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  چکیده
ترین خصوصیات فیزیکی خاك است که تحت تأثیر عواملی از جمله پوشش گیاهی، خصوصیات ماده آلی خاك از مهم

سنجش از به منظور بررسی میزان ماده آلی خاك با استفاده از اندازه گیري زمینی و نیز . باشدخاك و اقلیم منطقه می
اي، نقشه ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه، بخشی از منطقه سمیرم براي انجام دور، پس از بررسی تصاویر ماهواره

نیز دانلود شد و بر اساس مرز منطقه مورد  8ماهواره لندست  OLIهاي زمینی مشخص گردید و تصویر سنجنده آزمایش
ها و آمارهاي رسمی و تصاویر رنگی تهیه شده فاده از شناسایی اولیه منطقه، نقشهبرداري با استنقاط نمونه. نظر بریده شد

برداشت گردید و ) متريسانتی 20عمق صفر تا (نمونه خاك سطحی 50ترتیب تعداد  از منطقه انتخاب شد و بدین
-از قابلیت تصاویر ماهواره براي بررسی استفاده. گیري شدخاك در آنها اندازه pHمیزان ماده آلی ، هدایت الکتریکی و 

اي در برآورد میزان ماده آلی خاك، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده و شاخص پوشش گیاهی تعدیل شده با 
 ArcGIS 10.5 و Terrsetافزارهاي و نرم OLI 8اي لندست  استفاده از باندهاي قرمز و مادون قرمز تصویر ماهواره

هاي گیاهی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی و  اي بهدست آمده از ماده آلی با شاخصهرابطه بین داده. برآورد گردید
هاي گیاهی و درصد بین شاخص 70دار باالتر از دهنده همبستگی معنینتایج نشان. تعیین ضریب همبستگی بررسی شد

هاي تواند بر محدودیتمیاي ارهو تصاویر ماهوسنجش از دور توان گفت که استفاده از  می. میزان ماده آلی خاك بود
با امکان نمایش نتایج در  خاكمناسب پایش کیفیت  هاي سنتی غلبه کرده و به عنوان یک جایگزینناشی از روش

  .تر استفاده شودبه خصوص براي مناطق وسیع مختلف هاي زمانی و مکانیمقیاس
  

  ل شده، شاخص پوشش گیاهی تعدیل شدهشاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرماسنجش از دور،: کلیدي هايواژه
 

                                                        
 نرای، اصفهان، ا)راسگانوخ(واحد اصفهان  ،یدانشگاه آزاد اسالمگروه محیط زیست، : سنده مسئول، آدرسنوی .1



 ايتصاویر ماهوارهبرآورد ماده آلی خاك در منطقه سمیرم با استفاده از /  512

  مقدمه
در بیشتر کشورهاي جهان سوم جمعیت 

از . باشدروستایی براي امرار معاش وابسته به زمین می
این رو رشد جمعیت و افزایش نیاز باعث هجوم افراد 

هاي مرتعی و جنگلی شده و حساسیت به اکوسیستم
است این مناطق به تغییرات محیطی را افزایش داده 

در بسیاري از منابع علوم ). 2008کامی، وهابی و نیک(
گیري و پیدایش خصوصیات مختلف خاك خاك، شکل

را در ارتباط با پنج عامل مواد مادري، عوامل اقلیمی، 
فیشر و (اند موجودات زنده، توپوگرافی و زمان دانسته

از دو دهه گذشته و در راستاي ). 2000بینکلی، 
ضی، مطالعه کیفیت خاك به منظور مدیریت پایدار ارا

شناسایی و ارزیابی عملکردهاي فیزیکی، شیمیایی و 
هاي مرتعی مطرح شده بیولوژیکی خاك در اکوسیستم

کیفیت خاك یک ). 2001کارلن و همکاران، (است 
شاخص ضروري براي مدیریت پایدار اراضی است و 

و بیولوژیکی خاك  هاي فیزیکی، شیمیاییبه ویژگی
؛ جعفري و 1389امامی و همکاران، (دارد بستگی 

ترین ماده آلی یکی از اصلی ).1393همکاران، 
ترین هاي کیفیت و توان تولید خاك و از مهمشاخص

خصوصیات فیزیکی خاك است که تحت تأثیر عواملی 
از جمله پوشش گیاهی، خصوصیات خاك و اقلیم 

 تواند به عنوان یک عاملرود و میمنطقه به شمار می
غالب در تعیین رفتار طیفی و مدیریت خاك تأثیر 
بسزایی داشته و برخی عناصر غذایی را براي رشد 

بخشد گیاه فراهم و شرایط فیزیکی خاك را بهبود می
عیوبی و همکاران، ؛ 2011اسچمیدت و همکاران، (

دهنده ذرات ماده آلی خاك نگهدارنده و ثبات). 2012
اهنده اثرات زیانبار خاك به یکدیگر و از این طریق ک

از طرفی، به رشد محصول به . باشدفرسایش خاك می
واسطه بهبود توانایی خاك در ذخیره و انتقال آب و 

؛ جارمر و 2015سیرا و همکاران، ( کندهوا کمک می
   ).2013، روسو

- آوريامروزه پیشرفت علوم، قابلیت استفاده از فن
طریق  ها ازهاي جدید در دریافت و پردازش داده

افزارها و هاي سنجش از دور و به کارگیري نرمسنجنده
اند و نقش هاي پردازش اطالعات را فراهم آوردهسیستم

ها در مدیریت طبیعی و به ویژه بارز استفاده از این تکنیک
-منابع خاك و آب به طور روزافزون در حال افزایش می

زینه هاي جدید با هدف کاهش هآورياستفاده از فن. باشد
-ها صورت میو افزایش دقت و سرعت در انجام پروژه

اي شامل اطالعات بسیار سودمند هاي ماهوارهداده. پذیرد
هاي خاك سطحی شامل بافت خاك، مواد از ویژگی

ناوار و (باشد معدنی خاك، ماده آلی، شوري و مانند آن می
هاي در دهه). 1394؛ اژیرابی و همکاران، 2015همکاران، 

شماري در خصوص امکان استفاده از تحقیقات بی اخیر
هاي کشاورزي به منظور هاي نوین در فعالیتآوريفن

. تر صورت گرفته استاجراي راهکارهاي مدیریتی دقیق
هایی چون تحلیل تغییر مکانی تولید محصول و تکنیک

-، سیستم)GPS(استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی 
هاي سنجش از و تکنیک) GIS( هاي اطالعات جغرافیایی

هاي کشاورزي منجر بر مبناي اطالعات و داده) RS(دور 
هاي کشاورزي شده است به بهبود قابل توجهی در فعالیت

در ). 2005؛ اینان و رایس، 2011پسوماس و همکاران، (
این راستا یکی از علومی که سنجش از دور توانسته است 

علوم خاك است  کمک شایانی به پیشرفت آن نماید،
  ). 2003ساکسنا و همکاران، (

هاي سنجش از راه براي ترسیم کربن خاك روش
 -ماهیت سه بعدي تصاویر –دور داراي مزیت آشکاري 

