده از تصاویر سنجنده  TMو سنجنده  OLIدر دشت تادال 3در مرکز مراکش اقدام به
تهیه نق شه شوری خاک نمودند .آنها یک بازه  13ساله از سال  2000تا  2013را مورد برر سی و با تهیه مقادیر هدایت
الکتریکی خاک منطقه ،مدلهای رگرسـیونی را اجرا نمودند .در مرحله اعتبارسـنجی مدلها ،ضـری تبیین  R2از  0/55تا
 0/77و ری شه میانگین مربعات خطا ) (RMSEبین  ds/m 1/02تا  ds/m2/35به د ست آمد .نق شههای خروجی ،کاهش
شوری در بازه مورد مطالعه رانشان می دهد.
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آ سفا 1و همکاران ( )2016به برر سی رابطه بین مقادیر شاخصهای طیفی ت صاویر ماهوارهای و دادههای مطالعات میدانی
( )ECدر منطقه اتیوپی پرداختند .نتایج نشان داد که دادههای سنجشازدور در تهیه مدلها و نقشههای شوری خاک بسیار
مناس است.
2
ازبدفتری وســونار ( )2016به مطالعه شــوری خاک در فالت ســهان کشــور ترکیه اقدام نمودند و با اســتفاده از تصــاویر
ماهوارهای لندســت و در نظر گرفتن  2شــاخص شــوری و  4شــاخص پوشــش گیاهی و مقادیر هدایت الکتریکی خاک به
تجزیهوتحلیل آماری با ا ستفاده از دو مدل رگر سیونی  SLR, MLRپرداختند .برا ساس نتایج مدلها ،بی شترین واب ستگی
مربوط به  21مارس به دست آمد که بر اساس آن نقشه شوری منطقه تهیه گردید.
جورجیا 3و همکاران ( )2017روند تغییرات شوری خاک دریاچه نمک توز 4ترکیه را دریک بازه زمانی  25ساله از  1995تا
 2015با توجه به مقادیر هدایت الکتریکی و شــاخصهای شــوری تصــاویر ماهوارهای لندســت موردمطالعه قراردادند و دو
مدل رگرســـیونی خطی و میانگینگیری وزنی را بر روی دادههای ســـال ( )2002اعمال نمودند .نتایج بادادههای مرجع،
مقایســه و منجر به رابطه آماری قابلپذیرشــی بین شــوری خاک و متغیرهای مورد بررســی گردید .عالوه برآن شــاخص
شــوری SI1نتایج بهتری از  R2با مقادیر  0/0،93/83را برای دو مدل میانگینگیری وزنی و رگرســیون خطی ارائه نموده
است.
5
پنگ وهمکاران ( )2018به برآورد شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست  OLIو مطالعات میدانی دراستان
زینگ جینگ 6چین اقدام نمودند .با به کارگیری مقادیر هدایت الکتریکی  150نمونه خاک به برر سی رابطه همب ستگی با
استفاده از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی ( )PLSRو مدل ( )Cubistپرداختند .میزان  R2, RMSE, MAE,RPDدر
مدل )0/5،91/18 dSm-1 ،3/76dSm-1 ،3/15( Cubistدرحالی که مقادیر آن ها در مدل -1 ،8/21dSm-1 ،1/56( PLSR
 )0/10،66/46 dSmاســـت .نتایج پژوهش نشـــان میدهد ،مدل  Cubistمقدار  ECرا در شـــرایط متغیر محیطی ،بهتر و
مناس تر میتواند نسبت به مدل  PLSRپیشبینی نماید.
8
ویتنی و همکاران )2018( 7با انتخاب دادههای سنجنده مودیس و شاخصهای  EVI,NDVI,CRSIبه برر سی شوری
خاک در مرکز کالیفرنیا پرداختند .نتایج نشــان داد ،اســتفاده از دادههای مودیس و بهکارگیری شــاخصهای منتخ برای
تخمین شوری سطح خاک بادقت قابل قبولی امکانپذیر میباشد.
یوولیو 9درسال ( )2018با استفاده ازتصاویرسنجنده  OLIلندست  8و الگوریتم  PLSRبه تهیه نقشه شوری خاک در غرب
ایالت جیلین 10چین پرداختند .آنها متغیرهای محیطی PHو  ECخاک را اندازه گیری نمودند .نتایج نشـــان میدهد که
دقت نقشههای شوری خاک به واسطه باندهای انعکاسی و شاخص های طیفی بهبود یافته است و روش  PLSRدر مدل
سازی تخمین میزان شوری خاک توانمند است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Asfa
Azabdaftari and Sunar
3 Gorji
4 Tuz Lake
5 Peng
6 Xing Jiang Province
7 Whitney and el
8 MODIS
9 Yu and Liu
10 Jilin Province
2

برآورد شوري خاک با استفاده از دادههاي دورسنجي و آمار...

