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 ٍ هحوَد هحوذ رضاپَر طبري1هحوذحسيي هٌتظريَى

ُچكيذ
ثشاي تلوينگيشي ثِ هٌظَس خلَگيشي اص ؿَسؿذى ٍ صُ داس ؿذى تذسيدي
ٍ  حذٍد ٍ هيضاى ؿَسي ٍ اعالػبت ووي، ًيبص ثِ ؿٌبخت هٌـبء،اساضي
 ثب اػتفبدُ اص پشداصؽ ٍ تفؼيش تلبٍيش هبَّاسُاي.ثٌْگبم اص هٌغمِ هيثبؿذ
ٍ تحليلّبي هٌغمِاي دادُّبي آهبسي هبًٌذ ّذايت الىتشيىي ٍ تغييشات
 دس تحميك.تشاص آثخَاى هيتَاى ثِ ؿٌبػبيي هٌبعك ؿَس ٍ صُداس پشداخت
حبضش ثب تَليذ ًمـِّبي وبسثشي فؼلي ٍ لذيوي اساضي ٍ ثشسػي ووي
 ػالٍُ ثش ًـبى دادى وبسائي ػٌدؾ اص دٍس ثب،پبساهتشّبي ًـبًگش ؿَسي
ِ هشثَط ثTM ٍ ETM+ اػتفبدُ اص تلبٍيش هبَّاسُاي لٌذػت ػٌدٌذُّبي
ٍ  تغييشات ووي ػغح اساضي هٌبعك ؿَس،1381 ٍ 1371 تبثؼتبى ػبلّبي
. اسصيبثي گشديذ1365-81 صّذاس دؿت ثْـْش دس دٍسُ آهبسي ػبلّبي
 ػغح اساضي ؿَس ٍ داساي،ًتبيح ًـبى هيدّذ دس عي دٍسُ هَسد ثشسػي
 آًبليض دادُّبي ثذػت.افت تشاص آثخَاى ثِ هشٍس صهبى افضايؾ يبفتِ اػت
آهذُ ثب ًتبيح حبكل اص تفؼيش تلبٍيش هبَّاسُاي ًظيش افضايؾ ػغح والع
ٍ  وبّؾ اساضي صساػت آثي ٍ ثبغبت، ؿَسُ صاس-  دين،وبسثشي اساضي ؿَس
.افضايؾ ػغَح وـت دين ّوبٌّگ هيثبؿذ

Abstract
The decision to avoid a gradual salinization and swamping
requires understanding the origin and the extent of salinity as
well as quantity and up-to-date information of the area.
Processing and interpretation of imagery satellite and regional
analysis of statistical data such as electrical conductivity and
groundwater table level variation can be used in recognition
the salinity and swamp lands. In this study, with generating
the historic and existing land use map and quantitative
analysis of salinity index parameters, the effectiveness of the
remote sensing using satellite landsat TM and ETM+ sensors
from the summer of 1992 and 2002 was illustrated. This
research also showed the quantitative variation in salinity and
swamp land surface of Behshahr plain in the period of 19862002. The result showed an increase in the saline land area
and lands with drawdown in the groundwater table level for
the expressed period. The results were consistent with the
analysis based on the results of the interpretation of satellite
images such as increase in classes of salty land use, rainfed–
salty land use, decrease in irrigated agricultural and orchards,
and increase in the rainfed farming lands.
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ّذف ًظبست ثش تَػؼِ اوَػيؼتن ٍ آگبّي اص سًٍذ تغييشات آى
پشداختٌذ .ثشسػيّب ًـبى داد وِ عي ػٌَات اخيش ٍػؼت هٌبعك
ثيبثبًي ًبؿي اص اساضي سّب ؿذُ وـبٍسصي افضايؾ يبفتِ اػت .دس
تحميك حبضش ،ثش خالف هغبلؼبت گزؿتِ ،ػؼي ؿذُ ثب ًگبّي
هتفبٍت ٍ تَكيفگشا اص پبساهتشّبي هحيغي الذام ثِ ؿٌبػبيي اساضي
ؿَس ٍ هبًذاثي ٍ ثشسػي ووي سًٍذ تخشيت اساضي ًبؿي اص آى دس عي
صهبىّبي هتَالي ٍ ًيض آصهَى كحتػٌدي تفؼيش تلبٍيش هبَّاسُاي
دس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ گشدد.

