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چکيده
شوری خاک منجر به کاهش جذب آب توسط گیاه و کاهش پوشش گیاهی میگردد و کنترل این پدیده مستلزم
مدیریتی مناسب همراه با نظارت بر تغییرات مکانی و زمانی شوری از گذشته تا به امروز است .در این پژوهش ،تغییرات
زمانی و مکانی شوری خاک در شبکه آبیاری و زهکشی گرمسار از سال  1981تا  2113با استفاده از پنج شاخص
ماهوارهای و دادهبرداری زمینی بررسی شد .تغییرات زمانی نسبت مساحت اراضی در سهطبقه شوری کم ،متوسط و زیاد
در طی این سالها در انتهای دو دوره کشت پاییزه و بهاره موردبررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون آماری منکندال
نوع روند تغییرات تعیین شد .همچنین ،روند تغییرات مقدار شاخصهای شوری خاک در هر پیکسل تعیین و پهنهبندی
تغییرات شوری استخراج شد .نتایج بهدستآمده نشان داد در انتهای دوره کشت پاییزه با احتمال  99درصد ،روند
تغییرات نسبت مساحت اراضی با شوری کم ،متوسط و زیاد به ترتیب کاهشی ،افزایشی و افزایشی و در انتهای دوره کشت
بهاره ،روند تغییرات نسبت مساحت اراضی با شوری کموزیاد بهمانند دوره کشت پاییزه به ترتیب کاهشی و افزایشی و
برای اراضی با طبقه شوری متوسط روند مشخصی به دست نیامد .نقشه پهنهبندی شوری خاک تولیدشده نشان داد
مناطق شمالی ،غربی و جنوبی دشت گرمسار در معرض خطر افزایش شوری و قسمتهایی از شمال شرق و مرکز که
دارای شبکه آبیاری فرعی بوده ،در طی این سالها شوری روند کاهشی داشته است .مساحت کل اراضی موردبررسی در
این پژوهش برابر با  11هزار هکتار است که در طی این سالها مساحت اراضی در طبقه شوری کم حدود  1/9هزار هکتار
کاهش و در طبقه شوری متوسط و شوری زیاد به ترتیب حدود  4/9هزار هکتار و دو هزار هکتار افزایش یافته است.
واژههای کليدی :آزمون منکندال ،پهنهبندی ،تصاویر ماهوارهای ،شاخصهای شوری
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شوری خاک یکی از عوامل محدودکننده رشد گیاهان است .در
خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک همانند ایران شوری براثر
تجمع امالح افزایشیافته و چون در این مناطق بارندگی کم و
تبخیر -تعرق زیاد است ،نمکها به مقدار کافی آبشویی نشده و
مسائل مربوط به شوری آسیب بیشتری برای گیاهان این مناطق
بهجا میگذارد .مهمترین علل تجمع شوری در مناطق کشاورزی
شوری آب آبیاری ،شوری سازندهای خاک و یا شوری دو منبع
آبوخاک است
برای ارزیابی مدیریت شوری در طی دهههای گذشته و
بهبود آن در سالهای آینده نیاز به مدیریتی مناسب همراه با
نظارت بر تغییرات مکانی و زمانی شوری از گذشته تا به امروز
* نویسنده مسئولhnoory@ut.ac.ir :

است .یکی از روشهای پایش شوری ،دادهبرداری زمینی است
که بهوقت و هزینه زیادی نیاز دارد ،بهخصوص اگر نظارت در
سطح گسترده و همچنین در چندین زمان صورت گیرد .عالوه
بر این مشکل ،معموالً دادههای اندازهگیری زمینی درگذشته
قابلدسترس نبوده که در این صورت بررسی روند تغییرات
خصوصیات خاک در طی زمانهای گذشته غیرممکن میشود.
در سالها ی اخیر ،استفاده از روش سنجش از راه دور برای
برطرف کردن این مشکالت توسعهیافته است .با استفاده از این
روش و دادههای زمینی و آزمایشگاهی میتوان تغییرات شوری
خاک با زمان را بررسی و پایش نمود (.)Metternicht, 2003
سنجشازدور علم شناسایی ،جمعآوری و تفسیر دادهها از
راه دور بهوسیله سنجنده ماهواره است .این علم بر این حقیقت
استوار است که پاسخ طیفی سطح زمین بسته به شرایط متفاوت
پوشش زمین ،مواد معدنی سطح آن و ویژگیهای اتمسفری
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ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﺮ ﺟﺴﻤﯽ واﻗﻊ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ،