از . هستند اما ابزار مناسبی براي توضیح مورد نیاز است
هاي غنی از کربن آلی اغلب توسط ظاهر آنجا که خاك

تر تحقیقات براي تعیین شان قابل شناسایی است، بیشتیره
تغییرپذیري کربن به بازتاب در محدوده باندهاي مرئی 

با استفاده از ). 2008ویسکارا و همکاران، (توجه دارد 
توان با اي و تکنیک سنجش از دور، میتصاویر ماهواره

ها را در سطح وسیعی از پروژههزینه و زمان کمتر، طیف 
. لی به نتیجه رسانداي، ملی، استانی و محجهانی، منطقه

اي به هاي ماهوارهعالوه بر این، قابلیت تکرار اخذ داده
فاصله زمانی چند ساعت تا چند روز در طول ماه یا سال، 

هاي زمینی را امکان مطالعات تغییرات و پایش پدیده
). 2017و همکاران،  کانیا( بخوبی فراهم ساخته است

نقشه آن با روش  گیري میزان ماده آلی خاك و تهیهاندازه
عملیات زمینی عموما پرهزینه و وقت گیر است در حالی 
که استفاده از تصاویر ماهواره اي در این زمینه می تواند 

شتایی و (این مشکالت را تا حد زیادي مرتفع سازد 
روش هاي سنجش از دور دسترسی  ).1386همکاران، 

سریع به اطالعات در مورد شرایط خاك در مناطق وسیع 
براي ایجاد نقشه هاي ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی 

کربن آلی خاك را می ).2015صالح، (کند خاك ایجاد می
هاي گیاهی  اي و شاخصاده از تصاویر ماهوارهتوان با استف

... و  NDVI ،SAVIگوناگونی مانند ضریب سبزینگی، 
  ). 2018کومار و همکاران، (مورد بررسی قرار داد 
-ن موضوع که مناطق خشک و نیمهبا توجه به ای

خشک بخش وسیعی از اراضی دنیا را تحت پوشش قرار 
دهند و بخش اعظم ایران در این مناطق واقع شده می

است، پایش و بررسی خصوصیات خاك و اقلیم این 
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به طوري که مطالعات انجام . اي داردمناطق اهمیت ویژه
مناطق به  وضعیت این اهاي موجود در رابطه بیافته شده و

هاي ها و وجود شرایط دشوار براي بررسیدلیل وسعت آن
-ها نشان میبررسی. میدانی و صحرایی بسیار اندك است

دهد که مطالعات زیادي در زمینه وجود همبستگی بین 
هاي طیفی متعدد اي مختلف و شاخصتصاویر ماهواره

هاي میدانی در سطح کشور و جهان مربوط به خاك با داده
زیانگفنگ و  ).2006فریفته و همکاران، (ام گرفته استانج

، به بررسی تعیین میزان مواد آلی خاك با )2014(جیهویا 
نتایج نشان . پرداختند HJ-1اي استفاده از تصاویر ماهواره

داد که بین مقادیر مواد آلی خاك برآورد شده با تصاویر 
وبی گیري شده در زمین رابطه خطی خماهواره اي و اندازه

، برخی از )2018(محمد و همکاران .وجود دارد
خصوصیات کمی و کیفی خاك را با تکنیک سنجش از 
. دور و بازتابش امواج مادون قرمز مورد ارزیابی قرار دادند

بدین منظور برخی از خصوصیات خاك شامل شوري، 
توان با کربن آلی، رطوبت خاك و فلزات سنگین را می

اي ارزیابی و با نتایج ارهاستفاده از تصاویر ماهو
نتایج نشان داد استفاده از . آزمایشگاهی مقایسه نمود

برداري تصاویر ماهواره اي یک ابزار سریع براي نقشه
باشد که داراي توانایی بالقوه براي تجزیه خواص خاك می

  .و تحلیل و ارزیابی کیفیت خاك توصیه شده است
فاده از در این پژوهش سعی بر آن است که با است

اي هاي تصاویر ماهوارهبررسی رابطه ماده آلی خاك با داده
ه و سایر خصوصیات خاك، بهترین مدل رگرسیونی با ب

کارگیري اطالعات سنجش از دور به منظور پایش و 
مطالعه ماده آلی خاك منطقه سمیرم به عنوان یکی از 

  .خشک ارائه گرددمناطق واقع در اقلیم خشک و نیمه
  هاوشمواد و ر

  منطقه موردمطالعه
اي از در منطقه 1397پژوهش حاضر در سال 

واقع در استان اصفهان جنوب شهرستان سمیرم واقع در 
تا  527361جغرافیایی با مختصات طول UTM  39زون 

563294 UTM  تا  3464631شرقی و عرض جغرافیایی
3496181 UTM بارندگی ساالنه . اجرا گردید شمالی

متر در مناطق مختلف و ارتفاع یلیم 450تا  350 بینمنطقه 
. باشدمیمتر باالتر از سطح دریا  2500تا  2000 منطقه

بازدید از منطقه و بررسی پس از ، پژوهش اجرايجهت 
نقشه ارزیابی منابع و قابلیت اراضی  اي،تصاویر ماهواره

 خصوصیات خاك، منطقه، با توجه به وضعیت تغییرات
و پراکنش خاك، بخشی از پوشش گیاهی و موقعیت 

هاي زمینی مشخص منطقه سمیرم براي انجام آزمایش
اي تعریف و  این محدوده بر روي تصاویر ماهواره. گردید

برداري با استفاده از شناسایی اولیه نقاط نمونه. جدا شد
ها و آمارهاي رسمی و تصاویر رنگی از منطقه منطقه، نقشه

نمونه خاك  50بدین ترتیب تعداد  .انتخاب شد
 تعااز کاربریهاي مر) سانتیمتري 20عمق صفر تا (سطحی

، شهري و بایر و مراتع ضعیف، کشاورزي، متوسط و غنی
  . باغ برداشته شد

  برداري زمینینقشه منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونه - 1شکل  
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  خاك pHو  ECارزیابی ماده آلی، 
ها، ماده آلی خاك در براي تمامی نمونه

) 1934والکی و بلک، (یشگاه به روش والکی بلکآزما
سپس درصد ماده آلی از حاصلضرب . گیري شداندازه

  ودر عصاره   EC.به دست آمد 72/1درصد کربن در عدد 
pH خاك به آب 1:2در سوسپانسیون آب و خاك با نسبت 
-متر اندازه pH سنج وترتیب به وسیله دستگاه هدایت و به

   .شدندگیري 
  داريبر نمونه

برداري با استفاده از شناسایی اولیه نقاط نمونه
ها، آمارهاي رسمی و تصاویر رنگی از منطقه منطقه، نقشه

برداري از خاك ابتدا نقاط اصلی براي نمونه. انتخاب شدند
برداري در محل شناسایی شده و در چندین مرحله نمونه

 ..هاي صحرایی از محدوده مورد مطالعه تکرار شدبازدید
. شد GPS Garminمختصات نقاط تعیین شده وارد دستگاه

