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فرامقياسسازی ويژگیهای هيدروليکی خاک در مقياس منطقهای بر اساس توپوگرافی
3

ابراهيم بابائيان ،3مهدی همايی *2و علیاکبر نوروزی

 .1دانشجوی دکتری ،گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 .2استاد گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 .3استادیار سنجش از دور ،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،تهران
(تاریخ دریافت -1331 /12 /22 :تاریخ بازنگری -1332 /7 /11 :تاریخ تصویب)1332 /8 /22 :

چکيده
برآورد ویژگیهای هیدرولیکی مؤثر خاک در مقیاس بزرگ بهعنوان یک چالش مهم در مدلسازی هیدرولوژیک مطرح
است .هدف از این پژوهش ،محاسبه مقادیر مؤثر پارامترهای هیدرولیکی مدل ونگنوختن-معلم از طریق فرامقیاسسازی
توابع انتقالی خاک ( )PTFsو توابع انتقالی طیفی ( )SPTFs ،STFsدر مقیاس منطقهای و بر اساس توپوگرافی بود .منطقه
مورد مطالعه بخشی از زیرحوزه آبخیز زنجانرود به وسعت  211کیلومتر مربع بود .بدین منظور ،با استفاده از روش عملگر
متوسط توان ( )PAOپارامترهای  n ،  ،  sو  ln Ksدر مقیاس نقطهای به پیکسلهایی به ابعاد یک کیلومتر
فرامقیاس شدند .بر پایه نتایج بهدست آمده ،همبستگی زیاد و معنیداری ( )R<1/11بین پارامترهای هیدرولیکی
مشاهدهای و تخمینی فرامقیاس بهدست آمد .همچنینSTF ،های فرامقیاس بیشترین همبستگی معنیدار را با مقادیر
مشاهدهای فرامقیاس (یعنی مقادیر اندازهگیری شده در آزمایشگاه که با روش  PAOفرامقیاس شدند) برای پارامترهای
 )1/71( n ،)1/21( و  )1/82( ln Ksو PTFهای فرامقیاس بیشترین مقدار  Rمعنیدار را برای  )1/11(  sنشان
دادند .روش  PAOدر پیکسلهایی که با بیشترین مقدار شاخص توپوگرافی ( )CTIهمراه بودند ،بهترین عملکرد را نشان
دادند .بیشترین مقادیر  Rبین پارامترهای  و  nبا انحراف معیار  CTIو برای پارامترهای   sو  ln Ksبا مقادیر
میانگین  CTIبهدست آمد .رطوبت تخمینی حاصل از دادههای  ASARهمبستگی باال ( )-1/213و معنیدار ()p>1/111
با میانگین  CTIنشان داد .نتایج این پژوهش نشان داد که توپوگرافی عامل مهمی در شناسایی مقادیر مؤثر ویژگیهای
هیدرولیکی خاک در مقیاس منطقهای است.
واژههای کليدی :توابع انتقالی خاک ،توابع انتقالی طیفی ،توپوگرافی ،فرامقیاسسازی ،عملگر متوسط توان ،ونگنوختن-
معلم

مقدمه

3

مقیاسسازی ( )Scalingپارامترهای هیدرولیکی خاک برای
مطالعه دقیقتر و استفاده کارآمدتر از مدلهای هیدرولوژیک،
هواشناسی و اکولوژیک دارای اهمیت بسیاری است .اطالع از
اینکه چگونه پارامترهای هیدرولیکی خاک در مقیاسهای
مختلف مکانی بهدلیل تغییرات در پارامترهایی همچون بافت
خاک ،ساختمان خاک ،پوشش گیاهی و توپوگرافی تحت تأثیر
قرار میگیرند ،الزمه مقیاسسازی چنین ویژگیهایی است.
فرامقیاسسازی ( )Upscalingویژگیهای هیدرولیکی خاک
فرآیندی است که طی آن ویژگیهای هیدرولیکی از مقیاس
اندازهگیری شده یا نقطهای به مقیاسی بزرگتر که نشاندهنده
مقادیر مؤثر پارامترهای هیدرولیکی است ،تبدیل میشود که
*نویسنده مسئولmhomaee@modares.ac.ir :

