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مقالة پژوهشی

قابلیت برآورد رطوبت خاک با استفاده از اینرسی حرارتی و دادههای
ماهوارهای مودیس (مطالعه موردی :منطقه مرتاضیه)
مهدی ابوطالبی نصرآبادی ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت منابع خاک ،دانشگاه یزد
محمدحسین مختاری ،1استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
محمد علی حکیم زاده 2 ،دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
صالح شاه مرادی ،دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطاعات جغرافیایی و سنجش از دور_سنجش از دور ،دانشگاه یزد

چکیده
رطوبت خاک ،بسیاری از فرایندها را در سیستم آب و هوایی کنترل نموده و یک متغیر بسیار مهم در
این سیستم بهحساب میآید .همچنین رطوبت خاک یکی از پارامترهای بنیادی محیطزیست است که بر
زندگی گیاهی ،جانوری و میکروارگانیسمها مستقیماً تأثیرگذار بوده و نقش عمدهای در تبادالت انرژی
بین هوا و خاک ایفا میکند .هدف از انجام این تحقیق امکان برآورد تغییرات رطوبت سطحی خاک با
استفاده از داده های حرارتی سنجنده های ماهواره ای چند زمانه مودیس (داده های صبح و عصر سنجنده
دو ماهواره ترا و آکوا) و با محاسبه اینرسی حرارت ظاهری می باشد .در این پژوهش از تصاویر مودیس
در دو بازه زمانی مختلف ،یکی در بازه  1911/11/11تا  1911/11/22و بازه دیگری در فصل تابستان
یعنی  1911/52/19تا  1911/52/11در منطقه مرتاضیه استان یزد استفادهشده است .همچنین از شاخص
رطوبتی دما -پوشش گیاهی که بیشترین استفاده را در تحقیقات گذشته در بررسی رطوبت خاک
داشته،برای ارزیابی دقت استفادهشده است .نتایج این تحقیق ،دقت مناسب دادههای ماهوارهای در برآورد
شاخص رطوبتی حاصل از اینرسی حرارت ظاهری را نشان داد .همچنین بین شاخص خشکی دما-
پوشش گیاهی و اینرسی حرارت ظاهری در روزهای مشخص ،رابطه خطی برقرار شد و مقدار خطا در
روز  1911/52/11به میزان  RMSE=5/12و  R2=5/11و در روز  1911/11/25میزان  RMSE=5/11و
 R2=5/11بوده است .نتایج همچنین بیانگر آن است که بین اینرسی حرارت ظاهری و تغییرات رطوبت
سطحی خاک رابطه خطی و مستقیمی وجود دارد.
کلمات کلیدی :دمای سطح زمین ( ،)LSTشاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده ( ،)NDVIرطوبت
خاک ،اینرسی حرارت ظاهری ،منطقه مرتاضیه.
 -1نویسنده مسئول