دور ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮري ) (ECﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﺳﺖ )Yu et .،2010

در ﻃﻮلﻣﻮﺟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ از اﻣﻮاج را ﺟﺬب و ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻮاج ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺪهاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﻨﺪه
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﺎك

al؛ .(2011Hong-wei et al.,

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر ﻃﯿﻔﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﯿﻔﯽ ﺧﺎك ﺷﻮر ﺑﻪ ﻧﻮع،
رﻧﮓ ،زﺑﺮي و ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد .از ﺳﻮﯾﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻪ زﺑﺮي ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﺑﯿﺸﺘﺮ و رﻧﮓ ﺧﺎك
ﺗﯿﺮهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺬب ﻃﯿﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻧﻌﮑﺎس ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﻮاع
ﻧﻤﮏﻫﺎ زﺑﺮي و رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﯾﻢ زﺑﺮي
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻠﺮ دارد )،(Metternicht, 2003
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻤﮏ ،رﻓﺘﺎر ﻃﯿﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﮏﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﺷﻦ ﮐﺮدن
رﻧﮓ ﺧﺎك ) (Driessen, 1973و ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺧﺎك
اﻧﻌﮑﺎس ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻧﻌﮑﺎس ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوي از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
).(Masoudi , 2001
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﻮري ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ ازدور ،
راﺑﻄﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دادهﺑﺮداري زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺼﯽ را
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮري ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،روشﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮري ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روي ﺧﺎك ﻟﺨﺖ و ﺑﺪون
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و روش ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد (Jian-li, 2011;Dehniand

)Lounis, 2012؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﻮري ،از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي
ﮐﻪ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ ﮔﯿﺎه دارد ،در اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮري ﺧﺎك
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي اﯾﻦﮐﻪ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮاي
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ و
ﺷﻮري ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮاي ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن دﻗﯿﻖ اﺛﺮات

ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ (2010) Yu et al. ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻟﻨﺪﺳﺖ از ﺳﺎل  1991ﺗﺎ  2005ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دادهﻫﺎي
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺷﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﯿﻔﺎﻧﮕﮋا در ﭼﯿﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮﺳﺎل
 3/9ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻮري زﯾﺎد 2/5 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ و  8/ 2ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﮐﻢ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (2011) Hong-wei et al. .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺳﻪ ﺳﺎل  2001 ،1989و  2007ﻧﻘﺸﻪ
ﺷﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﭼﯿﻦ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻄﺢ آب
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ ،ﺗﺒﺨﯿﺮ آب ﻫﺎي ﮐﻢﻋﻤﻖ و روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
 (2011) Shayan et al.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در دو ﺳﺎل  1990و  2001در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺮﻣﺴﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻮري زﯾﺎد در
ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ (2012) Noroozi et al. .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮري ﺧﺎك ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي
ﻟﻨﺪﺳﺖ  TMو ﻣﺪلﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دادهﺑﺮداري
زﻣﯿﻨﯽ در دﺷﺖ ﮔﺮﻣﺴﺎر و اﯾﻮاﻧﮑﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎي ﻃﯿﻔﯽ ﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .دو
راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را دارا
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺮﺋﯿﻮ ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﺎدونﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺑﺮآورد ﺷﻮري ﺧﺎك ﺣﺴﺎساﻧﺪ .درﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي
ﻣﺎﻫﻮاره اي در ﮐﻨﺎر دادهﺑﺮداري زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﺶ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮري ﺧﺎك ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري
ﺧﺎك در زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﮑﺎنﻫﺎي وﺳﯿﻊ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ و
ﻣﺪتزﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
دادهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهاي اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻮري ﺧﺎك ﺳﻄﺤﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ دادهﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﺷﺖ ﮔﺮﻣﺴﺎر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي ﺷﻮري

