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چکیده
استفاده از دادههای ماهوارهای برای برآورد سریع رطوبت خاک و تعیین عوامل محیطی مؤثر بر آن ،در سالهاای اخیار توساع
یافت است .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح بر توزیع مکانی رطوبت خاک در
تابستان بود .ب این منظور ،رطوبت خاک در  141نقط در حوضۀ آبخیز بالخلیچای در اساتان اردبیال انادازهگیاری شاد و از
روش مثلثی مبتنی بر سنجش از دور بر مبنای مدل رقاومی ارتفاا  ،ASTERنقشاۀ پوشاش زماین و دادههاای اقلیمای بارای
مدلسازی رطوبت خاک استفاده شد .خصوصیات بیوفیزیکی سطح از جمل نمناکی ،سبزینگی ،روشنایی ،و دمای ساطح زماین
و متغیرهای توپوگرافی (زاویۀ محلی فرود خورشید ،ارتفا  ،درج و جهت شیب) محاساب شادند .خطاای مادل در مااههاای
مختلف با استفاده از آمارههای خطا تعیین شد .بر اساس نتایج ،مقدار میانگین رطوبت خاک در منطق در ماههای تیار ،مارداد و
شهریور ب ترتیب  1/22 ،4/16و  4/11درصد حجمی بود .ضریب تبیین ( )R2و ریشاۀ میاانگین مربعاات خطاا ( )RMSEباین
رطوبت خاک برآوردی و اندازهگیریشده در شهریورماه کمترین مقدار (ب ترتیب  0/61و  )1/44را داشات .قاویتارین رابطاۀ
خطی بین رطوبت خاک و متغیرهای بیوفیزیکی (توپوگرافی) در تیرماه (ب ترتیب با  R2و  RMSEبرابر با  0/53و  )0/23بود .باا
افزایش دمای سطح و روشنایی ،رطوبت خاک کاهش یافت .با اینحال ،افزایش مقدار سبزینگی ،نمناکی ،ارتفا و زاویۀ محلای
فرود خورشید سبب افزایش مقدار رطوبت خاک شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد از مدل مثلثی میتوان برای بررسی توزیع
مکانی رطوبت خاک با استفاده از خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح بهاره گرفات .اساتفاده از نتاایج پاژوهش حاضار
میتواند در بهبود دقت مدلسازی رطوبت برای استفاده در کاربردهای مختلف از جمل مدیریت آبیاری ،پایشبینای رواناا

و
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مقدمه
رطوبت خاک سطحي ،متغیری مهم در چرخ ۀ آب ي طبیع ت
است و تأثیر زیادی بر تعادل آب و انرژی جهاني دارد .رطوب ت
خ اک ب ا ت أثیر ب ر فراین ديای اکولوژی  ،يی درولوژی و
يواشناسي این نقش را ایفا ميکند .تغییرپ يیری خصوص یا
بیوفیزیکي و توپ وررافي س ط و پوش ش ری ايي در زم ا و
مکا  ،رطوبت خاک را تحت تأثیر قرار ميدي د .ب ا توج ب
ايمی ت رطوب ت خ اک در مطالع ا وم ي و ک اربردی،
اندازهریری ،مدلسازی ،نظار بر روند تغییرا مکاني و زماني
و تعیین متغیريای مؤثر بر توزیع مک اني و زم اني ای ن متغی ر
ايمیت زیادی دارد .متغیريای توپوررافي از جمو شیب ،جهت
شیب و ارتفاع با تأثیر بر خصوصیا يی درولیکي خ اک از راه
تغییر شیب يیدرولیکي خاک ،از وامل مهم و مؤثر ب ر توزی ع
مک اني رطوب ت خ اک محس وب م يش وند [ 1و  .]2تغیی ر
خصوصیا بیوفیزیکي سط از جمو روش نایي ،س بزین ي و
دمای سط با تأثیر بر تبخیر -تع ر ،،س ر ت نف و و درص د
رواناب ،سبب تغییر مکاني و زماني رطوبت خاک ميشوند [3
 .]6يمچنین ،تغییر متغیري ای اقویم ي از جمو دم ای ي وا،
رطوبت نسبي و ب ار س بب تغیی ر توزی ع مک اني و زم اني
وام ل
رطوبت خاک ميشوند [ .]7ب دلی ل ت أثیر مومو
بیوفیزیکي و توپوررافي سط و شرایط محیطي و اقویمي [ 8و
 ،]9تغییرا مکاني و زماني رطوبت خاک زیاد است.
از آنوا ک اندازهریریي ای زمین ي رطوب ت خ اک در
پهن يای وسیع ب دلیل پویایي زماني و مکاني آ  ،پريزین
و زما بر است ،امروزه برآورد رطوبت خاک در مقیاسي ای
مکاني بزرگ ،با رو يایي يمچ و س نوش از دور انو ا
ميشود .مطالعا متعددی ب م دلس ازی رطوب ت خ اک،
توسع و ارزیابي کارایي این رو يا و دادهي ا پرداخت ان د
[ 11و  .]11ب ا ای نح ال ،مطالع ا مح دودی در زمین ۀ
شناسایي دقیق خصوصیا سط م ؤثر ب ر توزی ع مک اني
رطوبت خاک انوا شده است .شناخت و مدلسازی دقی ق
ال وی مکاني رطوبت در منطق ب مدیریت بهت ر از جمو
در پیشبیني سیل و رواناب منو ر خواي د ش د .در م ورد
تأثیر ویژرييای س ط ب ر توزی ع مک اني رطوب ت خ اک،
مطالعاتي در سراسر دنیا انوا ررفت است .ب این منظ ور،
نیو و يمکارا ( )2112کاربری زمین را یکي از وامل مهم
مؤثر بر کنت رل تغیی را مک اني و زم اني رطوب ت خ اک
معرفي کردند ک با تأثیر بر تبخیر و تعر ،،س ر ت نف و و
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رواناب این نقش را ایفا ميکن د .بیش ترین می زا رطوب ت
خاک در مراتع بود و با خصوصیا توپوررافي شامل ارتفاع
و درجۀ شیب يمبست ي معنادار داشت [.]12
زوکو و يمکارا ( )2112بیا کردند ک با وج ود تف او
چشم یر ک اربریي ا ،ال وی زم اني رطوب ت در مک ا ي ای
مختوف مشاب اس ت ،در ح الي ک تن وع مک اني نس بت ب
نمون ریریيای قبوي در يما منطق ول ي در ک اربریي ای
مشاب  ،بیشتر بود [ .]13ساکستو و رالز ( )2116ب ا تخم ین
برخي ویژرييای خاک مانن د باف ت ،م ادۀ آل ي و س اختما
خاک ،خصوصیا آب خاک مثل يدایت يیدرولیکي را برآورد
کردند .نتایج پژويش آنه ا نش ا داد يمبس ت ي آم اری ب ین
بافت و دی ر خصوصیا خاک ،پتانس یل آب خ اک و ي دایت
يیدرولیکي ميتواند تخم یني ای ک افي را ب رای بس یاری از
تحویليا و تصمیميا فرايم کن د [ .]12س وراتا و يمک ارا
( )2112رابطۀ رطوب ت خ اک ب ا آلبی دوی س ط را مطالع
کردند و نتیو ررفتند ک با افزایش رطوبت خ اک ،آلبی دوی
سط ب ص ور نم ایي س قو م يکن د .يمچن ین ،انتش ار
حرارتي و يدایت حرارتي خاک از مشخصا دمای زی ر خ اک
قابل تخمین است .محققا یادشده وابس ت ي طبیع ي انتش ار
حرارتي و ي دایت حرارت ي و رطوب ت خ اک را تأیی د کردن د
[ .]12راو و يمکارا ( )2118بیا کردند ک ت وا تشعش عي
تابعي از رنگ خاک ،رطوبت ،زبری و طول موج اس ت و زب ری
سط سبب افزایش توا تشعشعي خاک م يش ود .از طرف ي،
ير چ رطوبت خاک بیشتر باشد ،ت وا تشعش عي خ اک نی ز
افزایش خوايد یافت ،ب طوری ک خ اکي ای مرط وب ت وا
تشعشعي بیشتری دارند [ .]16زیب و يمکارا ( )2118طي
پژويشي نشا دادند رطوبت خاک تحت تأثیر پوشش ری ايي
قرار ميریرد .با افزایش پوشش ریايي ،دم ای س ط ک ايش
یافت و تابش طول موج بوند خروجي از سط کايش ميیاب د؛
در نتیو میزا رطوبت در چنین سطوحي بیشتر است [.]17
بیشتر مطالعا ريشت تأثیر کاربری زمین و خصوص یا
توپوررافي بر رطوبت خاک را بررسي کردهاند ،در حالي ک ب ر
اساس دانش پای  ،خصوصیا بیوفیزیکي س ط و متغیري ای
محیطي نیز بر تغییرا رطوبت خ اک م ؤثرن د .ب ا توج ب
بحرا آب در ساليای اخیر و با توج ب اینک حوض ۀ آبخی ز
منطق ای است ک ميتوا روانابيای سطحي و سایر مس الل
مربو ب آب را در آ مهار کرد ،ميتوا حوضۀ آبخیز را ی
واح د طبیع ي ب رای آم ایش و م دیریت س رزمین دانس ت.
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مدیریت صحی آبخیز ،شرایطي ف رايم م يس ازد ک ض من
تأمین منافع جامع  ،تأثیر منف ي ب ر من ابع ب کمت رین ح د
برسد .ب يمین منظور ،مدلس ازی رطوب ت ب ن وا متغی ر
تعیینکننده در حوض و يمچنین ،شناسایي و تعی ین می زا
تأثیر وامل مؤثر بر رطوبت در مقی اس حوض ۀ آبخی ز بس یار
ضروری است .با توج ب اینک ن ايم ني مک اني خصوص یا
س ط در منطق ۀ مطالع ش ده در فص ل تابس تا بیش تر از
فصليای دی ر است ،بن ابراین فص ل تابس تا ب رای مطالع ۀ
حاضر مناس بت ر اس ت .از ای نرو ،ي د از پ ژويش حاض ر،
بررسي کارایي رو مثوثي در برآورد رطوبت خ اک و س ،
بررسي تأثیر خصوصیا بیوفیزیکي و توپوررافي س ط زم ین
بر توزیع مکاني رطوبت خاک در تابستا ب ر اس اس دادهي ای
سنوش از دور در حوضۀ آبخیز است.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوض ۀ آبخی ز ب الخويچ ای در اس تا اردبی ل یک ي از
حوض يای آبخیز مهم در منطق است ک ب دلی ل ش رایط
کويستاني منطق و تغیی را ناره اني ش یب و تغیی را
ارتف ا ي ،خصوص یا يی درولوژیکي و ژلومورفول وژیکي
خاص ي دارد ک آ را نس بت ب فرس ایش و س ی ب،
آسیبپيیر ميسازد .از اینرو ،ب دلیل نايم ني خصوصیا
بیوفیزیکي و توپوررافي سط  ،این منطق برای مدلس ازی
تأثیر خصوصیا بیوفیزیکي و توپوررافي س ط ب ر توزی ع
مکاني رطوبت خاک انتخاب شد .بخش اصوي ای ن حوض

