Evaluation and validation of salinity monitoring indices in the Qazvin plain
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Abstract
Introduction
Soil salinity is the predominant soil degradation process in arid and semi-arid regions. There are several methods for
monitoring salinity, which are mainly measured as points, which will be difficult to generalize to the whole region. In recent
years, remote sensing-based methods for measuring salinity have been widely considered. Soil salinity has led to the
limitation of agricultural land use patterns. This is a serious environmental hazard that affects the growth of many crops.
Materials and Methods
After selecting the study area on satellite images and ground visits, a cluster-cinematic sampling network was designed and
implemented for surface soil sampling. In this study, pH, EC, SAR and TDS were measured. In this study, in order to use the
remote sensing technique to study the temporal and spatial changes of vegetation density in the region, ground data and
ETM+ images of Landsat 7 satellite and MODIS images have been used. Pre-processing operations including geometric,
radiometric and co-ordination corrections were performed on each of the satellite images. In the next step, the desired
vegetation indices, after calculation, are applied to the satellite images and thus the vegetation density pattern map is obt ained
based on each of these indices. Then 8 different salinity and vegetation indices were studied during the years 2005 to 2021.
Results and Discussion
The The results of this study showed that LANDSAT-7-ETM + sensor has been able to produce better results due to better
spatial resolution than MODIS sensor. Also, among the salinity indices studied, SI3 index in both ETM + and MODIS
sensors with RMSE (1.01 and 1.1) and correlation coefficient R (0.98 and 0.86) was able to have the best performance in
Have an area. In the study between EC and SAR, both sensors had a high correlation between red and infrared bands.
Conclusion
In a general summary, by examining the information of the synoptic station of the plain, parameters such as temperature and
amount of precipitation in the studied period show that by increasing the average temperature and decreasing the amount of
precipitation in the region, the surface temperature increases during the year. Recent causes of drought and significant effects
of climate change on the prevailing environmental conditions, which in turn will increase the breadth of salinity in the verse.
Keywords: Soil salinity, electrical conductivity, sodium absorption ratio, remote sensing, MODIS and
LANDSAT ETM +
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چكيده
شور شدن خاک فرآیند غالب تخریب خاک در مناطق خشک و نیمهخشک است .روشهای مختلفی بهمنظور پایش شوری وجود دارد که در اکثر این
روشها مقدار شوری عمدتاً بهصورت نقطهای اندازهگیری میشود؛ بنابراین ،تعمیم آن برای یک منطقه با وسعت زیاد دشوار خواهد بود .سالهای اخیر
روشهای مبتنی بر سنجش از دور بهمنظور تهیۀ نقشه شوری در محدوده وسیع مورد توجه قرارگرفته است .سنجش از دور با قابلیت پوشش وسیع و
متناوب بهعنوان ابزاری دقیق در پایش زمین و تغییرات محیطی است .در این پژوهش با استفاده از قابلیت داده های سنجنده  MODISو LANDSAT-
 ETM+به بررسی  8شاخص مختلف شوری و گیاهی طی سالهای  1881تا  1111در دشت قزوین و بهخصوص منطقه شورهزار پرداخته شد .نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد سنجنده  LANDSAT-7-ETM+به دلیل قدرت تفکیک مکانی بهتر نسبت به سنجنده  MODISتوانسته است نتایج
بهتری را ایجاد کند .همچنین از بین شاخصهای شوری بررسیشده شاخص  SI3در هر دو سنجنده  ETM+و  MODISبا مقدار  1/11( RMSEو
 )1/1و میزان ضریب همبستگی  1/88( Rو  )1/88توانسته است نتایج بهتری همراه با دقت بیشتری را در منطقه مورد مطالعه ایجاد نماید .همچنین در
بررسی بین میزان  ECو  SARهر دو سنجنده همبستگی باالیی بین باندهای قرمز و مادونقرمز داشته است .در یک جمعبندی کلی با بررسی اطالعات
ایستگاه سینوپتیک منطقه پارامترهایی همچون دما و مقدار بارش در بازه زمانی مورد مطالعه نشان از این دارد که با افزایش میانگین دما و کاهش مقدار
بارش در منطقه سبب افزایش دمای سطح زمین در طی سالهای اخیر شده که این عامل میتواند هشداری برای بروز خشکسالی باشد و عالوه بر
اثرات اقلیمی ،برداشت بی رویه منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز به تشدید خشکی و نهایتاً تشدید شوری در منطقه منجر خواهد شد.
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هدایت الکتریکی ،نسبت جذب سدیم ،سنجش از دور MODIS ،و LANDSAT ETM+
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 -1مقدمه
منابع خاک برای زندگی روی زمین اساسی بوده و در توسعه پایدار
بسیار مهم هستند .خاک با مسائل جهانی مانند امنیت غذایی و
آب ،حفاظت از تنوع زیستی ،خدمات اکوسیستم زمینی ،تنظیم
آبوهوا و بهداشت انسان ارتباط حیاتی دارد (McBratney et
) al., 2014متأسفانه ،شوری خاک این جنبهها را بهطورجدی
تهدید کرده است ) (Daliakopoulos et al., 2016شوری به
دلیل زیاد بودن تبخیر از سطح خاک ،بارندگی کم ،پستی و
بلندیهای سطح زمین باعث به وجود آمدن شورهزارهای زیادی
شده است ) . (Mandal and Neenu, 2012شور شدن خاک
میتواند نتیجه ترکیبی از عواملی همچون :رشد جمعیت ،فشار
اقتصادی برای تولید بیشتر مواد غذایی و تأثیر تغییرات آب و
هوایی باشد ) .(Dagar et al., 2016بنابراین ،میتواند به عوامل
مختلفی همچون مدیریت کشاورزی بهویژه کیفیت آب آبیاری،
نوع محصول ،کیفیت خاک و شرایط نفوذپذیری ،میزان کود دهی،
عمق سطح آب ،کیفیت آب زیرزمینی مرتبط باشد (Korolyuk,
) .2015; Meimei and Ping, 2011تغییرات آب و هوایی یکی
دیگر از پدیده های مهم و شدید شور شدن خاک در طی این
نیمقرن اخیر است (Gorji et al., 2019; Mandal and
) .Neenu, 2012نفوذ شوری بر فعالیتهای کشاورزی در
بسیاری از نقاط جهان تأثیر میگذارد ;(Shammi et al., 2019
) Suarez, 1989از لحاظ تاریخی ،پدیده شوری خاک در سطح
زمین ،از زمان سومری در دشتهای بینالنهرین (عراق واقعی) از
 1111سال پیش مشاهدهشده است (Bannari and Al-Ali,
) 2020; Shahid et al., 2018تاریخچۀ شور شدن زمینهای
کشاورزی بینالنهرین باستان ،حدود  8111سال قبل از میالد،
توسط  Jacobsonو  Adamsبهخوبی برجسته شده
است) .)(Jacobsen and Adams, 1958این پدیده در سطح
جهان در مناطق مختلف با آبوهوای متفاوت متغیر است
) .(Jacobsen and Adams, 1958شوری خاک منجر به
محدود کردن الگوی استفاده از زمینهای کشاورزی شده است.
اینیک خطر جدی زیستمحیطی است که بر رشد بسیاری از
محصوالت تأثیر میگذارد .مناطق تحت تأثیر شوری بهطور
متوسط  ٪21از زمینهای آبیاری شده جهان را نشان میدهد،
درحالیکه این رقم در کشورهای خشک و نیمهخشک به بیش از
 ٪81افزایش مییابد ) .(Nwer et al., 2013بهطورکلی ،استفاده
از روشهای آزمایشگاهی برای اندازهگیری شوری ،زمان بر و
پرهزینه است ) .(Akramkhanov et al., 2011همچنین به
علت زیاد بودن تغییرات مکانی شوری خاک بهتر است برای
تعیین و پایش خاکهای شور از روشهای زمینآماری و دادههای
سنجش از دور استفاده کرد ) .(Nawar et al., 2015در چند

