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ABSTRACT
Estimation of soil moisture is essential for optimal management of water and soil resources.
Landsat images with appropriate spatial and temporal resolution are good tools for these
studies. The purpose of this study is to estimate and zoning the soil surface moisture in
agricultural lands of Shushtar County in Khuzestan province using remote sensing indicators.
To do this, first 25 soil samples of agricultural lands were taken from a depth of 0-15 cm and
their moisture was measured. Then, normalized vegetation difference index (NDVI), soil
reflection adjustment index (SAVI), surface temperature (LST), normalized moisture
difference index (NDMI), normalized agricultural differential index (NDTI) and soil moisture
index Infrared short band (SMSWIR) were applied to the Landsat 8 Image. In the next step, the
values of these indices were transferred to SPSS software for statistical regression and the soil
moisture estimation functions were obtained by multivariate linear regression. The results
showed; Due to the high coefficient of determination (0.73) and the low root mean square error
(1.31) in the simultaneous method (Enter Method), this model was considered suitable for
estimating and zoning the surface moisture of agricultural lands in the region. According to
the research results, soil surface moisture was directly related to NDVI, SAVI, NDMI, NDTI
and SMSWIR indices and inversely related to LST index. Also, LST index has a better estimate
of soil moisture, which indicates a significant effect of this factor on the amount of soil surface
moisture.
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چکیده

نوع مقاله :مقالة پژوهشی

برآورد رطوبت خاک برای مدیریت بهینه منابع آب و خاک ضروری است .تصاویر لندست با قدرت تفکیک مکانی و
زمانی مناسب ،ابزار مناسبی در این مطالعات میباشند .هدف این مطالعه ،برآورد و پهنهبندی رطوبت سطحی خاک در
اراضی کشاورزی شهرستان شوشتر در استان خوزستان با استفاده از شاخصهای سنجش از دور میباشد .برای این
کار ،ابتدا  25نمونه خاک اراضی کشاورزی از عمق  0-15سانتیمتری زمین برداشت شده و رطوبت آنها اندازهگیری
شد .سپس ،شاخصهای اختالف پوششگیاهی نرمال شده ( ،)NDVIشاخص گیاهی با تنظیم انعکاس خاک (،)SAVI
دمای سطح زمین ( ،)LSTاختالف رطوبتی نرمال شده ( ،)NDMIشاخص تفاضلی نرمال شده کشاورزی ( )NDTIو
شاخص رطوبت خاک باند کوتاه مادونقرمز ( )SMSWIRبر روی تصویر لندست  8اعمال شد .در مرحله بعد ،مقادیر
این شاخصها برای اجرای رگرسیون آماری به نرمافزار  SPSSمنتقل شده و توابع برآورد رطوبت خاک به روش
رگرسیون خطی چند متغیره به دست آمد .نتایج نشان داد؛ با توجه به ضریب تبیین باال ( )0/73و پایین بودن ریشه
میانگین مربعات خطا ( )1/31در روش هم زمان ( ،)Enter Methodاین مدل برای برآورد و پهنهبندی رطوبت سطحی
خاک اراضی کشاورزی در منطقه مناسب ارزیابی شد .براساس نتایج تحقیق رطوبت سطحی خاک با شاخصهای
 NDTI ،NDMI ،SAVI ،NDVIو  SMSWIRرابطه مستقیم و با شاخص  LSTرابطه معکوس داشته است .همچنین،
شاخص  ،LSTبرآورد بهتری از رطوبت خاک داشته که نشان دهنده تأثیر قابل توجه این عامل بر مقادیر رطوبت
سطحی خاک میباشد.
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مقدمه
رطوبت خاک یکی از اجزاء مهم مدلهای اقلیمی و هیدرولوژیکی است که بخش قابل توجهی از مطالعات مربوط به خشکسالی را نیز به
خود اختصاص داده است .این پارامتر ،به شدت در زمانها و مکانهای مختلف متنوع و مقدار آن در هر منطقه نسبت به زمان و مکان تغییر
میکند ( .)Bagheri et al., 2019برآورد رطوبت خاک میتواند در کنترل بیابانزایی ،فعالیتهای کشاورزی ،آبخیزداری و مدیریت بهینه
منابع آب مورد توجه قرار گیرد .از آنجا که کشور ایران با مشکالت زیادی در این زمینهها مواجه است ،گسترش مطالعات در زمینه برآورد
دقیق رطوبت خاک اهمیت پیدا میکند ( .)Mehrabi et al., 2019امروزه با توجه به پیشرفتها در زمینه سنجش از دور ،امکان ارزیابی
بسیاری از متغیرها از جمله 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 منحصر به
فرد تصاویر ماهوارهای ،با استفاده از سنجندههای ماهوارهای مختلف ،اطالعات بسیاری از سطح زمین اخذ میگردد که قبالً به سادگی قابل
دسترس نبودند و میتوان این اطالعات را در بازههای زمانی مشخص به روز نمود .بنابراین ،وجود فناوری و مدلهای قابل اعتمادی برای
محاسبه رطوبت خاک سطحی با توزیع مکانی و زمانی گسترده و کم هزینه ،ضروری هست .فناوری سنجش از دور با داشتن این ویژگیها
و قابلیتهای خاص در زمینه مختلف از جمله تخمین متغیرهای هیدرولوژیکی ،روش مناسبی برای برآورد رطوبت سطحی خاک به شمار
میرود ( .)Nasrabadi et al., 2020پژوهشهای متعددی در زمینه پهنهبندی رطوبت سطحی خاک با استفاده از دادههای دورسنجی
انجام شده است (2009) Wang and Qu. .با تلفیق دادههای رطوبت خاک زمینی با شاخصهای اختالف پوششگیاهی نرمال شده
( 1)NDVIو دمای سطح زمین ( 2)LSTحاصل از محصوالت شاخص گیاهی و دمای سطحی سنجنده مودیس ،3روابط رگرسیونی را برای
برآورد رطوبت خاک به دست آوردند که نتایج حاصله ،همبستگی باالیی را با مشاهدات زمینی نشان داده است Zhao et al., 2010 .در
چین از مقایسه نتایج میدانی رطوبت خاک با مقادیر تخمین زده شده و کاربرد تصاویر مودیس ،به یک مدل لگاریتمی دست یافتند که قادر
است در اراضی با پوششگیاهی فقیر ،رطوبت را به کمک مقادیر  LSTو  NDVIبا دقت قابلقبولی تخمین بزند (2020) Bai et al. .به
تخمین توزیع منطقهای رطوبت سطحی خاک در باالدست حوضه آبخیز رودخانه هیهه 4در شمال غربی کشور چین با استفاده از دادههای
سری زمانی  NDVIو  LSTسنجنده مودیس پرداختهاند .براساس نتایج به دست آمده ،ضریب همبستگی  Rمعادالت رگرسیون بین 0/47
تا  0/94و خطای  RMSE5حدود  0/03بود که نشاندهنده مناسب بودن روش برآورد رطوبت خاک بر مبنای دادههای  NDVIو LST
سنجنده مودیس است و میتوان از آن برای مناطق کوهستانی آلپی با شرایط پیچیده توپوگرافی ،خاک و پوششگیاهی استفاده کرد.
همچنین ،الگوی کلی توزیع مکانی رطوبت خاک نشان داد که رطوبت خاک در منطقه شرقی بیشتر از منطقه غربی بوده و میزان رطوبت
خاک در کل منطقه مورد مطالعه  14/5درصد میباشد (2015) Khanmohammadi et al. .به برآورد رطوبت خاک سطحی شهرستان
ورامین در جنوب شرقی تهران با استفاده از شاخصهای پوششگیاهی ،دمای سطح خاک ،شاخص نرمال شده و تصاویر سنجنده مودیس
پرداختهاند .نتایج نشان داد؛ بین مقادیر رطوبت خاک سطحی با شاخصهای  NDMI6 ،NDVIو  LSTهمبستگی مناسبی ( 66درصد)
وجود دارد .نتایج صحتسنجی مدل برآورد رطوبت خاک نیز نشان داد که این مدل با میانگین خطای کمتر از  ،0/018قادر به پیشبینی
رطوبت خاک سطحی است (2017) Khazaei et al. .با هدف بررسی امکان برآورد رطوبت الیه سطحی خاک شهرستان گنبدکاووس با
استفاده از تصاویر سنجنده مودیس و مقایسه آن با دادههای زمینی ،از نمایههای پوششگیاهی و دمای سطحزمین استفاده کردند .یافتههای
پژوهش نشان داد که همبستگی معنیدار ولی ضعیفی بین نمایههای گیاهی  NMDI7 ،NDVIو رطوبت خاک وجود دارد ( .)R=0/62در
حالی که همبستگی منفی و بسیار معنیداری ( )p ≤0/01; R= -0/89برای نمایه  LSTو همچنین دمای باندهای گرمایی  31و 32
سنجنده با رطوبت خاک دیده شد (2018) Koohbanani and Yazdani. .به پهنهبندی رطوبت خاک سطحی در حومه شهر سمنان با
استفاده از تصاویر لندست  8پرداختهاند .در این تحقیق شاخص رطوبت خاک باند کوتاه مادونقرمز با ضریب همبستگی  0/78و ضریب
تبیین مدل رگرسیونی  ،0/61شاخص مناسبی برای پهنهبندی رطوبت سطحی خاک در مناطق خشک و بیابانی ارزیابی گردید .به عالوه،
1. Normalized Difference Vegetation Index
2. Land Surface Temprature
3. MODIS
4. Heihe
5. Root Mean Square Error
6. Normalized Difference Moisture Index
7. Normalized Multi-band Drought Index