در استا اردبیل و بخش دی ر در استا آ ربایوا ش رقي
واق ع ش ده اس ت (ش کل  .)1مس احت حوض 267
کیوومترمربع ،شیب متوسط  17/2درص د ،ارتف اع متوس ط
 2119متر از سط دریا و مرتفعترین نقطۀ آ  2363 ،متر
و مربو ارتفا ا کويس تا س ب در قس مت ش مالي
حوض اس ت .پس تت رین نقط در حوض دارای ارتف اع
 1221متر از سط دریاست ک در قسمت خروجي حوض
ب سد یامچي منتهي ميشود .اقو یم منطق ب ا توج ب
می ان ین دم ای س اننۀ  8درج ۀ س انتير راد ،و متوس ط
بارندري سانن  21سال (از س ال  1362ت ا 361 ،)1382
میويمتر در سیستم طبق بندی آمبرژه ،نیم خش س رد،
است (سایت ادارۀ يواشناسي استا اردبی ل) .باف ت خ اک
ي ا و ت راسي ای فوق اني Fine Sandy
س طحي در ف
 Loamو در قسمتيای مرکزی و جنوبي با اراض ي س ب
 Fine Loamy Sandاست .رژیم رط وبتي و حرارت ي خ اک
منطق ب ترتی ب زری ( )Xericو مزی ( )Mesicاس ت
(سازما آب منطق ای اس تا اردبی ل .)1372 ،رودخان ۀ
بالخويچای یکي از سرش اخ ي ای مه م رودخان ۀ ارس در
شمال غرب ایرا است ک در جهت جنوبي–شمالي جریا
دارد و آبيای سرش اخ ي ای فر ي را از ش ر ،و جن وب
حوض جمعآوری ميکند .این رودخان ب دلی ل ت أمین آب
شرب و کشاورزی منطق  ،یکي از رودخان يای دالمي مه م
استا اردبی ل اس ت .موقعی ت جغرافی ایي حوض ۀ آبخی ز
بالخويچای در ایرا در شکل  1نشا داده شده است.
(ب)

(الف)

شکل  .9موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعاتی در ایران (الف) و موقعیت نقاط اندازهگیری رطوبت در منطقه روی نقشۀ مدل رقومی ارتفاع
( ASTERب)
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جمعآوری دادهها

با در نظر ررفتن وسعت و ابعاد منطقۀ مطالع ش ده ،ت وا
تفکی مکاني و زماني ،پوشش زماني و مک اني ،دسترس ي
رای ا و وجود بانديای انعکاسي و حرارتي ،تصاویر لندست
مناس بت رین داده ب رای بررس ي ک ارایي رو مثوث ي در
برآورد رطوبت خاک و بررسي تأثیر خصوصیا بی وفیزیکي
و توپوررافي سط زمین ب ر توزی ع مک اني آ در مطالع ۀ
حاضر است .از طرفي ،نايم ني مک اني خصوص یا س ط
در منطقۀ مطالع شده در فصل تابستا بیشتر از فصليای
دی ر اس ت .در فص لي ای ر ر تغیی را مک اني ت ابش
خورشید ورودی ب سط بسیار بیشتر از فصل س رد اس ت
نيای منطق ب وی ژه در بخ ش
[ .]18بیش از نیمي از زمی 
شمالي منطق متعو ق ب مرات ع اس ت (ش کل  )2ک در
ماهيای رر سال ب دلیل کوچ شایر ب سمت بخشي ای

يری رد و ای ن
شمالي و سرد منطق تحت چرای دا قرار م 
وضعیت تا اواخر فصل رر ادام دارد ک يم ین موض وع
خصوص یا س ط را تح ت ت أثیر ق رار م يدي د و آ را
يسازد .يمچن ین ،بخ شي ای مرک زی منطق ۀ
نايم ن م 
مطالع شده در فصل تابستا زیر کشت محص ون رن د ،
یونو  ،دس و نخود قرار دارند .يمچن ین ،در فص لي ای
رر تغییرا مکاني رطوبت خاک و دمای سط در منطقۀ
نرو ،ب رای
مطالع ش ده بیش تر از فص ل س رد اس ت .از ای 
بررسي تأثیر خصوص یا بی وفیزیکي و توپ وررافي س ط
زمین بر توزیع مکاني رطوب ت خ اک اس تفاده از دادهي ای
مناسبت ر اس ت .از

ليای دی ر
فصل تابستا نسبت ب فص 
اینرو ،تصاویر مايوارۀ لندست  8برای ت اری ي ای  11تی ر،
 27مرداد و  12شهریور  1397با پوشش اب ر کمت ر از 11
درص د ب رای م دلس ازی رطوب ت خ اک و خصوص یا
بیوفیزیکي سط استفاده شد .در مطالعۀ حاضر از بان ديای
انعکاسي و حرارت ي تص ویر لندس ت ب ترتی ب ب ا ق در
تفکی مکاني  31و  111متر استفاده ش د .ت وا تفکی
زماني این مايواره  16روز است و ير دو سنسور انعکاسي و
حرارتي اط ا سط زمین را ثبت ميکنند [ .]19ب رای
مدلسازی متغیري ای توپ وررافي ،از م دل رق ومي ارتف اع
 2ASTER )DEM(1ب ا ق در تفکی مک اني  31مت ر