 -1هقذهِ
ثب تَخِ ثِ اسصؽ لبثل تَخِ خبن دس ػشصهيي خـه ٍ ًيوِ خـه
ايشاى ،حذاوثش اػوبل فـبس ثش سٍي ايي هٌجغ هيتَاًذ هٌدش ثِ افضايؾ
سًٍذ تخشيت آى گشدد .ػذم ؿٌبخت ثِ اكَل اوَػيؼتوي حبون
ثش عجيؼت ٍ ثْشُثشداسي ثيسٍيِ اص آى هيتَاًذ هٌدش ثِ ؿَس
ؿذى اساضي گشدد وِ دس ايشاى هؼبحت خبنّبي هتأثش اص ؿَسي
 15/5تب  18هيليَى ّىتبس ٍ همذاس صهيي فبسيبة هتأثش اص ؿَسي
هؼبدل  2/2هيليَى ّىتبس ثشآٍسد هيؿَد (هخذٍم.)1373 ،
) Metternicht and Zinck (1996ؿَسي ٍ لليبئيت سا ثش اػبع
عجمِثٌذي تلبٍيش سلَهي ٍ هـبّذات هيذاًي اص سخؼبسُّبي تخشيجي
خبن عجمِثٌذي ًوَدًذ Kalra and Joshi (1996) .خْت
تـخيق ػِ ًَع خبن تحت تأثيش ًوه اص تلبٍيش هبَّاسُّبي
لٌذػت ،اػپبت ٍ ٌّ 1IRSذٍػتبى اػتفبدُ وشدُ ٍ ثب وٌتشل كحشايي
ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ وِ دادُّبي ثبًذ ػٌدٌذُ  2 Mss4هبَّاسُ
لٌذػت تٌْب هيتَاًذ هحذٍدُ ؿَسي سا ثشآٍسد وٌذ .چيتػبص ()1380
ثب اػتفبدُ اص دادُّبي ػٌدٌذُ  ٍ 3 TMاعالػبت ويفي پبساهتشّبي
ً ،6 pH ٍ 5 SAR ،4 ECمـِ ؿَسي ٍ لليبئيت هٌغمِ سا تْيِ ًوَدًذ.
ًتبيح ًـبى داد وِ خْت سػيذى ثِ ايدبد ساثغِ ثيي دادُّبي
ػٌدؾ اص دٍس ٍ پبساهتشّبي ويفي ،اػتفبدُ اص ثبًذّبي  6 ،5 ،4اص
ػٌدٌذُ  TMالضاهي اػت .صويصادُ ٍ ّوىبساى ( ،)1382الذام ثِ
7
تْيِ ًمـِ وبسثشي اساضي ثب اػتفبدُ اص تلبٍيش هبَّاسُاي ETM+
ػبل  ٍ 2002تلفيك سٍؽ چـوي ٍ عجمِثٌذي ًظبست ًـذُ ًوَدًذ.
ًتبيح ًـبى داد وِ ػغح دلت دس ايي ًَع ًمـِّب ثب تَخِ ثِ هميبع
وبسي پشٍطُ هٌبػت ٍ لبثليت اػتوبد ثباليي داسد .اثغحي ( )1380ثِ
ثشسػي سًٍذ تغييشات وبسثشي اساضي هٌغمِ وبؿبى ثب اػتفبدُ اص
تلبٍيش هبَّاسُاي لٌذػت ػٌدٌذُ  MSS ٍ TMپشداختً .تبيح
ًـبى داد وِ دادُّبي سلَهي هبَّاسُ لٌذػت وبسايي الصم سا خْت
تْيِ ًمـِ وبسثشي داسد ٍ خْت افضايؾ وبسايي تلبٍيش ثْتش اػت
تلبٍيش اص يه ًَع ػٌدٌذُ ٍ فبكلِ صهبًي ثيي تبسيخ اخز تلبٍيش
ًضديه ثِ ّن ثبؿٌذ.