 960تحقیقات آب و خاک ایران ،دوره  ،53شماره  ،5مرداد ( 1401علمی  -پژوهشی)

یافتهها نشان از برتری مدل رگرسیونی هم زمان در تهیه نقشه رطوبت خاک سطحی دارد (2019) Hosseini and Farrokhian. .به
برآورد رطوبت خاک سطحی در منطقه دهدز در استان خوزستان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست  8و شاخصهای نرمال شده رطوبت،
پوششگیاهی نرمال شده و دمای سطح زمین پرداختهاند .نتایج نشان داد؛ بین مقادیر رطوبت خاک سطحی با شاخصهای NDVI ،NDMI
و  LSTهمبستگی  78درصدی وجود دارد (2019) Mehrabi et al. .به برآورد رطوبت خاک در حاشیه تاالب شادگان با استفاده از
دادههای سنجش از دور و سامانه بیالن انرژی سطح پرداختهاند .نتایج نشان دهنده توانایی باالی مدل مورد نظر با میزان ضریب تعیین
 0/69و مقدار خطای  RMSEبرابر با  ،0/03در برآورد رطوبت خاک منطقه مورد مطالعه است .به عالوه ،یافتهها نشان داد که استفاده
ترکیبی از دادههای سنجش از دور و مدل بیالن انرژی سطح و مدل تجربی رطوبت خاک ،میتواند برای مدلسازی رطوبت خاک در سطح
وسیع مورد استفاده قرار گیرد (2021) Shahmoradi et al. .با استفاده از نمودار پراکندگی دما /پوششگیاهی و تصاویر مودیس ،شاخص
رطوبت سطحی خاک ( 1)TVDIرا برای استان آذربایجان غربی استخراج کردند .نتایج به دست آمده از مدل برآورد شاخص رطوبتی سطحی
خاک در این پژوهش نشان داد که این مدل قادر به برآورد مقدار رطوبت خاک در پهنههای وسیع جغرافیایی با دقت قابل قبول است.
شهرستان شوشتر از مناطق مهم تولید محصوالت کشاورزی در استان خوزستان به شمار میآید .در سالهای اخیر به دلیل وقوع خشکسالی
و کاهش نزوالت جوی ،منابع آب زیرزمینی و سطحی در این شهرستان افت شدیدی داشته که بر کشاورزی این منطقه تأثیر میگذارد.
بنابراین هدف از این مطالعه ،برآورد و پهنهبندی رطوبت سطحی خاک در شهرستان شوشتر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست  8و
شاخصهای سنجش از دور میباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

