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فهرست

رطوبت خاك چيست؟ •
رفتار طيفي خاك   •
ضرورت و اهميت مطالعه ي رطوبت خاك•
مقاالت مرتبط با رطوبت خاك•



رطوبت خاك چيست؟
در بين ذرات خاك تحت عنوان رطوبت خاك موجود رطوبت 

.خوانده مي شود
خاك در هيدرولوژي، كشاورزي و هواشناسي مورد مطالعه رطوبت 

.قرار مي گيرد



بازتابندگي خاك
:پنج مشخصه خاك ويژگي هاي بازتابندگي را تعيين ميكند    

رطوبت خاك) 1
ميزان مواد آلي خاك) 2 
بافت خاك) 3
ساختار خاك) 4
ميزان اكسيد آهن خاك) 5



• رابطه بين ويژگی ھای خاک و بازتابندگی خاک در 
باند موج ھای آبی، سبز،قرمز و مادون قرمز 
نزديک و ميانی

رابطه بين ويژگي هاي خاك و بازتابندگي خاك در باند موج هاي آبي، سبز،قرمز و مادون قرمز نزديك و مياني



دهند، حت تاثير قرار مي اين مشخصه هاي  خاك با يكديگر در ارتباط بوده و كل بازتاب خاك را ت•
خاك  حفظ رطوبت با قدرت خاك و هم  هم با ساختار ) نسبت رس، شن و سيلت(بافت خاك مثال 

:دو نوع خاك رسي و  شني را در نظر بگيريماگر  .استمرتبط 
رطوبت زياد بخش مرئي را جذب كرده و بازتاب آنرا   ميكند وخاك رسي رطوبت را بهتر نگهداري •

مادون قرمز نزديك و مياني را جذب كرده و بازتاب آنرا  خاك رسي همچنين،  . كاهش ميدهد
.ميدهدكاهش 

شديد  شني بازتابندگي خاك  .داردرطوبت كمتري دارد  ساختاري سست و ضعيف شني خاك  اما •
.داردآئينه اي در مادون قرمز نزديك و مياني 

.مي يابدپس بازتاب آن كاهش . خاك رابطه منفي با مادون قرمز نزديك و مياني داردرطوبت •

نوع خاك با داشتن مقدار رطوبت بيشتر، در تمام طول موج ها كاهش بازتاب خواهد  پس، يك •
.  داشت

.موضوع در مورد تمام خاك ها صادق استاين •



.منحني هاي بازتابندگي طيفي دو نوع خاك با رطوبت هاي متفاوت



 و طبيعي خصوصيات شناسايي براي نخستين هاي گام از خاك سطحي ي اليه رطوبت تعيين   
 مي علمي طريق به آن، امكانات از بهينه برداري بهره و نظر مورد ي منطقه ي ويژه هاي توان
 تهيه جهت در مناسب راهكارهايي تواند، مي آن هاي نوسان و رطوبت ميزان از دقيق اطالع .باشد
 اقليمي هاي پديده ساير و خشكسالي سيل، بيني پيش خاك، سطحي ي اليه رطوبت هاي نقشه
.نمايد  فراهم



 خاك رطوبت .است دشوار بسيار خاك رطوبت آوردن در نقشه به چند، داليلي به بنا    
  حاليكه در دهد، مي نشان انداز چشم سطح در زماني و مكاني شديد بسيار تغييرپذيري

 نه خاك در شده ذخيره آب مقدار و توزيع .است ناشناخته مقياس به آن هاي وابستگي
 خاك نوع قبيل از انداز، چشم هاي ويژگي به بلكه كند، مي تغيير بارندگي توزيع با تنها

 رطوبت زماني و مكاني تغييرپذيري .است وابسته گياهي پوشش و توپوگرافي ،)بافت(
 درجا هاي گيري اندازه آن، اثر در كه است توجه قابل نيز ريز هاي مقياس در حتي خاك

  پروژه گزارش .است مشكل بسيار دورسنجي هاي سامانه كردن كاليبره براي خاك در
GEWEX) خاك رطوبت جهاني Sellers et al.   شبكه كه كند مي گيري نتيجه(1995
 و ندارد وجود است، نياز مورد زمين در خاك رطوبت تشخيص براي كه نقاط از متراكم
 هاي مقياس در گيري اندازه قابل متغير يك عنوان به توان نمي هنوز را خاك رطوبت
.گرفت نظر در اي، ناحيه و جهاني



