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 8اي لندست تصاویر ماهواره LSTبرآورد رطوبت سطحی خاك با استفاده از شاخص 
  )ه گاو دره سنندجضحو(

  
 4، صالح الدین زاهدي*3، باقر قرمز چشمه2، میر مسعود خیر خواه زرکش1عثمان صالح زاده

 کارشناسی ارشد مطالعات آب وخاك، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهراندانش اموخته  .1
 ، تهرانکشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزيآبخیزداري  دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاك و .2

 baghergh@gmail.com نتهرا پژوهشکده حفاظت خاك وآبخیزداري کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،استادیار،  .3
 مربی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي .4

 
 
 
 

  چکیده
رطوبت خاك سطحی متغیري مهم در چرخه آبی طبیعت است که . برآورد رطوبت خاك سطحی براي مدیریت بهینه منابع آب وخاك ضروري است

هدف از انجام این پژوهش، . نقش مهمی در تعادل جهانی آب و انرژي به واسطه تاثیر بر فرایندهاي هیدرولوژیک، اکولوژیک و هواشناسی دارد
سنجنده  Landsat8بدین منظور با استفاده از تصاویر . استدر حوضه گاو دره سنندج  LSTك سطحی با استفاده از شاخص برآورد رطوبت خا

ETM +د شاي استخراج  الذکر از تصاویر ماهواره شاخص مورد نظر استخراج و با استفاده از الگوریتم تک پنجره مجزا مقادیر مربوط به شاخص فوق
افزار  سپس با استفاده از نرم. در دو دوره زمانی زمستان و بهار واسنجی و اعتبار سنجی شدند TDR گیري شده با دستگاه دازههاي زمینی انو با داده
SPSS  نتایج حاصل نشان داد که مدل مذکور داراي خطاي حدود . دشنتایج نهایی از نظر نرمال بودن و ضریب همبستگی و ضریب تعیین تفسیر

برآورد  درترکیب شاخص مورد بررسی  کمتا بدهنده دقت نس که نشانمد آدست  هب R2( 14/0( راي ضریب همبستگیدرصد و همچنین دا پنج
  .نسبتا ضعیفی استهاي مذکور داراي عملکرد  توان اظهار داشت که مدل رطوبت سطحی خاك در حوضه گاو دره است و می

  
  .TDR، سنجش از دور، LSTه گاودره، ض، حو+ETMرطوبت سطح خاك، سنجنده   :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
اي آبشـناختی،   هـاي چرخـه   عنوان یک متغیر در همه مدل بایست به اي مهم از توازن جهانی آب و انرژي است که می رطوبت خاك مولفه

دریـک  . شـود  گیـري مـی   هاي مختلفـی انـدازه   رطوبت خاك به روش. هواشناختی، رشد گیاه، بیوژئوشیمیایی و جوي در نظر گرفته شود
  TDR هاي الکترومغناطیسـی همچـون   روش هاي معمول همانند روش وزنی و توان به دو گروه روش ها را می بندي کلی، این روش دسته

هاي سنجش از دور براي برآورد رطوبت خاك شامل روش تکنیک). 2005و همکاران،  Lunt(بندي کرد  سنجش از دور تقسیم و GPRو 
هـاي نـوري    در روش. ادون قرمز حرارتی و ماکروویو فعال وغیر فعال هستند که هر کدام نقاط ضعف وقـوت خـود را دارنـد   هاي نوري، م

ثیر سایر عوامل بر بازتاب خاك باعـث ایجـاد خطـا    أشود که در این میان ت ارتباط بازتاب از سطح خاك با مقدار رطوبت خاك بررسی می
در مراتـع کوهسـتانی   ) 1396، حمیـد نـوري و فرامـرزي   (در این راستا  )QU ،2009 و  Wang(د شودر مقادیر رطوبت برآورد شده می

. مالیر به این نتیجه رسیدند که با استفاده از شاخص پوشش گیاهی والگوریتم سبال با دقت خوبی میتوان رطوبت خاك را بـرآورد نمـود  
در خصوص ارزیابی تخمین رطوبت خاك در مراتع با استفاده از سنجش از دور در مراتع کوهسـتانی مالیربـا   ) 1396 ، فرامرزي(نوري و 