این مطالعه در سال  1400و در محدوده شهرستان شوشتر در استان خوزستان در جنوب غربی ایران به انجام رسیده است .شهرستان شوشتر
با وسعت  340645/2هکتار در شمال خوزستان قرار گرفته است .موقعیت جغرافیایی این شهرستان حد فاصل  48درجه و  33دقیقه تا 49
درجه و  12دقیقه طول شرقی و  31درجه و  36دقیقه تا  32درجه و  26دقیقه عرض شمالی است .متوسط بارندگی ساالنه  322میلیمتر
است که حداکثر نزوالت جوی در ماههای دی و بهمنماه بوده است ( .)Mombeni and Asgari, 2018این شهرستان با جمعیت 192028
نفر (سرشماری سال  ،)1395در ارتفاع  110متری از سطح دریا قرار دارد و با توجه به فاصله نسبتاً زیاد آن از خلیجفارس ،با بهرهمندی از
رطوبت کمتر ،دارای آب و هوای گرم و نیمه مرطوب است ( .)Merdasi et al., 2018حداکثر درجه حرارت مطلق برابر  52درجه و حداقل
آن برابر  -6درجه سانتیگراد در دیماه گزارش شده است ( .)Torkizadeh and Eslami, 2020از نظر زمینشناسی ،سازندهای این
محدوده مربوط به گروه فارس ،متشکل از ماسهسنگ ،مارن ،آهک و رسوبات تبخیری در دوره نئوژن میباشند .سازندهای بختیاری و
آغاجاری به عنوان سنگبستر محدوده مورد مطالعه قرار میگیرند (.)Dahrazma et al., 2014
روش پژوهش

برای برآورد و پهنهبندی رطوبت سطحی خاک از شاخصهای اختالف پوششگیاهی نرمال شده ( ،)NDVIشاخص گیاهی با تنظیم انعکاس
خاک ( ،)SAVIدمای سطح زمین ( ،)LSTاختالف رطوبتی نرمال شده ( ،)NDMIشاخص تفاضلی نرمال شده کشاورزی ( )NDTIو
شاخص رطوبت خاک باند کوتاه مادونقرمز ( )SMSWIRاستفاده شد .الزم به ذکر است که این شاخصها براساس مطالعات انجام شده
توسط سایر محققین و ارتباط شاخصهای گیاهی و بیوفیزیکی با رطوبت سطح خاک انتخاب شده است .در این پژوهش ،برای آزمون نرمال
بودن توزیع دادهها ،از روش آماری کولموگروف -اسمیرنف ( )Kolmogorov–Smirnovاستفاده شد که پیشفرض انتخاب نمونههای
کمتر از  30را مبنای نرمال بودن دادهها در نظر میگیرد ( .)Pourtaheri, 2016بنابراین ،تعداد  25نمونه خاک سطحی اراضی کشاورزی
با وزن حدود  500گرم همزمان زمان با فصل رشد محصوالت گندم و جو از عمق  0-15سانتیمتری سطح زمین به طور تصادفی برداشت
شده و مقادیر رطوبت آنها به روش وزنی و از طریق خشک کردن نمونهها با درجه حرارت  105درجه سانتیگراد اندازهگیری شد .نقشه
محصوالت کشاورزی منطقه و پراکنش نقاط نمونهبرداری در شکل  2نمایش داده شده است.

1. Temperature Vegetation Dryness Index

(علمی  -پژوهشی)

عبیات و همکاران :برآورد رطوبت سطحی خاک در اراضی با استفاده از 961 ...

شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه (ترکیب رنگی کاذب  6-4-2تصویر لندست  8مربوط به تاریخ  12فوریه )2020