با کمک این نقاط عملیات میدانی انجام و سپس موقعیت 
ثبت  GPSبرداري در صحرا توسط همان واقعی نمونه

 20هاي خاك در هر نقطه در پالتی به ابعاد نمونه. گردید
) متريسانتی 0- 15(متر از عمق سطحی خاك سانتی 20×

لوم برداشت و پس از ثبت خصوصیات با مختصات مع
محیطی در هر نقطه، در مجموع حدود یک کیلوگرم نمونه 
خاك براي انجام آنالیزهاي آزمایشگاهی به آزمایشگاه 

بافت خاك منطقه از نوع لومی . شناسی منتقل شدخاك
کاربري هاي منطقه شامل کاربري شهري، . سیلتی بود

و مراتع فقیر،  مراتع متوسط و غنی، باغ، اراضی بایر
  . کشاورزي می باشد

  ايهاي ماهوارهپردازش دادهپیش 
اي در این پژوهش تصاویر چندطیفی ماهواره

تصاویر . رار گرفتمورد استفاده ق OLIسنجنده  8 لندست
مورد نیاز از سایت  OLIسنجنده  8اي لندست  ماهواره

براي حصول . شناسی ایالت متحده دانلود شدسازمان زمین
 خطاهاي هندسی و رادیومتري،نان از عدم وجود اطمی

اي قبل از اعمال هر نوع پردازش از نظر تصاویر ماهواره
هندسی و رادیومتري در هر یک از باندهاي انعکاسی مورد 

بر روي  1و عملیات پیش پردازش بازبینی قرار گرفت
تصحیح هندسی به کمک نقاط کنترل . تصویر اعمال شد

. بر روي تصاویر اعمال گردید ERDASافزار زمینی در نرم
سایر عملیات پردازش تصویر شامل جداسازي منطقه 

اي و بارزسازي مورد مطالعه بر روي تصویر ماهواره
  ). 1395زینالی و همکاران، (تصویر نیز انجام گردید 

  

                                                        
1. Preprocessing 

  ايتصاویر ماهوارههندسی تصحیح 
نقاط برداشت براي تطابق هندسی تصاویر مورد نظر از 

تصاویر به روش استفاده . استفاده شد GPSبه وسیله شده 
پیکسل  5/0از نقاط کنترل زمینی با خطاي هندسی 

)RMS=0.5 (در مرحله بعد براي . تطابق هندسی شد
برداري مجدد تصحیح هندسی تصاویر از روش نمونه

تا کلیه تصاویر از نظر هندسی با هم استفاده شد تصاویر 
کسانی را بدست آورند تطابق پیدا کنند و شرایط ی

  ). 1388رودگرمی و همکاران، (
  تصحیح رادیومتریک

براي انجام تصحیح رادیومتري در اولین گام 
شود که این به تابش طیفی تبدیل می 2هاي رقومیارزش

عمل با استفاده از ضرایب کالیبراسیون سنجنده و با 
تابش  Lکه در آن  .گیردصورت می) 1(استفاده از رابطه 

و  Gainو ) 255تا  0(ارزش رقومی پیکسل  DNی، طیف
offset در مرحله . باشندضرایب کالیبراسیون سنجنده می

مقدار تابش طیفی به بازتاب طیفی  )2(بعد مطابق با رابطه 
بازتاب طیفی بدون واحد : P در این رابطه. شودتبدیل می

تابش طیفی در دریچه :  π :14/3،Lبین صفر تا یک، 
مجذور فاصله زمین و خورشید بر اساس : d2سنجنده، 

: SZتفاع خورشید و را: ESUNشناسی، واحدهاي ستاره
زاویه خورشید در هنگام تابش در زمان ضبط تصویر 

  ). 1994لیساند و همکاران، (باشد اي میماهواره
)1(  

                 Offset  L=Gain × DN +   
  

)2(  
                                                             P= 

  
با تبدیل مقادیر تابش طیفی به بازتاب طیفی آثار 
مربوط به تغییر شرایط نوردهی، فصل، عرض جغرافیایی، 
شرایط آب و هوایی روي تصاویر حذف گردید و نتیجه 
حاصل نسبتاً استاندارد شده است که مستقیماً جهت 

مختلف و یک تصویر ها بین تصاویر مقایسه بازتاب پدیده
کلیه مراحل فوق . هاي متفاوت قابل کاربرد استدر زمان
صورت  ERDASاي افزار پردازش تصاویر ماهوارهدر نرم
  ).1388رودگرمی و همکاران، (گرفت 

هاي شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده تهیه نقشه
 و تعدیل شده

هاي شاخص پوشش گیاهی به منظور تهیه نقشه
مال شده و تعدیل شده از باندهاي سنجنده تفاضلی نر

OLI  هاي مذکور با نقشه. استفاده شد 8ماهواره لندست
                                                        

2  . Digital Number (DN) 

πLd2 

ESUN.COS (SZ) 
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 Terrsetافزار و نرم ماهواره اي استفاده از باندهاي تصویر
این نقشه ها با استفاده از باندهاي قرمز و مادون . تهیه شد

و با اعمال فرمول هاي درج  OLIقرمز تصویر لندست 
نرم افزار  Image calculatorدر بخش  شده در ذیل

Terrset ایجاد شدند.    
  SAVI1= شاخص پوشش گیاهی تعدیل شده -
 NDVI2= شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده -

 

   
به ترتیب باندهاي مادون قرمز  REDو  NIRکه 

 (L) عاملنزدیک و قرمز تصویر ماهواره اي هستند و 
ین آن به دانش قبلی از تابعی از پوشش گیاهی است و تعی
معیاري براي  (L) عامل. میزان پوشش گیاهی بستگی دارد

کاهش اثرات خصوصیات طیفی خاك روي بازتاب هاي 
براي مقادیر متوسط پوشش . طیفی تاج پوشش است

 .درنظر گرفته می شود 5/0در حدود  L گیاهی مقدار
  هاتجزیه و تحلیل آماري داده

هاي ك بین ایستگاهمقایسه مقادیر ماده آلی خا
مختلف با استفاده از طرح بلوك کامل تصادفی صورت 

ها با آنالیز واریانس دوطرفه و تجزیه و تحلیل داده. گرفت
اي دانکن در ها از آزمون چند دامنهجهت مقایسه میانگین

آزمون همبستگی براي . درصد انجام شد 5دار سطح معنی
 وشش گیاهیهاي پشاخصبررسی ارتباط مواد آلی با 

 و Excel افزارنرم نمودارها از رسم براي .گرفت صورت
جهت بررسی ارتباط بین پارامترهاي مورد نظر به دست 

اي و آنالیز آزمایشگاهی  آمده با استفاده از تصاویر ماهواره
 .شد از آزمون همبستگی استفاده

  نتایج
 دادنشان ) ANOVA(آنالیز واریانس یک طرفه 

گروه کاربري  5در بین  pHو لکتریکی که متغیر هدایت ا
نتایج  .)1شکل ( دار استاراضی داراي اختالف معنی