دهۀ اخیر ،برای مطالعه شوری خاک از تصاویر سنجش از دور
استفاده میشود که علت آن ،توانایی زیاد این تصاویر در کشف
تغییرات است ) .(Matinfar et al., 2013استفاده از تصاویر
راداری برای تشخیص خاکهای در معرض شوری ،حوزۀ
نویدبخش جدیدی در سنجش از دور است که اصول بنیادی آن
متکی بر رابطه بین مقدار نمک موجود در خاک ،محتوای رطوبتی
خاک و ویژگیهای هدایت الکتریکی این ترکیب است (del
) .Valle et al., 2009تغییرات میزان رطوبت خاک بهشدت
دادههای باند  cرا تحت تأثیر قرار میدهد ،بهویژه برای مقادیر
زیاد در مواردی که پوشش گیاهی تنک و کمپشت است
) .(Notarnicola et al., 2006همچنین باندهای با فرکانس
کمتر (طولموج بیشتر) قابلیت نفوذ بیشتری دارد که در نتیجه
می تواند هم شوری و هم رطوبت خاک را تشخیص دهد (Shao
) .et al., 2003تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از سنجش از
دور در بعضی استانهای خشک و نیمهخشک کشور از جمله
خراسان ،بوشهر ،کاشان ،یزد و انجامگرفته شده است نتایج این
مطالعات نشان میدهد که با استفاده از تکنیک سنجش از دور
مقدار شوری ،الگوی زمانی و مکانی و مقدار پهنهبندی صورت
گرفته بهطور کامل مشخص بوده است .با استفاده از حسگرهای
با وضوح مکانی مختلف ،مانند  Landsat ،MODISیا
 ،Worldviewشوری خاک به ترتیب برای مقیاس جهانی،
منطقهای یا محلی مدلسازی و نقشهبرداری میشود ( Dadrasi
 .)et al., 2009در پژوهشی) Tajgardan et al., 2006نیز با
استفاده از تصاویر لندست  ETM+نقشه شوری منطقه آققال را
بر اساس مدل رگرسیونی تهیه نمودند (Valipour et al.,
) .2009روند توسعه شوری و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه
شمسآباد استان قم را با بهرهگیری از عکسهای هوایی و
تصاویر ماهوارهای ،بازدیدهای صحرایی و بررسی نمونههای
پروفیل خاک مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج بهدست آمده نشان
داد که طی  11سال گذشته ،وسعت اراضی کشاورزی در منطقه
حدود  8/1برابر افزایشیافته که افزایش برداشت آب از منابع
زیرزمینی را به همراه داشته و موجب افت سطح آب این ناحیه و
نهایتاً افزایش شوری شده است .در پژوهشی دیگر (Scudiero et
) al., 2015برای ارزیابی شوری خاک در مقیاس منطقهای
درکالیفرنیا ،از سنجنده  Landsat ETM+استفاده کرد نتایج نشان
داد بهطور کلی استفاده از سنجش از دور میتواند نتایج منطقی را
ایجاد نماید .در تحقیقی ) (Asfaw et al., 2018با استفاده از
مدلسازی و نمونهبرداری از شوری خاک در مزرعه کشت نیشکر
اتیوپی واقع در کشور آفریقا مقدار شوری خاک را مورد بررسی
قرار دادند ،آنها نتایج حاصل از مقدار شوری اندازهگیری شده در
مزرعه را با نتایج بهدستآمده از تصاویر  Landsatمورد ارزیابی
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قراردادند که نتایج بهدست آمده از مقایسه آنها نشان از
همبستگی باالی  18درصد را بیان میکرد .در پژوهشی دیگر
) )Khan et al., 2005در منطقهای در پاکستان از شاخص
 NSDIبرای سنجش شوری خاکها استفاده کردند آنها با
استفاده از منابع مختلف که روی گیاهان و نمکهای معدنی کار
شده بود چندین شاخص که بیشترین کارایی را در تشخیص
شوری داشتند انتخاب و مورد ارزیابی قرار داده شد که نتایج
بهدست آمده نشان از دقت باالی استفاده از این شاخصها در
برآورد مقدار شوری منطقه بوده است .در پژوهشی (Afsharinia
) and Panahi, 2021در طی بازه زمانی شش سال با استفاده از
شاخص شوری خاک ( )SIو تصاویر  ETM+به بررسی نقش
خشکسالی در تشدید شوری پرداختند .در پژوهشی دیگر که
) (Uossef Gomrokchi et al., 2020در محدوده زهکش
حائل شورهزار قزوین با استفاده از دادههای سنجش از دور چند
طیفی انجام دادند مشخص گردید ،که احداث این زهکش در
شورهزار مرکزی تأثیری در روند تغییرات شوری خاک و پوشش