شکل  .2نقشه اراضی کشاورزی و پراکنش نقاط نمونهبرداری از خاک در منطقه مورد مطالعه

تصاویر لندست ،به دلیل قدرت تفکیک مکانی و زمانی مناسب و دسترسی رایگان به آرشیو کامل ،مورد توجه پژوهشگران واقع شده
است ( .)Koohbanani and Yazdani, 2018در این پژوهش ،تصویر سنجنده  OLIماهواره لندست  8مربوط به تاریخ  12فوریه ،2020
از سایت سازمان زمینشناسی آمریکا ( )www.usgs.govاستخراج گردید .رطوبت سطحی خاک به شدت تحت تأثیر تبخیر و تعرق روزانه
و باد و جریانات هوایی تغییر میکند ( .)Ghulam et al., 2007لذا ،زمان گذر ماهواره و تصویر انتخاب شده با زمان نمونهگیری انطباق
داده شد .با توجه به اینکه هیچ نوع خطای رادیومتریک در تصویر منطقه مورد مطالعه دیده نشد ،هیچگونه تصحیح رادیومتریک روی تصویر
ماهوارهای اخذ شده انجام نگرفت .تصحیحات اتمسفری بر روی تصویر ماهوارهای با روش  FLAASHدر نرمافزار  ENVIانجام شد.
الگوریتم تصحیح اتمسفری  FLAASHبا فرض حضور پیکسلهای تیره 1که قادر است به عنوان پیکسل مرجع با بازتاب سطحی مشخص
در نظر گرفته شود ،انجام میشود .در این روش مقدار غبار ،مه و ذرات معلق در جو برآورد و بازیابی میشوند ( .)Pordel et al., 2019پس
از محاسبه مقادیر بازتابش باندهای طیفی ،شاخصهای به کار رفته در این پژوهش با کمک نرمافزارهای  ENVIو  GISبه دست آمدند
1. Dark Pixel
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که در ادامه ،روششناسی هریک از شاخصها ارائه میشود .شکل  ،3مدل مفهومی تحقیق را نشان میشود.

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

شاخص اختالف گیاهی نرمال شده ()NDVI

این شاخص گیاهی از معروفترین ،سادهترین و کاربردیترین شاخصهای گیاهی شناخته شده تا به امروز است .این شاخص برای اولین
بار توسط روس ( )1973ارائه شد .فرمول محاسبه این شاخص عبارت است از (:)Rouse et al., 1973
NIR-RED
رابطه )1
=NDVI
NIR+RED

که در آن RED ،باند قرمز NIR ،مادونقرمز نزدیک است که در ماهواره لندست  8باندهای شماره  4و  5میباشند .این اندیس
همانطور که از نام آن پیداست مقادیر نرمال دارد ،یعنی دارای قدر مطلقی کوچکتر یا مساوی یک میباشد .از اینرو ،بررسی آن توسط
نمودارها و هیستوگرامها به راحتی امکانپذیر است .مقدار اندیس گیاهی  NDVIبرای مناطق تنک بین  0/05تا  ،0/1برای مناطق گیاهی
معمولی بین  0/1تا  0/6و برای مناطق گیاهی بسیار متراکم و غنی بین  0/6تا  0/7است .مقدار آن برای آب ،برف و یخ منفی است .برای
خاکها دارای مقادیر کمتر از  0/05و برای ابرها معموالً برابر صفر است (.)Hosseini and Farrokhian, 2019
شاخص گیاهی با تنظیم انعکاس خاک ()SAVI

از اهداف این شاخص به حداقل رساندن اثرات خاک پیزمینه بر روی سیگنالهای پوششگیاهی به وسیله ترکیب کردن فاکتور تنظیمکننده
خاک ( )Lبا مخرج رابطه  NDVIمیباشد .شاخص پوششگیاهی با تنظیم انعکاس خاک  ،SAVIیک شاخص گیاهی عالی برای مناطقی
با پوشش کم میباشد ( .)Nateghi et al., 2017رابطه این شاخص به صورت زیر تعریف میشود (:)Pettorelli et al., 2005

(علمی  -پژوهشی)

رابطه )2
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NIR-R
)(NIR+R+L)(1+L

=SAVI

 :Lفاکتور تعدیلکننده اثر خاک که معموالً با سعی و خطا محاسبه میشود .اگر  Lصفر باشد  SAVIهمانند  NDVIمیباشد .برای
مقادیر متوسط پوششگیاهی  Lدر حدود  0/5میباشد .فاکتور ( )L+1تضمین میکند که حدود  SAVIهمانند  NDVIبین  -1تا  1باشد.
دمای سطح زمین ()LST

محاسبه دمای سطح زمین در تصاویر ماهوارهای مختلف ،متفاوت میباشد .در تصاویر لندست  8باندهای حرارتی  10و  11برای برآورد
دمای سطح زمین قابل استفاده هستند .برای این کار نخست  DNتصاویر به تابندگی تبدیل (رابطه  ،)3سپس رادیانس به دمای روشنایی
تبدیل میشود (رابطه .)4
LY=ML×Qcal+AL
رابطه )3
K2
رابطه )4
=T
K
)ln ( 1 +1
Lλ

که در آن LY ،تابش طیفی ) ML ،(W/m2/μmو  ALضرایب تبدیل مقدار پیکسل به بازتابشاند که به ازای هر باند مقادیر متفاوتی
دارند Qcal .عدد رقومی باند مربوطه است T .دمای سطح زمین K1 ،و  K2ثابت حرارتی برای هر باند هستند که به ترتیب واحد آنها
 W/m2/μmو درجه کلوین ( )°Kاست .در سنجنده حرارتی لندست  8برای باند  10مقادیر  K1و  K2به ترتیب برابر با  774/89و 1321/08
است و برای باند  11مقادیر K1و  K2به ترتیب برابر  480/89و  1201/14است λ .طول موج مرکزی هر باند (میکرومتر) میباشد.
پارامترهای به کار رفته در رابطه  3و  4در فایل فراداده تصاویر لندست  8وجود دارد .دمای به دست آمده برحسب درجه کلوین میباشد،
بنابراین برای تبدیل به درجه سانتیگراد از  273کم میشود .بدین ترتیب دمای سطح زمین (در باالی جو یعنی سنجنده) محاسبه میشود
(.)Hosseini and Farrokhian, 2019
شاخص رطوبتی نرمال شده ()NDMI