دهد که بیشترین میزان ماده آلی تجزیه واریانس نشان می
در کاربري باغ و کمترین میزان در کاربري مرتع وجود 

رسد بازگشت بیشتر بقایاي گیاهی و به نظر می. دارد
ل اصلی افزایش میزان ماده کاربرد کودهاي دامی از دالی

هر چند آمار دقیقی . آلی در اراضی تحت کشت باغ است
. از میزان کاربرد کود دامی در منطقه در دسترس نیست

کشاورزي اراضی علت کمتر بودن میزان ماده آلی خاك در 
                                                        

1  . Soil Adjusted Vegetation Index  
2  . Normalized Difference Vegetation Index  

توان به جمع آوري بقایاي گیاهی از سطح زمین و را می
  .اك نسبت دادعدم بازگشت آنها با عملیات شخم به خ

که می تواند  هاي توسعه کشاورزيیکی از جنبه
، تغییر کاربري اراضی از منجر به تخریب خاك شود

اکوسیستمهاي طبیعی مانند جنگل و مرتع به کشاورزي 
است که عمدتا تاثیر منفی بر کیفیت و عملکرد خاك دارد 

میزان ماده آلی خاك در اراضی ). 2004و دسانکر،  رواک(
بیشتر از میزان ماده آلی خاك در مرتع مطالعاتی  کشاورزي

به عنوان مثال گو و گیفورد . و کمتر از میزان آن در باغ بود
بیان داشتند که میزان ) 2004(و سو و همکاران ) 2002(

شده کربن آلی خاك سطحی اکوسیستمهاي طبیعی کشت
. درصد کاهش یافته است 70تا  20نسبت به میزان اولیه، 

اي مشاهده نیز در مطالعه) 1386(ی و همکارانحاج عباس
کردند که تبدیل اراضی مرتعی به کشاورزي در برخی 
مناطق موجب افزایش ماده آلی خاك و در برخی مناطق 

بطور کلی چگونگی استفاده . موجب کاهش آن شده است
، عملیات )کشت دیم یا آبی(از اراضی بعد از تغییر کاربري
ملیات شخم، کوددهی، نوع خاکورزي، شدت و تناوب ع

بر کاهش یا افزایش ماده آلی ... محصول کشت شده و
  .ثر استؤخاك م

 4/1مراتع منطقه مطالعاتی با دارابودن میانگین 
درصد ماده آلی کمترین میزان ماده آلی را به خود 

علت کمتر بودن میزان ماده آلی خاك . انداختصاص داده
یه دام در مراتع و روتوان به چراي بیدر مرتع را می

اردونز . کاهش میزان الشبرگ برگشتی به خاك نسبت داد
رویه دام را نیز یکی از اثرات چراي بی) 2018(و همکاران

حذف کامل یا جزئی پوشش گیاهی و کاهش میزان ماده 
البته الزم به توضیح است که . آلی خاك گزارش کردند

 -خاكچراي دام باعث برداشت کامل بایومس از سیستم 
زیرا بخش قابل توجهی از علوفه مصرف . شودگیاه نمی

کیروگا و (گردد شده به صورت کود به خاك برمی
  ). 2009همکاران، 

حداقل و حداکثر غلظت کربن آلی خاك در 
  of soil mgC g-1 1320و  800منطقه مطالعاتی بترتیب 

درصد  68یعنی در کاربري باغ میزان کربن آلی خاك . بود
در . یسه با مرتع تخریب شده افزایش یافته استدر مقا

گزارش نمود که تبدیل اکوسیستم ) 2005( اللهمین زمینه 
جنگل به اراضی کشاورزي باعث کاهش کربن آلی خاك 

  .شوددرصد می 20-50به میزان 
کردند که  شگزار) 2005(سنیمان و دوپریز 

تع خوب و تبدیل آنها به مراتع فقیر باعث اتخریب مر
درصد شده  22میزان ش میزان کربن آلی خاك به کاه

درصدي کربن  33نیز کاهش ) 2002(وو و تیسن . است
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آلی خاك در اثر تخریب علفزارهاي چین را گزارش 
 89کاهش ) 2012(و همکاران ون همچنین . کردند

هاي شنی درصدي ذخیره کربن آلی خاك را در خاك
  .علفزارهاي چین گزارش نمودند

  
  

  NDVIپوشش گیاهی نقشه شاخص 
را نشان   NDVIنقشه شاخص پوشش گیاهی) 3(شکل 

+ 1تا  -1این شاخص به طور کلی عددي بین . دهدمی
تر باشد تراکم نزدیک+ 1دارد که هر چه این عدد به 

  .پوشش گیاهی بیشتر است

  

  
ي شهري، مراتع متوسط و غنی، باغ، اراضی بایر و کاربري ها(هاي گوناگون خاك در کاربريو ماده آلی  EC ،pHمقایسه تغییرات  - 2شکل 

  )مراتع فقیر، کشاورزي
  .درصد است 5دار در سطح دهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت نشان
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  )NDVI(نقشه شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده  - 3شکل 

  
  

  اينتایج برآورد ماده آلی با استفاده از تصاویر ماهواره
مبستگی بین مقدار شاخص پوشش نتایج آنالیز ه

اي و گیاهی تفاضلی نرمال شده حاصل از تصاویر ماهواره
میزان ماده آلی نشان داد که این دو پارامتر داراي 

نتایج . )4شکل ( باشدمی R 74/0همبستگی مثبت با میزان 

آنالیز همبستگی بین مقدار شاخص پوشش گیاهی تعدیل 
میزان ماده آلی نشان  اي وشده حاصل از تصاویر ماهواره

 Rداد که این دو پارامتر داراي همبستگی مثبت با میزان 
 ). 5شکل (باشد می 73/0
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  میزان ماده آلی خاك و شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شدههمبستگی پارامترهاي  -4شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وشش گیاهی تفاضلی نرمال شدهمیزان ماده آلی خاك و شاخص پهمبستگی پارامترهاي  - 5شکل 
 

معادله رگرسیون بین پارامتر میزان ماده آلی خاك و 
  :به شرح زیر است  SAVIو NDVIهاي شاخص

معادله رگرسیون براي میزان ماده آلی خاك و شاخص 
NDVI به صورت زیر است:  

)NDVI (8/7  +46/0 = میزان و  میزان ماده آلیR2  :74/0 
یزان ماده آلی خاك و شاخص معادله رگرسیون براي م

SAVI به صورت زیر است:  
 )SAVI (6/3  +59/0 = میزان و  میزان ماده آلیR2  :

73/0  
  
  

  بحث
شناسایی توزیع مکانی خصوصیات خاك از جمله 
ماده آلی در هر منطقه کلید مهمی براي مدیریت صحیح 

بنابراین آگاهی و دانش در مورد توزیع . باشداراضی می
هاي و تغییرات آن براي تشخیص مکانیسم منابع کربن

کنترلی چرخه جهانی کربن و پایداري میزان کربن فعلی 
چن و (باشد در مدیریت این اراضی ارزشمند می

