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 چکیده

صلی ضی یکی از ا شکالت ارا شاورزیترین م ست که  ،ک شاورزی می باعثشوری خاک ا صوالت ک به شود. کاهش عملکرد مح

هدف از انجام این تحقیق بررسی یابد. وضعیت شوری خاک یک منطقه و تاثیر آن بر پوشش گیاهی اهمیت می بررسیدلیل  همین

ضعیت  شش گیاهیو صویره عراق، جنوب بغداد در  شوری خاکمتاثر از  پو ضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع ال سیله ارا به و

خاک، با  متریسانتی 20نمونه خاک از عمق صفر تا  100تعداد  2017برای این منظور در تاریخ نوامبر  .بود لندستتصاویر ماهواره 

های خاک بعد از هوا خشک شدن و عبور از الک نمونه .شد برداشتهزار هکتار  10ای به وسعت در محدودهمتری  1000فاصله 

برای تهیه نقشگگه  .گیری شگگداندازههای خاک نمونهدر عصگگاره گل اشگگباع  ECمورد آنالیز آزمایشگگهاهی ارار گرفت و متری میلی 2

ست در همان تاریخ نمونه صاویر ماهواره لند شش گیاهی از ت سیله نرم افزار 2017برداری )نوامبر پراکنش پو شد، که به و ستفاده  ( ا

Arc GIS  مرتبط با پوشش های برخی از شاخصترسیم شد. به منظور بررسی ارتباط شوری خاک با پوشش گیاهی  3/10نسخه

 .محاسبه شدشوری خاک های و داده گیاهیی هاهمبستهی بین شاخصتهیه شد و  لندستای های ماهوارهبا استفاده از داده گیاهی

مربوط به شاخص شوری خاک های با داده پوشش گیاهیهای همبستهی بین شاخص میزانبا توجه به نتایج بدست آمده بیشترین 
1NDVI .ستفاده از اطالعات ماهواره  پراکنش پوشش گیاهیتهیه شده برای ارزیابی  نقشهدر  بود پوشش روند تغیرات  لندستبا ا

سیله دادهبا روند گیاهی  شده به و شه زمین آمار تهیه  شوری در نق شوری در همخوانی  های وااعیتغیرات  شترین مقدار  شت. بی دا

این منطقه دارای  تاسگگون نمک موجش شگگده به دلیل اثرات  احتماالً وجود داشگگت که نیمه شگگمالی منطقه نزدیک به رودخانه دجله

  پوشش گیاهی کمتری باشد.

 پوشش گیاهی سنجش از دور،، شوری خاککلمات کلیدی: 

                                                           
 difference vegetation index Normalized1 
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 مقدمه

ضی ک شدن خاک یکی از عوامل تخریش ارا شاشوری  صوالت ک شور به دلیل شاورزی و کاهش عمکرد مح ضی  ست. ارا رزی ا

سمزی موجش کاهش جذب آب و به تبع آن کاهش عملکرد و همچنینسمیت برخی از امالح محلول  شار ا شد کاهش ف ه گیا و ر

شوند. از این رو ارتباط معکوسی بین شوری خاک و پوشش گیاهی وجود دارد انی شوری . بررسی روند تغییرات مکانی و زممی 

ییرات شوری کند. یکی از ابزارهای مطالعه تغفی آن بر کاهش پوشش گیاهی کمک مییک منطقه در جهت کنترل تاثیرات من ،خاک

سنجش از دو شهای  سطح خاک رو شش  ست که به کمک اطالعات ماهوارهو پو صیات طیفای، ر ا صو سطح خاک را مورد خ ی 

صرفه جویی در  وتوان به کم هزینه بودن، کاربرد آسان، گستردگی مکانی مطالعات های این روش میدهد از مزیتبررسی ارار می

 زمان را اشاره کرد. 