mh.mokhtari@yazd.ac.ir
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مقدمه
خاک محیطی طبیعی جهت حفظ و رشد نباتات است و این مهمترین تعریفی بوده
که از آغاز پیدایش کشاورزی برای خاک وجود داشته است .بهعبارتدیگر ،خاک ،محیطی
پویا بوده که بر اثر فرایندها و عوامل خاک ساز تشکیل و دربرگیرنده مواد معدنی و آلی
است .این مواد که پوسته خارجی زمین را پوشانده ،گیاهان را قادر به روییدن می کند.
خاک بهعنوان یک منبع طبیعی ،سرمایه ملی و بستر حیات ،نقش اساسی در استقرار و
رشد جوامع بشری و نیز سایر مخلوقات دارد و درواقع بخشی از زنجیره غذایی انسان و
سایر حیوانات از خاک میباشد .در تعریفی دیگر ،خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند
طبیعت است و بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکانپذیر نخواهد
بود .در کشور ما ایران بهرغم اقلیم خشک و کمبود آب ،بخش کشاورزی یکی از مهمترین
فعالیتهای اقتصادی به شمار میآید؛ لذا کمبود آب و خشکسالی از بزرگترین چالش-
هایی است که توسعه کشاورزی ایران در آینده با آن روبروست (سبزواری.)1911 ،
خشکسالی یکی از زیانبارترین پدیدههای زیست -محیطی به شمار میرود که تأثیر
مخربی بر روی مسائل کشاورزی و محیطزیست و اقتصادی – اجتماعی دارد .خشکسالی
در طول دوره کمبود آب در یک منطقه به علت بارش کم ،تبخیر و تعرق زیاد و استخراج
باالی آب زیرزمینی و یا ترکیبی از موارد ذکرشده اتفاق میافتد .عواقب ناشی از پدیده
خشکسالی شامل کمبود ذخایر آبی ،تخریب منابع بومشناسی و تلفات تولیدات
کشاورزی بوده که بهویژه در بخش کشاورزی که عمدهترین مصرفکننده آب به شمار
میرود ،خسارات زیادی را وارد نموده و به قحطی ،مرگ و متروک شدن کل منطقه
جغرافیایی منجر میشود (کوگان.)1111 ،1
خشکسالی درنتیجه کاهش بارندگی یا کمبود غیرطبیعی آب در طی یک دوره طوالنی
از زمان رخ میدهد .در حوادث خشکسالی شهری که یک کاهش موقت است،
خشکسالی ممکن است مراتع را به رنگ قهوهای تبدیل کند ،درختچهها و درختان را
Kogan
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تهدید کند و بهطور همزمان باعث کاهش پوشش گیاهی و افزایش دمای سطح زمین
( ،)LST1شود .با توجه به اینکه خشکسالی تقریباً در تمام اقلیم های رخ میدهد ،از
شاخصهای مختلفی برای ارزیابی و پایش آن شامل متغیرهای اکولوژیکی ازجمله پوشش
گیاهی ،تبخیر و تعرق ( ،)ET2شاخص شدت خشکسالی پالمر ( ،)PDSIشاخص درصد
نرمال بارش ( ،)PNPIشاخص ذخیره آب سطحی ( ،)SWSIشاخص بارش مؤثر (،)SPI
شاخص رطوبت زراعی ( ،)CMIشاخص خشکسالی احیایی ( )RDIو شاخص
ناهنجاریهای بارندگی ( ،)RAIمتغیرهای هواشناسی مانند بارش ،همچنین متغیرهای
هیدرولوژیکی از قبیل جریان رودخانه ،سطح آب زیرزمینی و سطح دریاچه و غیره استفاده
می گردد .برآورد دقیق رطوبت خاک ،فاکتوری کلیدی در مطالعات کشاورزی است.
تغییرات در عواملی همچون بافت خاک ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی و روشهای آبیاری،
باعث تغییرپذیری زیاد زمانی -مکانی رطوبت خاک میشود (لیندا و همکاران 2551 ،9و
وسترن و گریسون .)1111 ،1برآورد رطوبت خاک میتواند در کنترل بیابانزایی ،فعالیت-
های کشاورزی ،آبخیزداری و مدیریت بهینه منابع آب موردتوجه قرار گیرد .ازآنجاکه
کشور ایران با مشکالت زیادی در این زمینهها مواجه است ،گسترش مطالعات در زمینه
برآورد دقیق رطوبت خاک اهمیت پیدا میکند .تنوع مکانی و زمانی ،ارزیابی اوضاع
رطوبتی سطح خاک را بر اساس اندازهگیریهای نقطهای محدود میکند (وود)1111 ،2؛
بنابراین ،وجود فناوری و مدلهای قابلاعتمادی برای محاسبه رطوبت خاک سطحی با
توزیع مکانی و زمانی گسترده و کمهزینه ،ضروری هست .فناوری سنجشازدور با داشتن
این ویژگیها و قابلیتهای خاص در زمینه مختلف از جمله تخمین متغیرهای
هیدرولوژیکی ،روش مناسبی برای برآورد رطوبت سطحی خاک بشمار می رود.
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امروزه با توجه به پیشرفت ها در زمینه سنجشازدور ،امکان ارزیابی بسیاری از متغیر
ها ازجمله رطوبت خاک با استفاده از دادههای ماهوارهای امکانپذیر است .این دادهها با
داشتن پوشش مکانی و زمانی وسیع ،دید جامع و یکنواختی از رطوبت خاک در نواحی
مختلف و در زمانهای گوناگون فراهم میآورند .با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد
تصاویر ماهوارهای ،با استفاده از سنجندههای ماهوارهای مختلف ،اطالعات بسیاری از
سطح زمین اخذ میگردد که قبالً بهسادگی قابلدسترس نبودند و میتوان این اطالعات
را در بازههای زمانی مشخص بهروز نمود (رضایی .)1919 ،نظر به اهمیت خاک در بخش
کشاورزی و همچنین رطوبت خاک ،در سالهای گذشته مطالعات زیادی درزمینهی