گیاهی منطقه نداشته است؛ بهگونهای که هیچیک از یازده
شاخص استخراجشده از تصاویر ماهوارهای ،تغییرات معناداری در
دوره پیش و پس از احداث زهکش حائل از خود نشان نداده ،به
عبارتی شوری خاک و درصد پوشش گیاهی در محدوده شورهزار
مرکزی دشت قزوین در طی یک دوره  11ساله تغییرات
محسوسی نداشته و این بدان معنی است که احداث زهکش به
دلیل وسعت زیاد شورهزار ،تأثیر محسوسی در محدوده شورهزار
مرکزی دشت قزوین نداشته است؛ اما با توجه به خشک بودن
منطقه و کمبود بارندگی و همچنین بروز خشکسالی فراگیر در
آن ،میزان آب شیرین برای آبشویی طبیعی زمینهای اطراف
زهکش محدود بوده و زهکش حائل ،با ایجاد شیب هیدرولیکی،
شدتجریان آب زیرزمینی را افزایش داده و باعث کاهش شوری
خاک و تقویت پوشش گیاهی در محدوده تحت تأثیر زهکش
حائل شده است.
در این پژوهش با بهکارگیری تکنیک سنجشاز دور با هدف
دستیابی به داده های ارزشمندی از مقدار شوری سعی در بررسی
روند تغییرات در سطح دشت قزوین در طی بازه زمانی مشخص
با کمترین مقدار هزینه و زمان شد .با توجه به اینکه قسمتی از
دشت قزوین را شورهزار تشکیل میدهد هدف اصلی از انجام این
پژوهش بررسی شاخصهای مختلف شوری و گیاهی بهمنظور
یافتن روشی مناسب برای تعیین و بررسی شاخص شوری خاک
در دشت قزوین است که بتواند گام بزرگی در راستای پایش
اراضی منطقه و آگاهسازی از تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی
برداشته شود.
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 -4مواد و روشها
 -1-4منطقۀ مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه دشت قزوین است که در محدوده عرض
جغرافیایی  35°43'6.0"Nتا  36°23'46.8"Nو طول جغرافیایی
 49°25'10.0"Eتا  50°38'11.4"Eو در دامنه جنوبی رشتهکوههای
البرز واقع شده است .این دشت با مساحت  118218هکتار محدودهی
مرکزی و شرق استان را تشکیل میدهد که شیب آن از شمال غرب
به جنوب شرق امتداد دارد .مطابق با نقشه (DEM )STRM
پایینترین و باالترین نقاط ارتفاعی استان به ترتیب برابر با  211و
 2111متر است که میانگین ارتفاع از سطح دریا برابر با  1281متر در
نظر گرفته میشود .از نظر آب و هوایی منطقه مورد مطالعه در اقلیم
سرد و نیمهخشک قرار میگیرد که متوسط بارش سالیانه در منطقه
تقریباً  811میلیمتر است ) .(Hedayati and Kakavand, 2012در
شکل ( )1موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی ارائه شده است .دشت
قزوین یکی از مهمترین دشتهای کشاورزی در کشور محسوب
میشود ،به همین دلیل برای هدف این پژوهش انتخاب شده است.
حوضۀ آبریز شور (واقع در حوضه بزرگ دریاچه نمک) حدود
 %18از دشت قزوین را شامل میشود و بخش قابلتوجهی از آن
را مارنهای میوسن (با بین الیههای تبخیری) دربرگرفته است.
مهمترین رودخانۀ این حوضه رودخانۀ خررود است که کیفیت آب
آن در برخی بازهها مطلوب نیست بهنحویکه ازنظر میزان شوری،
آبهای این حوضه از نوع کم شور تا بسیار شور هستند .برطرف
کردن اثر موادی که افت کیفی آب را موجب میشود اغلب بسیار
هزینهبر است و برای مقابله با آن راهکارهایی باید اندیشیده
شود ) .(Samanabrah, 2010شوری این اراضی بسیار زیاد بوده
و حداکثر مقدار آن نیز  281دسی زیمنس بر متر ( 8-1برابر
شوری آب خلیجفارس) است .مقدار زیاد شوری در منطقه بیانگر
لزوم ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از پیشروی شورهزار
است .یکی از این راهکارهای ارائهشده ،ایجاد تعادل بین تغذیه و
تخلیه از منابع آبی دشت بود .به عبارتی ،ابتدا باید تغذیه افزایش و
تخلیه کاهش یابد تا تعادل ایجاد شود و پسازآن راهی برای
پایداری این تعادل انتخاب کرد .به همین منظور زهکش حائل در
منطقه احداث گردید.
 -4-4دادههای زمينی و ارزیابی شاخصهای مختلف