میتوان از چنین مقادیر مؤثری در مدلسازی فرآیندهای
هیدرولوژیک و بزرگمقیاس (مزرعه ،حوزه آبخیز) استفاده کرد.
ویژگیهای هیدرولیکی خاک به طور وسیعی در مقیاس نقطهای
اندازهگیری و در مقیاس مزرعه یا بزرگتر مورد استفاده قرار
گرفتهاند .بنابراین ،لزوم فرامقیاسسازی بهدلیل اختالف در
مقیاس مقادیر اندازهگیری شده با مقیاس شبیهسازی عددی
فرآیندهای هیدرولوژیک است ( Wen and Gomez-Hernandez,
.)1996
از نظر مقیاس مکانی ،متغیرهای ژئوفیزیکی و اقلیمی اثر-
گذار بر ویژگیهای هیدرولیکی خاک ،در مقیاسهای چند متر تا
چند صد کیلومتر رخ میدهند .توپوگرافی یکی از متغیرهای
کلیدی در کنترل توزیع مکانی رطوبت خاک در مقیاس بزرگ
محسوب میشود ( Mohanty and Mously, 2000; Famiglietti
 .)et al., 1998; Hawley et al., 1983عالوه بر توپوگرافی،
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متغیرهای همچون ویژگیهای فیزیکی خاک ،پوشش گیاهی و
اقلیم نیز باعث تغییر در توزیع مکانی رطوبت خاک در مقیاس
بزرگ میشوند ( Famiglietti et al., 1998; Vereecken et al.,
 .)2008مشخصههای توپوگرافی (ارتفاع ،درجه و جهت شیب)
باعث ایجاد رواناب سطحی و نیز جریانهای زیرسطحی در ناحیه
غیراشباع میشوند .تغییرپذیری مکانی در رطوبت خاک ممکن
است ناشی از تغییرات در ویژگیهای هیدرولیکی خاک باشد
( .)Kohnke and Franzmeier, 1995پژوهشها نشان داده
خاکهایی که ویژگیهای مورفولوژیک مشابه داشته و دارای
پوشش گیاهی یکسان هستند ،امّا از نظر مشخصههای
توپوگرافی و موقعیت زمیننما دارای اختالف هستند ،الگوهای
مختلفی در توزیع رطوبت خاک نشان خواهند داد ( ;Lag, 1951
 ،)Tedrow, 1951زیرا تغییر در ویژگیهای توپوگرافی (مثال
ناشی از اثر شیب و ثقل زمین) میتواند باعث تغییر در گرادیان
هیدرولیکی به عنوان یکی از پارامترهای هیدرولیکی خاک شود
که میتواند بر روی تغییرات مکانی رطوبت خاک اثرگذار باشد.
اخیراً ،در پژوهشی ) Jana and Mohanty (2012cبه
کمک دادههای سنجش از دور ماهوارهای اقدام به ارزیابی
رویکردهای مختلف مقیاسسازی بهمنظور برآورد ویژگیهای
هیدرولیکی خاک کردند .آنها با استفاده از شبیهسازی حرکت
آب در خاک در حالت سهبعدی ( )HYDRUS-3Dدر هر
پیکسل (به ابعاد یک کیلومتر) و مقایسه نتایج شبیهسازی
(رطوبت خاک) با مقادیر برآوردی توسط سنجنده ،ESTAR
دقت پارامترهای هیدرولیکی فرامقیاس را ارزیابی کردند.
فرامقیاسسازی پارامترها از مقیاس  31متر به یک کیلومتر و بر
اساس تغییرات در توپوگرافی انجام شد .زیرا توپوگرافی نقش
مهمی در الگوی جریان و توزیع خاک ایفا میکند .بر پایه نتایج
آنها ،فرامقیاسسازی مبتنی بر توپوگرافی منجر به دقت قابل
قبولی در شبیهسازی رطوبت خاک شد.
یکی از روشهای رقیب روش مدلسازی معکوس ،روش
تلفیق اطالعات مبتنی بر رویکرد زنجیره مارکف مونتکارلو
( )Marcov Chain Monte Carlo( )MCMCمیباشد که توسط
) Das et al. (2008برای فرامقیاس کردن پارامترهای
هیدرولیکی پیشنهاد شده است .در این روش از مدلهای جامع
خاک-گیاه-نیوار که تحت عنوان مدلهای SVAT
( )SoilVegetation Atmosphere Transferشناخته میشوند به
همراه سری زمانی دادههای رطوبت خاک ،پوشش گیاهی و
بارش استفاده میشود .تمرکز ویژه آنها بر روی ارزیابی رطوبت
خاک تخمینی توسط سنجنده  AMSR-Eماهواره  Aquaبا
استفاده از روش مقیاسسازی مبتنی بر  MCMCبود .بر اساس

مطالعه آنها ،رطوبت خاک در مقیاسی منطبق با پیکسلهای
سنجنده  AMSR-Eو با این فرض که مقادیر پالسهای
مایکروویو و تغییرات زمانی-مکانی آنها در سطح خاک میتواند
توسط پارامترهای فرامقیاس ارائه شود ،مدلسازی شد .آنها
همچنین نشان دادند که دادههای  AMSR-Eدر مناطقی با
پوشش گیاهی متراکم ،دارای محدودیت است .ضخامت افقهای
خاک از نقطهای به نقطه دیگر متغیر است .بهطور کلی ،درهها
نسبت به مناطق مرتفع دارای عمق خاک بیشتری هستند
( .)Hillel, 1991در مطالعهای ) Wilson et al. (2004بر روی
پنج زیر حوضه از استرالیا و نیوزیلند نشان دادند که تغییرات در
توپوگرافی و توزیع مکانی ویژگیهای خاک و پوشش گیاهی
نقش یکسانی در الگوی تغییرپذیری رطوبت خاک دارند .در
حالیکه ) Western et al. (2004گزارش کردند که متغیر
توپوگرافی در مقایسه با ویژگیهای هیدرولیکی خاک اهمیت
بیشتری در توزیع مکانی رطوبت خاک دارد.
مطالعات فوق نشان میدهد که توپوگرافی عامل مهمی در
شناسایی تغییرپذیری ویژگیهای خاک محسوب میشود و می-
تواند اثر قابل توجهی در مقیاسسازی ویژگیهای هیدرولیکی
خاک داشته باشد .بنابراین این پژوهش ،اثر تغییرات در
توپوگرافی را به عنوان یک عامل مهم در مقیاس منطقهای
(کیلومتر) بر مقادیر مؤثر پارامترهای مدل ونگنوختن-معلم
مورد بررسی قرار میدهد .هدف از انجام این پژوهش ،محاسبه
مقادیر فرامقیاس پارامترهای ونگنوختن-معلم حاصل از کاربرد
رویکردهای مختلف توابع انتقالی با استفاده از روش مقیاس-
سازی مبتنی بر توپوگرافی بود .به طور کلی ارائه فرامقیاسسازی
پارامترهای هیدرولیکی خاک میتواند میزان کاربردی بودن این
پارامترها برای استفاده در مقیاس بزرگتر را که معموالً با
افزایش تغییرات و ناهمگنی در خصوصیات خاک همراه است را
نشان دهد .استفاده از مقادیر مؤثر و فرامقیاس این ویژگیها
میتواند خطاهای ناشی از ناهمگنی محیط را در مطالعه
فرآیندهای آب و خاک کاهش دهد.