استفاده از الگوریتم سبال به این نتیجه رسیدند که با استفاده از شاخص پوشش گیاهی والگوریتم سبال با دقت خوبی می توان رطوبـت  
ورد آتـوان بـراي بـر    هـا مـی  نشان دادنـد از ترکیـب شـاخص   ) 1997، و همکاران Gillies( )1994 ،و همکاران Carlson(.را برآورد نمود

به عبارت دیگر، . هاي حرارتی خاك دارد ثیراتی فراوان بر ویژگیأتغییرات رطوبت خاك،  ت. رطوبت خاك با دقت قابل قبول استفاده کرد
لذا با توجه به اهمیت این موضوع در این پـژوهش  ). Engman ،1985(دارد تغییرات روزانه دما، همبستگی باالیی با مقدار رطوبت خاك 

در این روش، میزان گسیل گرما از سطح زمین بـا طـول   . است 8لندست  11و  10هاي نوارتمرکز بر روي محدوده مادون قرمز حرارتی 
ك با این روش، نیاز به برآورد دماي سـطحی  تخمین رطوبت خا).  Curran ،1985( گیري می شود میکرومتر اندازه 14تا  5/3موج هاي 

، وابسـتگی  ) LST( دمـاي سـطح زمـین    و) NDVI( پوشـش گیـاهی  . ) Qu  ،2009و  Wang(شـاخص پوشـش گیـاهی دارد     خاك و
رطوبت خاك مهم ترین متغیري است که با کنترل تبخیر و تعرق از سطح خـاك و گیاهـان، هـر    . اي بر روي رطوبت خاك دارند پیچیده

در سـطح  ( رطوبت خاك)در نتیجه اندازه گیري و مطالعه نوسان هاي این متغیر . چرخه آب، کربن و انرژي را به هم مرتبط می کندسه 
کره زمین، این امکان را فراهم می آورد که به بررسی دقیق تر و جامع تر این سه چرخه مهم طبیعت پرداخته شود لذا در ایـن پـژوهش   

و همچنین ترکیب این شاخص با استفاده از مدل رگرسـیون   LST ه گاو دره سنندج با استفاده شاخصضوبه برآورد رطوبت خاك در ح
 .چند متغییره و مقایسه آنها با داده هاي واقعی اندازه گیري شده پرداخته شد

 
 مواد وروش ها

  35ْ  31َ  18و ً  35ْ   29َ  10هاي  ً-منطقه مورد مطالعه در این پژوهش حوضه گاودره سنندج  است که از نظر جغرافیایی بین عرض
موقعیت  1شکل . شرقی، در استان کردستان و شهرستان سنندج قرار گرفته است 46ْ 50َ 30و ً  46ْ  48َ  38هاي ً شمالی و طول

   .دهدحوضه مورد مطالعه را نشان می
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  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در کشور و استان - 1شکل

  
برداري در حوضه گاودره سنندج در مرتبه اول انتخاب نقاط با موقعیت مکانی مناسب که  انتخاب نقاط نمونه بندي و مبناي قطعه

لذا با تلفیق اهمیت . است +ETM نماینده کل حوضه باشد ودر مرتبه دوم همپوشانی پیکسل هاي حرارتی وانعکاسی تصاویر سنجنده
 برداري در حوضه تعیین و نقاط نمونه ArcGIS ونرم افزار (GPS) موقعیت یاب جهانی سامانهاین دو مساله با استفاده از ابزار 

عنوان ایستگاه  به پیکسل ماهواره نقطه مرکز پنجهاي مختلف در هر  بر این اساس در شیب. بندي منطقه صورت پذیرفت قطعه
در تخمین  +ETM صاویر دریافتی از سنجندهو ت  LSTسازي شده شاخص منظور مقایسه نتایج شبیه به. دشبرداري تعیین  نمونه

یاب  رطوبت خاك با مقادیر واقعی رطوبت، در حوضه گاودره نقاط مورد نظر انتخاب وپس از تعیین موقعیت آن با دستگاه موقعیت
انتخاب  د،شگونه که ذکر همان. دشاقدام   TDR متري خاك با دستگاه سانتی 10جهانی نسبت به برداشت وثبت رطوبت آن در عمق 

