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چکيده
در این مطالعه ،پنج سری از تصاویر سنسورهای لندست ازجمله  ETM + ،TM ،MSSو  OLIدر فواصل
زمانی نابرابر در دورهی  42ساله بین سالهای  1973تا  2015به منظور بررسی تغییرات فضایی و زمانی
پوستههای نمکی در پالیای سبزوار واقع در ایران مرکزی ،موردبررسی قرار گرفت .تصاویر ماهوارهای لندست و
مدل رقومی ارتفاعی  SRTMتهیه و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج با استفاده از مشاهدات میدانی و 8
نقطهی کنترل زمینی و آزمایش کانیشناسی پراش اشعهی ایکس مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت .بر اساس
تفاوت اختالف بین بازتاب گروههای طیفی قابلمشاهده و مادون قرمز نزدیک ( ،)NIRیک روش قابلاطمینان
به نام شاخص اختالف استانداردشدهی نمک  NDSIبه منظور تمایز پوستههای نمکی در نظر گرفته شد .نتایج
نشان داد که پوستههای نمک در طول دورهی  42ساله بین  ٪15تا  ٪35در تغییر بودهاند و این تغییرات بر
مورفولوژی پالیا تأثیرگذار بوده است .بخشهای غربی و جنوبی پالیا ،بیشترین گسترش سطوح نمکی را در
تمام تصاویر نشان داده است .آنالیز کانیشناسی پراش اشعهی ایکس نیز در این مناطق نشان از غالب بودن
کانی هالیت دارد که خود حاکی از فرآیند رو به افزایش تبخیر و کاهش آبهای زیرزمینی در منطقهی
موردمطالعه در سالهای اخیر است .درنهایت ،رابطهی معنادار مثبت بین گسترش پوستههای نمک و میانگین
دما در ماههای مرداد طی پنج دورهی متوالی ( )R = 0.624برآورد شد .این نتیجه بیانگر گسترش پوستههای
نمکی در دماهای بسیار باال در طی زمان در منطقهی موردمطالعه است.
واژگان کليدی :پالیا ،NDSI ،پراش اشعهی ایکس ،لندست ،سبزوار ،تصاویر ماهوارهای.

این مقاله بخشی از رسالهی دکتری با عنوان «تحوالت ژئومورفولوژی اواخر کواترنر در پالیای سبزوار با استفاده از شواهد رسوبی و
کانیشناسی» و تحت حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با کد  41832میباشد.
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 -1مقدمه
پالیا 1بهعنوان یک عارضهی مهم ژئومورفیک در مناطق خشک و نیمهخشک دنیا شناخته میشود( Abrahams