پس از انتخاب منطقه موردمطالعه بر روی تصاویر ماهوارهای و
بازدید زمینی ،برای نمونهگیری از خاک سطحی یک شبکه
نمونهبرداری خوشهای سینماتیک طراحی و پیادهسازی شد .در
این پژوهش از  18نمونه با مختصات جغرافیایی مشخص استفاده
شد سپس مقدار  SAR ،EC ،pHو  TDSبا استفاده از ابراز
موجود در آزمایشگاه همچون  ECسنج و  PHمتر و غیره برای
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شكل  -1موقعيت جغرافيایی دشت قزوین و محدوده موردمطالعه
Figure 1-Geographical location of Qazvin plain and the studied area

هر نمونه به صورت کامال دقیق اندازهگیری شد.
پس از بررسی مقادیر اندازهگیری شده ،روزهای بدون ابر و
برف در باز ۀ زمانی  18سال مشخص گردید در این مطالعه
بهمنظور استفاده از فن سنجش از دور در بررسی تغییرات زمانی و
مکانی تراکم پوشش گیاهی و شوری خاک منطقه ،از دادههای
زمینی  18نقطه و تصاویر  ETM+سنجنده  LANDSATو
تصاویر  MODISاستفاده شده است .با توجه به اینکه ساعت
برداشت تصاویر در هر سنجنده متفاوت است سعی شد از
داده های هواشناسی همخوان با تصاویر استفاده گردد و همچنین
تصاویری که کمترین اختالفزمانی با دادههای زمینی دارد
استفاده شود .به همین منظور از تصاویری بدون ابر در این
پژوهش استفاده شد.
در ابتدا عملیاتهای پیشپردازش شامل تصحیحات هندسی،
رادیومتریک و هم مختصات سازی بر روی هر یک از تصاویر
ماهوارهای انجام شد .در مرحله بعد شاخصهای پوشش گیاهی
موردنظر پس از محاسبه ،بر روی تصاویر ماهوارهای اعمالشده و
بهاین ترتیب نقشه الگوی تراکم پوشش گیاهی بر اساس هریک
از این شاخصها به دست میآید .در ادامه بهمنظور بررسی
وضعیت شوری منطقه و نحوه تأثیرگذاری آن بر روند تغییرات
پوشش گیاهی ،از شاخص شوری خاک مبتنی بر تحلیل اطالعات
ماهوارهای استفاده شده است .همچنین ،با توجه به پایش منابع
آبوخاک شورهزار مرکزی دشت قزوین ،از اطالعات مکانی پایش
شده نیز بهمنظور مقایسه با نتایج حاصل از تصاویر ماهوارهای
بهره گرفته شده است .در این پژوهش ،از تصاویر ماهواره لندست
و مادیس در محدوده دشت قزوین در طی سال  2111تا 2121
استفاده شد .در شکل ( )2نمایی از روند جریانی مراحل درونیابی
شوری خاک نشان داده شده است.