با پراکنش مناسب  صورت تصادفی و هب ETM+ (30*30) انعکاسی سنجنده(هاي  پیکسل کمینهبرداري با توجه به اندازه  نقاط نمونه
کیلومتر در  ETM+   )1 هاي حرارتی سنجنده همچنین با توجه به اندازه پیکسل. دشکه نماینده کل خصوصیات حوضه است انتخاب 

منظور ارزیابی رطوبت  در این تحقیق به .انعکاسی سنجنده باشند هاي حرارتی و نقاط در فصل مشترك پیکسلسعی شد که ) کیلومتر 1
هاي استفاده شد و پس از پردازش اولیه و انجام تصحیح LST و شاخص 8هاي لندست ه گاوره سنندج از دادهضسطحی خاك در حو

مورد مطالعه به بررسی رابطه بین رطوبت برآورد شده با استفاده از  ب شاخصاي و استخراج ضرایصورت گرفته بر روي تصاویر ماهواره
   .پرداخته شد (TDR) مذکور و رطوبت برداشت شده میدانی با استفاده از دستگاه انعکاس سنج زمانی  شاخص

 11و 10باندهاي حرارتی  8لندست +  ETMدر سنجنده . اي مختلف، متفاوت میباشد در تصاویر ماهواره) LST(محاسبه دماي زمین 
یا استفاده از تصاویرکه در فصل سرما ثبت  در مناطق سردسیر و LSTبراي تهیه  .براي براورد دماي سطح زمین قابل استفاده هستند

با استفاده از تصاویري که در فصل گرما ثبت شده است بهتر  استفاده شود ولی در مناطق گرمسیر 10 نوارشده اند بهتر است که از 
  .شوداستفاده  8لندست  11نوار است از 

  
  نتایج وبحث
ه به پردازش تصاویري ضنقطه مختلف در سطح حو 30در  TDR گیري رطوبت به صورت میدانی با استفاده از دستگاه پس از اندازه

ه گاو ضمتوسط رطوبت حو TDR بر اساس نتایج حاصل از دستگاه). 2شکل (پرداخته شد  LST اي و استخراج ضرایب شاخص ماهواره
  .درصد است 4/19دره برابر با 
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  LST نقشه شاخص دماي سطح زمین -2شکل

  
گیري  هاي مذکور با رطوبت اندازه نیاز است که معادله خط ضرایب استخراجی شاخص LST برآورد میزان رطوبت از طریق شاخص براي

هاي مورد بررسی به نمایش و ارائه معادله خط شاخص 3ه مورد مطالعه مشخص شود به همین منظور در شکل ضشده در سطح حو
  .پرداخته شده است

  

  
   LST رابطه  رطوبت نسبی خاك سطحی  و  - 3شکل

  
هاي بررسی، به ترسیم نمودار دادههاي برآورد شده به وسیله شاخص مورد پس از اعمال ضرایب معادله خط رگرسیون و محاسبه داده

و جدول  4شکل(هاي مذکور پرداخته شد ها و دقت شاخصمقایسه داده براي LST وسیله شاخص گیري شده و برآورده شده بهاندازه
میزان رطوبت را برآورد کرده  ضعیفیبا دقت نسبتاً  LST وسیله شاخص هاي برآورد شده به نتایج حاصل بیانگر آن است که داده .)1
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بوده ولی در برخی گیري شده و برآورده شده در بعضی نقاط بر هم منطبق هاي اندازهدهد دادهنشان می 4است و همان طور که شکل 
  . هاي برآوردي دارند اي اختالف زیادي را با داده هاي مشاهده نقاط نیز از داده

   