35

در ب سیاری از پژوهشهای گذ شته ،شاخصهای به کار گرفته شده از شش شاخص کمتر بوده ا ست .در پژوهش حا ضر
افزون بر ا ستفاده توأم از  7نمایه طیفی ازدو تکنیک پایش انتقال طیفی ت سلدکپ 1و آنالیز مؤلفههای ا صلی 2نیز همزمان
ا ستفاده شده ا ست .ا ستفاده از ت صاویر ماهوارهای لند ست  8و قابلیتهای آن ازجمله ،تهیه همزمان دادههای آن با انجام
عملیات نمونه برداری خاک ،وجود فناوری پیشــرفته این ماهواره نســبت به ســایر ماهوارههای ســری خود ،بهبود نســبت
سیگنال به نویز 3وافزایش تعداد آشکارسازها ،بهبود بخ شی کیفیت تصویر ،قابلیت تفکیک مکانی ،زمانی و طیفی منا س
کالیبرا سیون ،خ صو صیات بهتر پو شش ،ویژگی طیفی (دارابودن باندهای مجزا در محدوده مرئی و مادونقرمز که بهترین
محدوه برای مطالعات زمینهای شور است) و در دسترس بودن دادهها از دیگر ویژگیهای این پژوهش است.
در علوم جغرافیا ،از شـــاخه آمار مکانی در زمینه پارامترهای اقلیمی (بارش ،دما ،رطوبت) پژوهشهای متعددی صـــورت
گرفته است (نادیان و همکاران )1397،اما کاربرد این شاخص در ژئومورفولوژی محدود است .در بررسی منابع قابلدسترس
در مباحث خاکشناسی نیز تنها تعداد محدودی تحقیق جدید و مرتبط در کشور وجود دارد (هیو.)2012،4
هدف از این پژوهش ،یافتن رو شی ا ست تا بتواند سریع و کمهزینۀ ،تخمین شوری سطحی خاک را با ا ستفاده از تلفیق
باندهای ماهوارهای ،شـاخصهای طیفی ،انتقال طیفی تسـلدکپ و آنالیز مؤلفههای اصـلی در قال روشهای آماری با به
کار گیری مدلهای رگرسیونی و آمارفضایی در منطقهای با اقلیم خشک و نیمهخشک تسهیل نماید .از سویی شناسایی و
برر سی تغییرات شوری در یک بازه  23ساله از سال  1995تا  2017در کوتاهترین زمان ممکن و با دقتی منا س  ،برای
برنامهریزی مدیریتی بیابانزدایی و مدیریت این خاکها در منطقه ،جهت توســـعه پایدار و بهبود شـــرایط محیطی کمک
شایانی می کند .بدینمنظور منطقه سبزوار بهصورت ،مطالعه موردی انتخاب گردید.
منطقه مطالعاتي

مساحت منطقه موردمطالعه  160000هکتار است که بین عرض شمالی  36درجه و  10دقیقه و  7ثانیه و  35درجه و 44
دقیقه و  49ثان یه وطول شـــرقی  57درجه و  23دقیقه و  15ثان یه و  56درجه و  45دقیقه و  15ثان یه قرارداد .از نظر
تق سیمات سیا سی جزء ا ستان خرا سانر ضوی و در غرب ا ستان قرار دارد .متو سط بارندگی ساالنه منطقه  150تا 200
میلیمتر متغیراســـت .دامنه تغییرات دما در منطقه انتخابی ،بین  15تا  17/5درجه ســـانتیگراد و دامنه تغییرات تبخیر از
 2800تا  3000میلیمتر درســال متغیر اســت .بخش اعظم این منطقه درحوضــه آبریز مرکزی واقع گردیده اســت .از نظر
زمین شناسی منطقه عمدتاً شامل نهشتههای دوران سوم و عصر حاضر میباشد که پلیوکواترنر وکنگلومراهای باشی کم
را شامل می شود .برا ساس نق شه  1:250000منابع و قابلیت ارا ضی ونق شه ژئومورفولوژی ،تپههای ما سهای با و سعت
 53%/08بیشترین سطح دشت را در برگرفتهاند.
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Tassled Cap Transformation

1

Principal Components Analysis

2

)Signal to Noise Ratio(SNR

3

Huo
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شكل  :1موقعيت جغرافيایي منطقهي مورد تحقيق

داده ها و روش تحقيق
پردازش اوليه دادههاي ماهوارهاي

برای تهیه نقشه شوری خاک ،تصاویر ماهوارهای لندست  5سنجنده  1TMمربوط به  3آوریل  ،1995دادههای ماهوارهای
لند ست  7سنجنده ETM2+مربوط به  27می  2006و ت صاویر ماهوارهای لند ست  8سنجنده  3OLIدر تاریخ  19نوامبر
 2017با مسیر  161و ردیف  35از سایت زمینشناسی ایاالت متحده 4تهیه گردید.
ت صحیح هند سی بر روی ت صاویر دو سنجنده TM,ETM+در محیط نرم افزار  ERDASصورت پذیرفت .ت صاویر رقومی
ســنجنده  OLIلندســت  ،8زمین مرجع 5بوده و نیازی به انجام تصــحیح هندســی ندارند ،ولی پردازش اولیه برای اصــالح
مربوط به تغییر ولتاژ به DNs6برای تبدیل دادههای رادیانس ،7توسـط فایل کالیبراسـیون سـنجنده و اصـالح رادیومتریک
دادهها با اســتفاده از روش پهنه مســطح 8توســط  ENVI5.1صــورت گرفت .درانجام پژوهش ،از بســته های نرمافزاری
 IDRISI17،ENVI5.19،ERDAS،GoogleEarth،ArcGIS10.2.2متناس با قابلیت هریک از آنها در هر مرحله استفاده
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1

)Thematic Mapper(TM
)EnhancedThematic Mapper Plus(ETM+
)3 Operational Land Imager(OLI
)4 United State Geological Survey(USGS
5 Geo Reference
2

Digital Numbers

6

Radiance
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Flat Filed
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Environment for visualizing images
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گردید .برای انجام روش آماری بهمنظور تسهیل دادهها و پایگاه دادهها از نرمافزار  Excel2010و برای برای تحلیل آماری
به روش آمار مکانی از نرمافزار ArcGIS10.2.2و در آمار کالسیک نرم افزار  SPSS22استفاده گردید.
پردازش ثانویه و استخراج خصوصيات طيفي تصاویر ماهوارهاي

یک مجموعۀ باندی 1مجزا برای هر کدام از فرمهای که ت صحیحات اتم سفری ،رادیومتری و هند سی بر روی آنها انجام
شــده بود ،ســاخته شــد و از نقشــههای توپوگرافی  1:25000برای تائید مختصــاتی آنها اســتفاده گردید .در مرحله بعد،
بارزسازی تصاویر با استفاده از نرم افزار  ArcGIS10.2.2با استفاده از تکنیک ترکی رنگی کاذب 2انجام شد .از دو تکنیک
پایش انتقال طیفی تســلدکپ وآنالیز مولفههای اصــلی نیز همزمان برای بارزســازی تصــاویراســتفاده شــد .روش آنالیز
مولفه های اصــلی با همبســتگی باندها ،واریانس بین دادهای اولیه را به حداقل می رســاند و به چشــمانداز یا مکان وقوع
تصویر وابسته است .از آنجا که سه  PCاولی ـه بخ ـش زی ـادی از کل واریانس را تعریف میکنند و  PCهای بعدی نقش
چشمگیـری در توجیه واریانـس ندارند دراین پژوهش سه عامل اصلی اولیه (اول تا سوم) مدنظر قرار گرفت.
مبانی تابع تبدیل تسلدکپ مشابه روش آنالیز مؤلفه اصلی است و برخالف آنالیزمؤلفه اصلی مستقل از چشمانداز یا مکان
وقوع تصویر است .این روش فراوانی دادههای بین باندها را کاهش می دهد و بر اطالعات مختلف در اجزای مشتق شده
تاکید میکند .در این پژوهش پایش تغییرات بر اساس سه بخش روشنایی ،سبزینگی و رطوبت انجام گرفت.
فرآیند محاسبات شاخصهاي طيفي