 NDMIیا شاخص اختالف رطوبتی نرمال شده ،از دادههای باندهای مادونقرمز نزدیک ( )PNIRو مادونقرمز میانی ( )PNIRبا استفاده از
رابطه  5محاسبه میشود (.)Khanmohammadi et al., 2015
PNIR - PMIR
رابطه )5
=NDMI
PNIR + PMIR

باندهای مرتبط با طول موج مادونقرمز نزدیک و میانی در ماهواره لندست  8به ترتیب در بردارنده باندهای  5و  6نیز میباشند
(.)Van de Griend and Engman, 1985
شاخص تفاضلی نرمال شده کشاورزی ()NDTI

شاخص تفاضلی نرمال شده کشاورزی ،به عنوان معرف مناسب برای تفکیک باقیمانده محصوالت کشاورزی از خاک لخت معرفی شده
است ( .)Zhang et al., 2015; Gao et al., 2013از سوی دیگر Li et al. (2016) ،این شاخص را برای شرایط رطوبت سطحی خاک
مناسب میدانند Lobell and Asner, (2002) .ثابت کردند تا زمانی که رطوبت حجمی خاک تا سطح پایینتر از  %50باقی بماند ،باندهای
مادونقرمز کوتاه بهتر از باندهای مادونقرمز نزدیک مرئی میتوانند رطوبت خاک را نشان دهند؛ لذا ،از نگاه این محققان ،میتوان نتیجه
گرفت در مناطق خشک و بیابانی باندهای مادونقرمز کوتاه لندست ،اطالعات بهتری در خصوص رطوبت خاک سطحی ارائه میدهند.
رابطه  6برای این شاخص معرفی شده است.
P6 - P7
رابطه )6
=NDTI
P6 + P7

 P6و  P7به ترتیب مقادیر بازتابش باندهای  6و  7ماهواره لندست  8بوده و این دو باند از نوع باند کوتاه مادونقرمز است
(.)Koohbanani and Yazdani, 2018
شاخص رطوبت خاک باند کوتاه مادونقرمز ()SMSWIR

شاخص رطوبت خاک باند کوتاه مادونقرمز ،یکی دیگر از شاخصهای مورد مطالعه در این پژوهش است .ماهواره لندست سری  ،8دارای
دو باند کوتاه مادونقرمز است .از رابطه  ،7به منظور محاسبه شاخص رطوبت خاک باند کوتاه مادونقرمز استفاده شد:
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P6
P7

رابطه )7

=SMSWIR

این شاخص ،از کسر ساده مقادیر انعکاس طیفی دو باند  6و  7تشکیل میشود .در مقادیر مختلف رطوبت خاک ،دو افت مهم جذب
طیف الکترومغناطیسی در محدوده  1/4تا  1/6و  1/9تا  2/1میکرومتر در الگوی رفتار طیفی خاک مشاهده میشود (.)Fabre et al., 2015
این دو محدوده طیفی ،به ترتیب با باندهای  6و  7لندست  8تطابق دارد؛ بنابراین به صورت نظری میتوان انتظار داشت با کسر ساده این
دو باند ،رطوبت خاک آشکارسازی شود .پیش از هر چیز برای اندازهگیری هریک از شاخصهای ذکرشده میبایست مقادیر خام باندهای
طیفی به مقادیر بازتابش یا انعکاسی تبدیل شوند .بازتابندگی سطح به صورت نسبت شار طیفی بازتاب یافته به شار طیفی فرودی تعریف
میشود (.)Koohbanani and Yazdani, 2018
بررسی روابط همبستگی و معادالت رگرسیونی

پس از محاسبه و استخراج شاخصهای مورد نظر از روی تصویر ماهوارهای ،برای ارزیابی دقت و اعتبارسنجی نتایج به دست آمده ،به
بررسی رابطه همبستگی هر شاخص با دادههای میدانی واقعی پرداخته شد .در گام بعدی ،با استفاده از معادالت رگرسیون خطی ،اقدام به
تهیه مدل رطوبت خاک سطحی با استفاده از شاخصهای مورد مطالعه شد .پس از مطالعه منابع و تحقیقات صورت گرفته در زمینه برآورد
و پهنهبندی رطوبت خاک ،روش رگرسیون چند متغیره ،1به عنوان مناسبترین روش جهت پهنهبندی رطوبت سطحی خاک تشخیص داده
شد .روش رگرسیون چند متغیره ،امکان تحلیل همزمان اثر تعدادی متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته را فراهم مینماید ( Eshaghi et
 .)al., 2010جهت انجام مدل رگرسیون چند متغیره و ورود متغیرها در مدل ،از برنامه  SPSSو سه روش همزمان ،گامبهگام و حداقل
مربعات جزئی استفاده گردید.
روش همزمان2

در این روش ،کلیه متغیرهای جمعآوری شده ،بدون هیچگونه تقدم و تأخری به طور همزمان وارد مدل شده و مدل محاسبه میگردد
(.)Mesgari et al., 2020
روش گامبهگام3

این نوع روش از جمله روشهای مرسوم به منظور انتخاب زیرمجموعهای از متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر یک متغیر تابع میباشد
(.)Johnson and Wichern, 1996
روش حداقل مربعات جزئی4