 
 هاي مختلفوسیله شاخص شده و برآورد شده بهگیري  مقایسه رطوبت اندازه-4شکل 

 
  و رطوبت نسبی  LSTرابطه    - 1جدول 

رگرسیون چند 
سطح  آماره t خطاي استاندارد ضرایب متغیره

داري معنی  
68/24 ضریب ثابت  513/18  33/1  194/0  

LST 95/0  354/0  687/2  012/0  

  
  گیرينتیجه

هاي ویژه  هاي اولیه براي شناسایی خصوصیات طبیعی و تواناز گام+ ETMتصاویر سنجنده  وسیلهبهتعیین رطوبت الیه سطحی خاك 
هاي روزانه آن، میاطالع دقیق از میزان رطوبت و نوسان. باشد برداري بهینه از امکانات آن، به طریق علمی می منطقه مورد نظر و بهره

هاي اقلیمی با سالی و سایر پدیده بینی سیل، خشکیه سطحی خاك، پیشهاي رطوبت التواند راهکارهایی مناسب در جهت تهیه نقشه
در این . در اختیار داشتن تغییرات زمانی و مکانی رطوبت خاك، مطالعات کشاورزي و منابع طبیعی، مدیریت مرتع و غیره فراهم نماید

در حوضه گاوره سنندج  LST و شاخص 8دست پژوهش به بررسی امکان برآورد رطوبت سطحی خاك با استفاده از تصاویر ماهواره لن
در این  . است بوده رآورد رطوبت خاك برخوردارنسبتا ضعیفی در باز توانایی ) LST(نتایج حاصل نشان داد شاخص دما . پرداخته شد

می توان از این  هستندهاي مختلف که نیاز به ورودي رطوبت خاك  منطقه نتایج از دقت کمی برخوردار بود ولی در مواقعی که در مدل
ها مانند پوشش گیاهی  هاي تصاویر لندست در برآورد رطوبت نسبی می توان ا دیگر شاخص براي استفاده از قابلیت. ها استفاده کرد داده
  . ها به یک مدل بهتري دست یافت شاخص رطوبتی و ترکیب این شاخصو یا 

 
 منابع

، بانک اطالعات پژوهشکده اقلیم شناسـی ،تحقیقـات هواشناسـی کشـاورزي اطالعـات      )1378(سهیال،  ،جوانی،  جواد ،احمدیانبداق جمالی، جواد، 
 ).ع(علیزاده ،رابطه آب وخاك وگیاه ، دانشگاه امام رضا  امین مربوط به اندازه گیري رطوبت خاك

آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشـگاه شـهید    ، مطالب درسیِ آمار مهندسی پیشرفته، دوره دکتري هیدرولوژي و منابع)1391(پرهام، غالمعلی 
 .صفحه 119چمران اهواز، 

سیستم مراقبت از شدت ووسعت خشکسالی بر اسـاس پهنـه بنـدي نمایـه پـالمر      "، ) 1379( ،جواد احمدیان، جواد، سهیال، بداق جمالی، جوانمرد،
 . اولین کنفرانس مقابله با کم آبی وخشکسالی ، جهاد دانشگاهی استان کرمان"

، ارائه یک الگوریتم پنجره مجزا نوین به منظورتخمین دماي سطح زمین )1394(  ،سراجیان ، محمد رضا ،آخوندزاده، مهدي ،جویباري مقدم، یاسر 
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 .1نشریه علمی پژوهشی علوم وفنون نقشه برداري، دوره پنجم ،شماره “8-از دادههاي ماهواره لندست
، تخمین رطوبت خاك با استفاده از ترکیب تصاویر حرارتی و شاخص پوشش گیاهی، سومین همایش ملـی توسـعه پایـدار    )1393(  یوسف، ،رضایی

 . روستایی، همدان، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه
سنجی دماي سطح حاصل از تصاویر اعتبار“ ، )1395(، رضایی، یوسف ،ناظم السادات، محمد جعفر ،فخاري زاده شیرازي، الهام ،سبزیپرور، علی اکبر

نشریه پژوهشهاي حفاظت آب و خاك جلـد بیسـت و سـوم،    ”)   مزارع گندم دشت مرودشت: مطالعه موردي.(5 -ماهوارهاي مودیس و لندست
 .شماره چهارم

Brocca, L., Hasenauer, S., Lacava, T., Melone, F., Moramarco, T., Wagner, W., Dorigo, W., Matgen, P., 
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