با توجه ). 2013زاده و همکاران، ؛ حبیب2010همکاران، 
توان چنین هاي بدست آمده میبه صحت باالي نقشه

قابلیت  لندستاي رههاي ماهواگیري کرد که دادهنتیجه
شناسان در باالیی در کمک به مدیران اجرایی و خاك
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شناسی دارد که عالوه بر صحت ها و مطالعات خاكپروژه
شوند، هایی که با روش سنتی ایجاد میباال نسبت به نقشه

باشند تر نیز میاز لحاظ اقتصادي و زمان به صرفه
  ). 1394محمودي و همکاران، (

ایج حاصل از این پژوهش همبستگی با توجه به نت
هاي گیاهی و میزان ماده آلی نسبتاً باالیی بین شاخص

خاك با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی و تعیین ضریب 
تحقیقات راي و همکاران . همبستگی مشاهده گردید

نشان داد در صورتی ) 2005(و استفن و همکاران ) 2004(
- میصد بیشتر باشد در 2که میزان ماده آلی در خاك از 

تواند به عنوان یک فاکتور غالب در تعیین رفتار طیفی 
مطالعات دیگري نشان دادند که ماده . خاك مؤثر باشد

آلی بیشترین همبستگی را در ناحیه طیف مادون قرمز 
نتایج این ). 2003کاران، بارنس و هم(و مرئی دارد 

مطالعه همبستگی مثبت بین میزان ماده آلی خاك و 
هاي پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده و  خصشا

نتایج مشابهی از رابطه مثبت . تعدیل شده را نشان داد
هاي گیاهی با میزان ماده آلی خاك دار شاخصو معنی

مندال و  و) 2017(مطالعات بهونیا و همکاران در 
  . مشاهده شد) 2016(همکاران 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  همچنین
زان ماده آلی خاك و پوشش گیاهی منطقه رابطه بین می

جیمنز (جیمنز و همکاران . داري وجود داردمثبت و معنی
اي گیاهی بیان نمودند که تنوع گونه) 2008و همکاران، 

-هاي مختلف رویشی اعم از درختان و پوششدر شکل
ترین عوامل تواند یکی از مهمهاي زیرین جنگل می
-پوشش. یر کربن آلی خاك باشدتأثیرگذار بر میزان ذخا

توانند در میزان ذخایر می هاي گیاهی به طرق گوناگون
-هاي گیاهی میپوشش. کربن آلی خاك تأثیرگذار باشند

-دوانی در خاك، ایجاد انواع الشبرگتوانند از طریق ریشه
هاي متفاوت، با کیفیت هاي موجود در کف جنگل

هاي اندام تبادالت عناصر غذایی مختلف بین خاك و
گیاهی و میزان فضاي به اشتراك گذاشته در خصوص تاج 
پوشش بر روي کلیه خصوصیات خاك از جمله ذخایر 
کربن آلی خاك تأثیرات مختلف داشته باشند 

براي مثال فراوانی ). 2008هولینگسورت و همکاران، (
تواند یکی ها میهاي گیاهی غالب در اکوسیستمنسبی تیپ

کننده پویایی و چرخه تبادلی کربن تعیین از عوامل اصلی و
  ). 2007جاندل و همکاران، (در خاك باشد 

سیلتی و به  -هایی با بافت رسیهمچنین در خاك
هایی که داراي درصد رس بیشتري هستند خصوص خاك

ررفت کربن در به دلیل چسبندگی ذرات خاك، حجم هد
تر است که این موضوع باعث طی تبادالت کربن کم

از . شودافزایش هرچه بیشتر ذخایر کربن آلی خاك می
طرفی دیگر افزایش میزان فتوسنتز باعث افزایش محتواي 

شوند که در این راستا افزایش تنوع کربن به خاك می
اي، توزیع و نحوه پراکنش فلور علفی در کف جنگل گونه

ث ازدیاد و استفاده بهینه از خاصیت پرتوافکنی شده که باع
شوند بالطبع باعث افزایش سطح کربن آلی خاك می

تنوع زیستی گیاهان از جمله ). 1393واحدي و همکاران، (
اي در میزان دستیابی آب در خاك، کیفیت و غناي گونه

ها، کمیت الشبرگ، ترکیب تراوش مواد مترشحه از ریشه
هاي مختلف توزیع محتواي کربن در عمق دوانی وریشه

خاك و در نهایت در رابطه با تغییرات وزنی میزان کربن 
  ). 2007کایربی و پوتوین، (آلی خاك، تأثیرگذار است 

عالوه بر آن در مورد ارتباط بین تغییرات ذخایر 
هاي تنوع زیستی گیاهی وزنی کربن آلی خاك و شاخص

گفت که ساختار بسیار  تواندر منطقه مورد مطالعه، می
پیچیده و غیر یکنواخت در رابطه با میزان ذخایر کربن در 

تواند به دلیل تأثیرگذاري این امر می. خاك وجود دارد
-هاي مختلف میکروارگانیسمشرایط فیزیکی زمین، فعالیت

ها در هاي مترشحه از آنها در کلیه سطوح خاك و آنزیم
کربن در حوض  خاك، شرایط تحولی پروسه افزایشی

هاي موجود هاي مختلف خاك، آشفتگیکربن آلی در الیه
در خاك، کلیه ترکیبات شیمیایی و ساختار مولکولی 

دار و حتی تغییرات ترکیبات آلی از جمله ترکیبات کربن
تناوبی در شرایط جوي، تأثیرات بارزي در میزان ذخایر 

وند تواند راین تأثیرات می. کربن آلی خاك داشته باشد
واحدي و (صعودي و یا روند نزولی داشته باشند 

  ).1393همکاران، 
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که 
بین میزان کربن آلی و هدایت الکتریکی در خاك رابطه 

توان عنوان در توجیه این نتیجه می. معکوس وجود دارد
کرد؛ یکی از اثرات شوري در گیاهان کاهش فعالیت 

ي است که موجب کاهش میزان کلروفیل و کاهش فتوسنتز
شود که در اکسیدکربن و ظرفیت فتوسنتزي میجذب دي

-نهایت سبب کاهش حجم ورودي الشبرگ به خاك می
رسد میزان هدایت الکتریکی اثر منفی بر به نظر می. شود

-روي میزان تولید گیاهی و ورودي الشبرگ به خاك می
-اهش ماده آلی خاك میگردد که در نهایت سبب کمبود ک

امالح محلول موجود در خاك به دلیل ایجاد . شود
محدودیت در استقرار و رشد و توسعه پوشش گیاهی 

اي بر روي درصد پوشش کنندهشوري نقش بسیار تعیین
اي این موضوع را چنانچه مطالعات گسترده. گیاهی دارد

؛ زارع چاهوکی و 2008یی بینگ، (نمایند تأیید می
  ). 2010ان، همکار
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همچنین باال بودن میزان ذرات ریز خاك نظیر رس 
افتد در یافته اتفاق میهاي تکاملو سیلت که در اکثر خاك