 -۲منطقهی موردمطالعه
پالیای سبزوار بخشی از کویر بزرگ ایران مرکزی است( .)Kearey, 2009: 736این پالیا بهعنوان منطقهی
موردمطالعه در شرق حوضهی کویر بزرگ با مساحت حدود  2648کیلومترمربع و بین عرض جغرافیایی '35°55'-36°25
1- Playa
)2- Remote sensing (RS
3- sensor
4- Landsat
5- USGS
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 )and Parsons, 1994: 674که در غرب آمریکا( ،)Rosen, 1991: 241استرالیا( )Bowler, 1986: 32و
ایران( )Krinsley, 1970: 320از تنوع و تعداد بیشتری برخوردار است .پالیا منطقهای است با تعادل آب منفی برای
بیش از نیمی از سال و با خاصیت موئینگی نزدیک به سطح زمین؛ بهطوریکه تبخیر آب باعث خواهد شد امالح محلول
در سطح رسوب کنند( .)Sahw and Thomas, 1989: 196شوری و نمکزایی در رسوبات ،یک روند دینامیکی زمانی
و مکانی در مناطق خشک و نیمهخشک مانند پالیاست که از انباشت نمکهای محلول در آب مانند کلریدها ،سولفاتها
و کربناتها در سطح خاک و یا در آبهای زیرزمینی تشکیل میشوند(.)Metternicht and Zinck, 1997: 2579
پوستهی نمکی پالیای سبزوار که اغلب از یک الیهی کلرید سدیم تشکیل شده است ،شامل یک الیهی جامد نمک در
سطح است که متأثر از حاللیت و تبخیر باالست.
در سالهای اخیر ،روشهای سنجشازدور 2بهطور گستردهای در آشکارسازی تغییرات محیطی ،از قبیل شوریزایی
خاک ،تفکیکپذیری و نقشهبرداری در الگوهای مختلف طیفی و فضایی مورداستفاده قرار گرفته است( El Asmar and
 .)Hereher, 2011: 773تفکیک طیفی به تعداد باندهای طیفی که توسط یک سنسور 3خاص و عرض طیف
الکترومغناطیسی در هر گروه شناخته میشود ،اشاره میکند؛ درحالیکه تفکیک مکانی اشاره به ناحیهای دارد که
توسط یک پیکسل مشخص شده است( .)Nield et al, 2007: 248استفاده از دادههای سنجشازدور برای مطالعهی
مناطق کویری و نمکی کمک میکند تا ارزیابی دقیقتری از توزیع فضایی پوستههای نمکی و تنوع زمانی آنها فراهم
گردد .از رایجترین روشهای کاربردی برای تشخیص تغییرات محیطی ،تعیین نسبت باند و تفاوت باند است .در این
راستا ،شوری رسوبات با باندهای مختلف طیفی ،نسبتها و پارامترهای استخراجشده از تصاویر ماهوارهای با استفاده از
شاخصهای خاصی تشخیص داده میشوند( Kalra and Joshi, 1996: 3005, Khan et al, 2001: 9, Eldeiry and
.)Garcia, 2008: 206
5
4
امروزه انتشار عمومی آرشیو تصاویر لندست و محصوالت وابسته توسط سازمان زمینشناسی آمریکا  ،نقشهبرداری
و نظارت بر دادههای زمین را در مقیاس جهانی فراهم کرده است()Sheng et al, 2016: 138؛ بهعنوانمثال ،تکنولوژی
تصویربرداری ،پردازش دادهها و روشهای اشتراکگذاری ماهوارهی لندست  8حامل سنجندهی  OLIکه در حال حاضر
از زمان راهاندازی آن در فوریهی  2013در حال عملیات است ،امکان دسترسی بیشتر به تصاویر با کیفیت باال را در
مقایسه با تصاویر ماهوارهای قبلی فراهم ساخته است( .)Lulla et al. 2013: 191, Roy et al, 2014: 161هدف از
انجام این تحقیق ،تعیین تغییرات فضایی-زمانی پوستههای نمکی پالیای سبزوار در یک دورهی  43ساله با استفاده از
تصاویر ماهوارهای لندست و مدل ارتفاعی رقومی  SRTMو بررسی علل این تغییرات در گذر زمان توسط اقلیم منطقه
است .بررسیها نشان میدهد آشکارسازی تغییرات میتواند مبنایی برای پیشبینی تغییرات قرار گیرد و با استمداد از
تصاویر ماهوارهای لندست میتوان بسیاری از قلمروهای دیرینهی کواترنر را شناسایی و بازسازی کرد.
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شمالی و طول جغرافیایی ' 56°15'-57°45شرقی واقع شده است (شکل 1؛  .)aمیانگین مقادیر ارتفاع توپوگرافی
منطقه ،بین  750و  900متر باالتر از سطح دریاهای آزاد است (شکل 1؛  .)bرسوبات تبخیری و پوستههای نمکی،
بیانگر رسوبات متعلق به دورهی کواترنری در پالیا است( .)Survey of Geology of Iran, 2005زمینشناسی اطراف
پالیا نیز شامل سنگهای افیولیت ،اولترابازیک و سنگهای آهکی پالژیک است .منطقهی موردمطالعه با بارش ساالنه
 150-200میلیمتر و متوسط دمای ساالنه  17-16درجهی سانتیگراد ،دارای آبوهوای نیمهخشک است( Hijmans
 .)et al, 2005: 25همچنین سکونتگاههای انسانی مانند نقاط شهری و روستایی بهعالوه خطوط ارتباطی جادهای بر
روی تصویر ماهوارهای نشان داده شده است (شکل 1؛  .)cبر این اساس ،چهار شهر با عنوان سبزوار ،داورزن ،روداب و
ششتمد با کل جمعیت  255000و حدود  40روستا با مجموع جمعیت  35000در محدودهی مطالعاتی و حاشیهی
شمالی آن پراکنده میباشند.