 -2هحذٍدُ هَرد هطالعِ
هٌغمِ هَسد هغبلؼِ لؼوتي اص حَضِ آثشيض ػبسي ـ ًىب ،ثِ ٍػؼت 50
ّضاس ّىتبس هيثبؿذ وِ دس خٌَة ؿشلي خليح گشگبى لشاس داسد .اللين
هٌغمِ ثش اػبع عجمِثٌذي دٍهبستي دس والع ًيوِ هشعَة هؼتذل ٍ
هذيتشاًِاي ٍالغ ؿذُ ٍ ثب اػتفبدُ اص ؿبخق هؼيبس ثذٍى ثؼذ
) ،8(SIAPدٍسُ  1377-81ثِػٌَاى دٍسُ خـه هحؼَة هيؿَد .اص
ول ػغح اساضي هٌغمِ ،تٌْب ّ 38000ىتبس تحت وـت لشاس
هيگيشد .تغييشات ػغح آثخَاى خليح گشگبى ٍ هشداة هيبًىبلِ ،هؤيذ
ػذم تغزيِ اص ػوت خليح ثِ اساضي حبؿيِ آى ثَدُ ٍ تغييشات تدوؼي
تشاص ػغح ايؼتبثي اص ػبل  67تب  81دس حذٍد  6هتش افت سا ًـبى
هيدّذ .ويفيت آة صيشصهيٌي دس دؿت ثْـْشـ ًىب اص خٌَة ثِ
ؿوبل ؿَستش ؿذُ ٍ ًْـتِّبي ًوهداس آثخَاى ػلت ػوذُ ؿَسي
هيثبؿٌذ ضوي آًىِ آة ػغحي هٌغمِ فبلذ هحذٍديت ووي هلشف
دس ثخؾ وـبٍسصي اسصيبثي هيگشدد (ؿشوت هٌْذػي هـبٍس آة ٍ
خبن.)1380 ،
 -3رٍش تحقيق
دس ايي تحميك اثتذا وليِ دادُّبي پبيِ ًظيش دادُّبي ووي ٍ ويفي
هٌبثغ آة ،هغبلؼبت خبوـٌبػي ٍ عجمِثٌذي اػتبًذاسد اساضي
خوغآٍسي گشديذ .اص ثيي پبساهتشّبي هزوَس ،اعالػبت ّذايت
الىتشيىي آة صيشصهيٌي ٍ تشاص ػغح آة صيشصهيٌي دس دٍسُّبي
هختلف وِ اص اّويت ثيـتشي دس ؿٌبػبيي هٌبعك ؿَس ٍ صُداس
ثشخَسداس ثَدًذ اًتخبة ؿذُ ٍ هَسد ثشسػي لشاس گشفتٌذ .دادُّب ثِ
لحبػ آصهَى ّوگٌي ثِ سٍؽ غيشگشافيىي ساى تؼت  ٍ 9دادُّبي
پشت ثشسػي ٍ اص تلبدفي ثَدى آهبس ،اعويٌبى وبهل حبكل ؿذ .اليِ
11
اعالػبتي سلَهي ًمغِاي ٍ 10ػپغ اليِّبي سلَهي هحذٍدُاي
ثشاي حذالل ػغح هـتشن آهبسي عي دٍسُ آهبسي ػبلّبي
 1365-81ثوٌظَس يىؼبى ثَدى اعالػبت پبساهتشّبي ؿَسي ٍ تشاص
ػغح ايؼتبثي ٍ دٍ دٍسُ تلَيشثشداسي هبَّاسُاي ايدبد گشديذ .ثِ
خْت آًىِ ػغَح فضبيي تـىيل ؿذُ داساي دػتِثٌذيّبي اسصؿي

) Mironga (2004ثِ ثشسػي ًمؾ ػيؼتناعالػبت خغشافيبيي دس
هذيشيت دسيبچِّبي ونػوك گشهؼيشي پشداختً .تبيح ًـبى داد وِ
دس لبلت تلبٍيش هبَّاسُاي ٍ ًمـِّبي يىپبسچِ هيتَاى اعالػبت
هفيذ هىبًي ٍ تغييشات صهبًي هؤثش ثش ػبختبس ٍ ػولىشد آةّبي
گشهؼيشي سا اسائِ ًوَدPrabakaran and Anbarasu (2010) .
ثشاػبع دادُّبي ػٌدؾ اص دٍسً ،مـِّبي وبسثشي صهيي سا
خْت اسائِ اػتشاتظيّبي هذيشيتي دس هٌبعك ػبحلي تْيِ ًوَدًذ.
) Qin et al. (2004دس همبلِاي ثِ پبيؾ ديٌبهيه وبسثشي صهيي ثب
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گشديذ .ثش ايي اػبع ٍ ثب تَخِ ثِ خذاٍل ( )2 ٍ 1هيتَاى ثيبى ًوَد
وِ :دس اليِّبي ػغحي تشاص آثخَاى ًَػبى ػغح آثخَاى ثبػث
هؼبػذ ؿذى ؿشايظ ٍ وبّؾ ػغَح ؿَسُصاس ثب تأخيش صهبًي ؿذُ
اػت .دس اليِّبي ػويك تشاص آثخَاى ،وبّؾ ٍ افضايؾ تشاص ػغح
آة صيشصهيٌي ػوذتبً ثبػث ثِ تشتيت ون ٍ صيبد ؿذى ػغح اساضي
ؿَسُصاس ؿذُ اػت .دس دٍسُّبيي وِ تشاص آثخَاى اص اليِّبي ػومي
ثِ ػوت اليِّبي ػغحي دس خشيبى (ّوبًٌذ ػبل آثي ٍ 74-75
 )77-78اػت ػغَح اساضي ؿَسُصاس وبّؾ هييبثذّ .وچٌيي دس
ول دٍسُّ 159525 ،ىتبس ثِ اساضي ؿَس ٍ ّ 13190ىتبس ثِ اساضي
صّذاس ،افضٍدُ ؿذُ وِ ايي اهش ًـبىدٌّذُ ثِ عَس هتَػظ افضايؾ
ّ 879 ٍ 10635ىتبسي ثِ تشتيت دس ػغَح ؿَس ٍ صُداس هيثبؿذ.