مولر و (حفظ و تثبیت کربن آلی نقش و اهمیت دارد 
هاي هاي با بافت ریز نسبت به خاكخاك). 2004هوپر، 
 دانه، پتانسیل بیشتري در ترسیب کربن و ذخیره آندرشت

هندرسون و همکاران، (به صورت بلند مدت دارند 
در این خصوص عنوان شده بافت خاك تأثیر ). 2004

هاي مواد آلی خاك دارد به طوري مهمی بر روي ویژگی
که مقادیر باالي ماده آلی و بیشترین حفاظت فیزیکی و 

هاي با محتوي باالي شیمیایی خاك از مواد آلی در خاك
-املی دیگر نظیر تنفس باال در خاكعو. افتدرس اتفاق می

هاي هاي شنی منجر به مقادیر کم کربن در مقایسه خاك
اسچیمل و (شود رس که هدررفت تنفسی کمتر دارند، می

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد،  ).1985همکاران، 
دار و رابطه معنی pHبین کربن آلی موجود در خاك و 

در ) 2010(همکاران یان و باده. معکوسی وجود دارد
ها بر میزان اي به بررسی تأثیر آمیختگی گونهمطالعه

و مقدار کربن  pHترسیب کربن خاك و ارتباط آن با 
موجود در خاك پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

هاي آلی و معدنی خاك در توده ترسیب کربن در الیه
  .خالص راش بیشتر از توده آمیخته بوده است

نیز در مطالعه ) 1386(ایی و همکاران نتایج شت
در برآورد مقدار  ETMبررسی قابلیت داده هاي سنجنده 

ماده آلی خاك در مراتع حوزه آبخیز سبزوار نشان دادند 
که بین انعکاس طیفی مولفه هاي نمناکی و سبزینگی و 

با مقدار  SAVIو  DVI ،NDVIشاخصهاي پوشش گیاهی 
 5ی داري در سطح ماده آلی خاك همبستگی خطی معن

  .درصد وجود داشت
نیز نشان داد که رابطه ) 2015(نتایج مطالعه صالح 

معنی داري بین شن، رس و میزان ماده آلی با باند 
  . وجود دارد +ETMپانکروماتیک داده هاي لندست 

در مطالعه ) 2018(نتایج مطالعه کومار و همکاران 
تصاویر  پیش بینی توزیع کربن آلی خاك با استفاده از

  ماهواره اي در حوزه آبخیز ساریسکاتیگر نشان داد که 
داده هاي سنجش از دور پتانسیل باالیی در پیش بینی و 

  . بررسی کربن آلی خاك در مقیاس وسیع دارد
 گیرينتیجه

اي و تصاویر ماهوارهسنجش از دور استفاده از 
هاي سنتی غلبه هاي ناشی از روشتواند بر محدودیتمی

 خاكمناسب پایش کیفیت  و به عنوان یک جایگزین کرده
 هاي زمانی و مکانیبا امکان نمایش نتایج در مقیاس

. تر استفاده شود، به خصوص براي مناطق وسیعمختلف
باال، نظارت  یمکان کیبازگشت مناسب، قدرت تفک دوره

از  عیوس اسیدر مق اطالعات يبدون وقفه و گردآور
اي دارد که در ز تصاویر ماهوارهمزایایی است که استفاده ا

با توجه به افزایش روزافزون . این مطالعه به آن اشاره شد
هاي مختلف رادیومتري، طیفی، زمانی و مکانی قابلیت

هاي پردازش تصاویر اي و توسعه روشتصاویر ماهواره
روش توان از استفاده از سنجش از دور به عنوان یک می
همچنین . خاك یاد کرد تیفیک بر ثر از نظارتؤو م دیجد

با توجه به مشخص شدن غلظت ماده آلی و پراکنش 
تواند مبناي ها در سراسر منطقه، نتایج حاضر میمکانی آن

علمی و همچنین پایگاه اطالعاتی و داده مناسبی جهت 
زدایی و هاي بیاباناجراي هر گونه عملیات صحرایی، طرح
یابی بادي، مکان احیا، کشاورزي، برآورد میزان فرسایش

هاي مناسب و سازگار هاي گرد و غبار، معرفی گونهکانون
با شرایط طبیعی اکوسیستم و هر گونه مطالعه دیگر مرتبط 

  . به خصوصیات خاك در این منطقه باشد

 
  :فهرست منابع

ویر ماهواره لندست براي هاي مختلف استخراج شده از تصااثر مقایسه شاخص. 1394 .عبدي. و ا. ب ،، کامکار.ر ،اژیرابی .1
-173 هاي، صفحه1شماره  نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار،. بندي شوري خاك در مزرعه نمونه ارتش گرگانپهنه
186.  

هاي فیزیکی بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگی. 1389. مهاجرپور. و م. ، ا، لکزیان.ح ،امامی .2
  .1035-1027 هاي، صفحه5شماره  ك،نشریه آب و خا. کیفیت خاك

بررسی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاك تحت دو نوع . 1393. بایرام کمکی. و چ. ح ،نهاد قرماخر، نیک.ز ،جعفري .3
هاي ، صفحه4شماره  مجله علمی پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان،). مراتع چات گنبد: مطالعه موردي(مدیریت مرتع 

11-20. 



 521/  1398/  4ره شما/  33جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك نشریه پژوهش

 

اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزي بر برخی ویژگیهاي فیزیکی و . 1386. و مللی، ا. ا. بسالت پور، ع، .حاج عباسی، م .4
هاي ، صفحه42، شماره 11سال . علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. شیمیایی خاکهاي جنوب  و جنوب غربی اصفهان

534-525 .  
تأثیر قرق بر روي پوشش گیاهی و خصوصیات شیمیایی . 1389 .نصري. و م. ا. ع ،پور برجنقی ،.، محیدریان آقاخانی .5

 .27-14هاي ، صفحه2شماره  مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده،. خاك در مراتع سیساب بجنورد

بینی اثرات محیط زیستی توسعه با استفاده از پیش. 1388. نوري. و ج. م. س ،منوري ،.ا. ن ،، خراسانی.پ ،رودگرمی .6
 .172-161 هاي، صفحه1شماره  مجله علوم و تکنولوژي محیط زیست،. هاي سنجش از دوراي و تکنیکهوارهتصاویر ما

با روش پیکسل مبنا بر  ارزیابی شوري خاك سطحی. 1395. اوستان. و ش. ، فشهبازي ،.ا. ع ،، جعفرزاده.م ،زینالی .7
-فصلنامه علمی). استان آذربایجان غربی -اراضی شرق شهرستان خوي: مطالعه موردي( TMهاي سنجنده  اساس داده

 .139-127 هاي، صفحه99 شماره پژوهشی اطالعات جغرافیایی،

در برآورد مقدار ماده  +ETMبررسی قابلیت داده هاي طیفی سنجنده . 1386. ایوبی. و ش. ، حسینعلی زاده، م.شتایی، ش .8
  . 67-78مجله علمی پژوهشی مرتع، شماره اول، صفحه هاي . آلی سطحی خاك

ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاك در مناطق خشک و . 1390. نژادثنایی. ح. س و. ع ،، آستارایی.م ،قائمی .9
نشریه ). منطقه نیشابور: ديمطالعه مور(هاي سنجش از دور سنجی آن با دادهنیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان

  .300-294هاي ، صفحه2 شماره هاي زراعی ایران، پژوهش
بررسی توزیع مکانی خصوصیات خاك در منطقه ورزنه . 1394. رمضانی. و ن. ، حزاده، کریم.ر ،، جعفري.ف ،محمودي .10

-1004 هاي، صفحه4شماره  ،)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه آب و خاك . هاي پردازش تصویراصفهان به کمک روش
1017. 