در این روش ،مؤلفههای جدید متعامدی که ترکیب خطی از متغیرهای اولیه هستند ،ایجاد شده سپس از این مؤلفهها برای ساختن معادله
رگرسیونی استفاده میشود (.)Bagheri et al., 2017
2
در نهایت ،با استفاده از معیارهای ضریب همبستگی ( ،)rضریب تبیین (  )Rو خطای جذر میانگین مربعات ( ،)RMSEبه ارزیابی
قابلیت مدلهای رگرسیونی در برآورد و تهیه نقشه پهنهبندی رطوبت خاک سطحی پرداخته شد .هرچه ضریب تعیین به عدد یک نزدیک
شود ،عملکرد مدل خوب ارزیابی میگردد (.)Jafari and Dinpasho, 2017
یافتهها
سنجش آماری نتایج
2

برای ارزیابی و مقایسه دقت هریک از شاخصها ،از معیارهای ضریب همبستگی پیرسون ( ،)rضریب تبیین (  )Rو ریشه میانگین مربعات
خطا یا ( RMSEرابطه  )10استفاده شده و در نهایت ،معادله همبستگی هریک از شاخصها با مقادیر واقعی محاسبه شد.
رابطه )10
∑𝑛𝑖=1 (Xp-Xm)2
n

√=RMSE

در رابطه  Xp ،10بیانگر مقادیر برآورد شده به وسیله مدل و  Xmبیانگر مقادیر اندازهگیری شده میباشد .مقدار  RMSEهمواره مثبت
1. Multivariate Regression
2. Enter Method
3. Stepwise Method
)4. Partial Least Squares Regression (PLS
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(علمی  -پژوهشی)

یا صفر است و با نزدیکی آن به صفر ،دقت مدل برای برآورد مقدار رطوبت خاک افزایش مییابد (.)Khanmohammadi et al., 2015
پس از انجام تصحیحات الزم بر روی تصویر ماهواره لندست  8منطقه مورد مطالعه ،شاخصهای NDTI ،NDMI ،LST ،SAVI ،NDVI
و  SMSWIRاعمال شد (شکل .)4

شکل  .4شاخصهای اندازهگیری شده از تصویر ماهواره لندست 8

توزیع نرمال بودن دادهها به وسیله آزمون کولموگروف -اسمیرنف ( ،)Kolmogorov–Smirnovبا استفاده از نرمافزار  SPSSبررسی
شد .نتایج این آزمون در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1نتایج آزمون نرمال بودن شاخصهای به کار رفته در مدل برآورد رطوبت خاک
M

SMSWIR

NDTI

NDMI

LST

SAVI

NDVI

25

25

25

25

25

25

25

0/35
0/08

0/39
0/06

0/24
0/02

-0/12
0/10

233/29
5/21

0/31
0/08

0/34
0/09

0/83

0/65

0/72

0/107

0/186

0/92

0/88

0/12
-0/09

0/15
-0/17

0/19
-0/12

0/37
-0/12

0/25
-0/29

0/17
-0/15

0/13
-0/10

0/45
0/88

0/5
0/64

0/58
0/85

0/66
0/715

0/93
0/42

0/55
0/73

0/49
0/86

N
Mean
Std. Deviation
Extreme
Absolute
Positive

Normal
*Parameters
Most
Differences

Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
)Asymp. Sig. (2-tailed

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف نشاندهنده نرمال بودن دادههاست .در مرحله بعد،
برای بررسی ارتباط بین مقادیر رطوبت خاک و شاخصهای مورد بررسی ،آزمون همبستگی پیرسون انجام گرفت که نتایج آن در جدول 2
ارائه شده است.
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جدول  .2همبستگی بین مقادیر رطوبت خاک NDTI ،NDMI ،LST ،SAVI ،NDVI ،و SMSWIR

NDVI

SAVI

LST

NDMI

NDTI

1

0/451
1

0/355
0/303
1

*0/539

0/498
0/317
0/218
0/215
1

*0/567
-0/023
1

SMSWIR

رطوبت خاک
0/202
0/208
*-0/673
*0/512
*0/495
*0/334
1

0/469
0/472
0/446
0/324
0/248
1

NDVI
SAVI
LST
NDMI
NDTI
SMSWIR

رطوبت خاک

نشاندهنده همبستگی معنیدار در سطح  5درصد است.

همانگونه که مشاهده میشود ،بین مقادیر رطوبت خاک با شاخص  ،LSTهمبستگی منفی معنیدار در سطح  %5و بین مقادیر
رطوبت خاک با شاخصهای  NDTI ،NDMIو  ،SMSWIRهمبستگی مثبت معنیدار در سطح  %5و همچنین بین مقادیر NDVI ،NDMI
و  SAVIهمبستگی مثبت معنیدار در سطح  %5وجود دارد .بنابراین نتایج به دست آمده نشاندهنده همبستگی بین مقادیر رطوبت خاک
با شاخصهای مورد نظر در این پژوهش است .پس از محاسبه شاخصها و آزمون آنها ،به منظور برآورد رطوبت سطحی خاک با استفاده
از شاخصهای  NDTI ،NDMI ،LST ،SAVI ،NDVIو  ،SMSWIRبه کمک نرمافزار  SPSSرابطه رگرسیونی بین مقادیر رطوبت
سطحی خاک و شاخصهای ذکر شده ،برقرار شد (جدول .)3
جدول  .3مقایسه نتایج شاخصهای مورد استفاده در پژوهش با دادههای میدانی
شاخص
NDVI
SAVI
LST
NDMI
NDTI
SMSWIR