شکل  :1اطالعات پایهای محدودهی موردمطالعه  )aموقعیت عمومی منطقه  )bنقشهی مدل ارتفاعی رقومی
 )cتوزیع نقاط شهری و روستایی  )dتوزیع نمونههای کنترل زمینی

 -3مواد و روشها
به منظور تهیهی تصاویر ماهوارهای منطقهی موردمطالعه ،دادههای ماهوارهای از آرشیو لندست ادارهی
زمینشناسی ایاالتمتحده جمعآوری شده است .6اطالعات جمعآوریشده شامل سنجندهی  MSSماهوارههای لندست
 1تا  ،)1972-1999( 5سنجندهی  TMماهوارههای لندست  4تا  ،)1982-2012( 5سنجندهی  ETM +ماهوارهی
لندست  7از  1999تاکنون و سنجندههای  OLIو  TIRSماهوارهی لندست  8از  2013تاکنون بوده است که در
آرشیوهای ادارهی زمینشناسی آمریکا بارگذاری شدهاند (جدول  )1و میتوان با استفاده از نرمافزار برخط

6- https://landsat.usgs.gov/landsat-dataa-access
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 -1-3فراهمسازی دادهها

۲۰
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 EarthExplorerبهعنوان یک رابط کاربری گرافیکی برای تعریف مناطق موردعالقه یا نرمافزار برخط  GloVisبهعنوان
یک جستجوگر فضایی در ابعاد بینالمللی در دسترس قرار گیرند.
جدول  :1اطالعات و مشخصات تصاویر ماهوارهای لندست مورداستفاده
Acquisition Date
Satellite
Sensor
August 09, 1973
Landsat 1
MSS
August 19, 1987
Landsat 5
TM
August 30, 2000
Landsat 7
ETM+
August 15, 2009
Landsat 5
TM
August 16, 2015
Landsat 8
OLI-TIRS
اصالح رادیومتری و اتمسفری در نرمافزار ( ENVI )v:5.3انجام شد .دادهها از لحاظ هندسی به مختصات UTM

7

در زون شمالی  40و با استفاده از نقاط کنترل زمینی بهطور مساوی بر مبنای تصویر لندست  8مربوط به سال 2015
کنترل شدند .تصاویر مربوط به تاریخهای دیگر هم بر مبنای تصویر سال  2015اصالح هندسی شدند .دقت ثبت تصویر
به کمتر از  0.5رسید .همچنین از نظر رادیومتریک ،تمامی تصاویر لندست برای مقیاسهای بازتابی کالیبراسیون شدند.
پوستههای نمکی و رسوبات شور دارای انعکاس باال در محدودهی طیفی قابلمشاهده با آلبدو باال هستند که میتواند با
شاخص روشنایی تصاویر هم مرتبط باشد()Elnagger and Noller, 2009: 157؛ بهعنوانمثال ،هالیت خالص 8شفاف
است و ترکیب شیمیایی و ساختار آن باعث جذب باندهای مادون قرمز قابلمشاهده و نزدیک میشود( Metternicht
 .)and Zinck, 2003: 2574با توجه به بافت صاف پوستههای نمکی ،آنها میتوانند بازتابی باال را در باند طیفی
قابلمشاهده و  NIRنشان دهند( .)Rao et al, 1995: 2129بر این اساس میتوان گفت که پوستههای نمکی و خاک
شور به شدت در باندهای قابلمشاهده و مادون قرمز نزدیک  NIRمنعکس میشود( .)Schmid et al, 2008: 121بر
اساس تفاوت بازتاب بین باندهای طیفی قابلمشاهده و  ،NIRیک روش قابلاعتماد به نام شاخص  NDSIتوسط خان و
همکاران پیشنهاد شده است( )Khan et al, 2005: 98که به تشریح پوستههای نمک در تصاویر ماهوارهای میپردازد و
مشابه آن را میتوان در شاخص  NDVIمشاهده کرد .شاخص  NDSIبر اساس معادلهی زیر محاسبه میشود:
)NDSI = (R − NIR)/ (R + NIR

رابطهی 1

که در آن  ،Rباند قرمز قابلمشاهده (باند  3در  )ETMو  ،NIRباند مادون قرمز نزدیک (باند  4در  )ETMاست.
عالوه بر این ،ارزیابی دقت روش  NDSIبا معیارهای مختلف ازجمله دقت کلی و ضریب کاپا مورد ارزیابی قرار گرفت .بر
این اساس ،دقت کلی و ضریب کاپا به ترتیب در جدول  2برآورد شده است که قابلقبول میباشند .با توجه به حاللیت
زیاد نمکها ،بارندگی جوی و رطوبت میتواند صحت توزیع موقعیت مناطق نمکی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین برای
حذف خطای ناشی از بارش ،تمام تصاویر ماهوارهای در گرمترین و خشکترین ماه سال؛ یعنی مردادماه انتخاب شدند.