جدول  -1فهرست تصاویر بدون ابر و برف مورد بررسی در
هر سنجنده
Table 1- List of cloudless and snowless images examined
on each sensor
Landsat-7-ETM+
2005/06/05
2006/06/08
2007/06/11
2008/06/29
2009/06/16
2010/06/19
2011/05/21
2012/06/24
2013/05/26
2014/06/24
2015/06/17
2016/06/03
2017/06/06
2018/06/09
2019/05/27
2020/06/14
2021/06/17

MODIS
2005/06/12
2006/06/19
2007/06/20
2008/06/11
2009/06/18
2010/06/10
2011/06/11
2012/06/12
2013/06/20
2014/06/09
2015/06/21
2016/06/16
2017/06/17
2018/05/24
2019/06/20
2020/06/17
2021/06/09

بهمنظور پردازش و پیشپردازش تصاویر ماهوارهای و
استخراج شاخصهای مورد نظر از نرمافزار  ENVI 5.3استفاده
شد .در این گام با استفاده از نرمافزار  ArcGISنسخه  11-8و
روش تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی و نسبتگیری ،اقدام به
ساخت تصاویر جدید از  8باند  LANDSAT-7و MODIS
مربوط به سالهای  2111تا  2121تحت عنوان شاخصهای SI
 NDVI ،NDSI ،BI ،SI3 ،SI2 ،SI1و  SAVIشد که روابط
مربوط به شاخصها در جدول  2نشان دادهشده است در این
پژوهش سعی شد از شاخصهای مختلف شوری به منظور بررسی
دقیق تر میزان شوری و همچنین ارتباط میزان شوری با پوشش
گیاهی مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به جدول ( )2در این
پژوهش از پنج شاخص شوری ،دو شاخص مرتبط با پوشش
گیاهی و شاخص روشنایی استفاده شد.
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شكل  -4نمودار جریانی مراحل تعيين بهترین مدل درونیابی شده شوری خاک
Figure 2 - Flowchart of steps to determine the best interpolated model of soil salinity

باالتر آن نشانگر پوشش گیاهی متراکمتر و شادابتر است

جدول  -4شاخصهای مورد استفاده در این پژوهش
Table 2 - Indicators used in this research

شماره
1
2
3

Markham
and Barker
(1985

شاخص

معادله

SI 1

)SQRT(R×NIR
)SQRT(G×R
SQRT((G)2+(R)2
)+(NIR)2
SQRT(G)2+(R)2

SI1
SI2
SI3

4
5

Rouse et al.
)(1984

2

)(Rafii et al., 2012

NDSI

)(R-NIR)/(R+NIR

BI3

SQRT((R)2+(NIR
) )2

6

)Gao (1996

7

Dehni and
Lounis
)(2012

NDVI4

8

Huete
)(1988

SAVI5

)(NIR-R)/(NIR+R
((NIR)R)/(NIR+R)+L)(1+L

 -3-4شاخصهای مشترک در بررسی دقيقتر شوری
خاک
 - 1- 3- 4شاخص NDVI

یکی از پرکاربردترین شاخصها بهمنظور پایش تغییرات پوشش
گیاهی است ) (Abdolalizadeh et al., 2020که از طریق
نوبتگیری باندهای قرمز و مادونقرمز نزدیک بهدست میآید.
واکنش به اعمال فتوسنتزی را بهخوبی نمایش میدهد که ارزش
1

Salinity Index
Normalized Different Salinity Index
3
Brightness Index
4
Normalized Different Vegetation Index
5
SoilAdjusted Vegetation Index
2

 - 4- 3- 4شاخص SAVI

در مناطق با پوشش گیاهی نامتراکم بازتابش نور در طیف قرمز و
مادونقرمز نزدیک از سطح خاک ،میتواند مقدار شاخص NDVI
را تحت تأثیر قرار دهد  SAVIیا شاخص تعدیل خاک پوشش
گیاهی بهعنوان اصالحکننده شاخص  NDVIدر مناطق با پوشش
گیاهی تنک توسعه داده شده است .از اهداف این شاخص میتوان
به حداقل رساندن اثرات خاک در پسزمینه بر روی سیگنالهای
گیاهی بهوسیله ترکیب کردن فاکتور تنظیمکننده خاک ( )Lبا
مخرج معادله  NDVIاست ) .(Alavi Panah, 2011از دیگر
دالیل استفاده از این شاخص این است که خطوط همپوشش
گیاهی موازی نیستند و اینکه بهطور کامل یک نقطه را پوشش
نمی دهند شاخص پوشش گیاهی با انعکاس خاک ،یک شاخص
عالی برای محیطهای با پوشش کم است.
 -2-4شاخصهای آماری