مواد و روشها
تئوری
فرامقياسسازی مبتنی بر توپوگرافی يا روش عملگر متوسط توان
()PAO

3

این روش که در حقیقت توسط ) Yager (2001ارائه و در مقاله
) Jana and Mohanty (2012cنیز به آن اشاره شده است،
1. Power Average Operator
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ترکیبی از دو نوع روش فرامقیاسسازی است .در روش مبتنی بر
میانه 1تأکید بر یافتن محتملترین مقدار برای پارامتر مورد نظر
از روی سری دادههای موجود میباشد .در روش مبتنی بر
میانگین ،2مقدار کمّی برای یک پارامتر برابر با میانگین مقادیر
در سری دادهها است .با تلفیق این دو روش ،روش میانگین
توانی حاصل میشود که میتوان از آن به عنوان یک روش
مطلوب برای مقیاسسازی پارامترهای هیدرولیکی خاک استفاده
کرد .بر پایه این روش ،پدونهای خاک که در اطراف یک نقطه
تجمع یافتهاند تمایل دارند ویژگیهای مشابهی از خاک را نشان
دهند .با افزایش فاصله بین پدونها ،همبستگی بین ویژگیهای
خاک نیز کاهش خواهد یافت .این بدین مفهوم است که روش
فرامقیاسسازی بایستی پوشش متقابل بین پدونهایی که در
مجاورت با یکدیگر قرار گرفتهاند را نیز مدنظر قرار دهد .روش
 PAOاین قابلیت را خواهد داشت که ترکیب غیرخطی چنین
دادههایی را بهمنظور پوشش یکدیگر ارائه کند .روش  PAOبر
اساس رابطه ( )1تعریف میشود.
(رابطه )1
که در آن؛
(رابطه )2

)) (
))

(

(

(

)

∑
∑

(

(

)

∑

) (

میانگین توانی مقادیر پارامترهای تا
که در آنها،
پوشش
(
(nتعداد نقاط برای میانگینگیری) و )
مکانی از میباشد .این مشخصه این امکان را فراهم می-
آورد تا دادههایی که در اطراف یک مقدار ویژه تجمع یافتهاند،
به صورت غیرخطی با یکدیگر ترکیب و تلفیق شوند و یک مقدار
ویژه را ارائه کنند .بهطور کلی ،تابع پوشش مکانی بایستی شرط
زیر را دارا باشد.
(
] [ )
(رابطه )3
صورت کلی معادله ( )3بهصورت زیر بیان میشود.
(
)
(
)
(رابطه )2
بوده به کمک رابطه ( )1محاسبه می-
که در آن،
شود .تابع فوق ،یک تابع پیوسته و متقارن بوده و فواصل آن برابر
باشد،
واحد است .همانطور که مشاهده میشود ،اگر
مقدار تابع برابر با  1خواهد بود .با افزایش اختالف بین مقادیر
این دو پارامتر ،مقدار تابع به صفر نزدیک میشود .در روش
 ،PAOپارامتر (اتا) میتواند به عنوان پارامتر مقیاس 3در نظر
گرفته شود .بر این اساس ،پارامتر به عوامل متعددّی از قبیل
1. Mode-like
2.Mean type aggerigation
3.Scaling factor

اختالف ارتفاع ،فواصل بین نقاط ،تغییرات در متغیرهای
اتمسفری ،تغییر در پوشش گیاهی ،تغییر در بافت و ساختمان
خاک بستگی خواهد داشت .در این پژوهش  ،تنها به عنوان
تابعی از اختالف ارتفاع و فاصله افقی بین نقاط مدنظر قرار
گرفته است .با استفاده از رابطه زیر میتوان مقدار پارامتر  را
محاسبه کرد.
(رابطه )1

)

(

)

(

)

(√

(

)

که در آن y ،x ،و  zمختصات جغرافیایی نقاطS ،مقیاس
(وضوح) مکانی است که در آن پارامترهای هیدرولیکی فرامقیاس
میشوند .در رابطه ( ،)1عبارت اول سمت راست اختالف ارتفاع
نرمال شده بین دو نقطه iو  jمیباشد .عبارت دوم ،فاصله خطی
بین مقادیر اندازهگیری شده را بیان میکند که توسط پارامتر
بُعد مقیاس ،نرمال شده است.
فاصلهای که در یک مقیاس به صورت "خیلی دور" در
نظر گرفته شده باشد ،ممکن است در مقیاس درشتتر چندان
دور نباشد .از اینرو ،نرمالسازی فاصله واقعی بوسیله پارامتر بُعد
مقیاس ،روش بسیار مطلوبی را برای محاسبه تابع پوشش فراهم
میآو رد .فواصل خطی بین نقاط ذاتاً به عنوان معیاری برای بیان
تغییرات در توپوگرافی نیست .ممکن است دو نقطهای که در
صفحه  x-yاز یکدیگر بسیار دور هستند ،در جهت  zاختالفی با
یکدیگر نداشته باشند .در چنین حالتی این دو نقطه میتوانند
در مقایسه با نقاطی که در صفحه  x-yنزدیک به یکدیگر بوده
ولی در جهت  zاختالف بسیاری با یکدیگر دارند ،دارای فاصله
خطی یکسان باشند .بنابراین ،اختالف ارتفاع میتواند به عنوان
معیاری از توپوگرافی در نظر گرفته شود .توان دوّم مربوط به
عبارت اوّل سمت راست رابطه ( ،)1نشان دهنده وزن بیشتر
پارامتر ارتفاع در مقایسه با فواصل افقی بین نقاط است .بهطور
خالصه ،نقاط نمونهبرداری و موجود در هر پیکسل بر اساس
فاصله افقی (در جهت  xو  )yو قائم (اختالف ارتفاع ،در جهت )z
به کمک روش عملگر متوسط توان ،میانگینگیری شدند و به
عنوان مقدار متوسط درون یک پیکسل مدنظر قرار گرفتند.
ويژگیهای هيدروليکی خاک