بررسی و تخمین رطوبت خاک بهوسیله تصاویر حاصل از سنجشازدور انجامشده است.
نوروزی اقدم و همکاران ( ،)1912مدل رطوبتی الیه سطحی خاک را با استفاده از
شاخص  NDVI1در مشهد موردبررسی قراردادند .در این تحقیق از داده های سنجنده
مودیس در در دوره فصل رشد (فروردین -مرداد) ،بر روی گیاهان مرتعی انجام شد.
نتایج این تحقیق ،همبستگی خوبی بین رطوبت الیه سطحی خاک و  NDVIتأخیری 12
روزه در فصل رشد را نشان داد .مزیت این تحقیق بررسی همزمان فنولوژی گیاهان بوده
است .استخراج و روندیابی رطوبت خاک توسط دادههای سنجنده  MODISدر اصفهان،
توسط کشاورز و همکاران ( ،)1915بررسی شد .در این تحقیق شاخص خیسی خاک 2با
استفاده از دادههای ماهوارهای حرارتی انعکاسی سنجنده مودیس بررسی شد .نتایج نشان
داد روش والد ولفوویتز روش مناسبی جهت روندیابی رطوبت در این منطقه نیست.
مزیت این تحقیق استفاده از روش من-کندال ،رگرسیون خطی ،همزمان با دادههای
سنجشازدور میباشد.
رضایی ( ،)1919تخمین رطوبت خاک با استفاده از ترکیب تصاویر حرارتی و شاخص
پوشش گیاهی را در استان همدان موردبررسی قرارداد .در این تحقیق با استفاده از باندهای
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حرارتی مادونقرمز و قرمز ماهواره لندست  ،1وضعیت منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد که میتوان از تصاویر ماهوارهای جهت برآورد رطوبت خاک
استفاده نمود .صالح زاده و همکاران ( ،)1911برآورد رطوبت خاک را با استفاده از
شاخص  LSTو تصاویر ماهواره لندست  ،1در حوزه گاو دره سنندج بررسی کردند.
نتایج نشان داد که مدلهای مذکور دارای خطای  %2و همچنین دارای ضریب همبستگی
 5/11بوده است که نشاندهنده دقت نسبتاً کم شاخص موردبررسی در برآورد رطوبت
سطحی خاک در حوزه گاو دره است و میتوان اظهار داشت مدلهای مذکور دارای
عملکرد نسبتاً ضعیفی بوده است.
ژائو 1و همکاران ( ،)2515در چین از مقایسه نتایج میدانی رطوبت خاک با مقادیر
تخمین زدهشده و کاربرد تصاویر ماهواره مودیس ،به یک مدل لگاریتمی دست یافتند که
قادر است در اراضی با پوشش گیاهی فقیر ،رطوبت را به کمک  LSTو  NDVIبا دقت
قابل قبولی تخمین بزند.
ژانگ ،)2515( 2با استفاده از دادههای  11ایستگاه رطوبت سنجی خاک 9،ایستگاه
هواشناسی و  11ایستگاه بارانسنجی و همچنین تصاویر سنجنده مودیس ،الگوریتم
ذوزنقهای را اجرا کرد و به این نتیجه رسید که رابطه ذوزنقهای ،ابزاری قوی برای محاسبه
شاخص کمبود رطوبتی در منطقه میباشد .مزیت این روش استفاده همزمان از دادههای
هواشناسی است .رحیم زاده و همکاران ( ،)2519با استفاده از دادههای باند حرارتی
مودیس و کسر تبخیری  EFو با توجه به درجه حرارت سطح خاک و فاکتور پوشش
گیاهی ،رطوبت سطح خاک در منطقه کانادا را مطالعه کردند .دادهها با دادههای مرجع
مقایسه و نتیجه تحقیق منجر به رابطه آماری قابل پذیرشی بین رطوبت خاک و حاالت
موردبررسی گردید .بهگونهای که تخمین رطوبت خاک با روش استفاده از  EFبا دقت
قابل قبولی تائید شد .تاگیسون و همکاران ،)2511( 9رطوبت سطحی را با استفاده از
1
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تصاویر ماهوارهای در منطقهی غرب آفریقا با استفاده از شاخص دمای سطح زمین و
پوشش گیاهی شاخص رطوبتی  TVDIبه دست آوردند .آنها به این نتیجه رسیدند که با
استفاده از تصاویر ماهوارهای قابلیت تخمین رطوبت سطحی خاک را دارند .در این
پژوهش با استفاده از تصاویر ماهوارهای ترا و اکوا سنجنده مودیس ،شاخص دمای سطح
زمین-پوشش گیاهی و همچنین از روش اینرسی حرارت ظاهری ،در دو بازه زمانی شامل
دوره مرطوب و دوره خشک سال ،برای تخمین رطوبت خاک استفاده شد.
دادهها و روشها
منطقه موردمطالعه
منطقه موردمطالعه در این تحقیق ،مرتاضیه از توابع دهستان دهشیر ،واقع در شهرستان
تفت ،از استان یزد میباشد که در شکل ( )1نشان دادهشده است .شهرستان تفت ،از لحاظ
ناهمواریهای طبیعی ،از دو بخش کوهستانی و دشت هموار تشکیلشده است .آبوهوای
این منطقه در نواحی کوهستانی معتدل و متمایل به سرد و در دشتهای جنوبی و جنوب
غربی گرم است و ازنظر میزان بارندگی ،جزء نواحی خشک بشمار میآید .مساحت منطقه
مرتاضیه 912151 ،هکتار است و در مرکز ایران ،با طول جغرافیایی  29درجه و  22دقیقه
تا  21درجه و  91دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  95درجه و  22دقیقه تا  91درجه و
 21دقیقه شمالی واقعشده است .این منطقه در کمربند خشک و نیمهخشک نیمکره شمالی
قرار دارد و دارای اقلیمی گرم و خشک است و بیشتر وسعت این مناطق را بیابان تشکیل
میدهد.
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شکل  -9موقعیت منطقه موردمطالعه در ایران و استان یزد بهصورت ترکیب رنگی ماهواره
لندست )5 ،4 ،9( 1