با هدف مقایسه بین اطالعات استخراجی از باندهای اصلی و
شاخصها به همراه اطالعات مربوط به شوری نمونهها ،تجزیه و
تحلیل آماری انجام شد .از جمله ارزیابی میزان دقت ،شامل ریشه
دوم میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین مطلق خطا
( ،)MAEمیانگین اریب خطا ( )MBEصورت گرفت و در نهایت
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ارزش پیکسلی داده در هر نقطه به تمام سطح منطقه موردمطالعه
تعمیم داده شد و نتایج ارزش پیکسل هر شاخص بهصورت
خروجی تصویر مشخص شد؛ که در این رابطهها  nتعداد نقاط،
*

)  z (X iمقدار برآورد شده شوری خاک z (x i ) ،مقدار اندازهگیری
شده شوری خاک در نقطه معلوم است .صحت مدل با مقدار
 MAEتعیین میشود که مقدار صفر آن نشاندهنده صحت صد
درصد است و هرقدر مقدار آن از صفر فاصله داشته باشد ،حاکی از
کم شدن صحت مدل است .معیار ارزیابی  MBEبیانگر میانگین
انحراف است .این معیار عالوه بر دارا بودن عالمت مثبت (بیش
برآوردی مدل) و یا منفی (کم برآوردی مدل) مقدار انحراف از
مقادیر مشاهده شده را نشان میدهد MBE .برابر با صفر نشان
میدهد که برآورد مدل خوب خواهد بود و هیچگونه انحرافی
وجود ندارد.

جدول  -3نتایج آزمون همبستگی  ECو

 (x i )  z (x i ))2

()1

n

*

 (z
i 1

n
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* 1 n
))  z (X i )  z (X i
n i 1

()2
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1
))  (z * (X i )  z (X i
n i 1
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MAE 
MBE 

[ (z  z )(z *  z * )]2

()1

 z * )2

*

 (z  z )  (z
2

r

 -3نتایج و بحث
پس از اعمال شاخص های شوری به بررسی نتایج حاصل از این
شاخصها پرداخته می شود با توجه به اینکه در این پژوهش از دو
سنجنده استفادهشده است ،لذا در ابتدا به بررسی و ارتباط بین
باندها و میزان همبستگی هر یک از آنها با مقادیر SAR ،EC
پرداخته میشود.

 SARاندازهگيری شده با باند تصاویر سنجندههای  MODISو ETM+

Table 3 - Results of EC and SAR correlation test measured with MODIS and ETM + sensor image band
B7

B5

B4

B3

B2

B1

BAND

0.671

0.673

0.623

0.572

0.571

0.449

EC

0.677

0.660

0.656

0.502

0.424

0.426

SAR

-

B31

B4

B3

B2

B1

BAND

0.591

0.580

0.241

0.709

0.661

EC

0.635

0.405

0.321

0.756

0.664

SAR

همانطور که در جدول ) (8نیز قابلمالحظه است به بررسی
و میزان همبستگی هر یک از باندهای سنجندهها پرداخته شد با
توجه به اینکه هر سنجنده از باندهای مختلفی تشکیل شده است
به همین منظور به مقایسه هر یک از این موارد پرداخته میشود
سنجنده  MODISشامل  81باند است ،اما در این پژوهش به
بررسی تنها باندهایی که از آن برای هر شاخص استفاده شده بود
پرداخته شد .باندهای  1و  1سنجنده  ETM+و باندهای  1و  2در
سنجنده  MODISرا به ترتیب باند قرمز و مادونقرمز تشکیل
میدهد طبق بررسیهای انجامشده هدایت الکتریکی خاک و
نسبت جذب سدیم با باندهای قرمز و مادونقرمز ارتباط و
همبستگی باالیی را دارد که این همبستگی در جدول ( )2نیز
قابلمالحظه است .میزان همبستگی هر باند با شاخصهای
شوری در سنجندههای مختلف متفاوت است .بهطوری که در
پژوهشی ) (Wu et al., 2014باندها و مدلهای مختلفی را برای
ارزیابی شوری خاک مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان
داد نقشههای شوری حاصل از سنجش از دور میتواند تا دقت 81
درصد در برآورد مقدار شوری قابل اعتماد باشد .البته ممکن است
یک باند در منطقهای اهمیت نداشته باشد ،اما مناسب بودن آن در