تکنیک های سنجش از دور متعددی برای تخمین شوری خاک وجود دارد که شاخص های طیفی از جمله آن ا ست .در
پژوهش حاضر چهار شاخص شوری ( ،)EC،SI1،SI2،SI3سه شاخص پوشش گیاهی ( ،)SAVI،EVI،NDVIیک شاخص
رو شنایی ( ،)BIسه مؤلفه ا صلی ( ،)PCA1-PCA2-PCA3سه شاخص انتقال طیفی ) (Tasseledcap1-2-3و باندهای
( )4،3،2سنجنده  ETM+و  TMلندست  5و  ،7باند های ( )5،4،3سنجنده  OLIتصاویر لندست  8استفاده شد .شاخصها
با اســتفاده از نرم افزار ENVI5.1و با بهکارگیری روابط تجربی که در جدول شــماره ( )1آورده شــده اســت ،محاســبه و
اســتخراج شــدند .بهطور کلی  14شــاخص همراه خصــوصــیات طیفی  9باند تصــاویر ماهوارهای همگی وارد مرحله
تجزیهوتحلیل آماری شدند.
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 باندهاي طيفي و نسبتگيري باندي مورد استفاده، شاخصها:1 جدول

منبع
ElectricalConductivity
Zarkotgadao and et(2005)
Zarkotgadao and et(2005)
Zarkotgadao and et(2005)
Gao)1996(

نمایه
EC
SI1
SI2
SI3

ElectricalConductivity (ds/m)
Salinity Index1 (√𝐺 × 𝑅)
Salinity Index2 (√𝐺2 + 𝑅2 + 𝑁𝐼𝑅2)
Salinity Index3 (√𝐺2 + 𝑅2)

BI

Brightness Index (√𝑅2 + 𝑁𝐼𝑅2)
Normalized Differential Vegetation Index
(NIR-R/NIR+R)
Soil Adjusted Vegetation Index (NIR-R/
NIR+ R+𝐿)
Enhanced Vegetation Index
EVI=(P*NIR-P*RED)/P* NIR+C1.P*RED)C2.P*blue+L(1+L)

Rouse,J.WHass,R.HSchell,J.A(19
73)

NDVI

Huete (1995)

SAVI

Liu&Huete(1995)

EVI

kari Pearson)1901(

kauth&Thomas)1976(

PCA 1

Principal component 1)(دامنه باالترین تغییرات

PCA 2

Principal component 2 )(دامنه تغییرات بینابینی

PCA 3

Principal component 3 )(دامنه پایینترین تغییرات

TAS 1

TASSELED CAP1(Brightness, )(شفافیت خاک

TAS 2
TAS 3

NASA (1995,2006)
Landsat5 TM
Landsat7 ETM+

Band 2
Band 3
Band 4
Band 3

NASA (2017)
Landsat8 OLI

تعریف شاخصها

Band 4
Band 5

)(سبزینگی پوشش گیاهی
CAP2(Greenness, TASSELED

)(روابط متقابل پوشش گیاهی و رطوبت خاک
TASSELED CAP3(Wetness,
0/52-0/60 )μm(

0/63-0/69)μm(
0/75-0/90)μm(
525-600)nm(
630-680)nm(
845-885)nm(

، مادونقرمزنزدیک، به ترتی نشاندهندۀ مقادیر هر پیکسل در بازتاب طولموج سبزBlue  وRed،NIR،Green در جدول
)1396، محمودآبادی و همکاران:قرمز و آبی میباشند (مأخذ
دادههاي زميني
روش نمونهبرداري صحرایي

 در.) برداشــت شــد2017  نوامبر19( پیمایش صــحرایی و نمونهبرداری از خاک منطبق با زمان اخذ تصــاویر ماهوارهای
انتخاب نقاط نمونه برداری ســعی بر این بود که این نقاط شــاخص ویژگیهای موردمطالعه باشــند لذا نقاط نمونهبرداری در
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واحدهای متفاوت ژئومورفولوژیک انتخاب گردید .انتخاب روش نمونهبرداری در این مرحله نیز مورد توجه قرار گرفت .در
این پژوهش با توجه به حجم و ماهیت دادهها ،از روش نمونهبرداری سامانمند ا ستفاده شد .این روش م شمول دو مرحله
ا ست .ابتدا یک نمونهبرداری ت صادفی در شبکههای  800متری در داخل هر واحد کاری (نق شه ژئومورفولوژی) انجام شد.
روش کار بدینصورت است که ابتدا بهصورت تصادفی یک نقطه در داخل هرواحد مشخص گردید.
مختصات جغرافیایی نقطه موردنظر با استفاده از سامانه موقعیتیاب جهانی 1ثبت شد ،سپس این نقطه بهعنوان مرکز یک
دایره فرضــی به شــعاع  30متر لحاظ و در  8جهت متفاوت و به فاصــله  30متری از نقطه مرکزی ،مرکز دایره فرضــی از
عمق  0-15سانتیمتری نمونهبرداری انجام شد .این نمونهها در  8پیکسل اطراف نمونه اصلی بود .در مرحله آخر  8نمونه
رابا نمونه مرکزی مخلوط کرده که وزنی بهاندازه  2/5-3کیلوگرم از هر نقطه موردنظر برداشـــت شـــد .نمونهبرداری با
پراکنش مناس در کل منطقه انجام گرفت .بهطورکلی  48نمونه خاک تهیه و به آزمایشگاه خاک منتقل شد .درآزمایشگاه
ابتدا نمونهها کامالً خشک وکوبیده شدند و پس از عبور از الک دو میلیمتری هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع آن ()EC
توسط دستگاه هدایت سنج اندازهگیری گردید ،سپس ضرای تصحیح حرارتی تعیین و نهایتاً هدایت الکتریکی نمونهها در
دمای  25درجه سانتیگراد از رابطه زیر محاسبه گردید.
EC=Ect×k×Ft