ویژگیهای هیدرولیکی توصیف شونده شامل منحنی مشخصه
رطوبتی و هدایت هیدرولیکی (غیر) اشباع خاک است .منحنی
مشخصه رطوبتی بر پایه مدل ونگنوختن و هدایت هیدرولیکی
غیراشباع خاک بر پایه مدل ونگنوختن-معلم به صورت زیر
توصیف میشوند (.)Mualem, 1976; van Genuchten, 1980
(رابطه )2

] )

(

[

) (
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(رابطه )7

]

}

(

)

[

) (

{

( m=1-1/n,

که در آنها h ،مکش ماتریک ( ، ،)cmو
 )n>1پارامترهای شکل منحنی مشخصه رطوبتی ( بر حسب
 ،cm-1و  nو  mبدون بعد) ( ) ،مقدار رطوبت ( )cm3 cm-3به-
( )cm3 cm-3به
ازای پتانسیلهای ماتریک معین  ،hو
ترتیب مقدار رطوبت باقیمانده و اشباع خاک ks ،و ) k(hبه
ترتیب ضرایب هدایت هیدرولیکی اشباع و غیراشباع (،)cm.d-1
 lپارامتر اتصال (پیچاپیچی) منافذ خاک (بدون بعد و معموالً
برابر با  1/1فرض میشود) است.

منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه بخشی از حوزه آبخیز سفیدرود و زیر حوزه
آبخیز زنجانرود با وسعت  211کیلومتر مربع است .حداقل و
حداکثر ارتفاع منطقه از سطح دریا برابر با  1383و  2121متر و
شیب عمومی منطقه در جهت شمال شرق-جنوب غرب و کمتر
از  2درصد به دست آمد .میانگین بارش ساالنه در منطقه برابر
 321میلیمتر بود .از نظر بافت خاک ،خاکهای غالب منطقه
لومی رسی و لوم بوده و در زیر گروه بزرگ Typic
 Calcixereptsطبقهبندی میشوند.

(
ج)

(

د)

(

(

شکل  .3موقعيت نقاط نمونهبرداری خاک در مقياس نقطهای (الف) و پيکسل ( 3Km×3Kmب) به همراه اليههای توپوگرافی (ج) و نمونهای از نقشه رطوبت برآوردی
توسط (ASARد) در منطقه

جمعآوری دادهها

تعداد  172نمونه خاک از الیه سطحی ( 1-31سانتیمتر) به-
صورت سریهای دستخورده و دستنخورده از منطقه جمع-
آوری و ویژگیهای مبنایی (شامل توزیع اندازه ذرات ،مقدار
کربن آلی و جرم ویژه ظاهری خاک) و هیدرولیکی خاک (شامل
منحنی مشخصه رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک) با
استفاده از روشهای استاندارد آزمایشگاهی اندازهگیری شدند
( Vereecken et al., 2010; Gee and Bauder, 1986; Walkley
 .)and Black, 1934با استفاده از بهینهسازی به روش حداقل
مربعات غیرخطی 1موجود در برنامه  Solverاکسل ،پارامترهای
هیدرولیکی مدل ونگنوختن-معلم از روی مقادیر اندازهگیری
شده محاسبه و به عنوان مقادیر مشاهدهای پارامترهای
هیدرولیکی خاک در نظر گرفته شدند.
1.Non-linear lest square regression

بهمنظور اندازهگیری بازتاب طیفی نمونههای خاک ،از
دستگاه اسپکترورادیومتر زمینی ( FieldSpec®3, ASD, FR,
 )USAاستفاده شد .منحنیهای طیفی خاکها در گستره مرئی،
مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز میانی ( 311 -2111نانومتر)
در تاریکخانه اندازهگیری شدند ( ;Babaeian et al., 2013b
 .)2014با استفاده از نرمافزار  ،Unschambler 10.3روشهای
مختلف پیشپردازش بر روی دادههای طیفی آزمون و بر اساس
روش اعتبارسنجی متقابل و دقت نتایج ،از منحنیهای حذف
پیوستار و فیلتر  Savitzky-Golayبهصورت تابع چندجملهای
درجه دوّم ،استفاده شد .برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه
اندازهگیریها و پردازش دادههای طیفی ،به مقاله Babaeian et
) al. (2013b; 2014مراجعه شود.
با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی ( )DEMاقدام به تهیه
نقشه توپوگرافی منطقه با وضوح  31متر شد .دادههای مربوط به
رطوبت خاک سطحی نیز با استفاده از تصاویر مایکروویو
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سنجنده  ASARماهواره  ENVISATمد  GMبا وضوح مکانی 1
کیلومتر طی  31روز ابتدای سال  2112و با استفاده از روش
ارائه شده توسط ) Babaeian et al. (2013aمحاسبه و مورد
استفاده قرار گرفت .سنجنده  ASARیک سنجنده مایکروویو
فعال میباشد که در باند ( Cطول موج  1/27سانتیمتر) اقدام به
تصویربرداری از سطح زمین میکند (جدول  .)1اصول استفاده از
دادههای مایکروویو فعال در برآورد رطوبت خاک به دلیل
حساسیت زیاد سیگنالهای رادار به ثابت دیالکتریک محیط
خاک (عمدتاً آب موجود در خاک) است .دادههای رطوبت خاک
برآوردی نیز بهمنظور بررسی ارتباط آنها با شاخص توپوگرافی
( 1)CTIمورد استفاده قرار گرفتند.