  بسيار سطح به نزديك خاك رطوبت كه اينست خاك رطوبت بررسي در ديگر مسئله     
 درجه تشخيص دشواري سبب مسئله اين لذا و كند مي تغيير عميق خاك از تر سريع

  يك زياد، تبخير به تمايل شرايط در .شود مي تنها، سطحي مشاهدات از خاك خيسي
 آن از نوري هاي گيري اندازه كه سطحي، بخش در تواند مي مرطوب بيش و كم خاك
  جنبه از خاك شدن خشك فرايند كه آنجا از .شود خشك سرعت به شود، مي انجام
 بازتاب انرژي كلي پاسخ در تواند مي شدن خشك از هرمرحله نيست، يكنواخت مكاني
.باشد داشته مشاركت دورسنجي، هاي گيري اندازه از شده منتشر و شده



  اندازه خاك، در آب وضعيت گيري اندازه براي غيرمستقيم هاي رهيافت از يكي    
 تنش هاي شاخص .است گياهي پوشش از شده گسيل حرارتي فروسرخ انرژي گيري
.SMI)سطحي رطوبت شاخص قبيل از گياه Nemani et al. آب كمبود شاخص و(1993

(WDI. Moran et al.1994)هاي شاخص هاي گيري اندازه از گيري بهره با .باشد مي 
 صورت به را خاك رطوبت وضعيت پوشيده، سطوح و خاك در حرارتي و گياهي پوشش

 يك در است، زياد خاك رطوبت كه زماني .زنند مي تخمين تبخير، طي آب نقصان نرخ
  دست از تعريق نرخ بيشترين با را آب تا است قادر گياه مشخص، هوايي و آب شرايط
 جوي تقاضاي تامين براي گياه نياز مورد آب استخراج خاك، شدن خشك با .بدهد

  مقايسه در گياهان اين برگ دماي نتيجه در يابد، مي كاهش تعريق و شود، مي دشوارتر
.رود مي باالتر هستند، فراوان آب تامين به قادر كه آنهايي با



 Nemani et al.   بكار را دورسنجي هاي داده بر مبتني خشكي شاخص يك عملي طور به(1993)
 وAVHRR-NDVIشيب بر مبتني شاخص اين .دارد نامSMI سطحي رطوبت شاخص كه بردند
 دماي -گياهي پوشش شاخص( VI‐Tsرهيافت از استفاده با شاخص اين در .است دما بيشينه مقادير
  سطح در آب كمبود شرايط و شود مي فرانگري خاك شدن خشك و گياهان از تبخير و تعريق ،)سطح

Carlson بعدها .شود مي بررسي گياهي پوشش از مشخص وضعيت يك در et al.   و(1995)
Gillies et al.   نمودارهاي از را خاك موجود رطوبت سازي، وارون فنون بكارگيري با(1997)

Nishida اخيرا، .كردند برآوردVI-Ts پراكندگي et al.  تغيير را سطحي رطوبت شاخص (2002)
  است، استوار متوسط تفكيك با اي ماهواره هاي داده بر تنها كه،VI-Ts رهيافت يك و دادند بيشتري
  پيكسل درون گياهي، پوشش و برهنه خاك از راRE نسبي تبخير قسمت آن كمك با تا دادند توسعه
.كنند متمايز مركبي، هاي



  پوشش و خاك از نسبي سطحي تبخير  
  شاخص تلفيق از آمده بدست گياهي
  درTs. سطحي دماي وVI گياهي پوشش

  از نوآAVHRR هاي داده از نمونه اين
  است شده استفاده آمريكا سطح

)(Nishida et al



 و سطح بين  انرژي تبادل و كشاورزي شرايط كنترل در را جدي نقش خاك رطوبت    
 هواشناسي، و آب خشكسالي، تحقيقات براي خاك رطوبت دقيق تخمين .دارد اتمسفر

  مهمي تاثيرات خاك، رطوبت تغييرات .است مهم بسيار زمين سطح فرايندهاي و هيدرولوژي
  و مكاني تغييرات و خاك رطوبت ارزيابي .گذارند مي زمين فرسايش و اي منطقه رواناب بر را