LANDSAT-ETM+

MODIS

مناطق دیگر گزارششده باشد .بنابراین ،میتوان به این نتیجه
رسید که در مناطق مختلف ،با درجات مختلف شوری و
نسبتهای متنوع از نمکها ،شرایط اقلیمی مختلف جغرافیایی و
زمینشناسی ،باندهای مختلفی میتواند تغییرات شوری خاکهای
آن منطقه را توصیف کند.
ارزیابی شاخص ها در هر دو سنجنده نشان داد که RMSE
سه شاخص  SI2 ،SI1و  SI3نسبت به بقیه شاخصها دقت
باالتری را نشان دادهاند؛ بهطوریکه مقدار ضریب همبستگی در
این سه شاخص از مقدار بیشتری برخوردار است؛ و از این بین
شاخص  SI3با توجه به  RMSEکمتر در هر دو سنجنده
 LANDSAT ETM+و  MODISبه ترتیب با مقدار ) 1/11و
 )1/88نسبت به شاخصهای دیگر مناسبتر بود .همچنین
میانگین اریب خطا نشان میدهد در شاخصهای  SI1 ،SIو SI2
در هر دو سنجنده مورد بررس ی میزان برآورد کمتر از مقدار واقعی
و برای شاخصهای  BI ،SI3 ،NDSIو  SAVIمیزان برآورد
بیشتر از مقدار واقعی است .بهطورکلی سنجنده  ETM+توانسته
است برآورد نزدیکتر و دقیقتری را نسبت به سنجنده MODIS
داشته باشد که یکی از دالیل این امر میتواند تفکیک مکانی باال

ارزیابی و صحتسنجی شاخصهای پایش شوری در دشت قزوین

در این سنجنده باشد ،درحالیکه سنجنده  MODISبرخالف
سنجده  ETM+تفکیک مکانی کمتری را شامل میشود .از موارد
دیگری که قابل ذکر است میتوان به میزان همبستگی باال در
تصاویر  MODISاشاره کرد که یکی از دالیل این همبستگی
باال میتواند ناشی از تفکیک زمانی روزانه این سنجنده باشد .در
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پژوهشهایی که در این زمینه انجامشده ماهواره لندست را یکی
از مناسبترین ماهوارهها برای بررسی ویژگیهای خاک ،از جمله
شوری و تعیین رطوبت خاک معرفی کردند ،از جمله دالیل آن
داشتن نوارهای زیاد محدوده طیفی وسیع از محدوده مرئی تا
مادونقرمز تا مادونقرمز حرارتی است.

جدول  -2نتایج حاصل از ارزیابی شاخصهای مختلف توسط دو سنجنده

 ETM+و MODIS

Table 4- Results of evaluation of different indicators by two sensors ETM + and MODIS
SAVI

BI

NDSI

SI3

SI2

SI1

SI

شاخص آماری

1.13
0.60
0.18
0.07
1.31
0.64
0.78
0.66

1.46
0.43
0.10
-0.21
1.64
0.52
0.61
0.41

1.56
0.31
0.21
0.25
1.48
0.64
-0.38
0.24

1.01
0.98
-0.07
-0.06
1.1
0.86
0.10
1.18

1.14
0.56
-0.14
0.17
1.18
0.79
-0.24
2.16

1.19
0.73
-0.20
0.13
1.23
0.87
-0.13
1.2

1.37
0.62
0.10
0.25
1.3
0.61
-0.76
0.39

RMSE
R
MBE
MAE
RMSE
R
MBE
MAE

در پژوهشی ) (Alavi Panah, 2011ب ه اهمیت و تأثیر زیاد
نوار حرارتی لندست در تشخیص خاک شور اشاره کردند
بهگونهای که با حذف این نوار ،صحت طبقهبندی خاکهای شور
به میزان قابل توجهی کاهش مییابد .روند تغییرات شوری بر
اساس بهترین شاخص مورد ارزیابی در منطقه توسط دو سنجده
 ETM+و  MODISمورد مقایسه قرار گرفت .یکی از دالیل
اینکه سنجنده  ETM+توانسته است نتایج بهتری را ایجاد کند،
برآورد دقیقتر در مقدار شاخص پوشش گیاهی  NDVIاست
بهطوری در سنجنده  MODISبر اساس نقشه کاربری اراضی
ا یجادشده ،سطح کل مساحتی که تحت پوشش گیاهی در نظر
گرفتهشده  11/8درصد بیشتر از سنجنده  ETM+بود که این
موضوع با توجه به نقشه کاربری اراضی منطقه قابل مالحظه
است از جمله دالیل تفاوت در مقدار مساحت پوشش گیاهی در
سنجنده  MODISبه دلیل در نظر گرفتن مناطق فاقد پوشش
گیاهی و مراتع را بهعنوان اراضی با پوشش گیاهی نسبتا مناسب
مشخص شده بود.
همانطور که در شکل ( )8نیز قابل مالحظه است ،روند
تغییرات شوری در طی سالهای  1881تا  1111در بازۀ زمانی
خرداد ماه مورد ارزیابی قرار گرفت .نقشههای شوری بر اساس
شاخص SI3نشان از افزایش سطح شوری در کل منطقه را شامل
شده؛ بهطوریکه این افزایش در نواحی شورهزار و مناطقی که
فاقد پوشش گیاهی است بیشتر بوده؛ بهطوریکه در اراضی با
سطح شوری نسبتا باال در طول  18سال مورد بررسی به میزان
 81درصد افزایش داشته است .یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر
میزان شوری مقدار رطوبت و دمای سطح خاک است که میتواند
تأث یر بسزایی در افزایش روند شوری داشته باشد ،به همین منظور
به بررسی این دو عامل و میزان ارتباط و همبستگی بین آنها