نتايج و بحث
پارامترهای هیدرولیکی ونگنوختن-معلم شامل  n ،  ،  sو
 Ksبا استفاده از روش  PAOبه  21پیکسل به ابعاد یک
کیلومتر در منطقه درشتمقیاس شدند .مقیاس یک کیلومتر،
1.Compound topographic index

حداقل مقیاس برای مطالعه فرآیندها و عوارض سطح زمین با
پوشش زمانی و مکانی مناسب است .در جدول ( ،)2متوسط
ارتفاع (وضوح  1کیلومتر) ،متوسط شیب (وضوح  1کیلومتر)،
نوع کاربری و متوسط مقادیر شاخص توپوگرافی ( )CTIبه ازای
پیکسلهای مختلف نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،متوسط ارتفاع و شیب منطقه در پیکسلهای انتخابی
در گستره  1131-1821متر و  1/8-2/2درصد بهدست آمده
است .پوشش زمین نیز شامل اراضی کشاورزی (غالباً دیم) و
مرتع (نسبتاً فقیر) است.
جدول  .3مشخصههای سنجنده و تصاوير  ASARمورد استفاده

111 m
افقی-افقی ()HH

تفکیک مکانی
نوع پالریزاسیون
مُد
زاویه میل
بسامد
طول موج
جهت تصویربرداری

GM

 32/1-38/3درجه
 1/331گیگا هرتز (باند )C
1/2
Ascending

جدول  .2اطالعات مربوط به متوسط ارتفاع ،شيب ،پوشش زمين و شاخص توپوگرافی در  22پيکسل انتخابی

شماره پیکسل

ارتفاع
(متر)

پیکسل 1
پیکسل 2
پیکسل 3
پیکسل 2
پیکسل 1
پیکسل 2
پیکسل 7
پیکسل 8
پیکسل 3
پیکسل 11
پیکسل 11
پیکسل 12
پیکسل 13
پیکسل 12
پیکسل 11
پیکسل 12
پیکسل 17
پیکسل 18
پیکسل 13
پیکسل 21

1123
1282
1271
1713
1231
1773
1822
1822
1832
1177
1212
1221
1712
1771
1771
1813
1183
1132
1232
1121

متوسط متوسط
()%
1/81
1/32
1/81
2/28
1/31
3/12
3/12
2/12
3/21
2/13
1/33
1/71
2/11
2/71
2/31
3/11
2/31
2/18
2/38
1/32

شاخص
شیب پوشش زمین متوسط
توپوگرافی ()CTI
(کاربری)
مرتع
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
مرتع
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
کشاورزی
مرتع
مرتع
مرتع
مرتع

2/237
2/232
2/221
2/128
2/327
2/138
2/222
7/221
2/312
2/112
2/331
2/381
2/138
2/181
2/131
2/827
2/813
2/711
2/883
2/231
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مقايسه پارامترهای هيدروليکی فرامقياس و نقطهای

در جدول ( ،)3گستره تغییرات پارامترهای هیدرولیکی ون-
گنوختن-معلم در مقیاس نقطهای و به ازای پیکسلهای مختلف
ارائه شده است .این مقادیر بر اساس بافت خاک غالب در هر
پیکسل بوده و مقادیر آنها بر اساس موقعیت یکی از نقاط
نمونهبرداری شده که به عنوان معرفی از پیکسل مربوطه در نظر
گرفته شده است ،میباشد .همانطور که مشاهده میشود،
گستره تغییرات   sبین  1/37تا   ،1/21بین  1/128تا
 n ،1/31بین  1/11تا  1/23و  ln Ksبین  2/1تا  1/1بهدست
آمده است.
جدول  .3مقادير پارامترهای ونگنوختن-معلم مشاهدهای در مقياس نقطهای
برای  22پيکسل انتخابی

شماره پیکسل

 s cm3cm3 

 cm1 

n

ln Ks cm.d 1 

پیکسل 1
پیکسل 2
پیکسل 3
پیکسل 2
پیکسل 1
پیکسل 2
پیکسل 7
پیکسل 8
پیکسل 3
پیکسل 11
پیکسل 11
پیکسل 12
پیکسل 13
پیکسل 12
پیکسل 11
پیکسل 12
پیکسل 17
پیکسل 18
پیکسل 13
پیکسل 21

1/281
1/272
1/111
1/221
1/217
1/233
1/111
1/211
1/123
1/281
1/118
1/223
1/212
1/231
1/371
1/113
1/231
1/113
1/278
1/121

1/121
1/12
1/221
1/218
1/311
1/212
1/212
1/121
1/178
1/112
1/133
1/118
1/128
1/112
1/238
1/113
1/132
1/131
1/131
1/181

1/111
1/132
1/121
1/132
1/113
1/122
1/127
1/218
1/222
1/181
1/131
1/133
1/218
1/218
1/112
1/211
1/171
1/212
1/182
1/227