دادههای مورداستفاده
دادههای سنجنده  :MODIS9سنجنده  MODISیکی از ابزارهای علمی است که توسط
ناسا بر روی ماهواره  Terraدر سال  1111و بر روی ماهواره  Aquaدر سال  2552در
مدار قرار گرفت .این سنجندهها باهم ،سطح زمین را در هر یک تا دو روز تصویربرداری
میکند .سنجنده مودیس دارای حساسیت رادیومتریکی باال ( 12بیت) و در  91باند طیفی
میباشد .این سنجنده در دو باند طیفی ،تصاویر با قدرت تفکیک مکانی  225متر ،در 2
باند طیفی تصاویری با قدرت تفکیک مکانی  255متر و در  21باند دیگر نیز تصاویری
با قدرت تفکیک  1555متر برداشت میکند.

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

1
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جدول  -1تصاویر مورداستفاده سنجنده مودیس در تاریخهای مختلف
سنجنده

مودیس (صبح و عصر)

بازه زمانی اول

بازه زمانی دوم

1911/11/11

1911/52/19

1911/11/25

1911/52/11

1911/11/21

1911/52/12

1911/11/22

1911/52/11

1911/11/29

1911/52/11

1911/11/21

1911/52/11

دادههای هواشنناسنی :ایستتگاه هواشناسی تأسیساتی است بر روی خشکی یا دریا که
دارای ابزارها و امکاناتی برای مشتتاهدهی وضتتعیت جو زمین استتت و اطالعاتی برای
پیشبینی و مطالعهی آبوهوا و اقلیم فراهم میآورد .در این پژوهش از دادههای بارش
روزانه ایستتتگاه ستتینوپتیک شتتهر یزد برای دو ماه موردمطالعه یعنی بهمنماه و مردادماه
ستال  1911استفادهشده است .جدول  2و شکل شماره  2به ترتیب مشخصات ایستگاه
موردمطالعه و نمودار تغییرات بارش روزانه در ماههای مورد مطالعه را نشان میدهد.
جدول  -0مشخصات ایستگاه موردمطالعه
نوع ایستگاه

سینوپتیک

کد ایستگاه

OIYM-40821

سال تأسیس

9999

طول جغرافیایی

99.12

عرض جغرافیایی

54.01

ارتفاع از سطح دریا به متر

9091

با توجه به شکل  2بیشترین بارش در روز  1911/11/22با  91میلیمتر بارندگی بوده
استتتت .در این ماه بارندگی در چند روز های دیگر نیز رخداده استتتت ،اما در ماه مرداد
هیچ بارندگی ثبتنشده است.

قابلیت برآورد رطوبت خاک با استفاده از اینرسی حرارتی و دادههای ماهوارهای مودیس19 ...

شکل  -0نمودار تغییرات روزانه بارش در دو ماه موردمطالعه

پیشپردازشها
تصحیح هندسی :در تصحیح هندسی ،یک تصویر با استفاده از نقاط مبنا اصالح شد .بقیه
تصاویر نیز نسبت به آن تصویر اصالح گشت.
تصحیحات رادیومتریکی :در تصحیحات رادیومتریکی ،بیشتر محاسبه مؤلفههای
فیزیکی  Reflectanceو  Radianceموردتوجه است؛ این در حالی است که در تصحیحات
اتمسفری ،هدف برطرف سازی اثر پخش و جذب الکترومغناطیسی ایجادشده در اتمسفر
است .پس از اعمال تصحیحات اتمسفری ،تصویر ماهوارهای ،حاوی اطالعات بازتاب
سطحی زمین است .دادههای دمای سطح زمین و تابندگی که با استفاده از سنجندهی
 MODISبر روی ماهواره ترا استخراجشده است ،بهصورت روزانه و با قدرت تفکیک
مکانی  1کیلومتر ،دمای سطح زمین را در عصر و صبح بهطور جداگانه و در قالب دوالیهی
متمایز در اختیار ما قرار میدهد .تصاویر دمای سطح زمین مودیس ،به سبب اینکه اختالف
دمای شب و روز در محاسبه اینرسی حرارتی ظاهری استفاده میشود و ضرورت
کالیبراسیون دما با دادههای زمینی ،کمتر احساس میشود.
آلبدو سطحی :)ɑ ( 9بهصورت نسبت انرژی الکترومغناطیسی انعکاس یافته از سطح
و گیاه بر انرژی فرودی بر آن سطح تعریف میشود .میزان آلبدوی سطحی را میتوان با
Surface Albedo

1
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استفاده از رابطه  1به دست آورد.

𝑒𝑐𝑛𝑎𝑖𝑑𝑎𝑟𝛼𝑡𝑎𝑛 −𝛼𝑝𝑎𝑡ℎ −

رابطه ()1
در رابطه فوق

𝑇𝑠𝑤2

toa

=α

 ɑآلبدوی باالی اتمسفر و  ɑ path-radianceآلبدوی ناشی از رادیانس مسیر

و  Ʈ swقابلیت عبور اتمسفری است (باستینسن و همکاران.)1111 ،1
داده آلبدوی استفادهشده در این پژوهش از ترکیب تصاویر ماهوارههای ترا و آکوا
بهدستآمدهاند و با قدرت تفکیک مکانی  1کیلومتری ،بهصورت  1روزه اطالعات را در
اختیار ما قراردادند.
محاسبه رطوبت خاک با استفاده از روش اینرسی حرارتی :اینرسی حرارتی غالباً
بهصورت اینرسی حرارتی ظاهری (واکنش یک ماده به تغییرات دما) محاسبه میشود.
اینرسی حرارتی ظاهری میتواند توسط دادههای ماهواره ای چند زمانه به دست آید.
روش اینرسی حرارتی ظاهری اصالحشده با فاکتور تصحیح خورشیدی که توسط آقای
لیانگ ،)1111( 2پیشنهاد شده که بهصورت زیر است:

1  0
LST 0

رابطه ()2

ATI  C .

مقادیر ∆𝐿𝑆𝑇0و ضریب  Cاز رابطههای زیر محاسبه میشوند:
()9

رابطه

LST 0  LST 0, d  LST0, n

رابطه ()1

C  sin  . sin  . 1  tan 2  . tan 2    cos  . cos  . arccos   tan  . tan  

در روابط باال  Cضریب تصحیح انرژی خورشیدی  ،طول و عرض جغرافیایی  ،زاویه
میل خورشیدی 𝛼0 ،آلبدوی باند پهن،

LST 0,d

دمای روشنایی در اوایل ظهر،

LST 0,n

دمای روشنایی عصر و  LST 0تفاوت بین دمای روشنایی ظهر و عصر است.

Bastiaanssen
Liang

1
2

قابلیت برآورد رطوبت خاک با استفاده از اینرسی حرارتی و دادههای ماهوارهای مودیس12 ...