1. Digital Elevation Model
2. Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer
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استفاده ش د [ 21و  .]21دادهي ای يواشناس ي و اقویم ي
مورد نیاز از سازما يواشناسي استا اردبیل تهی شد ک
شامل رطوبت نسبي ،دما و فشار يوا م يش د .از دادهي ایي
استفاده شد ک يمزما با لحظۀ ب ور م ايواره از منطق
ثبت شده بودند .ارزیابي دقت رطوبت خاک م دلش ده ،ب ا
استفاده از دادهي ای رطوب ت خ اک ان دازهری ریش ده ب ا
دست اه رطوبتسنج  ∆Tمدل ( SM 150شکل  )2در زما
ر ير م ايواره انو ا ش د .موقعی ت جغرافی ایي نق ا
نمون برداری ب رون ای انتخ اب ش دند ک توزی ع مک اني
مناس بي در س ط منطق ۀ مطالع ش ده داش ت باش ند و
يمچنین ،ن ايم ني خصوص یا بی وفیزیکي و توپ وررافي
سط منطقۀ مطالع شده را ب بهترین شکل پوشش دين د.
بر این اساس ،رطوبت خاک در  128نقط ب صور زمیني
در کاربریيای غالب در منطق ش امل مرت ع ،کش ت دی م
رند  ،زمینيای رياشده و شخمخورده ان دازهری ری ش د
(شکل  .)1این نقا در ک اربریي ای مختو ف ب رون ای
انتخاب ش دند ک دربرریرن دۀ جه تي ا و درج ۀ ش یب
دامن يای منطق باشند.
تعیین خصوصیات بیوفیزیکی سطح

برای مدلسازی رطوبت خاک و بررسي ت أثیر خصوص یا
بیوفیزیکي و توپوررافي سط بر توزیع مکاني رطوبت ،ابتدا
پ یشپ رداز تص اویر لندس ت  8انو ا ش د و ش اخ
اخت نرمالشدۀ پوشش ریايي 3و دمای سط زمین 2ک
متغیريای استفاده شده در رو مثوثي يس تند ،اس تخراج
شد .س  ،خصوصیا بیوفیزیکي سط ش امل نمن اکي،2
سبزین ي 6روش نایي 7و توپ وررافي س ط از جمو زاوی ۀ
محوي ف رود خورش ید ،8ارتف اع ،ش یب و جه ت ش یب ب ا
استفاده از نقشۀ  DEMب دست آمد .در مرحوۀ بعد رطوبت
خاک بر مبنای رو مثوثي DEM ،9و مومو دادهي ای
رطوبت خاک اندازهریریشده ،مدلسازی و ارزیابي شد .در
نهایت ،توزی ع مک اني رطوب ت خ اک و ت أثیر خصوص یا
بیوفیزیکي و توپوررافي سط بر آ بر اساس شاخ ي ای
میان ین و انحرا معیار بررسي شد .آم ارۀ انح را معی ار
)3. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
)4. Land Surface Temperature (LST
5. Wetness
6. Greenness
7. Brightness
)8. Solar Local Incidence Angle (SLIA
9. Triangle method
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شکل  .1دستگاه رطوبتسنج استفادهشده در پژوهش (الف) و اندازهگیری رطوبت در کاربریهای (ب) مرتع( ،ج) گندم دیم و (د) زمین
شخمخورده

برای بررس ي می زا پ راکنش دادهي ای رطوب ت خ اک در
حوض اس تفاده ش د .مق دار زی اد ای ن آم اره نش ا دين دۀ
تغییرا آشکار مقادیر رطوب ت خ اک ان دازهری ریش ده در
نقا نمون برداری است .این تغییرا ميتواند ناشي از ت أثیر
وامل اقویمي و محیطي در محتوای رطوبتي خاک باشد.

ب استفاده از منابع متفاو تهی ۀ داده ،مطابق ت يندس ي
دادهي ای مختو ف ب ا رو تص حی يندس ي ثب ت
تصویرب تصویر ،برای تطبیق باندي ای انعکاس ي و حرارت ي
لندس ت  8و  DEMانو ا ش د .خط ای تط ابق يندس ي
تصاویر لندست  8و  ،DEMکمتر از نصف پیکسل بود.

پیشپردازش تصاویر ماهوارهای

برآورد رطوبت خاک با فن سنجش از دور

قب ل از محاس ب و اس تخراج متغیري ای مختو ف،
پیشپرداز تصاویر لندست  8انوا شد .ب ای ن منظ ور،
تص حیحا رادی ومتریکي ،اتمس فری و يندس ي ص ور
ررفت .برای تصحی رادی ومتریکي ،آث ار اتمس فر ،يندس ۀ
دید سنونده و توپوررافي برای بانديای انعکاسي و حرارتي
در نظ ر ررفت ش د .ب رای تص حی اتمس فری بان ديای
انعکاسي لندست  8از ال وریتم  FLAASH1اس تفاده ش د
ک ای ن ال وریتم از پای اه دادۀ م دلي ای انتق ال ت ابش
 MODTRAN 6استفاده ميکند [ .]22يمچنین ،با توج

برآورد رطوبت خاک با اس تفاده از رو مثوث ي ک ن و ي
رو مبتني بر دادهيای سنوش از دور است ،انو ا ش د.
این رو از معرو ترین و ش ناخت ش دهت رین رو ي ای
سنوش از دوری اس ت ک ب رای ب رآورد تبخی ر-تع ر ،و
رطوبت خاک ب کار ميرود [ .]23در این رو ب ا تش کیل
فضای ویژري بین دم ای س ط زم ین و ش اخ تفاض ل
ریايي نرم الش ده و ارتب ا ب ا تع دادی از نق ا کنت رل
رطوبت زمیني ب بازیابي رطوبت خاک پرداخت م يش ود.
کاربرد ساده و آسا  ،یکي از مزایای اصوي این رو اس ت.
قدر تفکی مکاني و زماني نت ایج ای ن رو  ،ب ق در

1. Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes
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تفکی مک اني س نوندهي ای اس تفادهش ده بس ت ي دارد
[ .]23ف ر رو یادش ده ای ن اس ت ک دم ای س ط
مناطقي ک ب طور کامل پوشیده از پوشش ریايي يستند،
مساوی با دمای مرطوبترین سط اس ت .ب بی ا دی ر،
تاج پوشش ریايي کامل در منطق  ،ب نوا مرطوبت رین
قسمت منطق در نظر ررفت ميشود .بعد از ب دست آمد
رابطۀ ب ین دم ا و ش اخ ری ايي ي ر پیکس ل ،دو خ ط
برازشي حول پیکسليا رسم ميشود .این دو خ ط ک ب
بهترین شکل روی پیکسليا براز ميیابند ،ب نا لب يای
(اض ع) خش و مرطوب شناخت ميشوند .ض وع خش
حاوی پیکسليای با دمای سط زیاد و شاخ ریايي کم
است .ضوع دی ر ک رايي ب م وازا مح ور افق ي ترس یم
ميشود ،ضوع مرطوب نا دارد ک نماین دۀ پیکس لي ای
مناطق مرطوب با دمای سط کم است .در ح د ب انیي ی ا
لب ۀ خش  ،رط وبتي در س ط موج ود نیس ت و تبخی ر
صور نميریرد و در حد پاییني یا لبۀ مرط وب ،رطوب ت،
نف و و تع ر ،در حال ت بیش ینۀ خ ود ق رار دارد [.]22
موقعیت ير پیکسل در فض ای ویژر ي ب ین دم ای س ط
نرمالشدۀ پوشش ری ايي می زا
زمین و شاخ اخت
رطوبت آ را تعیین م يکن د [ 22و  .]26م دل مثوث ي را
ميتوا ب وسیوۀ ی رابطۀ رررسیو خطي ب شکل روابط
 1تا  3نشا داد.
n