1/127
1/178
1/128
1/121
2/821
1/383
2/123
2/872
1/221
2/221
1/137
2/883
2/271
2/238
2/882
1/111
2/713
1/221
2/722
1/113

در شکل ( ،)2مقایسه بین پارامترهای هیدرولیکی
مشاهدهای در مقیاس نقطهای و پارامترهای هیدرولیکی
مشاهدهای فرامقیاس (( )1 kmمقادیر اندازهگیری شده در
آزمایشگاه که به روش  PAOدر هر پیکسل میانگینگیری
شدند) به روش عملگر متوسط توان برای پیکسلهای مختلف
ارائه شده است .در اینجا هدف ،بررسی دقت روش  PAOدر
فرامقیاسسازی پارامترهای هیدرولیکی خاک بود .بهطور کلی،
همبستگی ( )Rبیشتر از  1/11بین مقادیر پارامترهای
هیدرولیکی مشاهدهای در هر دو مقیاس بهدست آمد .همانطور

که مشاهده میشود ،بیشترین مقدار  Rبرای پارامترهای  و
 ln Ksو بهترتیب برابر با  1/83و  1/81و کمترین مقدار برای
  sو  nبهترتیب برابر با  1/72و  1/12بهدست آمد .مقادیر
 RMSEنیز برای این پارامترهای به ترتیب برابر با ،1/181
 1/123 ،1/123و  1/137محاسبه شد .همچنین ،نتایج نشان
میدهد که پارامتر  فرامقیاس به صورت کمبرآورد و
پارامترهای  n،  sو  ln Ksفرامقیاس تا حدودی بیشبرآورد
شدهاند (شکل  .)2بهطور کلی ،این نتایج نشان میدهد که
فرامقیاسسازی پارامترهای هیدرولیکی خاک با استفاده از روش
 ،PAOتوانسته است مقادیر مؤثر پارامترهای هیدرولیکی را در
مقیاس بزرگ فراهم کند .هر چند ،این روش توسط دیگر
پژوهشگران ( )Jana and Mohanty, 2012a,b,cنیز ارزیابی و
نتایج قابل قبولی ارائه کرده است .این امکان وجود دارد که هر
یک از پارامترهای هیدرولیکی خاک توسط روشهای مختلف ،با
دقت بیشتری فرامقیاس شوند .در چنین وضعیتی ،بهتر است که
سری پارامترهای هیدرولیکی فرامقیاس به جای اینکه از یک
روش محاسبه شوند ،مشتمل بر استفاده از چندین روش
فرامقیاس سازی باشند .اگرچه ،در این پژوهش تنها از روش
عملگر متوسط توان به دلیل بازگو کردن اثر توپوگرافی بر توزیع
ویژگیهای خاک ،به عنوان روش فرامقیاسسازی پارامترهای
هیدرولیکی خاک استفاده شده است.
فرامقياسسازی رويکردهای مختلف توابع انتقالی

در شکل ( ،)3نتایج حاصل از کاربرد روش  PAOدر فرامقیاس-
سازی پارامترهای هیدرولیکی تخمینی حاصل از توابع انتقالی
مختلف (یعنی  PTF ،STFو  )SPTFو مقایسه آن با مقادیر
مشاهدهای فرامقیاس به ازای پیکسلهای مختلف ارائه شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،توابع انتقالی فرامقیاس
تفاوتهای آشکاری را با یکدیگر بهویژه در مورد پارامتر  s
نشان دادهاند (شکل -3ج) .روند تغییرات هر پارامتر در حضور
توابع انتقالی فرامقیاس به ازای هر یک از پیکسلها تا حدود
زیادی مشابه با یکدیگر است .بهطوریکه پارامترهای  ln Ksو
 nحاصل از توابع انتقالی مختلف بیشترین شباهت را با
پارامترهای اندازهگیری شده در هر یک از پیکسلها نشان دادند
(شکل -3ب-3 ،د) .در جدول ( ،)2مقادیر ضریب همبستگی
( )Rو ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEپارامترهای
هیدرولیکی فرامقیاس مشاهدهای و تخمینی حاصل از کاربرد هر
یک از توابع انتقالی محاسبه شده است .بر پایه نتایج ،بیشترین
مقدار  Rمعنیدار برای پارامترهای  n ، ln Ksو ( به ترتیب
برابر با  1/71 ،1/82و  )1/21برایSTFها و بیشترین مقدار R
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 میتواند به دلیل استفاده از جرم ویژه ظاهری خاک s برآورد
بهعنوان متغیر ورودی این توابع بهمنظور در نظر گرفتن اثر
.ساختمان خاک باشد
Point scale

Upscaled

.ها بهدست آمدPTF  برای s ) برای پارامتر1/11( معنیدار
ها بیشترین دقت را برای برآوردSTF ها بعد ازSPTF ،همچنین
ها درPTF دقت بیشتر. نشان دادند  وn ، ln Ks پارامترهای

R=0.83 RMSE=0.081 MBE= -0.026

Point scale

0.6

Upscaled

R=0.54 RMSE=0.029 MBE=0.005

1.24
1.22

0.5

1.2
1.18

α (cm-1)

0.4

1.16

n (-)

0.3

1.14
1.12

0.2
1.1
1.08

0.1

1.06

Point scale
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0.6

5
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0.4

0.3
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3

0.2
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 پيکسل انتخابی22  به ازایPAO ) با استفاده از روش1 km(  مقادير پارامترهای هيدروليکی مشاهدهای (اندازهگيری شده) در مقياس نقطهای و فرامقياس.2 شکل