شاخص اشباع رطوبت از رابطه زیر محاسبه میشود (محمودی انزابی.)1911 ،
رابطه ()2

ATI t   ATI min
ATI max  ATI min

SMSI 0 t  

در رابطه باال  ATI t اینرسی حرارتی ظاهری در زمان  A T Im i n ،tحداقل میزان
اینرسی حرارت ظاهری ATI max ،حداکثر اینرسی حرارت ظاهری
شاخص پوشش گیاهی ( :)NDVIاین شاخص طیفی ،برای مطالعه پوشش گیاهی از
نظر میزان کلروفیل موجود در آن طراحیشده است .هرچه میزان کلروفیل موجود در گیاه
بیشتر باشد به همان میزان شاخص  NDVIافزایش پیدا میکند بازه مقادیر در شاخص
 NDVIبین  -1تا  +1متغیر است .عموماً مقادیر کمتر از صفر بهعنوان نواحی مرطوب و
آب در نظر گرفته میشوند .مقادیر بین  5تا  5/9نیز پوششهای خاک و مراتع تنک را
شامل میشوند .مقادیر بیشتر از  5/9نیز نشاندهنده پوشش گیاهی در منطقه موردمطالعه
است .در این پژوهش بهمنظور به دست آوردن دقت باالتر در طبقهبندی ،از این شاخص
بهعنوان یکی از پارامترها استفادهشده است .این شاخص با استفاده از رابطه ( )1به دست
میآید (کارلسون و ریپلی.)1111 ،1
رابطه ()1

RNIR −Rred
RNIR +Rred

= NDVI

در این رابطه  RNIRباند مادونقرمز نزدیک و  Rredباند قرمز میباشد که در سنجنده
مودیس باند  1قرمز و باند  2مادونقرمز نزدیک است.
محاسبه دمای سطح زمین ( :)LST0درجه حرارت سطح زمین میتواند اطالعات مفیدی
در رابطه با خصوصیات فیزیکی زمین و اقلیم که نقش بسزایی در فرایندهای محیط زیستی
بازی میکنند فراهم نماید (داش و همکاران .)2552 ،9دمای سطح زمین بهعنوان نمایهای
از شدت گرما ،از عناصر اساسی شناخت آبوهواست (سوبرینو و همکاران .)2551 ،1در
سنجشازدور ،دمای سطحی که در باالی جو بهوسیله سنجندهها اندازه گیری می شود،
1

Carlson and Ripley
Split window
3
Dash
4
Sabrino
2
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دمای روشنایی مینامند .این دما به علت پدیدههای جذب و پخش جوی به نظر کمتر از
دمای واقعی در سطح زمین است (ونگ و همکاران .)2551 ،برای تعیین دمای واقعی
سطح زمین از الگوریتمهای گوناگونی همچون الگوریتم پنجره مجزا استفاده میشود و
در این تحقیق نیز بهمنظور به دست آوردن دمای سطح زمین از این الگوریتم استفاده شد.
از ویژگی مهم این الگوریتم حذف اثرات جوی است.
رابطه ()1

𝜀1−
∆𝜀 𝑇31 + 𝑇32
𝜀1−
∆𝜀 𝑇31 + 𝑇32
) + 𝐴3 2
+ (𝐵1 + 𝐵2
) + 𝐵3 2
𝜀
𝜀
2
𝜀
𝜀
2

𝑇𝑆 = 𝐶 + (𝐴1 + 𝐴2

که در این رابطه = 𝑇31 𝑇32 :باند های حرارتی و 𝐶 از شاخص پوشش گیاهی NDVI
و با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود:

NDVI−NDVImin
NDVImax−NDVImin

=𝐶

 A1تا  A3و  B1تا  = B3ضرایب کالیبراسیون
 ε = (ε31 + ε32) / 2گسیلمندی باندهای حرارتی تقسیم بر 2
 Δε = ε31 − ε32مجموع تغییرات باندهای حرارتی
شاخص رطوبتی درجه حرارت -پوشش گیاهی :شاخص  TVDI1بر اساس نمودار
پراکندگی بهدستآمده از تصاویر  NDVIو  LSTاست که میتواند به شکل مثلثی تبخیری
یا تراپوزوئیدی بسته به شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی نمایش داده شود (پریس

2

 ،1115النگ و سینگ .)2512 9شاخص  TVDIبین مرزهای مرطوب و خشکی مثلث
تبخیری با مقادیر بین  5و  1یعنی حد خشکی و رطوبت ،تعریف می شود .برآورد صحیح
مدل بهخصوص هنگام استفاده از تصاویر با وضوح فضایی کم (پیکسل  1555متر و یا
بیشتر) ،به وضعیت آبوهوای منطقه وتعیین مناسب لبههای حشک و مرطوب مثلث
تبخیری بستگی دارد.

1

Temperature Vegetation Dryness Index
Price
3
Long and Singh
2

قابلیت برآورد رطوبت خاک با استفاده از اینرسی حرارتی و دادههای ماهوارهای مودیس11 ...