()1

)(j

n

SM   aij  NDVI (i )  LST

0.286

()2
5.26

()2

P 
T  LST  0 
P 

 293  0.0065Z 
P  1013 

293



ک در آ  T ،دمای سط استاندارد بر حسب کو وین،
دم ای س ط زم ین ب ر حس ب کو وین P0 ،فش ار مرج ع
استاندارد ( P ،)mb 1113فشار اتمس فر در س ط ( )mbو
 Zارتفاع ( )mاست.
LST

()6

T T min
T max T min

*LST 

 *LSTدمای مقیاسبندیشده T ،دمای مش ايدهش ده
برای ير پیکسل Tmax ،و  Tminب ترتی ب دم ای ح داکثر و
حداقل يستند.
برای تعیین بهینۀ ضرایب موهول در رابطۀ  1و ارزیابي
دقت رطوبت خاک مدلشده ،از دادهي ای رطوب ت زمین ي
اندازهریریشده استفاده شد .برای ای ن ک ار 71 ،درص د از
دادهيای رطوبت خاک اندازهریریشده برای آموز م دل
و تعیین ضرایب موهول ب صور بهین و  31درصد دی ر
برای ارزیابي رطوبت خاک ب صور تصادفي انتخاب شدند.
برای ارزی ابي نت ایج ،ض ریب تبی ین ( )R2و خط ای ج ير
می ان ین مربع ا ( )RMSEب ین رطوب ت م دلش ده و
اندازهریریشده ،محاسب شدند.

i 0 j 0

بررسی تأثیر خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح بر

()2

*NDVI   NDVI  NDVI 0   NDVI s  NDVI 0 

()3

*LST   LST  LST 0   LST s  LST 0 

ک در آ  LST ،SM ،و  NDVIب ترتی ب ،رطوب ت خ اک،
دمای سط زمین و شاخ اخ ت نرم الش دۀ پوش ش
ریايي يستند .زیرنوی ي ای  oو  sب ترتی ب مرب و ب
خاک لخت و پوشش ریايي متراکم يستند.
ب دلیل تأثیر شرایط توپوررافي بر دمای سط زم ین و
تحت ت أثیر ق رار ر رفتن رطوب ت برآوردش ده ب وی ژه در
مناطق کويس تاني [ ،]27از  LSTنرم الش ده نس بت ب
ارتفاع در مدلس ازی رطوب ت ب ا اس تفاده از رو مثوث ي
استفاده شد [ 28و ( ]29روابط  2تا .)6

توزیع مکانی رطوبت خاک

در مطالعۀ حاضر برای بررسي و ارزیابي تأثیررياری ي ر ی
از خصوصیا بی وفیزیکي ،توپ وررافي و ک اربری زم ین ب ر
رطوب ت خ اک ،ض رایب يمبس ت ي ب ین رطوب ت خ اک و
خصوصیا بیوفیزیکي و توپوررافي س ط محاس ب ش د .از
متغیري ای مرب و ب خصوص یا بی وفیزیکي س ط و
متغیري ای توپ وررافي اس تفاده ش د .دس تۀ اول ش امل
شاخ يای نمناکي ،سبزین ي ،روشنایي LST ،و دستۀ دو
شامل زاویۀ محوي ف رود خورش ید در لحظ ۀ ر ير م ايواره،
ارتفاع ،شیب ،جهت شیب و يمچنین ،کاربری زمین 1بودند.
2
در پژويش حاضر برای محاس بۀ  LSTاز ال وریتم SC
1. Land Use
2. Single Channel
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استفاده شد .محاسبۀ دقیق  LSTبا استفاده از این ال وریتم
نیازمند مدليای انتقال تابشي اتمسفری ب ا کیفی ت خ وب،
دانش مناسب پیرامو ضریب رسیوندري سط زمین ،1ی
پروفایل اتمسفری دقی ق و در نظ ر ر رفتن آث ار توپ وررافي
ب صور دقیق است [ .]31ب دلیل اینک بان د  11حرارت ي
لندس ت  8بای اس و خط ای ب زرگ در محاس بۀ  LSTدارد
[ LST ،]19ب رو  SCک از بان د  11اس تفاده م يکن د،
محاسب شد .این ال وریتم در مطالع ا متع ددی اس تفاده
شده است .رابطۀ کوي برای محاسبۀ  LSTبا اس تفاده از ای ن
ال وریتم ب صور رابطۀ  7است [ 31و .]32
()7

 1
LST   
 1Lsen  2   3   
 LSE


ک در آ  Lsen ،میزا انرژی ثبتشده در س نونده ب رای
باند حرارتي LSE ،ضریب رسیوندري مربو ب طول م وج
باند حرارتي استفادهشده و  و  متغیريای وابست ب ت ابع
پ ن يستند ک ب صور روابط  8و  9محاسب ميش وند
[ 31و .]33
()8
()9

2
T sen
b  Lsen

 

   Lsen T sen

در این روابط Tsen ،دمای درخش ندري ثب تش ده در
سنونده Lsen ،میزا انرژی ثبتش ده در س نونده ب رای
باند حرارتي  b ،11ضریب ثابتي است ک ب رای بان د 11
لندس ت  8براب ر ب ا  1322درج ۀ کو وین در نظ ر ررفت

م يش ود .يمچن ین  2 ، 1 ،و   3تواب ع اتمس فری
يستند ک با استفاده از رابطۀ  11ب دست م يآین د [ 31و
.]33
()11

 1  0.04019 w 2  0.02916 w  1.01523

2
 2  0.38333 w  1.50294 w  0.20324

2
 3  0.00918 w  1.36072 w  0.27514

ک در آ  w ،میزا بخار آب موجود در اتمسفر است ک از
محصول بخ ار آب م ادی ( )MOD07ب دس ت آم د .در
مطالع ۀ حاض ر ب رای محاس بۀ  LSEاز رو مبتن ي ب ر
آستان رياری بر  2NDVIاستفاده شد [ 31و .]32
)1. Land Surface Emissivity (LSE
2. NDVI-based Threshold Method

ترکیبيای باندی تسودکپ 3با اس تفاده از ترکی بي ای
خطي بر مبنای بانديای انعکاسي تصاویر و م اتری ض رایب
اختصاصي ،اط ا مفید و مؤثری از خصوصیا بیوفیزیکي
سط منطقۀ مطالعاتي را از تصاویر اولی اس تخراج م يکن د
ک شامل اط ا مربو ب نمناکي ،س بزین ي و روش نایي
وار م رتبط ب ا
يستند .نمناکي نشا ديندۀ خصوصیا
آب ،رطوبت خاک ،ری اه و اراض ي س اخت ش ده ،س بزین ي
نشا ديندۀ اط ا پوشش ریايي و روشنایي نشا دين دۀ
اط ا درص د س طون نفو ناپ يیر ش امل اراض ي ب ایر و
س اخت ش ده در منطق ۀ مطالع ش ده يس تند [ 32و .]32
ماتری ضرایب اختصاص ي ،ب رای س نوندهي ای مختو ف،
متفاو اند ک با توزی وتحویليای آماری و توربي ب ص ور
موزا برای سنوندهيای مختوف محاسب ميش وند .ض رایب
مربو ب  TCTب رای تص اویر لندس ت  8ب رای اس تخراج
خصوصیا نمناکي ،سبزین ي و روشنایي ب صور جدول 1
نشا داده شده است [ 32و .]36
نتایج و بحث
تغییرات رطوبت خاک در حوضه