 :Ectهدایت الکتریکی اندازهگیری شده در درجه حرارت  tو  =Kضری ت صحیح الکترود و  =Ftضری ت صحیح حرارتی
می باشد.
طبقهبندی شـــوری خاک برمبنای میزان قابلیت هدایت الکتریکی در این پژوهش منطبق با طبقهبندی اســـتاندارد جهانی
مندرج در جدول ( )2انجام پذیرفت.
جدول  :2طبقهبندي شوري خاک برمبناي واحداندازه گيري )(EC

کالس
فاقد شوری
شوری کم
شوری متوسط
شوری زیاد
شوری بسیار زیاد

دامنه(ds/m( EC
0-2
2-4
4-8
8-16
<16

مأخذ( :ازبدفتری وسونار)2016،

نسبت جذب سدیمی ( )SARاز فرمول زیر محاسبه گردید.
𝑁𝑎+
√𝐶𝑎++ +𝑀𝑔++ /2

=SAR

که در این فرمول کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون و منیزیم محلول به روش شعله سنجی اندازهگیری و  SARمحاسبه
گردید PH .عصاره اشباع خاک با توجه به مزیت دستگاه  PHمترنسبت به سایر روشها از حیث سرعت و دقت ،به روش
الکترومتری وتو سط PHمتر دیجیتال تعیین گردید .کارهای آزمای شگاهی در مو س سه تحقیقات آبوخاک سبزوار صورت
گرفت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Global Position System(GPS

1
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شكل  :2موقعيت نقاط نمونهبرداري خاک سطحي در منطقه

شكل  :3نماي كلي از منطقه مورد مطالعه

شكل  :4تصاویري ازكارهاي آزمایشگاهي در سبزوار
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 نتایج آناليز نمونههاي خاک:3 جدول
شماره
نمونه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

S.A.R

PH

EC

طول جغرافیایی

6/5
6/7
5/9
6/8
7/7
7/8
8/45
8/82
8/50
8/80
8/1
8/37
8/34
8/73
9/24
9/11
10
11
12/1
12/3
8/90
9
9/35
10/2
8/54
7/20
7/12
8/78
8/75
8/97
8/10
8/96
9/10
10/1
11/34
11/37
9/30
10/12
9/2
9/50

7/15
7/2
7/1
7/25
7/3
7/35
7/5
7/7
7/65
7/85
7/4
7/55
7/6
7/8
7/93
7/9
8
8/25
8/2
8/1
7/88
8/15
8/2
8/31
7/95
7/45
7/55
7/82
7/88
7/9
7/9
8/05
8/15
8/2
8/35
8/4
8/3
8/45
8/18
8/5

77'',º56 59' 55
º57 02' 31,32''
º57 01' 39,39''
º57 07' 0, 25''
º57 08' 43,87''
º57 03' 23,10''
º57 12' 58,08''
º57 06' 8,44''
º57 07' 52,60''
º 57 23' 15 ''
º56 59' 55,77''
º57 00 47,58''
º57 21' 24,08''
º57 14' 39,28''
º57 20' 33,48''
º57 22' 14,68''
º56 57' 20,34''
º57 17' 11,08''
º57 19' 42,88''
º57 05' 16,63''
º57 18' 52,28''
º57 12' 07,48''
º56 53' 01,29''
º57 10' 26,28''
º56 46' 6,81''
º57 18' 01,68''
º57 11' 16,88''
º56 49' 34,05''
º56 47' 50,43''
º56 58' 12,15''
º57 04' 14,82''
º57 13' 48,68''
º56 52' 9,48''
º57 15' 29,88''
º57 12' 07,48''
º56 48' 42,24''
º56 56' 28,53''
º56 59' 03,96''
º56 54' 44,91''
º56 55' 36,72''

º35 48' 52.12''
º35 52' 24.85''
º35 50' 23.29''
º35 46' 20.17''
º35 48' 21.73''
º35 47' 51.34''
º35 49' 52.9''
º35 51' 24.07''
º35 53' 56.8''
º35 45' 19.39''
º35 45' 49.78''
º35 47' 20.95''
º35 56' 28.75''
º 35 53' 25.63''
º 35 59' 31.09''
º 35 58' 30.31''
º 35 46' 50.56''
º 35 58' 30.31''
º 35 54' 57.58''
º 35 57' 59.92''
º35 55' 58.36''
º35 51' 54.46''
º 36 03' 44.21''
º35 44' 49
º36 01' 12.26''
º35 55' 27.97''
º35 53' 26.41''
º36 02' 13.04''
º35 47' 20.95''
º36 00' 31.87''
º35 53' 56.02''
º35 56' 59.14''
º35 52' 55.24''
º35 57' 29,53''
º35 54' 27.19''
º36 01' 32.65''
º36 05' 15.38''
º36 04' 14,6''
º35 49' 22,51''
º35 50' 53,68''

8/11

6/7

0/86
0/89
0/73
0/95
1/05
1/23
1/89
2/79
2/75
3/5
1/57
1/92
2/35
3/38
3/9
3/82
4/75
5/83
6/3
4/89
3/76
4/96
5/42
6/04
4/23
1/63
1/92
3/41
3/79
3/83
3/83
4/78
4/96
5/43
6/12
6/24
6/05
6/34
5/09
7/24
1/04

º56 51' 17,67''

º35 59' 00.7''

41

7/22

6/5

1/08

º 56 '50 25,86''

º36 05' 45.77''

42

7/28

6/1

2/22

º56 45' 15''

º36 10' 07''

43

6/59

5/8

º57 11' 16,88''

º36 00' 01,48''

44

6/2

5/7

30/1
3/21

º57 16' 20,48''

º36 02' 43.43''

45

5/85
6/1
6/70

5/15
5/6
5/5

31/4
32/3
34

º57 09' 35,68''
º56 53' 53,1''
º56 46' 58,62''