سنجنده
LANDSAT ETM+

MODIS

پرداخته شد .طبق بررسی خروجی و نقشههای حاصل از میزان
رطوبت خاک و همچنین دمای سطح زمینمیتوان به این نتیجه
رسید که دمای سطح زمین همبستگی باالیی با مقدار رطوبت
سطحی خاک داشته است بهطوریکه با افزایش دمای سطح
زمین میزان رطوبت بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد.
در شکل ( )1به بررسی بین دو پارامتر دمای سطح زمین و
رطوبت سطح خاک در طول دوره مطالعه  18ساله پرداخته شد.
نتایج حاصل از آن نشان از همبستگی نزدیک به  81درصد
داشته؛ بهطوریکه در مناطق دارای شوری بیشتر (شورهزار) دمای
سطحی بسیار بیشتر و در راستای آن رطوبت سطحی خاک نیز در
حداقل ممکن قرار خواهد داشت .بررسی خروجی دما در طول
دورۀ مورد مطالعه نشان از افزایش میانگین  1/8درجه سانتیگراد
در ماه خردادماه داشته که نشان از تغییرات اقلیم در منطقه و
امکان بروز خشکسالی را داشته که این عامل در مناطق پست
امکان وقوع بیشتری خواهد داشت و ممکن است سفرههای آب
زیرزمینی و اراضی کشاورزی در معرض آسیب بیشتری از این
شوری قرار بگیرند .همچنین مقدار بارش نیز با شیب زیادی
کاهش یافته است .پژوهشهای مختلف انجامشده در سطح
جهان نشان میدهد که وسعت اراضی خشک و شور از سال
 1811میالدی بیش از دو برابر شده است (Stottlemyer and
) Toczydlowski, 2006که این تغییرات اقلیمی میتواند
موجب آسیب بیشتر به اکوسیستمهای طبیعی و همچنین سالمت
و رفاه انسان شود و زنگ خطری برای بروز خشکسالی در
سالهای آتی باشد.
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شكل  -3روند تغييرات شوری خاک (  ،)SI3شاخص پوشش گياهی (  )NDVIدر خردادماه  1342و  1244و نقشه کاربری اراضی در محدوده دشت قزوین
Figure 3- Trend of soil salinity changes (SI3), vegetation index (NDVI) in June 2005 and 1400 and land use map in Qazvin plain

 -2نتيجهگيری:
با توجه بهاینکه خاک شور از درجه و کالسهای مختلف شوری
برخوردار است؛ بنابراین ،انتظار پیچیدگی خاک نیز کامالً امری
منطقی است .همین عامل سبب بازتاب طیفی مختلف از خاک
شور میشود .در همین راستا روشها و روابط مختلفی بهمنظور
محاسبه سطح شوری در مناطق مختلف ایجاد شده است .در این
پژوهش از دو سنجنده  ETM+و  MODISو شاخصهای
مختلف شوری بهمنظور تخمین مقدار شوری در منطقه استفاده
شد .نتایج بهدست آمده نشان از دقت باالی سنجنده  ETM+در
این پژوهش داشته است .در ادامه همچنین بررسیهای حاصل از
این پژوهش نشان داد که دشت قزوین در معرض خشکسالی
قرارگرفته و علی رغم مشکالت موجود در منطقه از جمله افزایش
دما ،کمبود بارندگی باید حداکثر استفاده ممکن بهمنظور حفظ و
احیا اراضی و مناطق مستعد کشاورزی صورت گیرد تا از بروز
مشکالت و آسیبهایی جدی در آینده نهچندان دور از جمله
افزایش سطح شورهزار و از بین رفتن اراضی کشاورزی جلوگیری
گردد .به همین منظور پیشنهاد میشود از تصاویر چندزمانه

در تهیۀ طیفی از شوری در طول سال انجام شود .همچنین
بهمنظور افزایش دقت در تهیه نقشههای شوری پیشنهاد
می شود از تصاویر با تفکیک مکانی و زمانی کمتر استفاده
شود و در نهایت با توجه به اهمیت و تشخیص شوری در
اراضی کشاورزی به منظور کنترل سریعتر و پیشگیری از
آسیب جدی به اراضی پیشنهاد میگردد با افزایش تعداد
نمونهگیری از خاک و گیاه در سطح مزارع برای کمکردن
خطای حاصله از نمونهگیریهای نادرست اقدام شود .
همچنین با توجه بهاینکه یکی از موانع نمونهبرداری گسترده
شوری خاک هزینههای مرتبط است؛ بنابراین ،پیشنهاد می-
شود در زمینۀ توسعه ابزارهای نوین اندازهگیری شوری خاک
که کم هزینه و با دقت قابل قبول باشند نیز برنامهریزی
الزم صورت پذیرد.
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شكل  -2بررسی همبستگی دما و ميزان رطوبت سطح خاک (الف) و بررسی تغييرات دما و بارش در طول دوره مطالعه (ب)
Figure 4- Investigation of temperature and soil surface moisture correlation (a) and investigation of temperature and precipitation
)changes during the study period (b
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