2015

2009

2000

1987

1973

سال

14/7

34/8

28/2

23/3

32/8

دقت کلی

16.2

36/9

30/3

25/6

35/2

دقت کاپا

7- Universal Transverse Mercator
8- NaCl
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جدول  :2میزان دقت کلی و ضریب کاپا در این تحقیق
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سپس طبقهبندی حداکثر احتمال برای طبقهبندی  NDSIبر اساس نمونههای زمینی اعمال شد .بدین منظور8 ،
9
نمونه در امتداد سطح پالیا در نظر گرفته شد (شکل 1؛  )dو نقاط با استفاده از دستگاه سیستم موقعیتیاب جهانی
مدل گارمین ثبت گردیدند .نمونهها در آزمایشگاه خاک دانشکدهی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی
مشهد مورد آنالیز کانیشناسی به وسیلهی دستگاه پراش اشعهی ایکس 10مدل ساخت ( )EXPLORER( )GNRدر
محدودهی  3تا  60درجه ،اندازهگیری شده و کانیها با استفاده از پیکهای مشخص آنها در طیف نرمال شناسایی و
فراوانی نسبی آنها با استفاده از سطح زیر منحنی در الگوهای پراش اشعهی ایکس برآورد شد .هدایت الکتریکی 11نیز
با استفاده از دستگاه هدایت سنج الکتریکی مدل ساخت ( )Jenway Inc, Englandدر نسبت  1: 5آب به رسوب
اندازهگیری و تصحیحات الزم برای دمای  25درجهی سانتیگراد انجام گرفت.

 -4بحث و نتايج
 -1-4صحتسنجي دادهها
این مطالعه ،تصاویر لندست را در ترکیب با مشاهدات میدانی برای تحلیل مورفودینامیکی فضایی و زمانی
پوستههای نمکی پالیا سبزوار بررسی میکند .قبل از طبقهبندی پوستههای نمکی در تصاویر ماهوارهای ،جداسازی
کالسهای هدف تشخیص پهنهها ضروری است( .)Li et al, 2014: 10136در گام نخست ،تصاویر لندست توسط
نرمافزار  ENVIتولید شدند .همانطور که در شکل  2و  3نشان داده شده است ،تصاویر با ترکیب رنگ واقعی ()RGB
و رنگ ترکیبشدهی  NDSIبرای تشخیص پوستههای نمکی تولید شدند .در شکل  3طبقهبندی شوری رسوبات در
پنج کالس نشان داد که آخرین کالس با مقدار  0.8تا  1مربوط به هالیت خالص و پوستهی نمک با سطح اطمینان
 95٪برای هر پنج توالی زمانی موردمطالعه است.
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)9- Global positioning system (GPS
)10- X-Ray Diffraction (XRD
)11- Electrical Conductivity (EC
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شکل  :2تصاویر ماهوارهای لندست برای  )aسال  )b 2015سال  )c 2009سال  )d 2000سال  1987و  )eسال 1973
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۲3

شکل  :3تصاویر ترکیبشدهی  NDSIبرای  )aسال  )b 2015سال  )c 2009سال  )d 2000سال  1987و  )eسال 1973

بر اساس نقشههای طبقهبندی ذکرشده ،سطوح غنی از نمک و پوستههای نمکی برآورد شده است .بر این اساس،
شوری رسوبات طی پنج دورهی زمانی  42ساله تغییر یافته است و مناطق پوستهی نمک در کالسهای  NDSIبرای
تصاویر ماهوارهای سالهای  2009 ،2000 ،1987 ،1973و  2015برابر با  34.8 ،28.2 ،23.3 ،32.8و  14.7درصد از
کل پالیا محاسبه و در جدول  3نمایش داده شدهاند .پوستهی نمکی نسبت به کل منطقهی موردمطالعه در طول 42
سال از  15درصد تا  35درصد افزایش داشته است.