º36 06' 16,16''
º36 04' 44.99''
º 36 03' 13.82''

46
47
48

5
8
7
1

عرض جغرافیایی
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در منطقه مورد مطالعه ،قابلیت هدایت الکتریکی بعضی از نقاط به بیش از  30دسیزیمنس بر متر میرسد PH .خاک این
منطقه دارای نوسان بسیار کم و عموماً مقدار آن بیشتر از  7است .نسبت جذب سدیمی ( )SARکمتراز  13است .بین  PHو
دادههای سدیمی خاک رابطه مستقیمی وجود دارد (هر چه  PHبزرگتر مقدار سدیم بیشتر می شود و باال بودن مقدار سدیم
باعث باال رفتن مقدار  SARمیگردد).
بحث و نتایج

جهت بررسی همبستگی دادههای زمینی با دادههای ماهوارهای ،ارزش پیکسلهای هر یک از باندهای تصاویر شاخصها
که متناظر با نقاط برداشـــت بودند میانگینگیری و ثبت شـــدند .بهعبارتی دیگر جهت برازش مدل رگرســـیونی نقاط
نمونهبرداری صحرایی برروی تصاویر سه مؤلفه اصلی ( )PC1,PC2,PC3حاصل از آنالیز مؤلفه اصلی و سه تابع تسلدکپ
) ،(Tasseledcap1-2-3تصــاویر حاصــل از ســه شــاخص شــوری ( )SI1,SI2,SI3و ســه شــاخص پوشــش گیاهی
( )SAVI،EVI،NDVIیک شاخص روشنایی ( )BIمشخص گردید .مقادیر طیفی هر کدام براساس مختصات جغرافیایی هر
نقطه در قال جداول توصیفی استخراج و ذخیره شدند .جداول توصیفی منتج از مرحلۀ قبل به محیط  EXCELو سپس به
محیط  SPSSمنتقل گردید.
اعداد میانگین پیک سلها برای مطالعه همب ستگی و مدل سازی بهعنوان متغیرم ستقل ( )Xومقادیر دادهها از زمین ،مقادیر
قابلیت هدایت الکتریکی ( (ECبهعنوان متغیر واب سته ( )Yدر نظر گرفته شد .بهعبارتی برای د ستیابی به الگوریتمی که در
مقای سه با م شاهدات میدانی و با توجه به دامنۀ پراکنش دادهها ،از همب ستگی و دقت باالتری در تخمین شوری سطحی
خاک برخوردارا ست ،مقادیر محا سبه شدۀ نمایههای طیفی منتخ در هر پیک سل بهعنوان پارامترهای م ستقل و مقادیر
شوری سطحی خاک هر نقطه بهعنوان پارامتر وابسته تعریف شدند .جهت بررسی شدت وضعف وابستگی آماری و روابط
بین شوری سطحی خاک (متغیر وابسته) با متغیرهای مستقل یا برآورد کنندۀ پژوهش ،از روش همبستگی چندگانه درشیوۀ
کالسیک استفاده شد و تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل برآورد و سهم هر یک از متغیرهای مستقل در
بین متغیر وابســـته ،تعیین شـــد .در محیط  SPSSروش رگرســـیونهای چندگانه گامبهگام ،1پس حذف رو (پسرونده)،2
پیشرو (پیشرونده) ،3وارد شــونده (اجباری) 4وعزل ،5بر روی دادهها اعمال شــد و بهترین مدل برازش یافته با باالترین
ضری همب ستگی و کمترین خطا انتخاب گردید .مدلهای انتخابی ازلحاظ اعتبار رگر سیونی ،ضرای رگر سیون و ثابت
بودن واریانس و نرمال بودن توزیع باقیماندهها نیز در محیط  SPSSموردبررسی قرار گرفتند.
جدول  :4برآورد ميزان همبستگي شاخصهاي طيفي و ( )ECخاک

شماره
مدل

روش

1
2
3
4

Forward
Stepwise
Enter
Remove

5

Back ward

ضری
همبستگی
)(R
0/48
0/48
0/84
0/84

0/23
0/23
0/71
0/71

0/21
0/21
0/62
0/62

13/96
13/96
8/12
8/12

0/001
0/001
0
0

مثبت
مثبت
مثبت
مثبت

0/84

0/71

0/64

10/36

0

مثبت

ضری تبیین
)(R2

تبیین مقدار آزمون
ضری
2
تعدیل شده) (R
()F

سطح معناداری آزمون
)(sig

جهت همبستگی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Step wise
Backward Elimination
3 Forward
4 Enter
5 Remove
2
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همانطور که در جدول باال مالحظه می شــود ،ضــرای و نتایج مدل پیشــرو مانند مدل گامبهگام اســت .مقدارضــری
همبستگی پیرسون ( )R1در هر دو مدل برابر  0/48است .مقدار R22برابر  0/23است .این مقدار نسبتی از واریانس متغیر
وابسته است که توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است که مقدار چندان باالیی نیست .مقدار ضری تبیین تعدیل شده
برابر  0/21است .میزان  Fدو مدل برابر  13/96و احتمال معناداری آنها برابر  0/001است .مقادیر  Fنشان میدهد مدل
رگرسیونی میتواند بهطور معناداری تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند.
در دو مدل وارد شونده و عزل نیز ضرای و نتایج یک سان است .بهطوری که ضری همب ستگی پیرسون در دومدل برابر
 0/84ا ست و ضرای تبیین و ضری تبیین تعدیل شده آنها برابر  0/71و  0/62ا ست که رقم باالیی میبا شد ،مقدار
آزمون  Fبرابر  13/96و سطح معناداری آنها برابر صفراست که بیانگر معنادار بودن مدل رگرسیونی است.
ضری همبستگی پیرسون در مدل پس حذف رو  0/84است که همبستگی باالیی را نشان میدهد .با توجه به این نکته
که تنها توابعی جهت پیش بینی قابل اعتماد ه ستند که ضری تبیین ( )R2منا س و حداقل باالتر از  50در صد دا شته
با شند .میزان ضری تبیین و ضری تبیین تعدیل شده در این روش  0/71و  0/64ا ست .مقادیر ن شان میدهد که این
مدل پیشبینیکننده خوبی برای متغیر وابسته است .میزان  Fمدل رگرسیون برابر  10/36و احتمال معناداری ( )Sig3آن
برابرصفر است .در بین  5مدل رگرسیونی مدل پسحذفرو نتایج بهتری را ارائه داده است.
جدول  :5ضرایب رگرسيوني (وابستهترین متغيرهاي پيشبيني كنندهي متغير پاسخ)