 از سگگتفادها با چین هانشگگیکیاو منطقه اراضگگی تغییرات کاربریبر روی (  2011)  همکاران و ژانگدر تحقیق انجام شگگده توسگگط 

 بوده علفزار و لجنه شده، اراضی کشت به تاالب از اراضی کاربری تغییرات بیشتر که دریافتند 5استر و لندست   ماهواره تصاویر

 اندازهای چشمز ا ایدر منطقه گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره استر پوشش بندیطبقه جهت( 2008)همکاران  و یوکسل. است

 . کند تولید هزینه کم و دایق پوششی نقشه تواندمی سنجنده این تصاویر که دریافتند، ترکیه مدیترانه

شش گیاهی خاک( در تحقیقی به منظور طبقه2001خان و همکاران ) شوری و پو سیله ماهواره بندی  شور به و گزارش  IRSهای 

شاخص دکردن سه این ماهواره و  شاخص 3NDVIو  2NDSIهای که باند  ست، این بندی خاکها برای طبقهبهترین  شور ا های 

محققان همچنین بیان نمودند که بهترین زمان برای ارزیابی شور خاکهای کشاورزی، فصل خشک است که میزان خطای حاصل از 

  ور به وسیله آب حداال است و میزان بازتاب در سطوح حاوی نمک به دلیل خشک بودن بیشتر است.انعکاس ن

شاخص2006فرناندز و همکاران ) ستفاده از  شوری خاک با ا شه برداری  ست گهای طیفی خاک و ( در تحقیقی با عنوان نق یاه بد

سکوکو، مکزیک  ست در منطقه دریاچه تک شاخص آمده از اطالعات ماهواره لند به  SARو  eECو  NDVIگزارش دادند که بین 

رای ترسیم نقشه بای وجود دارد که این محققان بیان داشتند که استفاده از اطالعات ماهواره 85/0و  88/0ترتیش ضریش همبستهی 

 شوری خاک روشی کم هزینه، دایق و آسان است.

مک تصاویر اطراف شهر سکاکا با استفاده از سنجش از دور و به کدر اسمت شمالی عربستان در نواحی زراعی  (2012)الحسون 

یج این تحقیق نمود. نتا تهیه را مطالعه مورد محدوده شوری شهحداکثر احتمال، نقشده با الهوریتم  به روش نظارت TM ٔەسنجند

شان داد که داده سنجندن شودمی TM ٔەهای  ستفاده  شوری خاک ا سی  شان داد. تواند برای تمایز و برر ضی  وی همچنین ن اکثر ارا

ده از های زمینی، اسگگتفاباشگگند که به منظور بررسگگیمورد مطالعه تحت تأثیر سگگطوح مختلش شگگوری می ەکشگگت شگگده در محدود

 .نمایش دهد بهتر را خاک شوری گسترش شهتواند تا حد زیادی نقدادههای دورسنجی می

                                                           
2Normalized Difference Standard Index  

3Normalized Difference Vegitation Index  
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به  ژوهش حاضرالنهرین عراق و اثرات سو شوری بر کشاورزی این منطقه، در پبا توجه به وجود مشکل اراضی شور در ناحیه بین 

سی ضعیت   برر شش گیاهی و صویره مزارعپو شوری خاک بغداد جنوب در عراق ال ستفاده ا در ارتباط با تغییرات  های ز دادهبا ا

 پرداخته شد.  لندستتصاویر ماهواره 

 مواد و روشها

 برداریمنطقه مورد مطالعه و نمونه

شیه رودخانه دجله ارار دارد. ضی حا صویره در ارا شهر بغداد و در منطقه ال  2017یخ نوامبر در تار منطقه مورد مطالعه در جنوب 

حدوده عت م به وسگگگ یایی  10000ای  تار در بین طول جغراف یایی  "55.41'2°45تا  "43.44'53°44هک شگگگرای و عرغ جغراف

شکل  "0.67'51°32و  "33.76'32°41 شد ) شامل، زمین1شمالی انتخاب  شت متراکم و همچنین وجو(. این محدوده  د های با ک

 20ق صفر تامتر از عم 1000نمونه سطحی به صورت شبکه منظم و با فاصله  100اراضی فااد کشت در مجاورت آنها است. تعداد 

 و فااد کشت نمونه برداری شد.  هکتار از اراضی کشت شده 10000ای به وسعت سانتیمتری سطح خاک در منطقه

 

 محدوده منطقه مورد مطالعه در حاشیه رودخانه دجله -1شکل 

 طیفی گیاهی  هایشاخص. 3-7

شوری خاک  جهت شش گیاهی با  سی ارتباط بین پو سیله بهبرر صاویر و  زمینه این در شده تعریش هایشاخص از ایماهواره ت