رابطه همبستگی
y = 56/14x+18
y = 49/22x-0/98
y = - 73/22x+54
y = 53/68x+0/14
y = 57/22x-0/31
y = 58/66x+26

r

R2

t

RMSE

P

0/83
0/82
-0/85
0/83
0/80
0/81

0/70
0/68
0/73
0/69
0/65
0/67

2/65
1/44
-4/27
2/54
0/23
0/86

4/43
6/28
3/52
5/17
5/81
7/55

≥0/05
≥0/05
≥0/05
≥0/05
≥0/05
≥0/05

براساس این جدول ،مقادیر ضریب تبیین برای روابط رگرسیونی ،باالی  0/65بود که نشاندهنده برآورد مناسب رطوبت خاک به
وسیله مدل میباشد .نتایج به دست آمده بیانگر آن است شاخص دمای سطح زمین با ضریب همبستگی  -0/85در سطح معنیداری  %5با
اختالف اندکی نسبت به شاخص اختالف گیاهی نرمال شده ( )NDVIو شاخص رطوبتی نرمال شده ( )NDMIقرار دارد .ضریب تبیین
مدل رگرسیونی این شاخص  0/73و ریشه میانگین مربعات خطای نتایج حاصله از مدل رگرسیونی و دادههای واقعی  3/52برآورد شد.
مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا برای مدل رگرسیونی حاصل از شاخص اختالف گیاهی نرمال شده ( )NDVIو شاخص رطوبتی نرمال
شده ( )NDMIبا دادههای میدانی نیز به ترتیب  4/43و  5/17محاسبه شد .به منظور ایجاد مدلهای خطی اندازهگیری رطوبت سطحی
خاک با استفاده از شاخصهای سنجش از دور ،از روش رگرسیون خطی چند متغیره (شکل  )5شامل روشهای هم زمان (،)Enter Method
گام به گام ( )Stepwise Methodو حداقل مربعات جزئی ( )PLSبرای برازش دادهها بهره گرفته شد (جدول  .)4با استفاده از آزمون نرمال
بودن به روش کولموگروف -اسمیرنف ،هر سه مدل در سطح معناداری باالتر از  %5واقع شدهاند .که نشان از توزیع نرمال دادههاست.
جدول  .4مقایسه نتایج شاخصهای مورد استفاده در پژوهش با دادههای میدانی
مدل
1
2
3

تابع
هم زمان
()Enter
گام به گام
()Stepwise
حداقل مربعات
جزئی ()PLS

رابطه رگرسیونی
0/83LST+-193/64SAVI73/59NDVI+-138/25+88/23
SMSWIR0/62NDTI+49/36NDMI+
0/107LST+-126/12SAVI81/98NDVI+-94/13+71/72
SMSWIR1/33NDTI+15/82NDMI+
5/141LST+-133/12SAVI26/71NDVI+-97/63+112/07
SMSWIR2/09NDTI+78/16NDMI+

r

R2

RMSE

P

0/85

0/73

1/31

≥0/05

0/83

0/69

3/66

≥0/05

0/80

0/65

3/94

≥0/05

(علمی  -پژوهشی)
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شکل  .5مقایسه مقادیر رطوبت خاک اندازهگیری شده و برآورد شده
 :1تابع هم زمان ( :2 ،)Enterتابع گام به گام ( :3 ،)Stepwiseتابع حداقل مربعات جزئی ()PLS

بررسی اوزان شاخصهای مورد بررسی در روابط رگرسیونی به دست آمده نشان میدهد که در هر تابع بیشترین وزن مربوط به
دمای سطح زمین بوده است؛ به طوری که مقادیر این شاخص در توابع هم زمان ،گام به گام و حداقل مربعات جزئی به ترتیب ،-193/64
 -126/12و  -133/12بوده است که نشاندهنده تأثیر منفی دمای سطح زمین بر رطوبت سطحی خاک است ،به طوری که با افزایش دما
میزان تبخیر و تعرق باال رفته و رطوبت سطحی خاک کاهش پیدا میکند ،لذا بر فعالیتهای زیستی و متابولیکی گیاهان اثرگذار خواهد بود
که به تبع آن تولید محصوالت زراعی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .در همین راستا Van de Griend and Engman. (1985) ،به
این نتیجه رسید که تغییرات رطوبت خاک ،تأثیرات زیادی بر ویژگیهای حرارتی خاک دارد .به عبارت دیگر ،تغییرات روزانه دما ،همبستگی
باالیی با مقدار رطوبت خاک دارد.
شاخصهای گیاهی برای واکنش به آب محافظهکارانه عمل میکنند؛ به این مفهوم که پس از تنش آبی ،رسانایی پوششگیاهی به
بخار آب کاهش مییابد و این رخداد بر بازتابندگی پرتوهای برخوردی اثر میگذارد ،که پیامد آن افزایش مصرف انرژی در پارههای گرمای
محسوس و انباشت در برگ خواهد بود ،از اینرو دمای سطح با تنش آبی تغییر خواهد کرد ( .)Goetz, 2010به دلیل پاسخ تأخیری پوشش
گیاهی به تغییرات رطوبت خاک ،نمایههای گیاهی مانند  NDVIو  NMDIواکنش تأخیرداری نسبت به رطوبت خاک دارند و در بیشتر
زمانها دادههای رطوبت خاک و دیگر مشخصههای آب و هواشناسی همبستگی نیرومندی با این نسبت نمایهها در یک دوره کوتاه زمانی
ندارند ( .)Wang et al., 2007مطالعه ) Adegoke and Carleton. (2002به بررسی رابطه مستقیم بین نمایه  NDVIو رطوبت خاک
میپردازد و وجود تأخیر در تأثیر مقدار رطوبت بر نمایه گیاهی  NDVIرا تأیید کرده است .با توجه به ضریب تبیین باال ( )0/73و پایین
بودن میزان ریشه میانگین مربعات خطا ( )1/31در روش همزمان ( ،)Enter Methodمیتوان مدل  1را به عنوان روشی مناسب برای
برآورد و پهنهبندی رطوبت خاک در منطقه مورد مطالعه ارزیابی نمود (شکل .)6
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شکل  .6پهنهبندی رطوبت خاک برآورد شده براساس تابع هم زمان ()Enter