متغیرها
شاخص
روشنایی
شاخص
تسلدکپ2

ضری بتای استاندارد
شده ((β

مقدار آزمون
)(t

سطح معناداری
)(Sig

ضری تولرانس
()Tolerance

عامل تورم واریانس
()VIF

0/48

3/73

0/001

1

1

0/51

4/09

0

0/79

1/26

در جدول باال نتایج نهایی مدلهای آماری ارائه شده است .دو شاخص روشنایی و تابع تسلدکپ  2بهعنوان موثرترین شاخصها
نسبت به دیگر متغیرها هستند که بیشترین رابطه را با متغیر وابسته دارند .ضری بتای ا ستاندارد شده ،نشاندهنده تأثیرات خالص
متغیرها بر متغیر وابسته ا ست که در شاخص تسلدکپ  2مقدار آن  0/51است که نسبت به شاخص روشنایی  ،0/48مقدار آن بیشتر
است .مقدار  tو سطح معناداری آن نشان دهنده اهمیت نسبی حضور هر متغیر در مدل میباشد اگر قدر مطلق  tبیشتر از  2/488و
سطح خطای آن کوچکتر از  0/01و  0/05با شد در نتیجه متغیر مورد نظر تأثیر آماری معناداری در تبیین تغیرات متغیر واب سته دارد
که برای هر دو شاخص مقدار منا سبی را ن شان میدهد .این دو شاخص طیفی ،رابطه معناداری با ( )ECخاک دارند .میزان ضری
تولرانس 1 ،4و  0/79در این دو شاخص است که نشان از کم بودن هم خطی بین متغیرها دارد .عامل تورم واریانس 5که برای تعیین
وجود هم راستایی چندگانه بین متغیرها استفاده می شود در محدوده  1است و نشان میداد که هر متغیر پیشبینی کننده ،به صورت
خطی رابطهای با سایر متغیرهای پیشبینی ندارد که در این پژوهش برای شاخص روشنایی  1و در تابع تسلدکپ  1/26، 2میباشد
که مقادیر در هر دو شاخص در محدوده موردنظر قرار گرفته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ضری همبستگی پیرسون(:)Rهر چه قدر به 1و-1نزدیک تر باشد .شدت رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته شدیدتر است.
 2ضری تبیین(:)R2هرچه ضری تبیین به  1نزدیک تر باشد نشان دهنده موفقیت مدل در پیش بینی متغیر وابسته است.

 3سطح معناداری()Sigیاهمان : P-valueنشان دهنده معناداری رابطه بین دو متغیر است که اگر کمتر از  0/05باشد.مدل رگرسیونی معنادار است.
 4ضری تولرانس بین  0و 1در نوسان است بنابراین هر چه ضری تولرانس به  1نزدیک باشد میزان همخطی کمتر است.
 5اگر عامل تورم واریانس بزرگتر از  10باشد نشانگر جدی بودن مشکل هم خطی است و این هم خطی اثر نامطلوبی بر تخمین گرها دارد به
طوری که عامل ،نباید داخل مدل رگرسیون قرار داده شود.
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شكل  :5منحنيهاي برازش و هيستوگرامها در هر مدل

در رگرسیون عزل ،1در این مدل با توجه به ویژگیهای این مدل ،همه دادهها حذف شد و در این پژوهش ،خروجی منحنی
برازش وهیستوگرام ارائه نگردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Remove

1

برآورد شوري خاک با استفاده از دادههاي دورسنجي و آمار...

45

تحليل فضایي دادهها

بهمنظور برر سی الگوی ف ضایی دادهها از همب ستگی ف ضایی موران سرا سری ا ستفاده شده ا ست .خروجی تحلیل خود
همب ستگی به دو صورت عددی و گرافیکی ا ست .به طورکلی اگر ارزش شاخص موران در مورد الگوی ف ضایی هر متغیر
نزدیک به  1مثبت با شد آن متغیر دارای خودهمب ستگی ف ضایی و دارای الگوی خو شهای ا ست چنانچه ارزش شاخص
موران نزدیک به یک منفی باشـــد آن گاه داده ها از هم گســـســـته و پراکنده هســـتند( .میتچل( ،)14:2005،1ایالن 2و
همکاران )18:2008،و (ویلر 3و همکاران.)12:2009 ،
با م قدار ( )Z-Scoreمیتوان در جه پراک نده بودن یا متمرکز بودن عوارض یا داده های فضـــایی را در فضـــا ا ندازهگیری نمود
(ع سگری .)18:1390،بهطورعمده همب ستگی ف ضایی به مقادیر نمره  Zب ستگی دارد .در صورتیکه مقادیر نمره  Zمثبت و

باال به د ست آید ،خو شهبندی ف ضایی و دارای ارزش باال ه ستند اما اگر نمره  Zمنفی و پایین بهد ست آید ،خو شهبندی
فضــایی دارای ارزش پایین هســتند (انســلین وهمکاران .)74:2009،4زمانی که مقدار  P-Valueبســیار کوچک و مقدارZ
محا سبه شده (قدر مطلق آن) ب سیار بزرگ با شد میتوان فر ضیه صفر را تأیید نکرد (ع سگری .)27:1390،دراین پژوهش
بررسی توزیع دادهها ،درجۀ ارتباط و شدت همبستگی جغرافیایی (فاصله بین نقاط ،طول مرز مشترک و گروهبندی جهت)
میان م شاهداتی که در هم سایگی هم قرار دارند با ا ستفاده از شاخص موران 5و شاخص خو شهبندی حداقل -حداکثر در
محیطArc GIS 10.2.2

با فرآیند اقلیدوسی 6انجام شد (گتیس واُرد.)1390،7
جدول :6نتایج شاخص موران
Moran,s Index
Expect Index
Variance
Z-Score
P-Value