ستفاده ستفاده موردگیاهی  هایشاخص. شد ا ست ماهواره برای ا  این از 7 تا 1 باندهای و 4NDVI، 5DVI،  6IPVI شامل لند

 . است شده ارائه 2 جدول در هاشاخص این محاسبه فرمول که بوده ماهواره

 

                                                           
4Normalized difference vegetation index 

5Difference Vegetation Index 
6nfrared percentage vegetation indexi 
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 های ارزیابی شوری. شاخص1جدول 

Reference Formula Index 

𝐵2 (1974رائوس و همکاران ) − 𝐵5

𝐵2 + 𝐵5
 NDVI 

𝐵4 (1995همکاران )رئوگون و  − 𝐵3 DVI 

𝐵4 (1997ویهند و ریچاردسون )

𝐵3 + 𝐵4
 7IPVI 

- Blue Visible B1 

- Green Visible B2 

- Red Visible B3 

- Near Infrared B4 

- Middle Infrared B5 

- - B6 

- Far Infrared B7 

 

 ایاز اطالعات ماهواره با استفاده پراکنش پوشش گیاهی قشهن

ای مربوط ویر ماهوارهابتدا تص لندست منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهوارهپراکنش پوشش گیاهی  به منظور تهیه نقشه

 Imageزار اب( دانلود شگگد و به وسگگیله usgsاز سگگایت زمین شگگناسگگی آمریکا ) 2017برداری یعنی نوامبر  به همان تاریخ نمونه

Classification نرم افزار  درArc GIS  شد. نقشه پوشش گیاهی با توجه به تصویر ماهواره لندست ترسیم 3/10نسخه  

 حاصل از زمین آمار شوری  نقشه

شه شد از روش کریجینگاز هدایت الکتریکی اندازهشوری خاک  جهت تهیه نق ستفاده  شهاه ا شده خاک در آزمای به عنوان  گیری 

  استفاده گردید.  3/10نسخه  Arc GISنرم افزار ترین روش برای میانیابی و ترسیم نقشه شوری خاک در محیط دایق
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 هاتجزیه و تحلیل داده

های سنجش از دور و انجام تجزیه و تحلیلبه منظور . استفاده شد 16نسخه  SPSSها از نرم افزار داده تجزیه و تحلیل آماریجهت 

 استفاده شد. 2/10نسخه   Arc GISاز نرم افزار های شوری خاک ترسیم نقشه

 نتایج و بحث

 خاک (EC) هدایت الکتریکینتایج تجزیه 

گیری اندازه ECمقدار  ترینو کم نتایج بیشترینبراساس این  .ارائه شده است 2 در جدول خاک ECمربوط به تجزیه آماری نتایج 

 .بوددسی زیمنس بر متر  20با میانهین  12و  39شده در محدوده مورد مطالعه 

 بر حسب دسی زیمنس بر متر گیری شدههای اندازهنمونه EC. تجزیه آماری 2جدول 

 پارامتر حداال حداکثر میانهین چولهی کشیدگی واریانس ضریش تغییرات

10 39/13  24/0  97/0  5/20  39 12 
ECe 

 

 زمین آمارنقشه شوری خاک تهیه شده به روش تهیه شده با استفاده از ماهواره لندست و  پوشش گیاهی نقشه

شد و کمترین مقدار در  شاهده  شترین مقدار پوشش گیاهی در نیمه جنوبی منطقه مورد مطالعه م شکل دو بی ساس  شمالی بر ا نیمه 

که این مطلش  .ه مشاهده شددر نقاط مرکزی و نیمه شمالی منطق بود. همچنین میزان اراضی حاوی نمک دجله نزدیک به رودخانه

دهد. نقاطی که حاوی نمک است باعث محدودیت برای رشد گیاهان رابطه معکوس بین شوری خاک و پوشش گیاهی را نشان می

ست.  شده ا شه زراعی و مرتعی  شورینق شده  شکل  میانیابی  صل از نتایج وااعی ) شترین مقدار 3حا شان داد که بی هدایت ( ن