ﺷﻮري ﺧﺎك ﺑﺮ ﮔﯿﺎه ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و آﺑﯿﺎري دﻗﯿﻖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ

ﻣﺘﻌﺪدي در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي دﻗﯿﻖ اﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي

ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺷﻮري ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﻟﺬا ،ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،

در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﺶ ﺷﻮري ﺧﺎك در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي و ﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزي در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ )اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺼﻞ
زراﻋﯽ( ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﺶ از راه

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻮري ﺧﺎك در ﺷﺒﮑﻪ
آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ دﺷﺖ ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﻣﺎﻫﻮاره اي و دادهﺑﺮداري زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

نوری و همکاران :بررسی بلندمدت تغييرات مکانی و زمانی شوری ...

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

در شبکه آبیاری و زهکشی گرمسار خاک از سازندهای بسیار
شور تشکیلشده و منبع اصلی تأمینکننده آب آبیاری شبکه،
رودخانه حبلهرود است که از رشتهکوههای البرز سرچشمه
میگیرد .آب رودخانه باکیفیت مناسبی در محلی به نام بنکوه
وارد دشت شده و در طی مسیر به دلیل عبور از روی گنبد
نمکی و جریان یافتن زهآبهای مجاور رودخانه و چشمههای
شور حواشی آن کیفیت خود را از دست میدهد که این امر
موجب تنزل کیفیت آب از باالدست به پاییندست شده است.
بخش عمده اراضی این منطقه مالکیت دولتی دارد و در تقویم
کشاورزی آن امکان دو کشت در یک سال وجود دارد (شکل .)1
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از آبیاری به نفوذ عمقی میانجامد و بهرهوری آبیاری کم است.
در این قسمت ،آبخوان عمیق است بهطوریکه تلفات آبیاری به
سمت پایین شیب منتقل میشود .در قسمت میانی آبرفت،
شیب کمتر میشود .در انتهای آبرفت ،شیب کاهشیافته ،خاک
عمدتاً رسی و سیلتی است ،آبخوان کمعمقتر ،نفوذپذیری خاک
کمتر و دسترسی به آب مناسب آبیاری کمتر است.
در شکل ( )1پراکندگی کانالهای آبیاری شبکه گرمسار
(جنس آنها بتنی است) مشخص شده است .در قسمتهای
مرکزی و شمال شرقی مخروطهافکن تراکم کانالها زیاد است و
در جنوب آن کانالهای بتنی وجود ندارد .در قسمتهایی که
تراکم کانال بتنی کم است ،آبیاری از طریق نهرهای خاکی و یا
آب زهکش مزارع باالدست صورت میگیرد که این موضوع سبب
میشود کیفیت آب آبیاری در این مناطق پایینتر باشد.
محاسبه شاخصهای شوری

شکل  -3شبکه آبياری و زهکشی گرمسار

دشت گرمسار ازنظر توپوگرافی به سه قسمت تقسیم
میشود .در قسمت باالی آبرفت ،شیب زمین قابلتوجه و خاک
زراعی عمیق ،شنی و نفوذپذیر است .در این منطقه ،حجم زیاد
آب آبیاری باکیفیت خوب در دسترس است و مقدار قابلتوجهی