شاخص  TVDIبا استفاده از محصوالت دمای سطح زمین و پوشش گیاهی مودیس
برآورد گردید .دادههای شاخص  LSTو شاخص پوشش گیاهی ( )NDVIبه ترتیب
 1555متر فضایی مربوط به دو دورهی  1روزه که دوره اول از  1911/11/11تا
 1911/11/22و دوره دوم  1911/52/19تا  1911/52/11بوده که این انتخاب دو دوره به
دلیل آبوهوای متفاوت هست که دوره اول سه روز قبل از بارش و سه روز بعد بارش
و دوره دوم  1روز در محدوده گرمایی تابستان بوده است TVDI .از معادله ( )1به دست
میآید (ساندولت و همکاران:)2552 1،
رابطه ()1

𝑛𝑖𝑚 𝑆𝑇𝑇𝑆 −
𝑛𝑖𝑚 𝑆𝑇𝑇𝑠 𝑚𝑎𝑥−

= TVDI

که در این رابطه 𝑆𝑇 دمای سطح زمین 𝑇𝑆 𝑚𝑖𝑛 ،دمای حداقل 𝑇𝑠 𝑚𝑎𝑥 ،که از رابطه ( )1از
طریق رابطهی خطی بین دما و پوشش گیاهی بدست میآید.
رابطه ()1

Ts max = a+b×NDVI

شکل

 -0نشانگری از مثلث تبخیری ،با توجه به رابطه بین دمای سطح ( 𝑆𝑇) و شاخص پوشش

گیاهی ()NDVI؛  = TVDIدمای  -شاخص خشکی گیاهی ()TVDI؛ (ساندولت)0220 ،

Sandholt

1
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ضریب تبیین و خط جذر میانگین :برای ارزیابی دقت اینرسی حرارت ظاهری از دو
پارامتر ضریب تبیین و خط جذر میانگین استفاده میشود R2.اندازهگیری آماری نزدیک
دادهها به خط رگرسیون برازش شده میباشد .به  ،R2ضریب تعیین یا ضریب تشخیص
نیز گفته میشود که تفاوت میان مقدار پیشبینیشده توسط مدل یا برآوردگر آماری و
مقدار واقعی میباشد RMSE .ابزار خوبی برای مقایسه خطاهای پیشبینی توسط یک
مجموعه داده است و برای مقایسه چند مجموعه داده کاربرد ندارد که بهصورت فرمول
زیر میباشد:
رابطه ()15

1

΄
RMSE = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖−
𝑦𝑖 )2

بحث اصلی (ارائه یافتهها ،تجزیه ،تحلیل و تفسیر آنها)
نتایج حاصل از محاسبه شاخص رطوبتی ( :)TVDIجهت برآورد شاخص رطوبتی از
دمای ستطح زمین و شتاخص پوشش گیاهی استفاده گردید  .دما و پوشش گیاهی با هم
پالت شتدند تا رابطه رگرستیونی بین آنها برقرار و مقدار  aو  bو حداقل دما به دست
آید .در روزهای قبل از بارش ،حداکثر دما به  95تا  92درجه و حداقل دما به  25تا 21
درجته ستتتانتیگراد می رستتتد .در دورهی بعد از بارش یعنی از تاریخ  29تا  22بهمن
 ،1911حداکثر دما با و حداقل دما کاهشی حدود  15داشته است .در دوره خشکی یعنی
تتاریخهای  19تا  11مردادماه  ،1911دما به میزان زیادی افزایش پیداکرده که حداقل و
حداکثر دما به ترتیب  11و  12درجه سانتیگراد بوده است.

قابلیت برآورد رطوبت خاک با استفاده از اینرسی حرارتی و دادههای ماهوارهای مودیس11 ...

جدول  -9مقدار  a,bو دمای حداقل در محدوده مطالعاتی دو دورههای زمانی مختلف
𝑻𝑺 min

b

a

تاریخ

22

917111

-117151

1911/11/11

21

927122

-917192

1911/11/25

25

917192

-117111

1911/11/21

19725

217111

-917121

1911/11/29

12725

217111

-917151

191111//21

12

217122

-91721

1911/11/22

25

197512

-117211

1911/52/19

11725

157191

-957122

1911/52/11

11

117121

-197511

1911/52/12

11

117152

-917112

1911/52/11

25

117219

-257122

1911/52/11

11

197519

-127111

1911/52/11

شکل  -1نقشه شاخص  TVDIدر تاریخهای مختلف در منطقه موردمطالعه
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تغییرات رطوبت خاک بهشدت بر تعادل انرژی سطح ،رواناب منطقه ،فرسایش زمین
و بهرهوری از پوشش گیاهی تأثیر میگذارد .با توجه به نتایج شاخص رطوبتی
بهدستآمده از تصاویر مودیس ،میزان تغییرات این شاخص از تاریخ  1911/11/11تا
 1911/11/21که قبل بارش بوده ،حداکثر به  5/1رسیده که در قسمت شرق و جنوب
غربی بوده و کمترین میزان رطوبت هم به  5/1رسیده که عمدتا در بعضی از منا طق
شمالی و جنوبی مشاهده می شود .شیب نسبتاً کم این مناطق باعث شده میزان رطوبت
در این قسمت نسبت به سایر قسمتها بیشتر باشد .در روزهای  29تا  22بهمن 1911که
روزهای بعد از بارش میباشند همچنین برای دوره خشک یعنی از تاریخ 1911/52/19
تا  1911/52/11میزان شاخص رطوبتی در اکثر بخش های مورد مطالعه پایین است .در
روز  1911/52/19باالترین میزان رطوبت  5/92و کمترین آن  5/52است که نسبت به
روزهای دیگر این دوره شاخص رطوبتی مقدار بیشتری را نشان میدهد .روز  11مرداد
ماه یکی از خشکترین و کم رطوبتترین روزهای مورد مطالعه است ،چون حداقل
تغییرات رطوبتی  5و حداکثر آن به  5/2می رسد .در هر دو ششروز مرطوب سال و
ششروزه دوره خشک ،بیشترین میزان شاخص رطوبتی با توجه به شیب منطقه در قسمت
جنوب و جنوب غربی بوده مشاهده می شود.
اینرسی حرارت ظاهری که با استفاده از آلبدو و تفاوت دمای شب و روز به دست
میآید ،در شکل ( ،)2برای تاریخهای مختلف نشان دادهشده است .روزهای قبل از بارش
(تاریخ  11تا  21بهمنماه  )1911حداقل و حداکثر اینرسی به ترتیب  5/52تا  5/51بوده
و در سه روز بعد از بارش (تاریخ  29تا  22بهمنماه  )1911اینرسی حرارتی افزایش
پیداکرده است و حداقل و حداکثر اینرسی  5/52تا  5/1میباشد؛ اما در روزهای دوره
خشکی موردمطالعه  ،اینرسی به میزان زیادی کاهش را نشان میدهد .در روزهای خشکی
که بین تاریخ  19تا  11مردادماه  1911بوده ،میزان اینرسی حرارتی بین  5/51تا 5/52
میباشد که نسبت به دوره قبل از بارش  5/59و نسبت به دوره بعد از بارش  5/52کاهش
را نشان میدهد .با توجه به نقشههای ارائهشده ،این موضوع تائید میشود که با افزایش
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رطوبت ،میزان اینرسی حرارت ظاهری نیز افزایش پیدا میکند .بهعبارتدیگر در هر
قسمت که رطوبت افزایش پ یداکرده باعث افزایش اینرسی حرارت ظاهری در آن قسمت
شده و عکس همین موضوع نیز صادق است.
الزم به ذکر است در نتایج شاخص رطوبتی حاصل از روش اینرسی حرارتی ظاهری
( )ATI1محاسبهشده از تصاویر ماهوارهای مناطق سفید رنگ بر ابر داللت دارد .این مناطق
از تصویر ماسک و قبل از محاسبه شاخص حذف شده است.