در نیمه جنوبی منطقه مورد EC (12dS/m  )( در ناحیه نیمه شمالی منطقه مشاهده شد و کمترین مقدار dS/m 37خاک )الکتریکی 

ماهواره لندست  از تصویر حاصلقشه پوشش گیاهی نبه روش زمین آمار با  نقشه شوری بدست آمده(. 3مطالعه مشاهد شد )شکل 

 دارایبود که  مناطق شمالی نسبت به مناطق جنوبی شورتر 3و  2کامالً همپوشانی داشت و در مجموع با توجه به نتایج دو تصویر 

شش گیاهی  شوری آب رودخانه دجله )کمتری نیز بود. پو ستفاده طوالنی مدت از ds/m 4این احتمال وجود دارد که به دلیل  ( و ا

 . شده استاین آب باعث شده تا شوری ناحیه شمالی بیشتر باشد که باعث کاهش پوشش گیاهی در این مناطق 
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 های ماهواره لندست. نقشه پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از داده2شکل 

 

 

 های واقعی. نقشه زمین آمار شوری خاک با استفاده از داده3-شکل
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  طیفی گیاهی و شوری خاکهای نتایج همبستگی بین شاخص

های وااعی با داده های طیفی ماهواره لندستاز داده محاسبه شده گیاهیهای بیشترین همبستهی بین شاخص 3توجه به جدول با 

به  DVIهای گیاهی مربوط به شگگاخص و کمترین مقدار همبسگگتهی در بین شگگاخص -21/0به میزان  NDVIشگگاخص مربوط به 

دهد که افزایش شگگوری خاک باعث کاهش های گیاهی نشگگان میهمبسگگتهی منفی بین شگگوری خاک و شگگاخص بود. -07/0میزان 

های با داده ( نسبت به سایر باندها-15/0) بیشتر دارای همبستهی  5باندهای ماهواره لندست باند پوشش گیاهی شده است. در بین 

 (. 3 داشت )جدولشوری گیری شده اندازه

 های واقعیهای شوری و داده. همبستگی بین شاخص3-جدول

B1 B2 B3 B4 B5 IPVI DVI NDVI 

0.06 0.06 0.02 0.10 -0.15 -0.19 -0.07 -0.21 

 

 گیرینتیجه

 همبستهیدر این تحقیق، بیشترین های دیهر مورد استفاده نسش به شاخص NDVIشاخص بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق 

روند تغییرات شود.  ها نیز امتحان( کم بود و بهتر است که سایر شاخص-21/0ولی مقدار این همبستهی ) شوری خاک نشان داد،های با داده

تغییرات شگگوری در منطقه مورد و لندسگگت منطقه مورد مطالعه حاصگگل از تجزیه و تحلیل اطالعات طیفی ماهواره  پوشگگش گیاهی

شان داد که مناطقمطالعه  شور  ن ستفاده طوالنی مدت از آب  شتری بود، احتماالً به دلیل ا شوری بی نزدیک به رودخانه دجله دارای 

 شده است.نواحی این  خاکهای این رودخانه برای کشاورزی باعث شورتر شدن
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Abstract 

Soil salinity is one of the main problems of agricultural lands which result in reducing vegetation 

products. Therefore, investigation on   soil salinity impact on vegetation should be considered. The 

purpose of this study was to investigate the vegetation condition affected by soil salinity in alluvial 

plain of Tigris River, south of Baghdad by Landsat satellite imagery. Hundred soil samples were 

taken from a depth of 0 to 20 cm topsoil, with a distance interval of 1000 meters in an area of 10 

thousand hectares. Electrical conductivity (EC) of saturated paste extracts of soil samples was 

measured. Furthermore, Landsat satellite images were applied to produce vegetation cover map at 

the same sampling date (November 2017). In order to investigate the relationship between soil 

salinity and vegetation cover, some vegetation indices were derived from Landsat satellite data.. 

According to the results, among vegetation indices, NDVI showed the highest negative correlation 

with soil salinity. Therefore, the percentage of vegetation cover was negatively correlated with soil 

salinity. In produced map the lowest vegetation cover was observed in the northern part where the 

highest electrical conductivity was recorded. This would be probably due to adding more salt from 

irrigation water of Tigris River to the land which are nearer to the river. 
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