) بين مقادير مشاهدهای پارامترهای هيدروليکی فرامقياس با مقادير تخمينیRMSE( ) و ريشه ميانگين مربعات خطاR(  ضريب همبستگی پيرسون.9 جدول
فرامقياس حاصل از رويکردهای مختلف توابع انتقالی

 s cm cm 
3

R
STFs
PTFs
SPTFs

1/321
1/112b
1/123

RMSE

1/1232
1/1227
1/1372

n  

  cm 1 

3

R

RMSE
b

1/228
1/313
1/322

1/1121
1/1272
1/1212

R

RMSE
b

1/713
1/211b
1/213b

1/1128
1/1137
1/1133

ln Ks cm.d 1 

R

RMSE
b

1/823
1/111a
1/281b

1/2271
1/3278
1/3772

. درصد را نشان میدهند1  و1  به ترتیب معنیداری در سطوحb  وa
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SPTFs

Measured

PTFs

Measured
SPTFs

STFs
1.26

STFs
PTFs

0.45

1.23
0.35

]α [cm-1

1.20

]n [-

0.25

1.17

0.15
1.14

1.11
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8

7

6

5

4

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

(ب)

Pixel
Measured
SPTFs

0.05

STFs
PTFs

(الف)

Pixel

STFs

Measured

0.60

6.0

5.5
0.55

4.0

]ln Ks [cm d-1

4.5

0.50

]θs [cm3 cm-3

5.0

0.45
3.5
3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(د)

Pixel

0.40

Pixel

(ج)

شکل  .3مقايسه مقادير پارامترهای هيدروليکی تخمينی فرامقياسسازی شده با مقادير اندازهگيری شده فرامقياس به روش ( PAOيعنی مقادير اندازهگيری شده
در آزمايشگاه که با روش  PAOفرامقياس شدند) به ازای پيکسلهای مختلف
جدول  .1ضريب همبستگی پيرسون ( )Rبين پارامترهای هيدروليکی
فرامقياس حاصل از رويکردهای مختلف توابع انتقالی به ازای تمامی پيکسل-
ها

SPTFs

PTFs

1/181
1/282b
1/723b
1/237b

1/132
1/232b
1/713b
1/121a

 s cm cm 
3

3

STFs

 cm1 

n  
ln Ks cm.d 1 

( )R<1/22معنیدار ( )p>1/111را در مورد پارامترهای
هیدرولیکی ونگنوختن-معلم با یکدیگر نشان دادند .همچنین،
همبستگی باال ( )R<1/11و معنیداری ( p>1/111و
 )p>1/111بین STFها با PTFها و SPTFهای فرامقیاس در
مورد پارامترهای  n ، ln Ksو  بهدست آمد .در حالیکه
PTFها و SPTFهای فرامقیاس در مورد تمامی پارامترها (از
جمله  )  sبا یکدیگر همبستگی داشتند.
همبستگی بين پارامترهای هيدروليکی فرامقياس و توپوگرافی

1/227b
1/321b
1/333b
1/281b

 s cm3cm3 

PTFs

 cm1 

n
ln Ks cm.d 1 

 aو  bبه ترتیب معنیداری در سطوح  1و  1درصد را نشان میدهند.

در جدول ( ،)1مقادیر همبستگی بین پارامترهای ون-
گنوختن-معلم حاصل از کاربرد STFهاSPTF ،ها و PTFهای
فرامقیاس به ازای تمامی پیکسلهای انتخابی ارائه شده است .بر
پایه نتایجSPTF ،ها و PTFهای فرامقیاس ،بیشترین همبستگی

در شکل ( ،)2شاخص توپوگرافی یا ) ln  A tan  B   (CTI
( )Beven et al., 1984; Kirkby, 1975برای هر پیکسل با
استفاده از دادههای مدل ارتفاعی رقومی ( )DEMمحاسبه شده
است که در آن  ،Aمساحت و  Bشیب در نقطه موردنظر می-
باشند .پژوهشها نشان داده که تفکیک مکانی دادههای DEM
بر دقت مقادیر  CTIمؤثر است .بهطوریکه با کاهش تفکیک
مکانی ( DEMمثالً از  11متر به  31متر) ،دقت کاهش پیدا
میکند ( Pradhan et al., 2006; Jana and Mohanty,
 .)2012a,bمقادیر میانگین و انحراف معیار شاخص  CTIدرون
هر پیکسل محاسبه و در شکل ( )2نشان داده شده است .مقادیر

بابائيان و همکاران :فرامقياس سازی ويژگیهای هيدروليکی خاک ...

بزرگ  CTIنشان دهنده آن است که اختالف ارتفاع نسبی درون
پیکسل مورد نظر اندک است ،در حالیکه مقادیر کوچک آن
نشان دهنده تغییرات زیاد در توپوگرافی است ( Jana and
 .)Mohanty, 2012aهمانطور که مشاهده میشود ،درحالیکه
تغییرات اندکی در مقادیر میانگین شاخص  CTIبین پیکسلها
وجود دارد ،توزیع (انحراف معیار) شاخص  CTIدرون هر پیکسل
که توسط خطوط قائم نشان داده شده است ،بسیار متغیر است.
این تغییرات نشان میدهد که در مقیاس بزرگ ،تمامی پیکسل-
ها مقدار  CTIنزدیکی دارند .درحالیکه در مقیاس کوچک
(درون هر پیکسل) ،تفاوت قابل توجهی بین پیکسلها وجود
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دارد .این نتایج منطبق با یافتههای
) (2012aمیباشد .بر پایه نتایج ،روش  PAOدر پیکسلهایی که
با بیشترین مقدار  CTIهمراه هستند ،بهترین عملکرد را در
فرامقیاسسازی توابع انتقالی نشان داده است ،در حالی که در
پیکسلهایی با کمترین مقدار  ،CTIنتایج با دقت کمتری همراه
هستند (شکل  3و  .)2پیکسل  2دارای کمترین مقدار  CTIبوده
و غالباً منطبق بر درهها و خط رأسها است که وضعیت
توپوگرافی پیچیدهای را ایجاد کرده است .لذا کمترین دقت را
طی فرامقیاسسازی پارامترهای هیدرولیکی خاک نشان داده
است.
Jana and Mohanty