در این شکل مالحظه میشود که رطوبت سطحی خاک در بخشهای غربی و اطراف رودخانهها که عمدت ًا پوشیده از مزارع کشاورزی
هستند ،نسبت به مناطق شرقی و زمینهای بایر بیشتر است .همچنین نوسانات رطوبت سطحی خاک در اراضی کشاورزی نسبت به مناطق
دیم و بایر حاکی از تأثیر آبیاری محصوالت زراعی بر دمای سطح زمین و در نتیجه تغییر در شاخصهای پوششگیاهی دارد .در نواحی با
پوشش گیاهی متراکم ،نزوالت آسمانی قدرت نفوذ بیشتری داشته و به دلیل وجود الشبرگ ،قدرت نگهداری آب در خاک بیشتر است و
نسبت مواد آلی خاک به مواد معدنی ،نقش بسزایی در جذب انرژی خورشید دارد؛ به طوری که با افزایش کربن آلی خاک ،رنگ آن تیرهتر
شده و جذب انرژی خورشید افزایش پیدا میکند .درحالی که جذب انرژی خورشید در مناطق خشک و بایر شرقی به دلیل روشن بودن خاک
و وجود امالح کاهش مییابد ،ضمن آن که در مناطق با خاک مرطوبتر ،تراکم پوششگیاهی بر بازتاب خاک و در نتیجه دمای سطح زمین
تأثیر میگذارد .براساس نتایج این پژوهش ،رطوبت برآورد شده توسط مدل آماری پیشنهادی تا حد قابل قبولی نزدیک به مقادیر واقعی
(اندازهگیری شده) میباشند.
نتیجهگیری
رطوبت خاک سطحی ،متغیری مهم در چرخه آبی طبیعت است که نقش مهمی در تعادل جهانی آب و انرژی به واسطه تأثیر بر فرآیندهای
هیدرولوژیک ،اکولوژیک و هواشناسی دارد .نتایج این پژوهش نشان داد که تصاویر ماهوارهای و شاخصهای سنجش از دور قابلیت باالیی
جهت برآورد و پهنهبندی رطوبت سطحی خاک در محدودههای وسیع جغرافیایی با اقلیم گرم و خشک دارد .در این مطالعه ،برای شناخت
بهتر ارتباط بین رطوبت سطحی خاک و نمایههای ماهوارهای از تصاویر لندست  8با دقت مکانی و زمانی باال استفاده شد .همچنین ،از
شاخصهای دمایی و گیاهی مختلفی برای اندازهگیری رطوبت سطحی خاک اراضی کشاورزی استفاده گردید .با توجه به پوشش پراکنده و
کم تراکم در برخی از نقاط و به منظور کاهش یا حذف اثر تیرگی خاک ،از شاخص  SAVIاستفاده شد که نتایج قابل قبولی در افزایش
دقت مدلهای رگرسیونی به دست آمده داشت .نتایج به دست آمده از مدل برآورد رطوبت سطحی خاک در این پژوهش نشان داد که این
مدل قادر به برآورد مقدار رطوبت خاک در پهنههای وسیع جغرافیایی با دقت قابل قبول است .مقادیر ضریب تبیین و ریشه میانگین مربعات
خطا در این مدل به ترتیب  0/73و  1/31به دست آمد که نشاندهنده دقت مناسب مدل به دست آمده در مقایسه با مقادیر مشاهداتی است.
در این راستا Khanmohammadi et al. (2015) ،در پژوهش خود مقدار ضریب تبیین  0/65را به دست آوردند و همچنین بیان نمودند
که این شاخصها قادر به پیشبینی رطوبت خاک سطحی هستند Lin et al. (2008) .با تلفیق دادههای رطوبت خاک زمینی با شاخصهای
 NDVIو  LSTحاصل از محصوالت شاخص گیاهی و دمای سطحی سنجنده  ،MODISروابط رگرسیونی را برای برآورد رطوبت خاک
به دست آوردند که نتایج حاصله همبستگی باالیی با مشاهدات زمینی نشان داد .نتایج پژوهش )Hosseini and Farrokhian. (2019
عملکرد خوب تابع انتقالی برآورد رطوبت خاک را نشان داد و بیان نمودند که نقشه رطوبت خاک شبیهسازی شده توسط این مدل قادر است
تغییرات رطوبت خاک را در منطقه مطالعاتی در دامنه دادهها و فصل مورد مطالعه به خوبی پیشبینی کند .براساس نتایج تحقیق ،رطوبت
سطحی خاک با شاخصهای  NDTI ،NDMI ،SAVI ،NDVIو  ،SMSWIRرابطه مستقیم و با شاخص  LSTرابطه معکوس داشته و
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 برآورد بهتری از رطوبت خاک،LST  شاخص، همچنین. نیز این موضوع را نشان داده است،)r( مقادیر منفی ضریب همبستگی پیرسون
 نتایج این تحقیق میتواند جهت مدیریت منابع آب.داشته که نشاندهنده اثر قابل توجه این عامل بر مقادیر رطوبت سطحی خاک میباشد
. شناسایی و کنترل فرسایش خاک به ویژه فرسایش بادی و تعیین نواحی مستعد برای کشت گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گیرد،و خاک
""هیچگونه تعارض منافع بین نویسندگان وجود ندارد
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