0.309465

-0.021277
0.006287
4.171359
0.000030

شكل :6خروجي شاخص موران در مورد شدت همبستگي دادهها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Mitchell
Illian
3 Wheeler
4 Anselin et al
5 High/Low Clustering
6 Euclidean
7 Getis and Ord
2
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جدول :7نتایج روش حداقل -حداكثر

High-Low
clustering
Expect General
Variance
Z-Score
P-Value

0.169247
0.149156
0.000743
0.736849
0.461214

شککكل :7خروجي روش حداقل-حداكثر در مورد شککدت همبسککتگي
مكاني دادهها

نتیجه بررسی همبستگی مکانی نقاط مشاهداتی در شکل ( )7و ( )8آورده شده است .شاخص موران برای توزیع فضایی
دادهها  0/309465است که مقدار مناسبی را نشان میدهد .شاخص موران مورد انتظار  ،-0/021277واریانس ،0/006287
آماره  Zموران ســراســری  4/171359و آماره  0/000030 P-Valueاســت .با توجه به مقدار باالی آماره Z1و ارزش

P2

بدست آمده که کمتر از  0/05است .همبستگی معناداری میان متغیرهای مستقل با وابسته در این روش وجود دارد .نتایج
خروجی این شــاخص ،همبســتگی مکانی و الگوی توزیع خوشــهای دادهها را تایید میکند از طرف دیگر با توجه به بزرگ
بودن مقدار Zو کم بودن مقدار ارزشی  P-Valueمیتوان فرضیه نبود خود همبستگی فضایی را تأیید نکرد.
ارزش شاخص حداکثر -حداقل برای توزیع فضایی دادهها  0/169247و شاخص حداقل -حداکثر مورد انتظار ،0/149156
واریانس  0/000743و آماره  0/736849 Zو آماره  0/461214 P-Valueا ست .با توجه به پایین بودن مقدار Zو ارزش P
بهدست آمده که بیشتر از  0/05است .مدل بهطور مناسبی قادر نیست ،تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی نماید .همانطور
که در شکل( )8در خروجی این شاخص دیده می شود .این روش ،همب ستگی مکانی و الگوی توزیع ت صادفی بودن دادهها
را نشان میدهد.
دراین پژوهش با استفاده از شاخص شوری ،نقشههای طبقه بندی شده شوری خاک در سالهای  2017 ،2006 ،1995ارائه
گردید.

()2006

()1995

()2017

شكل  :8نقشه شوري خاک در سالهاي  2017 ،2006 ،1995در منطقه موردمطالعه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1باال بودن مقدار  Zنشان از همبستگی باال دارد
 2هر مقدار  p-vlueکمتر از  0/05باشد میزان خطا کمتر و سطح اطمینان باال است.

برآورد شوري خاک با استفاده از دادههاي دورسنجي و آمار...

47

جدول  :8مساحت طبقات شوري خاک از سال  1995تا 2017

طبقات
با

مناطق
شوری کم
با
مناطق
شوری
متوسط
با
مناطق
شوری باال
با
مناطق
شوری بسیار
باال

سال 2017

سال 1995
مساحت
مساحت
درصد
هکتار

سال 2006
مساحت
مساحت
درصد
هکتار

مساحت
هکتار

115773/06

72/35

27793/42

17/37

4031/99

2/51

40316/28

25/19

128451/26

80/28

149325/94

93/32

3627/26

2/26

3833/81

2/39

6719/66

4/19

359/90

0/22

---

----

0/89

0/0005

مساحت
درصد

با ا ستفاده از نرم افزار  IDRISI17م ساحت شوری در هر دوره برآورد گردید .تجزیهوتحلیل ت صاویر ماهوارهای و نق شهها
بهروشــنی نشــان میدهد ،تغییرات شــوری خاک از ســال  1995تا  2017در منطقه مورد مطالعه ،قابل توجه بوده اســت
به نحوی که م ساحت قابل توجهی از مناطقی با شوری کم که در گذشته بی شترین سطح منطقه را به خود اختصاص داده
بودند ،کاهش یافته و بر مســاحت خاکهای شــور افزوده شــده اســت .مناطقی با شــوری کم در ســال  1995مســاحت
 115773/06هکتار معادل ( )%72/35از سطح منطقه را دارا بودند ،در سال  2017م ساحت آنها به  4031/9هکتارمعادل
( )2%/51رسیده است .این امرنشان ازکاهش قابل مالحظه مساحت زمینهای با شوری کم در حال حاضر دارد .مناطقی
با شوری متو سط که در سال  1995م ساحت  40316/28هکتارمعادل ( )%25/19رابه خود اخت صاص داده ا ست ،در سال
 2017به  149325/94هکتار معادل ( )%93/32را به خود اخت صاص داده اند .همچنین در سال  1995مناطقی با شوری
باال که مســـاحت  3627/26هکتار معادل ( )2/26از منطقه را در بر داشـــتند .در ســـال  2017مســـاحت این مناطق به
 6719/66هکتارمعادل ( )%4/19رســـیده اســـت .نتایج نشـــان میدهد تقریباً کلیه خاکهای منطقه مورد مطالعه دارای
محدودیت شوری ه ستند اما مناطق بحرانی تهدید نمک در مرکز و بهخ صوص در نواحی غیرک شاورزی متمرکز ا ست.
مقای سه ت صاویر ماهوارهای سال  1995با سال  2017و بازدیدهای میدانی افزایش سطح شوری در هر یک از واحدهای
ژئومورفولوژیک منطقه را بهوضــوح نشــان میدهد بهنحویکه مخروط افکنهها و پهنههای رســی که شــرایط مناســبی
درگذ شته دارا بودند بهدلیل گ سترش شوری بهخ صوص در سالهای اخیر از شرایط چندان مطلوبی برخوردار نی ستند.
محدوده پالیا (پهنههای رســی ،نمکی) وگنبدهای نمکی منطقه که دارای شــوری متوســط وگاهی باالیی درســال 1995
بودهاند .اکنون مساحت بیشتری از آنها در طبقهای با شوری باال قرارگرفته است .روند شوری در بیشتر لندفرمهای منطقه
از شوری کم به متوسط و حتی شوری باال تغییر نموده و سرعت تغییر نیز بسیار سریع بوده است .عالوه بر تهیه نقشههای
شــاخص شــوری خاک ،از ماژول LCM1در نرم افزار  IDRISI Selvaبرای نشــان دادن افزایش و کاهش شــوری
نیزاستفاده گردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ChangeModeler(LCM