هتفبٍت هبؿيٌي ثَدُ ٍ اهىبى همبيؼِ هٌغمي دس سًٍذ ايدبد ؿذُ دس
هيضاى ػغَح اسصؿي پبساهتشّب سا ًذاسد ،لزا والػِثٌذي هدذد 12اص
عشيك ثىبسگيشي الگَسيتنّبي دػتَسات ًشم افضاسي ػبدُ هَسد ًيبص
ثَدُ تب حذٍد ٍ تؼذاد دػتِّب يىؼبى گشدًذ .ػپغ اص خذاٍل الحبلي
ّش اليِ ،همذاس ػغح اساضي ّش عجمِ اص پبساهتشّب تؼييي ٍ دس خذاٍل
خذاگبًِاي ٍاسد گشديذ وِ خْت ايدبد تلَيشي سٍؿيتش اص سًٍذ
تغييشات ،اص هيبًگيي هتحشن پٌح ػبلِ اػتفبدُ ٍ ًتبيح آى دس لبلت
خذاٍل ٍ ًوَداسّبي هشثَعِ تْيِ ؿذ (ؿىل .)1
ً -4تايج ٍ تحليل ًتايج
 -1-4آًاليس ٍ تلفيق كوي سطَح اراضي داراي تغييرات
ّذايت الكتريكي ٍ تراز آب زيرزهيٌي

 -2-4هقايسِ بيي هطالعات كاربري اراضي ،تراز آبخَاى ٍ

خْت تحليل خذاگبًِ پبساهتشّبي ّناسصؽ ّذايت الىتشيىي ٍ تشاص
ػغح آة صيشصهيٌي ،اثتذا هيضاى تأثيش ووي ايي پبساهتشّب دس هيضاى
ػغح اساضي دس ّش ػبل ًؼجت ثِ ػبل لجل خَد ػٌديذُ ؿذ.
اسصؽّبي هٌفي ٍ هثجت ػٌدؾ ؿذُ دس ّش ػبل ثتشتيت ثيبًگش
ًبهؼبػذ ؿذى ؿشايظ (افضايؾ ػغَح ؿَسُصاس ٍ ثبال آهذى تشاص آة
صيشصهيٌي) ٍ يب ثْجَد اٍضبع هٌغمِ (وبّؾ ػغَح ؿَسُصاس ٍ پبييي
افتبدى تشاص آة صيشصهيٌي) تؼشيف گشديذ (خذٍل .)2 ٍ 1

ّذايت الكتريكي

دس ايي ثخؾ ّوبٌّگي ًتبيح هغبلؼبت وبسثشي اساضي عي دٍ دٍسُ
تلَيشثشداسي ثب ًتبيح تلفيمي آًبليض ػغَح تشاص آثخَاى ٍ ّذايت
الىتشيىي اساضي هٌغمِ هَسد ثشسػي ٍ اسصيبثي لشاس گشفتِ وِ ًتبيح
آى ػجبستٌذ اصً :تبيح هغبلؼبت تلفيك حبوي اص ؿشايظ ؿَس ؿذى اساضي
هيثبؿذ وِ ثٌبثش آى حذٍد ّ 2620ىتبس ثِ ػغح اساضي ؿَس اضبفِ
ؿذُ اػت دس حبليوِ هغبلؼبت وبسثشي اساضي ،افضايؾ ػغَح
وبسثشي اساضي ؿَسُصاس ٍ ؿَسُصاس -دينصاس سا ثِتشتيت ثب ٍ 1237
ّ 1953ىتبس ًـبى هيدّذ.