پارامتريای آماری برای رطوبت خ اک ان دازهری ریش ده در
نقا نمون برداریشده محاس ب ش ده و در ج دول  2نش ا
داده ش دهان د .بیش ترین مق دار می ان ین رطوب ت خ اک
اندازهریری شده در نقا نمون برداری  6/11درصد مربو ب
ماه مرداد بود .مقادیر میان ین رطوبت اندازهریریشده در ير
دو ماه تیر و شهریور تقریباً یکسا بود .با توج ب اینک در
ماه مرداد رشد ریايا (ب خصوص ریاي ا کش تش ده) در
منطق در حداکثر میزا خود ب ود ،ب دلی ل نق ش پوش ش
ری ايي در حف ن و ن ه داری رطوب ت در خ اک ،بیش ترین
مقدار رطوبت در مرداد اندازهریری ش د .از طرف ي ،پوش ش
ریايي با جووریری از تابش نور خورشید ب س ط زم ین و
سای اندازی روی خ اک ،م انع از اف زایش ح رار در س ط
زمین ميش ود و در نتیو  ،می زا تبخی ر از س ط خ اک
کايش ميیابد و رطوبت در خ اک ب اقي م يمان د [ .]37در
تیرماه رشد ریايا ب حداکثر خود نرس ید و در ش هریورماه
نیز بخش مدهای از محص ون کش اورزی برداش ت ش د و
ریايا مرتعي نیز بر اثر چرای دا نسبت ب م رداد ک ايش
یافتند .ب يمین دلیل ،شرایط رطوبتي این دو م اه مش اب و
)3. Tasseled Cap Transformation (TCT
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نسبت ب مرداد کمتر ب ود .بیش ترین مق دار انح را معی ار
رطوبت خاک اندازهریریشده در منطق  2/12و مرب و ب
مرداد بود .مقادیر زیاد انحرا معی ار رطوب ت خ اک ،مؤی د
تأثیر تنوع خصوص یا بی وفیزیکي و توپ وررافي س ط ب ر
توزیع رطوبت خاک در منطق اس ت .ای ن نت ایج ب ا نت ایج
تحقیق فت العوومي و يمک ارا ( )2121در ی راستاس ت
[ .]18يما طور ک در شکل  2نشا داده ش ده اس ت ،ای ن
خصوصیا در سط منطقۀ مطالع ش ده بس یار متغی رن د و
سبب پراکندري و توزیع نايم ن رطوب ت در س ط منطق
شدهاند .با توج ب تن وع توپ وررافي در منطق  ،پ راکنش
بارندري و يمچنین ،دم ا در منطق یکس ا نیس ت و ای ن
امل نیز ميتواند یک ي از دنی ل م ؤثر در تغیی را مک اني
رطوبت خاک باش د .در پ ژويش ون گ و يمک ارا ()2118
نشا داده شد ک تغییرا مکاني رطوبت خاک بیشتر تحت
تأثیر تغییرا مکاني بار قرار دارد [.]38
پارامتريای آماری برای رطوبت برآوردشده نیز محاسب
شده و در جدول  3نشا داده شده است .بر اس اس نت ایج
یادشده ،بیشترین میزا رطوبت برآوردشده و انحرا معیار
مربو ب ماه مرداد است ک ای ن نت ایج ب ا نت ایج رطوب ت
اندازهریریشده (جدول  )2يمخواني دارد .کمترین مق دار
میان ین رطوبت برآوردشده نیز مربو ب شهریور است ،ير

چند ک اخت آ با تیرماه بسیار ن اچیز اس ت .کمت رین
میزا اخت بین میان ین مقدار واقع ي (ان دازهری ری) و
می ان ین مق دار برآوردش ده مرب و ب ش هریور (مق دار
ان دازهری ریش ده  2/61و مق دار برآوردش ده براب ر 2/66
درصد) با کمترین مقدار انحرا معیار در می ان ین می زا
رطوبت برآوردش ده ( )2/63نس بت ب مق ادیر دی ر ب ود
(جدوليای  2و  .)3ک م ب ود انح را معی ار رطوب ت در
شهریور و تا حدودی يم ن بود توزیع رطوبت در منطق
در مقایس با دو ماه دی ر احتمانً ب دلی ل ک ايش ت راکم
پوشش ریايي بر اثر برداشت محصون کشاورزی و چرای
دا يا در این ماه در منطق ۀ مطالع ش ده اس ت .برداش ت
ریايا سبب ميشود سط منطق یکنواخ تت ر ش ده و
نقش پوشش ریايي در حف ن رطوب ت در برخ ي من اطق
نسبت ب مناطق بدو کشت حي شود .در نتیو  ،وه
بر کايش نس بي مق دار می ان ین رطوب ت در ش هریورماه،
نايم ني در توزیع رطوبت در منطق نیز کمتر ش ده اس ت
[ 39و  .]21ب بی ا دی ر ،ن ايم ني مک اني خصوص یا
بی وفیزیکي س ط مث ل درص د پوش ش ری ايي منطق ۀ
مطالع شده در شهریورماه کمتر از ماهيای تیر و مرداد بوده
و ب يمین دلیل ،توزیع مکاني رطوبت خ اک در ای ن م اه
يم نتر است.

جدول  .9ضرایب مربوط به ترکیبهای باندی تسلدکپ برای تصاویر لندست 8
شاخص

باند 9

باند 1

باند 3

باند 4

باند 1

باند 6

باند 7

نمناکي
سبزین ي
روشنایي سط

1
-

1/1211
-1/2921
1/3129

1/1973
-1/223
1/2786

1/3283
-1/2222
1/2733

1/3217
1/7276
1/2299

-1/7117
1/1713
1/218

-1/2229
-1/1618
1/1872

جدول  .1پارامترهای آماری رطوبت خاک اندازهگیریشده در حوضۀ آبخیز مطالعهشده برای تاریخهای مختلف
رطوبت اندازهگیریشده ()%

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

تیر
مرداد
شهریور

2/61
6/11
2/61

3/82
2/12
3/11

3/11
2/83
3/21

12/6
12/6
13/6

جدول  .3پارامترهای آماری رطوبت خاک برآوردشده در حوضۀ آبخیز مطالعهشده برای تاریخهای مختلف
رطوبت ()%

ماه

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

برآوردشده
برآوردشده
برآوردشده

تیر
مرداد
شهریور

2/67
6/22
2/66

3/11
3/21
2/63

2/21
3/63
1/16

17/13
18/32
16/2
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ارزیابی دقت مدل مثلثی

شکل  3انطبا ،مقادیر رطوبت خاک سطحي برآوردی را ب ا
دادهيای زمیني در س تاری مطالع شده نش ا م يدي د.
مق ادیر ( R2و  )RMSEب ین رطوب ت خ اک م دلش ده و
اندازهریریش ده در منطق ۀ مطالع ش ده ب رای دادهي ای
 11تیر 1397
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آموز ( 1/62و  1/71( ،)2/28و  )2/22و ( 1/78و )1/38
و برای دادهي ای تس ت ( 1/63و  1/73( ،)2/29و  )2/22و
( 1/78و  )1/22ب ترتیب برای تاری يای  11تیر 27 ،مرداد
و  12شهریور  1397بود.
 27مرداد 1397

 12شهریور 1397

داده آموزشي
داده تست
شکل  .3تشریح تغییرات رطوبت اندازهگیریشده و رطوبت مدلسازیشده در حوضۀ آبخیز بالخلیچای در زمانهای مختلف با استفاده از
آمارههای  R2و  RMSEو خط یکبهیک

نقشۀ حاصل از برآورد رطوبت خ اک ب ر اس اس م دل
مثوث ي ب رای ت اری ي ای مطالع ش ده در حوض ۀ آبخی ز
بالخويچای تولید و در شکل  2نشا داده شده است .نتایج
برآورد رطوبت خاک (شکل  )2بیا ميکند ک ب طور کوي
در ير س تاری تیر ،مرداد و شهریور  1397مناطق ش مال
و جنوب غربي منطقۀ مطالع شده بیشترین مقادیر رطوب ت
را داشتند .کاربری غالب زم ین در ای ن من اطق مرت ع و از
نظر توپوررافي جزء مناطق پرشیب حوض يس تند .دم ای
يوا در این بخش از حوض سردتر از بقی ۀ من اطق ،می زا
بارندري در این بخشيا بیشتر ،تبخیر از سط خاک کمتر
و در نتیو  ،رطوبت خاک بیشتر است .يمچنین ،در مرات ع
ک تحت تأثیر چرا قرار دارند ،کربن آلي بیشتر است .کربن
آلي ب دلی ل خاص یت اس فنوي موج ب اف زایش ج يب و
ن هداری آب در خ اک م يش ود [ ،]21بن ابراین ظرفی ت
ن هداری آب خاک در مراتع بیش تر از س ایر ک اربریي ای