1 Land
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شكل  :9نمودار افزایش/كاهش شوري طي سالهاي (2017-1995درصد)

شكل  :10نمودار افزایش/كاهش شوري طي سالهاي (2017-1995هكتار)

شكل  :11نمودار تغييرات خالص هر كالس شوري (هكتار)
نمودارها روند افزایش ،کاهش و تغییرات خالص شــوری را بهصــورت (درصــد و هکتار) بهخوبی نشــان میدهند .در ســال
 1995بیش از  70در صد از م ساحت منطقه دارای شوری کم بودند که در سال  2017م ساحت این ارا ضی به کمتر از 10
در صد ر سیده ا ست .بهطورکلی نتایج ،کاهش  111741هکتاری معادل ( )%96/31مناطق با شوری کم را ن شان میدهد.
افزایش  109008هکتاری معادل ( )%64/3سطح شوری متوسط و افزایش  3092هکتاری معادل ( )%17/57سطح شوری
باال ،ن شان از گ سترش مناطق شور در بازه مورد مطالعه میدهد .از سال  1995تا  2017مناطقی با شوری ب سیار باال 359
هکتار معادل  %46کاهش داشتهاند.
از آنجا که پوشش گیاهی هر منطقه تحت تاثیر شوری خاک قرار دارد و شوری بر نوع و تراکم پوشش گیاهی موثر است
در این پژوهش ،نقشههای سه شاخص مطرح پوشش گیاهی ( (NDVI1,SAVI2,EVI3نیزتهیه گردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Normalized DirfferentialVegetation Index
Soil Adjusted Vegetation Index
3 Enhanced Vegetation Index
2
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شكل :12نقشه طبقهبندي شاخص  NDVIسال 1995
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شكل :13نقشه طبقهبندي شاخص  NDVIسال 2006

شكل :14نقشه طبقهبندي شاخص  NDVIسال 2017

شكل :15نقشه طبقهبندي شاخص  SAVIسال 1995

شكل :16نقشه طبقهبندي شاخص  SAVIسال 2006

شكل :17نقشه طبقهبندي شاخص  SAVIسال 2017

شكل :18نقشه طبقهبندي شاخص  EVIسال 1995

شكل :19نقشه طبقهبندي شاخص  EVIسال 2006
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شكل :20نقشه طبقهبندي شاخص  EVIسال 2017

نقشههای ارائه شده در سه شاخص پوشش گیاهی بهخوبی روند کاهش پوشش گیاهی منطقه را از سال  1995تا 2017
منعکس مینمایند .مقایسه بصری تصاویر شاخص پوشش گیاهی با تصاویر شاخص شوری نشان میدهد که در مناطق
کامالً شور ،پوشش گیاهی بسیار ضعیف یا فاقد پوشش است و با افزایش شوری خاک از تراکم و میزان پوشش گیاهی نیز
کاسته شده است.
نتيجهگيري

روشهای مختلفی برای تخمین شوری خاک وجود دارد و تکنیکهای متعدد دور سنجی در این زمینه گ سترش یافتهاند.
این پژوهش بهدنبال آن بود تا با یافتن ارتباطی بین دادههای انعکاســی ماهواره لندســت با شــوری خاک ،امکان تخمین
شوری سطحی خاک را فراهم آورد .با استفاده از  5مدل رگرسیونی و  14شاخص به بررسی ضرای همبستگی ،ضرای
تبیین و ســطح معناداری مدلها پرداخته شــد .نتایج مدلهای آماری حاکی از آن اســت که تمامی مدلها از واســنجی
قابلپذیر شی برخوردار بودند .مطلوبیت مدلهای معرفی شده را میتوان نا شی از ضری همب ستگی منا س از  0/48تا
 0/84دانســـت .میزان ( )sigبهدســـتآمده در تمامی مدلها کمتر از  0/05میباشـــد ،لذا در ســـطح آماری%99 /95 ،
همبستگی معناداری بین مقادیر ( )ECو شاخصها وجود دارد .ضری همبستگی پیرسون درروش رگرسیون پسحذفرو
 ،0/84ضری تبیین و ضری تبیین تعدیل شده آن  0/64و  0/71در صد و میزان آزمون ( )Fدر این مدل  10/36ا ست.
نتایج حاکی ازمناس بودن این روش نسبت به دیگر روشها در این پژوهش است .شاخص روشنایی و تابع تسلدکپ 2
با توجه به نتایج نهایی روابط رگرســیونی و مناسـ بودن ضــری تولرانس در شــاخص روشــنایی ( )1و تابع تســلدکپ 2
( )0/79و عامل تورم واریانس در شــاخص روشــنایی ( )1و تابع تســلدکپ  )1/26(2میباشــد که این دو شــاخص از دیگر
شاخصها ،مطلوبتر هستند .در روش آمار مکانی ،درخروجیهای شاخص موران و شاخص حداقل– حداکثر ،دادهها دارای
خودهمبستگی فضایی هستند .نتیجۀ بررسی ،توزیع نرمال بودن نقاط مشاهداتی و درجۀ همبستگی جغرافیایی بین آنها
و الگوی خو شهای دادهها را در شاخص موران تایید میکند .نتایج با یافته های تحقیق ،سلمان پور وهمکاران (،)1394
شـــورابه نادی زاده و همکاران ( ،)1397نادیان و همکاران ( ،)1397آلبد و کومار ( ،)2014جورجیا و همکاران (،)2017
اسکودیرو و ویتنی ( )2018همخوانی دارد.
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رگرسیون فضایی و رگرسیون وزندار فضایی برای مطالعات آتی توصیه می شود .این مدلها باتولید دادههای فضایی این
امکان را به وجود میآورند تا تغییر فضایی در روابط بین متغیرها ،موردبررسی قرارگیرد .بهرهگیری از این رویکرد ،میتواند
گام نوینی در درک دقیقتر و علمیتر آن دسته از پدیدههایی که دربستر فضا رخ میدهند ،باشد.
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