شکل  -5نقشههای  ATIدر تاریخهای مختلف در منطقه موردمطالعه
Apparent Thermal Inertia

1
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مقایسه اینرسی حرارتی ظاهری و شاخص رطوبتی  TVDIو دمای سطح زمین:
در شکل ( )1نتایج حاصل از اینرسی حرارتی ظاهری و شاخص رطوبتی  TVDIو دمای
سطح زمین برای روز دوم قبل از بارش در تاریخ  1911/11/25نشان دادهشده است.

شکل  -5نقشه  TVDIو 9911/99/02 ATI

همانگونه که در تصاویر نیز مشخص است و با خطوط نمایش داده شده ،اینرسی
حرارت ظاهری و شاخص رطوبتی  TVDIدارای رابطه مستقیم میباشند که تغییر در یکی
از آنها باعث تغییر مستقیم در دیگری میشود .بیشترین مقدار  TVDIدر جنوب منطقه
مورد مطالعه و بعلت مجاورت با حاشیه مرطوب کویر ابرکوه است.

شکل  -1نقشه  TVDIو 9911/99/05 ATI
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شکل ( ،)1مربوط به اینرسی حرارت ظاهری و شاخص  TVDIدر دوره بعد از بارش
میباشد .همانطور که در تصویر نیز مشخصشده است ،در بعضی نقاط با افزایش
شاخص  ،TVDIمیزان اینرسی نیز افزایشیافته است و با کاهش رطوبت نیز اینرسی کاهش
داشته است که بیشترین میزان اینرسی حرارت ظاهری بین  5/51تا  5/52است و حداکثر
آن نیز به  5/1میرسد .در این روز نسبت به دوره قبل از بارش میزان اینرسی ،افزایش
 5/52را در بسیاری از مناطق داشته است.
شکل ( ،)1مربوط به (اینرسی و رطوبت) ،مربوط به تابستان یعنی تاریخ 1911/52/11
میباشد.

شکل  -1نقشه  TVDIو 9911/25/91 ATI

در شکل ( ،)1در سه نقطه شاخص  TVDIو اینرسی حرارت ظاهری با هم مقایسه
شدهاند .همانطور که از مقایسه نتایج مشخصشده ،افزایش رطوبت یا اینرسی حرارتی
باعث افزایش دیگری شده است.
نمایش تغییرات رطوبت و اینرسی حرارت ظاهری در نقاط مشخص روی تصویر:
شکل ( ،)1نمودار میزان تغییرات شاخص رطوبتی  TVDIو اینرسی حرارت ظاهری
اندازهگیری شده را در منطقه موردمطالعه روی تصاویر نشان میدهد .همانطور که
مشخص نیز هست تغییرات رطوبت و اینرسی به هم وابستهاند.
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شکل  -1نمودار میزان رطوبت و اینرسی حرارت ظاهری در نقاط نمونهبرداری روی
تصویر

ارزیابی شاخص حاصل از اینرسی حرارت ظاهری:
نمودارهای نشان داده شده در شکل  15رابطه بین دو شاخص رطوبتی مورد استفاده در این
مطالعه را نشان می دهد .با توجه به این نمودارها این نتیجه حاصل میشود که بین شاخص
 TVDIو شاخص رطوبتی حاصل از روش اینرسی حرارت ظاهری رابطه خطی برقرار است.
مقدار حداقل و حداکثر خطا ( )RMSEطبق اطالعات مندرج در این نمودارها به ترتیب  5/1و
 5/29محاسبه گردیده است.