خْت همبيؼِ ٍ تؼييي سًٍذ تغييشات دس ّش ػبل ،دٍ ػتَى هيضاى
افضايؾ ػغح اساضي ؿَس ٍ ػغَح داساي ثبالآهذگي تشاص ثيثؼذ

شكل  -1فلَچارت رًٍذ اًجام تحقيق
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جذٍل  -1تغييرات سطَح اراضي با حذٍد هختلف شَري طي دٍرُ آهاري

جذٍل  -2سطَح اراضي داراي تغييرات تراز سطح ايستابي

وِ دس ػيي حبل افت تشاص ػغح آثخَاى دس عي دٍسُ آهبسي ثِ هيضاى
دٍ هتشّ 1743،ىتبس اص اساضي سا دس ثش هيگيشد.

وبّؾ دس ػغَح صساػت آثي ،افضايؾ ثبغبت ،افضايؾ آةثٌذاىّب،
ػغح هٌبعك ؿَسُصاس ٍ چگبلي ًوهّبي هحلَل خبنً ،ـبى دٌّذُ
ؿشايظ خـىؼبلي ٍ پبييي افتبدى ػغح تشاص آثخَاى هٌغمِ هيثبؿٌذ
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 – 5خالصِ ٍ جوعبٌذي
ثب تَخِ ثِ ًتبيح اسائِ ؿذُ دس ثخؾ لجل هيتـَاى خـشٍخي هغبلؼِ سا
ثِ ايي كَست خوغثٌذي ًوَد وـًِ :تبيح ّوپَؿبًي ٍ تمبعغ ثيي
اليِّبي وبسثشي اساضي ٍ ػبيش اليِّب ًـبى اص ٍخَد ّوبٌّگي
ًؼجتبً ثبال ثيي دٍ ػغح اعالػبتي فَق داسد .هغبلؼبت لبثليت
اػتبًذاسد اساضي والعّبي ثب هحذٍديت ثيـتش دس وبسثشي
ًبهٌبػتتش لشاس گشفتِ ٍ ثبلؼىغ والعّبي ثب هحذٍديت ووتش
داساي اساضي ثب وبسثشي صساػت آثي ٍ ثبؽ ٍ  ...هيثبؿٌذ .تفؼيش
تلبٍيش هبَّاسُاي هيتَاًذ دس عي دٍسُّبي صهبًي خبف ثِ
ؿٌبػبيي هٌبعك اساضي ؿَس ووه وٌذ .دادُّبي آهبسي هَخَد،
ّوگي داللت ثش ّوبٌّگي ايٌگًَِ پبساهتشّب ثب دادُّبي ػٌدؾ اص
دٍس داسًذ .دس ايي تحميك ػغح هٌبعك خبلق ؿَس ثب دادُّبي
ػٌدؾ اص دٍس ثِ هيضاى ّ 1237ىتبس ٍ ػغح ًبخبلق وِ ؿبهل
وبسثشي ديوضاس -ؿَس ثَد ّ 1953ىتبس ثِدػت آهذ وِ خوؼبً هؼبدل
ػغحي حذٍد  %6/7اص ول اساضي سا ؿبهل هيؿَد .دس ايي ثيي دادُ
ّبي آهبسي كحشايي هَخَد ثيبًگش سؿذ هٌبعك ؿَس ثِ هيضاى 2620
ّىتبس هيثبؿٌذ .ثب ًتيدِگيشي غيشهؼتمين اص سًٍذ هٌبعك صّذاس هي
تَاى اص ًتبيح تفؼيش تلبٍيش هبَّاسُاي ثب تَخِ ثِ سؿذ يب وبّؾ
وبسثشيّبي فؼلي ٍ لجلي اساضي دس وبّؾ يب افضايؾ تشاص آثخَاى
هٌغمِ ثْشُ خؼت .دس ايي تحميك افت تشاص آثخَاى ثب تَخِ ثِ
وبّؾ ػغَح ثشخي وبسثشيّب ،تبييذ گشديذّ .وچٌيي وبّؾ ػغح
هٌبعمي وِ تشاص آثخَاى آًْب دچبس افت ؿذُاًذ ثِ هيضاى ّ 1742ىتبس
اص دادُّبي آهبسي كحشايي ثذػت آهذ وِ داللت ثش ّوبٌّگي دٍ
ػغح هغبلؼبتي داسًذ .الصم ثِ روش اػت همبلِ دس ًَع خَد سٍؽ
خذيذي سا ثيبى ًوَدُ اػت ٍ اص ايي سٍ اهىبى همبيؼِ ثب ػبيش
تحميمبت سا ًذاسد.
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