تغییرات ذخایر وزنی حوض کربن آلی خاك در ارتباط با تنوع زیستی . 1393. اسحاقی راد. و ج. ، ا، متاجی.ا .ع ،واحدي .11
  .11-1هاي ، صفحه7شماره  شناسی کاربردي،بوم). هاي آمیخته راش گلندرود نورجنگل: مطالعه موردي(گیاهی 

12. Ayoubi, S., Pilehvar Shahri, A.R., Mokhtari, P. and K. Sahrawat. 2012. Application of 
Artificial Neural Network (ANN) to predict soil organic matter using remote sensing data 
in two ecosystems. Biomass and Remote Sensing of Biomass, 19: 181-198. 

13.  Badian, Z., Zahedi, G.H., Zarqhami, N. and M. Mahajer. 2010. Effect of mixed 
depending on the amount of carbon storage in forest soils (Case study: forest 
Kheiroudkenar Noshahr). J for Wood Prod, 35 to 44: 62. 

14.  Barnes, E.M., Sudduth, K.A., Hummel, J.W., Lesch, S.M., Corwin, D.L., Yang, C., 
Daughtry, C.S.T. and Bausch, W.C. 2003. Remote and Ground-Based sensor techniques to 
map soil properties. Photogramm Eng Rem Sens, 69: 619-630.  

15.  Bhunia, G.S., Shit, P.K. and H.R. Pourghasemi. 2017. Soil organic carbon mapping using 
remote sensing techniques and multivariate regression model. Geocarto Int, DOI: 
10.1080/10106049.2017.1381179 

16.  Chen, D.Z., Zhang, J.X. and J.M. Chen. 2010. Adsorption of methyl tert-butyl ether using 
granular activated carbon: Equilibrium and kinetic analysis. Int. J. Environ. Sci. Technol, 
7: 235-242. 

17.  Farifteh, J., Farshad, A. and R.J George. 2006. Assessing salt affected soils using remote 
sensing solute modeling and geophysics. Geoderma, 130: 191-206. 

18.  Fisher, R.F. and D. Binkley. 2000. Ecology and Management of Forest Soils. 3rd Edn., 
John Wiley and Sons, UK., Pages: 78. 

19.  Guo, L.B. and Gifford, R.M. 2002. Soil carbon stocks and land use change: a meta-
analysis. Global Change Biol, 8: 345–360. 



 ايتصاویر ماهوارهبرآورد ماده آلی خاك در منطقه سمیرم با استفاده از /  522

20.  Habibzade, A.M., Nikjou, R. and H.R. Peyrovan. 2013. Survey amount of runoff and 
sediment in Marn East Azerbaijan. J. Geogr. Reg. Plann, 17 (43): 71-91. 

21.  Henderson, D.C, Ellert, B.H. and M.A. Naeth. 2004. Grazing and soil carbon along a 
gradient of Albetra rangelands. J Range Manage, 57: 402-410. 

22.  Hollingsworth, T.N., Schuur, E.A.G., Schuur, F.S. and M.D. Walker. 2008. Plant 
community composition as a predictor of regional soil carbon storage in Alaskan boreal 
black spruce Ecosystems. Ecosystems, DOI: 10.1007/s10021-008-9147-y. 

23.  Inan, H.I. and S. Reis. 2005. The Need of a Parcel-Based Information System to Support 
Agricultural Sector. FIG Working Week 2005 and GSDI-8, April 16-21, Cairo, Egypt. 

24.  Jandl, R., Lindner, M., Vesterdal, L., Bauwens, B., Baritz, R., Hagedorn, F., Johnson, 
D.W., Minkkinen, K. and K.A. Byrne. 2007. How strongly can forest management 
influence soil carbon sequestration? Geoderma, 137: 253–268. 

25.  Jarmer, T. and P. Rosso. 2013. Determining top soil organic carbon of agricultural soils 
from hyperspectral remote sensing data. Canadian Biosystems Eng, 7: 21- 32. 

26.  Jimenez, J.J., Lal, R., Russo, R.O. and H.A. Leblanc. 2008. The soil organic carbon in 
particle-size separates under different regrowth forest stands of north eastern Costa Rica. 
Ecol Eng, 34: 300–310. 

27.  Kania, M., Gruba, P. and M. Wiecheć. 2017. Zastosowanie techniki bliskiej podczerwieni 
do obliczania Siedli− skowego Indeksu Glebowego. Sylwan, 161 (11): 935−939. 

28.  Karlen, D.L., Andrews, S.S. and J.W. Doran. 2001. Soil quality: Current concepts and 
applications. Adv in Agron, 74: 1-40. 

29.  Kirby, K.R. and C. Potvin. 2007. Variation in carbon storage among tree species: 
Implications for the management of a small-scale carbon sink project. Forest Ecol Manag, 
246: 208–221. 

30.  Lal R. 2005. Forest soils and carbon sequestration. Forest Ecology and Management, 226: 
242–258. http:// dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2005.08.015. 

31.  Lillesand, T.M. and Kiefer, R.W.1994. Remote Sensing and Image Interpretion, John 
Wiley and sons, New York, 750 pp. 

32.  Mohamed, E.S., Saleh, A.M., Belal, A.B. and A. Gad. 2018. Application of near-infrared 
reflectance for quantitative assessment of soil properties. Egypt. J. Remote Sens. Space 
Sci., 21: 1–14. 

33.  Mondal, A., Khare, D., Kundu, S., Mondal, S., Mukherjee, S. and A. Mukhopadhya. 
2016. Spatial soil organic carbon (SOC) prediction by regression kriging using remote 
sensing data. Egypt. J. Remote Sens. Space Sci, 20 (1): 61-70. 

34.  Muller, T. and H. Hoper. 2004. Soil organic matter turnover as a function of the soil clay 
content: consequences for model applications. Soil Biol Biochem, 36: 877–888. 

35.  Nawar, S., Buddenbaum, H., Hill, J., Kozak, J. and A.M. Mouazen. 2015. Estimating the 
soil clay content and organic matter by means of different calibration methods of vis-NIR 
diffuse reflectance spectroscopy. Soil & Tillage Res, 1-13. 

36.  Psomas, A., Kneubuhler, M., Huber, S., Itten, K. and Zimmermann, N.E. 2011. 
Hyperspectral remote sensing for estimating aboveground biomass and for exploring 
species richness patterns of grassland habitats. Int J Remote Sens, 32: 9007–9031. 