نتیجهگیری
رطوبت خاک یک متغیر بسیار مهم در یک سیستم آبوهوا است ،زیرا بسیاری از
فرایندها را در این سیستم کنترل می نماید .همچنین رطوبت خاک ک متغیر بنیادی زیست
محیطی به شمار می رود که بر زندگی گیاهی ،جانوری و میکروارگانیسمها مستقیماً
تأثیرگذار بوده و نقش عمدهای در تبادالت انرژی بین هوا و خاک دارد .در مطالعه حاضر،
به بررسی و تشخیص میزان تغییرات رطوبت در منطقه مرتاضیه که یکی از مناطق استان
یزد و در جنوب غربی شهر یزد قرار دارد ،پرداختهشده است .برآورد میزان تغییرات مکانی
رطوبت با استفاده از دو شاخص ( TVDIمحاسبه شده از دادههای حرارتی و شاخص
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پوشش گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره ای) و اینرسی حرارتی ظاهری (حاصل از
تغییرات دمایی سطح زمین در دو زمان مختلف و متغیر آلبدو) استفاده شد.

شکل  -92نمودار  TVDIبرحسب  ATIدر تاریخهای مختلف موردمطالعه

15

کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 9911

در این پژوهش میزان تغییرات رطوبت سطحی با استفاده از این دو شاخص در دو
تاریخ متفاوت که کالً متشکل از  12روز که یکی در زمان مرطوب بودن زمین یعنی تاریخ
 11تا  22بهمن  1911و دیگری در زمان خشک بودن زمین یعنی تاریخ  19تا  11مرداد
 1911بوده ،بررسیشده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش اینرسی
حرارت ظاهری ،میزان شاخص رطوبتی  TVDIافزایش پیدا میکند .در تصاویر مربوط
به شاخص های رطوبتی مورد مطالعه ،بیشترین میزان رطوبت سطحی در همهی دوره
موردمطالعه مربوط به جنوب غربی بوده است .با توجه به نتایج در سه روز قبل از بارش
از تاریخ  11تا  21بهمنماه  ،1911میزان حداکثر تغییرات رطوبت به  5/2میرسد؛ اما در
سه روز بعد از بارش ،رطوبت به میزان زیادی افزایش پیداکرده تا حدی که در بعضی
مناطق به نزدیک  1میرسد .در این سه روز حداقل رطوبت  5/2بوده است .این افزایش
رطوبت که ناشی از بارندگی است .در شش روز دوره تابستان میزان تغییرات رطوبت
سطحی نسبت به دوره قبل و بعد از بارش (زمستان) کاهش چشمگیری را نشان میدهد
و با توجه به نتایج مربوط به اینرسی حرارت ظاهری در سه روز قبل از بارش ،میزان
اینرسی بین  5/52تا  5/51بوده است .در این دوره نیز بیشترین میزان اینرسی با بیشترین
میزان رطوبت هم خوانی دارد .میزان اینرسی حرارت ظاهری در سه روز بعد از بارش
نسبت به سه روز قبل از بارش  5/59افزایش را نشان میدهد .میزان اینرسی با توجه به
میزان بارندگی و دما نیز کاهشیافته و میزان رطوبت سطحی زیاد میگردد .میزان اینرسی
حرارت ظاهری در این دوره بین  5/51تا  5/12بوده است.
در شش روز دیگر یعنی  19تا  11مرداد  1911که میزان رطوبت پایین و دما باال
است ،اینرسی حرارت ظاهری نیز پایین میباشد .در این دوره میزان اینرسی حرارت
ظاهری بین  5/51تا  5/51و تا حداکثر  5/522بوده است .در این دوره بخصوص روز
 11مردادماه ،میزان اینرسی در اکثر نقاط به حد  5تا  5751میرسد .درمجموع میتوان
گفت روند تغییرات شاخص  TVDIو اینرسی حرارت ظاهری مشابه بوده و در مناطقی
که هر یک از این شاخص ها کاهش و افزایش مقادیر را داشته اند دیگری نیز به همان
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 اگرچه در تحقیقات گذشته نیز روش اینرسی حرارتی.نسبت تغییرات را نشان می دهد
را روش نسبتاً مناسبی برای تخمین رطوبت سطحی خاک میدانند با این حال عواملی
مانند وجود پوشش گیاهی و زبری خاک ممکن است باعث کاهش دقت محاسبهی
رطوبت خاک از طریق داده های سنجش از دوری شود (محمود انزابی و همکاران
.)1911،
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Abstract
Soil moisture controls many processes in the climate and is
considered as a very important variable in the ecosystem and a basic
parameter of the environment. It directly influences the life of plants,
animals and microorganisms and plays a major role in the energy
exchange between air and soil. The purpose of this study is to estimate
the surface moisture of soil using the temperature indicators of the earth
surface and the inertia of apparent heat. Therefore, MODIS images
were used in Mortazie area of Yazd province in two different time
periods, one from Feb, 8, 2018 to Feb, 14, 2018 and the other in the
summer from July, 4, 2018 to July, 9, 2018. Also, the temperaturevegetation drought index, mostly used in previous research on soil
moisture was applied to evaluates results. The apparent thermal inertia
was obtained from images of morning and evening modes from Terra
and Aqua satellites. A linear relationship was established between the
temperature-vegetation drought index and the apparent heat inertia on
specific days. The RMSE and R2 were found to be 0.15 and 0.86 on
July, 7, 2018 and 0.18 and 0.76 on Feb, 9, 2018 respectively. The
overall results showed a linear and direct relationship between the
apparent thermal inertia and the TVDI surface moisture index.
Keywords: Land Surface Temperature (LST), Normalized Differential
Vegetation Index (NDVI), Soil moisture, Apparent thermal inertia,
Mortazieh area.
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