منطقه موردمطالعه دارای دو دوره کشت در یک سال زراعی
است و به همین دلیل از یک تصویر لندست در انتهای هر یک از
دورههای کشت پاییزه و بهاره که پوشش گیاهی کمتری نسبت
به زمانهای دیگر دارند ،استفاده شد .تاریخ تصاویر در جدول
( )1مشخص شده است.
با توجه به اینکه رگبار و آبیاری ،موجب تخریب
ساختمان سطحی خاک و ریزتر شدن ذرات خاک میشوند و
درنتیجه آن تغییر رنگ و تغییر انعکاس خاک را به دنبال خواهد
داشت ( ،)Goldshleger et al, 2001مطالعه بر روی شوری خاک
و گرفتن تصاویر ماهوارهای باید زمانی که خاک خشک است،
صورت گیرد ( )Noroozi et al, 2012و آبیاری و بارندگی وجود
نداشته باشد .از سویی ،تصاویر باید بدون پوشش ابر باشند .لذا با
استفاده از آمار دادههای بارندگی منطقه از عدم بارندگی در دو
روز قبل از تاریخ گرفتن تصاویر اطمینان حاصل شد .بهمنظور
جداسازی دشت گرمسار از تصویر لندست ،ابتدا با استفاده از
یک تصویر با فرمت برداری از مرز منطقه موردمطالعه ،نقشه با
فرمت  AOIتهیه شد .سپس ،اعداد رقومی ( )1DNتصویر با مدل
نویسی در محیط نرمافزار  Erdasimagineبه تشعشع و بازتابش
تبدیل شد.
با بررسی مطالعات انجامشده توسط پژوهشگران
(Douaoui et al, 2006؛Jabbar and Zhou, 2011؛ Noroozi et
 ،)al, 2012چند شاخص شوری خاک متداول در شرایط بدون
پوشش گیاهی انتخاب و با مدل نویسی در محیط نرمافزار
1. Digit Number

 752تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،3پاييز 3395

 Erdasimagineساخته شد .چهار شاخص شوری ( )1SIو یک
شاخص روشنایی ( )2BIبرای شناسایی شوری با ماهواره لندست

انتخاب شد .مقدار این شاخصها بزرگتر از صفر است و هرچه
مقدار آنها بیشتر باشد ،شوری بیشتری را معرفی میکنند.

1.Salinity Index
2. Brightness Index

جدول  -3تصاوير لندست مورداستفاده

انتهای دوره کشت بهاره

انتهای دوره کشت پاییزه
لندست

شماره روز

سال

لندست

شماره روز

سال

9
4
4
9
9
9
9
9
2
2
2
9
9
2
2

193
191
128
138
181
131
138
144
131-142
192-118
142-198
192
199
193-119
199-121

1981
1988
1992
1998
1999
2111
2111
2113
2114
2111
2118
2119
2111
2112
2113

9
4
4
9
9
9
9
2
2
2
9
2
2
9
4

218
292
298
211
222
281
291
289
299-229
214-281
281
229-291
219-281
218
292

1982
1991
1992
1998
1999
2111
2111
2112
2114
2111
2119
2111
2112
1982
1991

شاخص شوری  )SI1( 1از باندهای دو ( 3)Gو سه ()R
ماهواره لندست برای شناسایی شوری استفاده میکند:
(رابطه )1
SI1  G  R
شاخص شوری  )SI2( 2از باندهای دو ،سه و چهار ()NIR

4

9

ماهواره لندست برای شناسایی شوری استفاده میکند:
SI 2  G 2  R 2  NIR 2

(رابطه )2
شاخص شوری  )SI3( 3بر اساس مجذور مجموع مربع
باندهای دو و سه ماهواره لندست محاسبه میشود:
SI 3  G 2  R 2

(رابطه )3
شاخص شوری  )SI4( 4به دلیل اینکه مناطق شور در باند
آبی ( 1)Bو قرمز انعکاس بیشتری نسبت به باندهای مرئی و
مادونقرمز نزدیک دارند توسعه داده شد:
(رابطه )4

SI 4  B  R
3.Green
4.Red
5.Near Infrared
6.Blue

شاخص روشنایی ( )BIاز باندهای سه و چهار برای
شناسایی شوری استفاده میکند:
(رابطه )9