سطوح نمکی
%
32/8
23/3
28/2
34/8
14/7

2

Km
868/5
617/0
746/7
921/5
389/3

تاریخ
مرداد 1973
مرداد 1987
مرداد 2000
مرداد 2009
مرداد 2015
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 -۲-4مطالعات ميداني
طبق مطالعات میدانی مشاهده شد که بخشهای غربی و جنوبی پالیا ،بیشترین توزیع پوستههای نمکی را نسبت
به دیگر مناطق پالیا دارند .با توجه به نتایج آزمایش پراش اشعهی ایکس که برای  8نمونه رسوب برداشتشده از
مناطق مختلف پالیا (جدول  )4انجام شده است .کانی غالب نمونهها در قسمتهای جنوبی و غربی پالیا (بهعنوانمثال
در اطراف نمونههای شمارهی  223و  )290هالیت است که نشاندهندهی فرآیند غالب تبخیر در منطقه است (شکل 4
و  .)5همچنین میانگین مقادیر هدایت الکتریکی در تمام نمونههای پهنهی غربی منطقه ،بیش از  25دسی زیمنس
محاسبه شده که نشاندهندهی شوری باالست؛ درحالیکه سایر کانیهای تشخیص دادهشده در قسمتهای شرقی و
شمالی پالیا (بهعنوانمثال نمونههای  210و  )281شامل کلسیت ،کوارتز و ژیپس به همراه هالیت است .بخشهای
انتهایی زهکش رودخانهی کال شور در جنوب غربی پالیا را نیز دریاچهی نمکی تشکیل میدهد .با توجه به مشاهدات
میدانی به نظر میرسد که کفههای رسی در قسمت شمالی و شمال غربی پالیا واقع در انتهاییترین قسمت مخروط
افکنه ،در طول  42سال تحت تأثیر سیالبهای موقتی و یا رخداد توفانهای ماسه به وجود آمده است.
جدول  :4درصد فراوانی نسبی کانیها در نمونههای سطحی پالیای سبزوار
) (dS/m-1هدایت الکتریکی

کلسیت

ژیپس

کوارتز

هالیت

کد نمونه

شماره

4/06
0/494
37/23
34/2
8/98
15/51
33/66
26.80

12/31
19/06
21/81
15/1
16/75
18/4
25.2

21/28
13
-

34/04
26/24
26/1
26/75
34/3
30/39
29
35.8

19/2
54/2
12/4
24/89
11/1
42/76
29/61
39

210
223
247
277
281
286
290
320

1
2
3
4
5
6
7
8
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۲5

شکل  :5گرافهای پراش اشعهی ایکس کانی هالیت در پالیای سبزوار برای نمونههای  )aشمارهی  )b 223شمارهی 290

 -3-4توليد همبستگي دادهها

12- Pearson correlation
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تغییر و گرم شدن اقلیم و تأثیر آن بر کاهش سطح ایستابی آبخوانهای سطحی ممکن است باعث حرکات کند
آبهای زیرزمینی ،عمل ضعیف مویینگی و تخریب پوستههای نمکی در طی سالهای اخیر تا سال  2015باشد .برای
ارائهی یک مدل اقلیمی منطقی بر تغییرات پوستهی نمک ،یک آزمون همبستگی بین سطوح غنی از نمک و دادههای
محلی بارش و میانگین دما انجام شد .بدین منظور ،دادههای ماهانهی مردادماه در طول پنج سال بر اساس دادههای
بلندمدت اقلیمی ایستگاه سینوپتیک سبزوار طی دورهی زمانی Iranian Meteorological (1951-2015
 )Organization, 2015به دست آمد (جدول )5؛ سپس تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از آزمون پیرسون 12با احتمال
باالی  95درصد برای نشان دادن همبستگی بین گسترش پوستههای نمکی و دو پارامتر آب و هوایی دما و بارش در
پنج بازهی زمانی انجام شد (جدول  .)6نتایج نشان داد که رابطهی معناداری بین میزان گسترش پوستهی نمک و
میانگین دمای مردادماه در طول پنج بازهی زمانی وجود دارد ()R = 0.624؛ ازاینرو ،پوستهی نمک در مردادماه در
منطقهی موردمطالعه گسترش بیشتری مییابد ،اما به موازات رابطهی معناداری بین گسترش پوستهی نمک و بارش
در ماههای مرداد طی پنج دورهی زمانی مشاهده نشد ()R = 0.360؛ در نتیجه ،گسترش پوستهی نمک با رویدادهای
بارش ارتباطی ندارد.
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جدول  :5دادههای اقلیمی منطقه بر مبنای ایستگاه سینوپتیک سبزوار
Temperature
Precipitation
Date
][°C
][mm
August 1973
31/5
0/9
August 1987
29/7
1/3
August 2000
29/9
1/0
August 2009
30/1
½
August 2015
29/6
0/7
جدول  :6ضریب همبستگی پیرسون بین پوستههای نمکی و پارامترهای اقلیمی
Salt Crusts
0/360
0/551
5
0/624
0/261
5
1
5