زمین است .نتایج پژويش اقدامي و يمک ارا ( )2119نی ز
مؤید يمین موضوع اس ت .در مطالع ۀ یادش ده نش ا داده
شد ک زمینيای با کاربری مرتع ،بیش ترین می زا ک ربن
آلي را بین سایر کاربریي ا دارن د [ .]22مق دار (می ان ین،
انحرا معیار) رطوبت خاک منطقۀ مطالع شده ب ترتی ب
( )2/12 ،6/11( ،)3/82 ،2/61و ( )3/11 ،2/61ب رای 11
تیر 27 ،مرداد و  12شهریور  1397ب ود ک نش ا دين دۀ
نايم ني مکاني و زماني رطوب ت خ اک در س ط منطق ۀ
مطالع شده در تاری يای بررسيشده است .نت ایج مش ابهي
توسط محققا دی ر نی ز ر زار ش د ک بی ا کردن د
رطوبت خاک در مراتع بومي در تما دورهي ای مرط وب و
خش مطالع شده بیشتر از ک اربریي ای جن ل و زم ین
زرا ي بود [ 23و  .]22در مطالعۀ زوکو و يمکارا ()2112
این پژويش ،بیشترین مقدار رطوبت خاک مربو
ب خ
ب کاربری چمنزار بود و این کاربری بیشترین يمبس ت ي
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را ب ا می ان ین رطوب ت منطق ۀ مطالع ش ده داش ت ،ام ا
تغییرا زماني رطوبت در پژويش آنها تقریباً ثابت بود .این
محققا تغییرا کاربری زم ین را ام ل اص وي تغیی را
مکاني رطوبت خاک دانس تند [ .]13تغیی را رطوب ت در
 11تیر 1397

قسمتيای مسط مرکزی منطق ۀ مطالع ش ده کمت ر از
ارتفا ا بانتر بود ،زی را د بارن دري در فص ل خش
سبب يم نسازی رطوبت در این منطق شده است .نت ایج
مشابهي توسط محققا دی ر نیز رزار شده است [.]22

 27مرداد 1397

 12شهریور 1397

شکل  .4نقشۀ رطوبت منطقۀ بهدستآمده با روش مثلث برای منطقۀ مطالعهشده در تاریخهای مختلف

خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی منطقه

نقش ي ای خصوص یا بی وفیزیکي و توپ وررافي س ط و
نقشۀ کاربری اراضي منطقۀ مطالع شده ب طور نمون برای
تاری  12شهریور 1397در شکل  2نشا داده شده اس ت.
این نقش يا بیان ر تغییرا خصوص یا مختو ف در س ط
منطقۀ مطالع شده يستند ک این نايم ني يا ب نوبۀ خ ود
ب ر ن ايم ني و تغیی را مک اني رطوب ت خ اک م ؤثرن د.
محمودآب ادی و يمک ارا ( )2117نی ز از رابط ۀ ب ین
خصوص یا بی وفیزیکي و توپ وررافي س ط در ب رآورد
خصوصیا خاک بهره بردند [ .]26ب ط ور مث ال ،مق دار
ش اخ نمن اکي در من اطق مرتف ع و در مس یر رودخان
بیشترین مقدار را داشت .مقدار ای ن متغی ر ب ین  -1/67و
 1/79در س ط منطق ۀ مطالع ش ده متغی ر ب ود .مق دار
شاخ سبزین ي در منطق ۀ مطالع ش ده ب ین  -1/18و
 1/23متغیر بود .بیشترین مقدار شاخ سبزین ي ب ط ور
پراکنده در نیمۀ بانی حوض و جن وب غ رب و کمت رین
مقدار آ  ،در بخشيای شمالي ک مرب و ب ارتفا ا و
زمینيای لخت و سن ي اس ت و يمچن ین ،جن وب ش ر،

حوض دی ده ش دند .نقش ۀ روش نایي س ط منطق
نشا ديندۀ تنوع خصوص یت روش نایي س ط در منطق
است ،ب طوری ک مقدار آ از  1/18ت ا  2/17متغی ر ب ود.
کمت رین مق دار روش نایي س ط در من اطق نزدی ب
خروجي حوض با پوشش ری ايي نس بتاً زی اد و بیش ترین
مقدار آ  ،مربو ب بخشي ای ش مال ب ا پوش ش ب ر و
خاک لخت و نیز بخشيای جنوب غرب حوض اس ت .ب ر
اساس نقشۀ  ،LSTبیشترین دمای سط زم ین در منطق ۀ
مطالع شده  2/8مربو ب مناطق شمالي مرتفع و کمترین
مقدار آ  26/3 ،درجۀ سانتيرراد مربو ب مناطق مرکزی
منطقۀ مطالع شده متغیر بود .زاویۀ محوي ف رود خورش ید
نیز از  2/6تا  62/1در سط منطق متغیر است .با توج ب
نقشۀ  DEMمنطق  ،مرتف عت رین بخ شي ای منطق در
قسمت شمال آ واقع شده است و بیشترین ارتفاع در ای ن
بخش 2362 ،متر است .از قس متي ای ش مال ب س مت
مرکز آ  ،رفت رفت از ارتفاع کاست ميش ود و در خروج ي
حوض ک در شر ،آ قرار دارد ،ب  1221مت ر م يرس د.
يمچنین ،دورترین قس مت جن وب غرب ي حوض نی ز ت ا
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حدودی مرتفع است .متغیر ب ود ارتف اع منو ر ب تن وع
شیب در منطق شده است .شیبيای تن د  71/7درج ای
در بخشيای شمالي و جنوبي منطقۀ مطالع شده پراکن ده
شدهاند .مقدار کمي جه ت ش یب از  329/6ت ا  -1متغی ر
است و بیشترین تنوع آ در نیمۀ پاییني حوض مش ايده

ميشود .بیشترین پوشش زمین در بخشيای کمارتفاع ک
زمینيای سهلالوصول و خ اک مناس ب ب رای کش اورزا
دارند ،زرا ي اس ت و در بخ شي ای حاش ی ای و مرتف ع
حوض ک اغوب مرتف ع و فاق د دسترس ي آس ا يس تند،
مرتع است.

شکل  .1نقشههای خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح و نقشۀ پوشش زمین برای منطقۀ مطالعهشده در تاریخ  91شهریور 9317
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مق ادیر انح را معی ار متغیري ای موج ود در ج دول ،2
بیشترین تغییرا در منطقۀ مطالع شده ب ترتیب مربو ب
ارتفاع ،جهت شیب ،زاوی ۀ محو ي ف رود خورش ید ،ش یب و
س  LSTاست .در واقع ،تغییرا خصوص یا توپ وررافي
در منطق بیشتر از خصوصیا بیوفیزیکي است .فت العوومي
و يمکارا ( )2121نیز نتایج مشابهي را ارال کردند [.]18

بررس ي بص ری نقش ي ای خصوص یا س ط نش ا
ميديد ک ب ط ور کو ي خصوص یا بی وفیزیکي ،ش رایط
توپوررافي و نیز کاربری زم ین (پوش ش زم ین) در س ط
حوضۀ آبخیز مطالع شده ن ايم ن ب ود .مق ادیر کمت رین،
بیشترین ،میان ین و انحرا معیار خصوصیا بیوفیزیکي و
توپوررافي سط منطقۀ مطالع ش ده ب رای ي ر س م ورد
مطالع محاسب شده و در جدول  2نشا داده شده است.
مقادیر میان ین و انحرا معیار خصوصیا بی وفیزیکي و
توپوررافي نشا دادهشده در جدول  2بیان ر تغییرا مکاني
خصوصیا سط منطقۀ مطالع شده اس ت .ب ط ور مث ال،
میان ین دمای سط منطق ۀ مطالع ش ده در تی ر ،م رداد و
ش هریور م اه ب ترتی ب  36/22 ،22/77و  33/63درج ۀ
س انتير راد اس ت ک تغیی را اقویم ي ،فص وي و ت أثیر
خصوصیا بیوفیزیکي سط را نشا ميدي د .ب ا توج ب

تأثیر خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی بر توزیع مکانی
رطوبت

ن ايم ني خصوص یا بی وفیزیکي و توپ وررافي س ط
ميتواند منور ب تغییرپ يیری مک اني رطوب ت در حوض ۀ
آبخیز شود [ 2و  .]7ض ریب يمبس ت ي ب ین ي ر ی از
خصوصیا بیوفیزیکي و توپوررافي سط و رطوبت بررسي
و نتایج در جدول  2ارال شده است.