BI  NIR 2  R 2

محاسبه دقت شاخصهای شوری و بررسی روند شوری

برای تعیین دقت هر یک از شاخصهای شوری و همبستگی
آنها با مقدار شوری خاک از دادههای زمینی استفاده شد
) 231 )Noroozi et al., 2012داده شوری در عمق 1-19
سانتیمتری سطح زمین در قسمت جنوبی مخروطهافکن
گرمسار با شبکهبندی  1×1کیلومتر اندازهگیری شد (شکل .)2
زمان دادهبرداری زمینی ماه آگوست سال  2119است .برای
محاسبه ضریب همبستگی شاخصها با مقدار شوری خاک یک
تصویر لندست در این ماه ( 29آگوست) دریافت و این تصویر
بهمانند تصاویر دیگر در نرمافزار  ErdasImagineپردازش و
شاخصهای شوری برای آن تولید شد.
در این بررسی ،به دلیل اینکه از شاخصهای شوری در
زمینهای بدون پوشش گیاهی استفادهشده ،با استفاده از

ﻧﻮري و ﻫﻤﮑﺎران :ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮري 453 ...

ﺷﺎﺧﺺ  NDVI1ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ دارﻧﺪ)(NDVI>0/15

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻘﺎط اﻧﺪازهﮔﯿﺮي زﻣﯿﻨﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .درﻣﺠﻤﻮع ،ﺗﻌﺪاد  99داده اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه

ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ  .(2رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻮري
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﻮري ﺧﺎك اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

1. Normalized Difference Vegetation Index

ﺷﮑﻞ  -2ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دادهﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﺷﺪه

ﻣﯿﺰان ﺷﻮري ﺧﺎك ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي  USDAﺑﻪ
ﺳﻪﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﮐﻢ ) ،(8-0ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ ) (16-8و ﺷﻮري

ﻟﻨﺪﺳﺖ ﮐﻪ  30 30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺎﺣﺖ در
ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮريﻫﺎي ﮐﻢ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎد در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ

زﯾﺎد ) (<16ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي  USDAﺷﻮري
داراي ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دوﻃﺒﻘﻪ از آن ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ،ﺑﺮاي ﻫﺮ

زده ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻮري ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ،روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻮري ﺑﺎ روﻧﺪ

ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻮري در ﻫﺮ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑ ﯽ
ﺧﺎك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دادهﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﻣﺴﺎر از

ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻮري در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

ﺳﺎل  1986ﺗﺎ  2010از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊآوري
ﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺷﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﻦ ﮐﻨﺪال اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ .آزﻣﻮن ﻣﻦ ﮐﻨﺪال ،آزﻣﻮن ﻧﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮي رﺗﺒﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدن روﻧﺪ ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .روﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎي ﺷﻮري در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺳﺮي
زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮري( و ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در اﯾﻦ دو دﻫﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  95درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﻮري در
ﻧﺮم اﻓﺰار  (Araghinejad, 2014) Matlabاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و اﻧﺪازه ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﻮري و ﻫﺪاﯾﺖ
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺎك در ﺟﺪول ) (2اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ  SI4ﺑﺎ
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  0/ 63ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺷﺎﺧﺺ  BIﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 0/ 57ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ دادهﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ داردDouaoui .

 (2006) et al.ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻮري ﺧﺎك ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺸﺖ
دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي  SI3 ،SI2 ،SI 1و ﺷﺎﺧﺺ
روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/49 ،0/44 ،0/ 5و  0/ 31ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و
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ضریب همبستگی بین شوری خاک بیشتر از هشت دسی
زیمنس بر متر و شاخصهای ارائهشده را به ترتیب ،1/33 ،1/39
 1/39و  1/28گزارش نمودند .همچنین ،ضریب همبستگی که
نوروزی و همکاران در سال  2112در مطالعه خود محاسبه
کردند ،به ترتیب  1/23 ،1/14 ،1/1و  1/1به دست آمد.
بهطورکلی ،پژوهشهای پیشین نشان میدهد ،مقادیر ضریب

تبیین استخراجشده برای شاخصهای شوری و شوری
اندازهگیری شده محدوده باالیی ندارند و ضریب تبیین
بهدستآمده در این پژوهش نیز مطابق با آنها بوده است .روابط
رگرسیونی استخراجشده در این پژوهش و پژوهشهای پیشین
برای بررسی روند تغییرات شوری مورداستفاده قرارگرفته و
تعیین دقیق مقادیر شوری بر اساس آنها انجام نشده است.