Temperature
-0/290
0/636
5
1
5
0/624
0/261
5

Precipitation
1
5
-0/290
0/636
5
0/360
0/551
5

Pearson Test
R
Sig.
N
R
Sig.
N
R
Sig.
N

Parameters
Precipitation

Temperature

Salt Crusts

( :Nتعداد بازههای زمانی؛  :Sigمعناداری و  :Rضریب همبستگی)

 -5نتيجهگيری
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در این تحقیق ،پنج بازهی زمانی سنجندههای ماهوارهی لندست در سالهای  2009 ،2000 ،1987 ،1973و
 2015برای بررسی تغییرات مکانی و زمانی پوستههای نمک در پالیای سبزوار واقع در ایران مرکزی استخراج شدند.
برای تصحیح خطاهای هندسی و رادیومتری از تصاویر ماهوارهای خام ،اصالحات هندسی بهطور خودکار با استفاده از
نرمافزار  ENVIو بر مبنای مدل ارتفاعی رقومی انجام شد .با توجه به انعکاس باال در باندهای طیفی قابلمشاهده و
 NIRبرای پوستههای نمکی ،یک روش قابلاعتماد به نام روش  NDSIتولید شد .ارزیابی صحت روش  NDSIبا دقت
کلی به ترتیب  28.2 ،23.3 ،32.8و  14.7 34.8درصد و ضریب کاپا  16.2 36.9 30.3 25.6 35.2درصد برای تمام
بازههای زمانی ارزیابی شد .سطوح پوستهی نمکی در کالسهای  NDSIبرای تصاویر ماهوارهای سالهای ،1973
 2009 ،2000 ،1987و  ،2015به ترتیب برابر با  34.8 ،28.2 ،23.3 ،32.8و  14.7درصد از کل سطح پالیا به دست
آورده شد که نشاندهندهی روند افزایشی از  15درصد تا  35درصد در کل پالیا بهخصوص در بخشهای غربی و
جنوبی آن است .با توجه به نتایج آزمایش پراش اشعهی ایکس ،کانی اصلی نمونههای رسوبی برداشتشده در این
قسمت از پالیا ،کانی هالیت بوده که نشاندهندهی فرآیند غالب تبخیر در منطقه است .با بررسی مشاهدات میدانی به
نظر میرسد که سطوح غنی از رسوبات رسی در قسمت شمالی و شمال غربی منطقه در طول زمانی  42ساله تحت
تأثیر سیالب ،توفانهای ماسهای و یا افزایش فعالیتهای کشاورزی رخ داده باشد .همچنین ،تجزیهوتحلیل آماری توسط
آزمون پیرسون برای نشان دادن ضریب همبستگی بین گسترش پوستههای نمکی و پارامترهای آب و هوایی در پنج
بازهی زمانی صورت گرفت .نتایج نشان داد که رابطهی معناداری بین میزان گسترش پوستهی نمکی و میانگین دمای
ماههای مرداد در طول پنج بازهی زمانی وجود دارد ()R = 0.624؛ ازاینرو ،پوستههای نمک در مردادماه بهعنوان
خشکترین ماه در منطقهی موردمطالعه ،در دمای بسیار باال گسترش مییابند .پیشبینی میشود که گسترش
پوستههای نمکی در آینده و در شرایط گرم شدن کرهی زمین در این منطقه افزایش یابد .همچنین به نظر میرسد
عالوه بر مشاهدات میدانی ،سنجش از راه دور برای پایش سطوح ژئومورفیک پالیا همچون سطوح نمکی ،به منظور
شناخت مورفودینامیک زمانی و مکانی آنها روش قابلقبولی باشد.
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