جدول  .4برخی متغیرهای آماری خصوصیات بیوفیزیکی ،توپوگرافی و زاویۀ محلی تابش خورشید در منطقۀ مطالعاتی در تاریخهای مختلف
متغیر

ماه
تیر
مرداد
شهریور
تیر
مرداد
شهریور
تیر
مرداد
شهریور
تیر
مرداد
شهریور

کمترین

بیشترین

میان ین

انحرا
معیار

روشنایی

دمای سطح

زاویه محلی فرود

سطح

زمین

خورشید

2/8

2/6
7/9
8/2
62/1
68/2
79/1
31/37
33/61
37/19
7/81
7/82
7/88

نمناکی

سبزینگی

-1/67

-1/11

1/18

-1/23

-1/13

1/19

6/8

-1/61
1/29
1/12
1/12
-1/23
-1/12
-1/12
1/12
1/13
1/13

-1/13
1/23
1/33
1/32
1/13
1/17
1/19
1/16
1/13
1/12

1/12
2/17
1/22
1/11
1/73
1/27
1/29
1/11
1/17
1/17

2/2
26/3
22/2
21/2
22/77
36/22
33/63
2/8
3/33
3/23

ارتفاع

1221

شیب

1

جهت
شیب
-1

2362

71/7

329/6

2112/39

9/39

126/8

228/79

7/37

96/9

جدول  .1ضریب همبستگی بین هر یک از خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح و رطوبت در تاریخهای مختلف

R

ماه

نمناکی

سبزینگی

تیر
مرداد
شهریور
میان ین

1/21
1/21
1/28
1/29

1/21
1/27
1/28
1/28

روشنایی
سطح
1/22
1/21
1/39
1/21

دمای
سطح
زمین
-1/71
-1/67
-1/62
-1/67

زاویۀ محلی
فرود خورشید
1/13
1/12
1/18
1/12

ارتفاع
1/61
1/62
1/67
1/62

شیب
1/38
1/23
1/22
1/22

جهت
شی ب
1/12
1/18
1/11
1/17
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ب ا توج ب ج دول  LST ،2ب ا می ان ین ض ریب
يمبس ت ي براب ر ب ا  -1/67و جه ت ش یب ب ا ض ریب
يمبست ي برابر با  1/17ب ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر
را بر توزیع مکاني رطوبت خاک در تاری يای مطالع ش ده
داشتند LST .با تأثیر بر میزا تبخیر آب از س ط خ اک،
س بب ک ايش می زا رطوب ت م يش ود و در نتیو  ،در
مناطقي ک دمای سط زیاد اس ت ،مق دار رطوب ت خ اک
کمتر است [ 27و  .]28بابالیا و يمکارا نیز نشا دادن د
ک با افزایش  ،LSTرطوبت خاک کايش ميیاب د [ .]29در
مناطق مرکزی ،میزا  LSTزیاد و رطوبت ک م اس ت و در
مناطق شمال و جن وب غ رب حوض ۀ آبخی ز ای ن مق ادیر
بر ک اس ت (ش کل ي ای  2و  .)2تع دادی از تحقیق ا
ريشت ثابت کردند ک ب ین رطوب ت خ اک و  LSTرابط ۀ
ق وی وج ود دارد [ .]29 27در واق ع ،س طون مختو ف
در خصوص یا طیف ي
رطوبت خاک سبب ایواد اخ ت
خاک ميشود و بازتاب خ اک ب ا اف زایش رطوب ت در بان د
مادو قرمز نزدی موج مرل ي ک ايش م يیاب د و يم ین
موضوع سبب رابط بین رطوبت و  LSTميش ود .رطوب ت
خاک از طریق تأثیررياری بر ض ریب رس یوندري LST ،را
تحت تأثیر قرار م يدي د [ .]21ژال و و يمک ارا ()2119
بیا کردند ک بین پوشش ری ايي و رطوب ت س ط ی
ارتبا مس تقیم وج ود دارد [ .]27در من اطق ب ا پوش ش
ریايي بیشتر مقدار رطوبت خاک بیشتر است (ش کلي ای
 2و  .)2ارتبا ب ین رطوب ت خ اک و س بزین ي مس تقیم
است .مقادیر این شاخ نشا ديندۀ میزا پوشش ریايي
در سط زمین است و ير چ پوشش ریايي بیشتر باش د،
می زا حف ن رطوب ت از طری ق ج يب توس ط ریش و
ن ه داری آ توس ط ای ن پوش ش بیش تر خواي د ب ود.
يمچنین ،پوش ش ری ايي ب ا ت أثیر ب ر تبخی ر و تع ر ،و
ب نوا مانعي در برابر نور خورشید ميتواند سبب اف زایش
رطوبت سط شود .بر يمین اساس ،این خصوص یت ج زء
متغیريای مهم و مؤثر بر رطوبت است [ .]21فرانسچیني و
يمک ارا ( )2119نی ز وج ود ارتب ا معن اداری ب ین
خصوص یا خ اک و ش اخ ي ای پوش ش ری ايي مث ل
 NDVIو س بزین ي را بی ا کردن د [ .]22ارتف اع نی ز ،از
مؤثرترین متغیريا بر رطوبت خاک در منطقۀ مطالع ش ده
است .با افزایش ارتف اع ،مق دار رطوب ت اف زایش م يیاب د.
ب يمین دلی ل ،ارتب ا ارتف اع و رطوب ت ،مس تقیم اس ت