37.  Quiroga, A., Fernandez, R. and Noellemeyer, E. 2009. Grazing effect on soil properties in 
conventional and no-till systems. Soil Till. Res., 105: 164-170 

38.  Ray, S.S., Singh, J.P., Dasa, G. and S. Panigrahy. 2004. Use of high resolution remote 
sensing data for generating sitespecific soil mangement plan. Proceedings of The 4th 
International Society for Photogrammetry and Remote sensing congress. July 12-23, 
Istanbul, Turkey. 



 523/  1398/  4ره شما/  33جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك نشریه پژوهش

 

39.  Saleh, A. M. 2015. Relationship between vegetation indices of Landsat-7 ETM+, MSS 
data and some soil properties: case study of Baghdad, Diyala, Iraq. IOSR Journal of 
Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), 8(2): 18-31. 

40.  Saxsena, R.K., Verma, K.S., Rajeev Srivastava, Janardan Yadav, N.K., Patel, Nasre, 
R.A., Barthwal, A.K., Shiwalkar, A.A. and S.L. Londhe. 2003. Spectral reflectance 
properties of some dominant soils occurring on different altitudinal zones in Uttarancha 
Himalayas. Agropedology, 13: 35-43. 

41.  Schimel, D., Stillwell, M.A. and Woodmansee, R.G. 1985. Biogeochemistry of C, N and 
P in a soil catena of short grass steppe. Ecology, 66: 276-282. 

42.  Schmidt, M., Torn, W.I., Abiven, M.S., Dittmar, S., Guggenberger, T., Janssens, G., 
Kleber, I.A., Kogel-Knabner, M., Lehmann, I., Manning, J., Nannipieri, P., Rasse, D.P., 
Weiner, S. and S.E. Trumbore. 2011. Persistence of soil organic matter as an ecosystem 
property. Nature, 478 (7367): 49-56. 

43.  Sierra C.A.,  Trumbore, S.E., Davidson, E.A., Vicca, S. and I. Janssens. 2015. Sensitivity 
of decomposition rates of soil organic matter with respect to simultaneous changes in 
temperature and moisture. J Adv Model Earth Sy, 7: 335-356. 

44.  Stephens, S.C., Rasmussen, V.P., Ramsey, R.D., Whitesides, R.E., Searle, G.S. and 
R.L. Newhall. 2005. Remote sensing organic carbon in soil. USU/NASA SGEP 
Projects; available online (15-09-05) , 
www.extnasa.usu.edu/link_pages/downloads/remote_sensing_carbon.pdf. 

45.  Su, Y.Z., Zhao, H.L., Zhang, T.H. and Zhao, X.Y. 2004. Soil properties following 
cultivation and non-grazing of a semi-arid sandy grassland in northern China. Soil Till. 
Res., 75: 27–36. 

46.  Snyman, H.A. and Du Preez, C.C. 2005. Rangeland degradation in a semi-arid South 
Africa — II: influence on soil quality. J. Arid Environ., 60: 483–507. 

47.  Vahabi, J. and D. Nikkami. 2008. Assessing dominant factors affecting soil erosion using 
a portable rainfall simulator. Int J Sediment Res, 23: 376-386. 

48.  Viscarra Rossel, R.A. 2008. ParLeS: software for chemometric analysis of spectroscopic 
data. Chemom. Intell. Lab. Syst, 90: 72–83. 

49. Walkley, A. and I.A. Black. 1934. An examination of Degtjareff method for determining 
soil organic matter and proposed modification of the chromic acid titration method. J Soil 
Sci, 37: 29-37. 

50. Walker SM, Desanker PV. 2004. The impact of land use on soil carbon in Miombo 
Woodlands of Malawi. Forest Ecology and Management, 203: 345–360. 

51.  Wen, L., Dong, S., Li, Y., Wang, X., Li, X., Shi, J. and Dong, Q. 2012. The impact of 
land degradation on the C pools in alpine grasslands of the Qinghai–Tibet Plateau. Plant 
Soil, 368: 329–340. 

52.  Wu, R. and Tiessen, H. 2002. Effect of land use on soil degradation in alpine grassland 
soil, China. Soil Sci. Soc. Am. J., 66: 1648–1655. 

53. Xiangfeng, W.and M. Jihua. 2014. Mapping soil organic matter content in field using HJ-
1 satellite image. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 30(8): 
101-108. 

54.  Yibing, Q. 2008. Impact of habitat heterogeneity on plant community pattern in 
Gurbantunggut Desert. Geogr Sci, 14: 447-455. 

55.  Zare Chahouki, M.A., Khalasi Ahvazi, L. and H. Azarnivand. 2010. Environmental 
factors affecting distribution of vegetation communities in Iranian Rangelands. Vegetos, 
23: 1-15. 



 ايتصاویر ماهوارهبرآورد ماده آلی خاك در منطقه سمیرم با استفاده از /  524

 
Estimating Soil Organic Matter in Semirom Area by Using 

Satellite Images  
 

M. Fakheri, M. Ahmadi Nadoushan1, and E. Chavoshi 
MSc., Environmental Sciences, Department of Environmental Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, 

Islamic Azad University, Isfahan, Iran; E-mail: motahar.fakheri@gmail.com 
Assistant Professor of Environmental Sciences, Department of Environmental Sciences, Isfahan 

(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran; Waste and Wastewater Research Center, 
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran;  

E-mail: m.ahmadi1984@gmail.com 
Assistant Professor of Soil Sciences, Department of Environmental Sciences, Isfahan (Khorasgan) 

Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran; E-mail: chavoshie@yahoo.com 
Received: J uly, 2019 and Accepted: February, 2020 

 
Abstract 

Soil organic matter is one of the most important physical properties of soil, and 
is affected by such factors as vegetation, soil properties, and the climate of the 
region. In order to determine the amount of soil organic matter, after studying 
satellite images and resource assessment and land capability maps, a part of 
Semirom region was selected for conducting field studies, and Landsat 8 OLI 
image was cut in accordance with the border of the study area. Sampling points 
were chosen through identification of the region and using maps, official 
statistics, and false-color composite images of the area. Accordingly, 50 soil 
samples were taken from the surface soil (0-20 cm) and the amount of organic 
matter, electrical conductivity and pH were measured. To investigate the 
efficiency of satellite images in determining the amount of soil organic matter, 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Soil Adjusted Vegetation 
Index (SAVI) were estimated using satellite images and Terrest and ArcGIS 
10.5 softwares, and the corresponding maps were developed. The relationship 
between the organic matter and vegetation indexes was examined using linear 
regression analysis and correlation coefficient. The results indicated significant 
correlation higher than 70 % between the organic matter and the vegetation 
indices. It could be concluded that remote sensing and satellite images can 
serve as tools for overcoming the limitations of traditional methods and are 
appropriate for monitoring the quality of soil. Remote sensing allows for 
displaying the results in terms of temporal and spatial scales, and is especially 
appropriate for extensive areas. 
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