جدول  -2معادالت رگرسيونی استخراجشده و ضريب همبستگی شاخصهای شوری و دادههای زمينی شوری خاک

شاخص شوری

رابطه رگرسیونی

ضریب همبستگی

SI1
SI2
SI3
SI4
BI

EC= 121/91×SI1-18/611
EC= 66/583×SI2-20/43
EC= 83/775×SI3-17/722
EC= 141/4×SI4-20/758
EC= 76/611×BI-20/846

0/62
0/59
0/61
0/63
0/57

بر اساس شاخص شوری  SI4استخراجشده از تصاویر
لندست در حدفاصل سالهای  1981تا  2113و رابطه
رگرسیونی مربوط به آن (جدول  )2مقادیر شوری هر پیکسل
محاسبهشده و مساحت هر طبقه شوری کم ،متوسط و زیاد در
هرسال در انتهای هر دو کشت بهاره و پاییزه تعیین شد .سپس،
تغییرات زمانی نسبت مساحت اراضی یا به عبارتی تغییرات

شوری متوسط

شوری زیاد

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

نسبت مساحت

شوری کم

تعداد پیکسل در هر طبقه شوری نسبت به تعداد کل پیکسلها،
در طبقات شوری کم ،شوری متوسط و شوری زیاد در انتهای هر
دو کشت بهاره و پاییزه در حدفاصل سالهای موردمطالعه با
آزمون من کندال تعیین که نتایج مربوط به آنها در شکلهای
( )3و ( )4ارائهشده است.

سال
شکل  -3تغييرات زمانی نسبت مساحت طبقات مختلف شوری در انتهای دوره کشت پاييزه
1
0.8
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0.4

شوری متوسط

0.2

شوری زیاد
2020

2010

2000

1990

0
1980

سال
شکل  -7تغييرات زمانی نسبت مساحت طبقات مختلف شوری در انتهای دوره کشت بهاره

نسبت مساحت

0.6
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ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻦ-ﮐﻨﺪال ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  95درﺻﺪ ،روﻧﺪ

)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ( و ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﮐﻢ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﮐﺸﺖ
ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺸﯽ و ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﻮري
زﯾﺎد روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري ﺑﻪﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻮري در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه و ﺑﻬﺎره در
ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎلﻫﺎي  1986ﺗﺎ  2013ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﺷﮑﻞ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات

)ﺷﮑﻞ  .(3ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮري در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﮐﺸﺖ
ﺑﻬﺎره ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﮐﻢ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ و ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري

ﺷﻮري در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه از روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
دوﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ -5اﻟﻒ( ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

زﯾﺎد روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ روﻧﺪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )اﺣﺘﻤﺎل  95درﺻﺪ( )ﺷﮑﻞ  .(4ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1999ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻮري ﮐﻢ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻮري ﮐﻢ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ دارد .روﻧﺪ
ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻮري ﮐﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﮐﻢ ﺑﻮده و از ﺳﺎل  2000ﺑﻪ ﺑﻌ ﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﮐﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري

ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﮐﻢ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ روﻧﺪ
ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺷﻮري در ﻃﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از  16ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺣﺪود  6/5ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﻃﺒﻘﻪ

ﺗﺎ ﺳﺎل  2000از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده ،وﻟﯽ از آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،روﻧﺪ ﺷﻮري در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و

ﺷﻮري ﮐﻢ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  6اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  4/ 5ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ و دو ﻫﺰار

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ -5ب( .درﻧﺘﯿﺠﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ

ﻫﮑﺘﺎر از ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري زﯾﺎد در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶﯾ ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  6اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺷﮑﻞ ) (5ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ دوﺳﺎﻟﻪ

ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره ﻧﻤﮏﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آب آﺑﯿﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
)اﻟﻒ(
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ﺷﮑﻞ  -5ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ دوﺳﺎﻟﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺸﺖ ﭘﺎ ﯾﯿﺰه )اﻟﻒ( و اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره )ب(
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پهنهبندی تغییرات شوری در طی زمان در شکل ()1
ارائهشده است .این پهنهبندی با تعیین روند تغییرات مقدار
شاخص شوری برای هر پیکسل در طی سالهای  1981تا
 2113با آزمون منکندال بهدستآمده است .در این شکل
مناطقی که در طی سالهای موردمطالعه در معرض افزایش
شوری بودند به رنگ سفید ،مناطقی که روند کاهشی داشتند به
رنگ مشکی و مناطقی که روند مشخصی نداشتند به رنگ
طوسی مشخصشده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که
قسمتهای شمالی ،غربی و جنوبی منطقه موردمطالعه در

معرض افزایش شوری و قسمتهایی از مرکز و شمال شرقی ،در
وضعیت کاهش روند شوری بودهاند تمام شاخصها نتایج
یکسانی برای روند تغییرات پیکسلها داشتند و ازآنجاییکه
شاخص  SI4دارای بیشترین همبستگی با مقدار شوری است،
نقشه مربوط به آن شاخص ارائه شد .نتایج برای تصاویر بعد از
کشت بهاره هم مانند بعد از کشت پاییزه است ،با این تفاوت که
برای مناطق کمتری روند مشخصی تعیین شد (شکل  .)1دلیل
این امر تفاوت سطح کشت این فصل در سالهای مختلف است.

الف

ب

شکل  -4روند تغييرات مقدار شوری در هر پيکسل از تصوير لندست انتهای کشت پاييزه (الف) و انتهای کشت بهاره (ب)

457 ...  ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮري:ﻧﻮري و ﻫﻤﮑﺎران

 روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ،ﻣﻌﺮف ﺷﻮري ﺧﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ

 ﻓﻨﯽ و، ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ

 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻧﺸﺎن. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ2013  ﺗﺎ1986 ﺳﺎلﻫﺎي
 ﮐﺎﻫﺶ و،داد ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﮐﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ
،آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ.ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰ
 ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻨﯽ و،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ

 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر.اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
، ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ اراﺿﯽ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ16 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از

 از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻘﺸﻪ.ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻬﺒﻮد داد
( ﺑﺎ6 ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮري دﺷﺖ ﮔﺮﻣﺴﺎر )ﺷﮑﻞ

 ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري ﮐﻢ ﮐﺎﻫﺶ و6/5 ﺣﺪود
 و دو ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮري4/5
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﻮري زﯾﺎد در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶﯾ ﺎﻓﺘﻪ

(1 ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎري ﮔﺮﻣﺴﺎر )ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﺮد ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي آﺑﯿﺎري زﯾﺎدي
( ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﻧﺪ ﺷﻮري در6)  در ﺷﮑﻞ،دارﻧﺪ

 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري از روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات.اﺳﺖ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ دوﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪوﯾﮋه در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺗﺒﻌﯿﺖ

 ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻤﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ
دارﻧﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و روﻧﺪ ﺷﻮري در آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺷﻮري در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ
 ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺗﻐﯿﯿﺮات.روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي،زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه

 ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ.اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ و آب آﺑﯿﺎري ورودي ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻟﯿﻪ
 ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺷﻮري در ﺳﺎلﻫﺎي آﯾﻨﺪه،ﺧﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد

ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻌﺮض اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺑﻮدهاﻧﺪ را
.ﻧﺸﺎن داد

 اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ورودي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ.را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ

ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري

ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آب ورودي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را در آﯾﻨﺪه از دﺳﺖ
.ﻧﺪﻫﺪ

ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻓﻨﺎوري
ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮ ﻧﺪ ﻤﺎ ﺗﺸ ﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ322900/1/02

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮري ﺧﺎك و،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﻟﻨﺪﺳﺖ ﮐﻪ
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