[ .]23يمچنین ،نمناکي نیز ب دلیل ارتبا آ با تنش آبي
سط  ،از وامل مؤثر بر رطوبت خاک يستند ک ت أثیر آ
کمتر از دمای سط ولي ب نوبۀ خود درخور توج است .در
مطالعۀ اسوار و يمکارا ( )2116تأثیر شاخ نمناکي ب ر
رطوبت خاک کمتر از  LSTبوده ،اما از نظر آماری معن ادار
بود [.]22
خصوصیا بیوفیزیکي و توپوررافي مطالع شده در این
پژويش ک سبندی شدند و میان ین رطوبت در ير ی از
ک سيای یادشده تعیین شد .يمچنین ،می ان ین رطوب ت
در ير کاربری نیز ب طور جداران تعی ین ش د (ش کل .)6
نتایج شکل  6نشا ميديد ک مقدار می ان ین رطوب ت در
طبقا مختوف خصوصیا سط متفاو اس ت .بیش ترین
مقدار رطوبت در ک سيای مختوف خصوصیا بیوفیزیکي
سط شامل نمناکي ،سبزین ي مربو ب بیش ترین مق دار
این شاخ يا یعني ک س نه ایي (ک س  1-1نمن اکي و
 1/2-1/22سبزین ي) بود ،چراک ير دو خصوصیت رابط ۀ
مستقیم با رطوبت خاک دارند .با اف زایش می زا ش اخ
نمناکي و سبزین ي ،میزا رطوبت خاک س طحي اف زایش
ميیابد .ب طور کو ي ،پوش ش ری ايي از راهي ای مختو ف
کم ب حفن و افزایش رطوبت خ اک م يکن د .پوش ش
ریايي ب نوا مانعي در برابر ن ور خورش ید و در نتیو ،
افزایش دمای سط مل ميکند و با کايش میزا تبخی ر
از سط سبب افزایش و حفن رطوبت ميشود [ 22و .]26
يمچنین ،ریش ۀ ریاي ا س بب تقوی ت س اختما خ اک
م يش ود و چن ین خ اکي توان ایي بیش تری در ج يب و
ن ه داری آب دارد [ .]27بیش ترین می ان ین رطوب ت در
کمترین میزا روشنایي سط ( 1/22تا  )1/22دی ده ش د.
میزا روشنایي کم دارای آلبیدو و دمای سط کمت ر و در
نتیو  ،رطوبت بیشتر يم راه ب ود .من اطقي ک روش نایي
زیادی دارند ،مربو ب خاکيای لخت بودند .با ای نح ال،
سط بانی روشنایي در منطق ۀ مطالع ش ده مرب و ب
پوشش بر است و يمین موضوع سبب شد ک در مق ادیر
بیشتر از متوسط روشنایي س ط مق دار رطوب ت ب دلی ل
وجود بر دوباره اف زایش نش ا دي د .ب يم ین دلی ل،
میان ین رطوبت برای ک سيای مختوف روش نایي س ط
ابتدا روند نزولي و س  ،ی رون د ص عودی را نش ا داد.
در مورد ارتفاع نیز رابطۀ مستقیم بین مقدار رطوبت و ای ن
متغیر وجود دارد و در طبقا ارتفا ي بانتر ب دلی ل اف ت
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دما و افزایش بار ب صور بر و ب ارا  ،می زا رطوب ت
خاک نسبت ب ارتفا ا پایینت ر بیش تر ب ود [ 28و .]29
رابطۀ رطوب ت ب ا  LSTمعک وس ب ود و ب ا اف زایش ،LST
رطوبت کايش یافت ،چراک با افزایش دما رطوب ت تبخی ر
شده و از خاک خ ارج م يش ود [ .]61تن دترین ش یبي ا
بیش ترین می زا رطوب ت را داش تند ،ب ای ن دلی ل ک
شیبيای تند معمونً در مرتفعترین بخشيای منطق قرار
دارند و در نتیو  ،چو بار بیشتر و دمای کمتری دارند،
رطوبت نیز در آنها بیشتر اس ت .در خص وص ک سي ای
جهت شیب روند مشخصي وجود نداشت ،اما در مورد زاویۀ
محو ي ف رود خورش ید ،ک س آخ ر ( 62ت ا  72درج )،
بیشترین میزا رطوبت را داشت .بر اساس تحقیق یان گ و
يمکارا ( )2112دو امل موقعیت و جهت شیب ،رطوبت
خاک سطحي را بیشتر از نی يای مقي تحت ت أثیر ق رار
دادند ،در حالي ک درجۀ شیب ،ير دو را ب ط ور معن ادار
تحت تأثیر قرار داد .این محققا دو امل موقعیت و جهت
شیب را از مهمترین وامل تعیینکنن دۀ تغیی را مک اني
رطوبت خاک معرفي کردند [ .]61با اف زایش زاوی ۀ محو ي
فرود خورشید ،مقدار تابش ط ول م وج کوت اه رس یده ب
سط کايش ،دم ای س ط ک ايش و در نتیو  ،رطوب ت
خاک افزایش یاف ت .فی روزج ایي و يمک ارا ( )2119در
پژويش خود نتایج مشابهي را رزار کردند [ .]62ب ط ور
کوي ،بر اساس نتایج شکل  ،6با افزایش دمای سط زم ین
(ک س  >22نس بت ب ک س  )<21مق دار می ان ین
رطوبت خاک  21درصد ک ايش یاف ت .ب ا اف زایش مق دار
س بزین ي (ک س  -1/12ت ا  1/11نس بت ب  1/21ت ا
 ،)1/22نمن اکي (ک س ( )-1/11( -)-1/91نس بت ب
ک س ( ،)-1/11(-)-1/11ارتفاع ک س ()2111 1211
نسبت ب ( )<2111مت ر و زاوی ۀ محو ي ف رود خورش ید
ک س ( )12 3نسبت ب ( )72 62درج مقدار می ان ین
رطوبت خاک ب ترتی ب  21 ،13 ،12و  11درص د اف زایش
یاف ت .می ان ین رطوب ت ب رای ک س اراض ي ش هری و
يمچنین اراضي بدو پوشش نسبت ب دی ر ک اربریي ا
کمتر بود ک نشا ديندۀ آثار منف ي فعالی تي ای انس اني
روی خاک و در نتیو  ،کايش توان ایي خ اک در ج يب و
ن هداری رطوبت خاک بود .ولي بیرو زدر يي ای س ن ي
ب دلیل اینک غالباً در بخشيای مرتفع حوض قرار دارن د و
این مناطق در بیشتر اوق ا س ال پوش یده از ب ر اس ت،
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بیشترین میزا رطوبت را نش ا دادن د .زوک و و يمک ارا
( )2112نیز در مطالعا خود نشا دادند ک تنوع کاربری
سبب افزایش تغییرا مکاني رطوبت خاک ميش ود [.]13
در تما خصوصیا بررسيشده و ک سيای مختو ف ای ن
خصوصیا میزا رطوبت در مردادم اه نس بت ب دو م اه
دی ر بیشتر ولي روند کوي تغییرا در ير س م اه مش اب
ب ود .تغیی را مک اني رطوب ت خ اک در پ ژويش
الکساندریدی و يمکارا ( )2116نیز ت ابع ال وی ان واع
ييای اصوي ژلومورفول وژیکي حوض
پوشش زمین و ویژر 
بود [.]63
نتیجهگیری
رطوبت خاک متغیری کویدی در مطالع ۀ ب ريمکنشي ای
زمین-اتمسفر ب وده و در بس یاری از مطالع ا مرب و ب
زم ین از جمو کش اورزی ،يی درولوژی و و و محیط ي
ايمیت زیادی دارد .این متغیر یکي از ویژر يي ای پوی ای
خاک است ک برآورد آ ب خصوص در مقیاسيای ب زرگ
و بدو دادهيای کافي ،ايمی ت زی ادی دارد .ای ن مطالع
مزی ت اس تفاده از دادهي ای س نوش از دوری و تص اویر
مايوارهای در برآورد رطوبت در مقی اس حوض ۀ آبخی ز را
ب خوبي نشا داد .بر اس اس نت ایج پ ژويش حاض ر ،رو
مثوثي ک نو ي رو مبتني ب ر اط ا س نوش از دور
است ،در مدلسازی و ب رآورد رطوب ت قاب ل قب ول اس ت.
رطوبت خاک حاصل تأثیر متقابل امليای مختوف اس ت.
از متغیري ای محیط ي و
می زا تأثیرر ياری ي ر ی
خصوصیا بیوفیزیکي س ط ب ر رطوب ت خ اک متف او
است .مقدار می ان ین و انح را معی ار رطوب ت خ اک در
طبقا مختوف خصوصیا بیوفیزیکي و توپ وررافي س ط
متغیر بود .نتایج نشا م يدي د ب ا اف زایش مق دار  LSTو
روشنایي س ط  ،مق دار رطوب ت خ اک ک ايش یاف ت .ب ا
اینحال ،افزایش مقدار سبزین ي ،نمناکي ،ارتف اع و زاوی ۀ
محوي فرود خورشید سبب اف زایش مق دار رطوب ت خ اک
شد .در منطقۀ مطالع شده ،تأثیر خصوصیا بیوفیزیکي بر
توزیع مک اني رطوب ت خ اک بیش تر از ت أثیر خصوص یا
توپوررافي بود .در مقایس با مطالعا قبوي ،مطالعۀ حاض ر
بینش مهمي در مورد تغییرپيیری مکاني رطوبت خ اک در
مناطق کويستاني از منظر مشايدا س نوش از دور ارال
ميديد .نتایج ب وضون نشا م يدين د ت أثیر خصوص یا
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بیوفیزیکي و توپوررافي بر توزیع مکاني رطوبت خاک بسیار
 پیشنهاد ميشود در مطالع ا. اما کام ً پیچیده است،مهم
آینده در صور وجود تص اویر لندس ت ب دو پوش ش در
 تأثیر خصوصیا بی وفیزیکي و توپ وررافي،ساليای آینده
سط بر توزیع مکاني رطوب ت خ اک در فص لي ای دی ر
 بررس ي، يمچن ین.برای این حوضۀ آبخی ز بررس ي ش ود
يد پژويش حاضر در دی ر حوض ي ای آبخی ز ای را در
مطالعا آینده ميتواند از نظر پژويشي و کاربردی ايمیت
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