9.5
9.0
8.5
7.5

7.0
6.5
6.0
5.5

شاخص توپوگرافی ()CTI

8.0

5.0
4.5

Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel Pixel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

شکل  .9مقادير متوسط شاخص توپوگرافی ( )CTIبه ازای پيکسلهای مختلف در حوزه آبخيز که بر اساس مدل ارتفاعی رقومی ( )DEMبا تفکيک مکانی  32متر
بهدست آمده است .خطوط قائم ،انحراف معيار مقادير  CTIرا در هر پيکسل نشان میدهند.

در جدول ( ،)2ضریب همبستگی پیرسون ( )Rبین
پارامترهای ونگنوختن فرامقیاس و شاخص  CTIارائه شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،رابطه معنیداری بین
شاخص توپوگرافی با پارامترهای هیدرولیکی خاک دیده نمی-
شود .هر چند بیشترین مقادیر همبستگی بین پارامترهای  و
 nبا انحراف معیار  CTIو بیشترین ضریب همبستگی برای
پارامترهای   sو  ln Ksبا مقادیر میانگین  CTIمشاهده شد.
این نتایج منطبق با یافتههای دیگر پژوهشگران میباشد ( Jana
 .)and Mohanty, 2012a,b; Western et al., 2004در پژوهشی
) Jana and Mohanty (2012a,bهمبستگی بین پارامترهای ون-
گنوختن-معلم و رطوبت خاک برآورد شده توسط تصاویر
 ESTARرا با شاخص  CTIبررسی کردند .بر پایه نتایج آنها،

مقادیر  Rبین میانگین  CTIو پارامترهای  Ks ، n ، و   sبه
ترتیب برابر با  1/111 ،1/213 ،-1/127و  -1/131بهدست آمد.
در اینجا رطوبت تخمینی حاصل از دادههای  ASARهمبستگی
باالتر ( )-1/213و معنیداری ( )p>1/111با میانگین CTI
نسبت به پارامترهای هیدرولیکی ونگنوختن-معلم نشان داد .بر
پایه نتایج پژوهشها ،در مقیاسهای کوچک توزیع ویژگیهای
فیزیکی و رطوبت خاک در کنترل بافت و ساختمان خاک است
( .)Vereecken et al., 2007درحالیکه در مقیاسهای متوسط
(کیلومتر) ،توپوگرافی منطقه نقش مهمتری را ایفا میکند .در
مقیاسهای بزرگ (ناحیهای) ،نوع و تراکم پوشش گیاهی کنترل
کننده ویژگیهای هیدرولیکی خاک است ( Vereecken et al.,
.)2008; Jana and Mohanty, 2012b

جدول  .6ضريب همبستگی پيرسون ( )Rبين پارامترهای هيدروليکی فرامقياس و ضريب  CTIبه ازای تمامی پيکسلها

پارامترهای هیدرولیکی فرامقیاس
شاخص
توپوگرافی
()CTI

میانگین
انحراف معیار
واریانس

 :aمعنیدار در سطح  1درصد.

 s cm3cm3 

 cm1 

n

1/123
1/121
1/112

-1/231
-1/221
-1/331

1/122
1/313
1/337

ln Ks cm.d 
1

1/218
-1/118
-1/182

رطوبت برآوردی توسط
)DOY=12( ASAR
-1/213a
-1/137
-1/182
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 در پیکسلهایی کهPAO  روش.فرامقیاس شدند) نشان دادند
. بهترین عملکرد را نشان دادند، بودندCTI دارای بیشترین مقدار
 همبستگی باال وASAR رطوبت برآورد شده توسط دادههای
 بر.در بسیاری از پیکسلها نشان دادCTI معنیداری با میانگین
 توپوگرافی عامل مهمی در شناسایی،پایه نتایج این پژوهش
مقادیر مؤثر ویژگیهای هیدرولیکی خاک در مقیاس منطقهای
 نتایج نشان داد که استفاده از توپوگرافی در، همچنین.بود
مقیاسسازی پارامترهای هیدرولیکی خاک قادر است
-تغییرپذیری ویژگیهای هیدرولیکی خاک را در مقیاس منطقه
.ای با دقت قابل قبولی توصیف کند
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نتيجهگيری

-در این پژوهش فرامقیاسسازی پارامترهای هیدرولیکی ون
ها در مقیاسSPTF ها وPTF ،هاSTF معلم حاصل از-گنوختن
منطقهای (پیکسلهایی به ابعاد یک کیلومتر) بر اساس
)PAO( توپوگرافی و با استفاده از روش عملگر متوسط توان
 نتایج حاکی از وجود همبستگی باال و.مورد بررسی قرار گرفت
معنیدار بین پارامترهای هیدرولیکی در مقیاس نقطهای و
 توابع انتقالی، همچنین. بودPAO فرامقیاسسازی شده به روش
) فرامقیاس همبستگی معنیداری باSPTFs  وPTFs ،STFs(
 فرامقیاسln Ks  و s ، n ،  مقادیر مشاهدهای پارامترهای
PAO (مقادیر اندازهگیری شده در آزمایشگاه که با روش
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