 با .گرانبهاست بسيار محيطي و اقتصادي ، اجتماعي مختلف هاي بخش براي آن زماني
 و اب تغييرات توان مي خاك رطوبت پاييني و بااليي هاي كرانه تغيير يا و ثبات بررسي
 نياز مورد بااليي دقت خاك رطوبت اي نقطه پايش براي .كرد ارزيابي نيز را جهاني هوايي
 تر ساده هاي الگوريتم از توان مي منطقه يك خاك رطوبت ي نقشه ي تهيه براي ولي است

.باشد حداقل نيز آن جانبي هاي داده ي تهيه ي هزينه كه كرد استفاده سريعتري و



 يك در هيدرولوژيكي هاي مدل از استفاده با تنها خاك رطوبت تخمين    
  هاي مولفه از تعدادي به وابسته و نيست پذير امكان هميشه وسيع منطقه
 كه است آن نفوذپذيري و خاك همگني مانند خاك خصوصيت شامل محلي
  معموال طرفي از .است غيرممكن اوقات گاهي و سخت پارامترها اين تعيين
  هاي فعاليت بر عالوه و هستند اي نقطه خاك رطوبت زميني هاي روش

 به ها روش اين نتيجه در .دارند نيز مفصلي هاي پردازش پس آناليز ميداني،
.هستند بر هزينه شدت



 پارامترهاي قبول، قابل ي هزينه با و وسيع پوشش سطح در تواند مي دور از سنجش     
 توان مي ميان اين در .بزند تخمين را خاك رطوبت جمله از زمين علوم از مختلفي
  دسترسي و وسيع برداري تصوير ي دامنه كم، باند عرض دليل به را MODIS ي سنجنده

 خاك رطوبت تخمين براي مناسب روش يك .كرد اشاره ان هاي داده به رايگان و آسان
  مي مثلثي فضاي يك گيري شكل باعث كه است NDVI و سطح دماي اطالعات تركيب
 فضاي اين از استفاده با .كرد مشخص را رطوبت وضعيت ان از استفاده با توان مي و شود

  ضريب با دارد، غيرمتراكم گياهي پوشش كه خاكي سطح حجمي رطوبت مثلثي
.آيد مي دست به 0.9 تا 0.7 بين همبستگي



 انتقال ضريب از استفاده  با را  خاك رطوبت  ،)1390.همكاران و برزگر( تحقيقي در   
  به ايران مركزي منطقه از بخشي در شود، مي محاسبه دما اساس بر تنها كه خاك تبخير
.آوردند دست

  مثلثي فضاي تشكيل روش از خاك تبخير انتقال ضريب ي محاسبه براي مطالعه اين در   
 و روش سادگي موجب جديد تركيب اين كه شد استفادهLST-NDVIاساس بر براي

  تعميم مجزاي ي پنجره روش با خاك سطح دماي .است شده خوبي نتايج به دستيابي
 خاك سطح دماي .شود مي محاسبهMODIS ي سنجنده هاي داده از يافته
 سپس .شود مي محاسبه مثلثي فضاي تشكيل روش از ،)تبخير بدون خشك خاك(مرجع
  رگرسيوني روابط و شده محاسبه تصوير هاي پيكسل تمام براي تبخير انتقال ضريب
  بررسي تبخير انتقال ضريب و  زميني هاي برداشت اساس بر خاك رطوبت بين مختلف

.شود مي تهيه خاك رطوبتي ي نقشه نتايج ارزيابي از بعد .شود مي



•NDVIپوشش به زمين سطح دماي .كند مي ارائه گياه شرايط به راجع اطالعاتي 
  الگوريتم با تصوير ابري هاي پيكسل حذف از پس .است وابسته خاك رطوبت و گياهي
 دست بهMODIS ي سنجنده 2و1 باندهاي از استفاده باNDVI استاندارد، ابر حذف
  مطالعاتي ي منطقه هاي پيكسل تمام برايLST وNDVI پراكندگي نمودار .آمد

 ضلع و بااليي مورب ضلع .است مثلثي فضاي يك تشكيل آن ي نتيجه كه شد تشكيل
  خشك ضلع .شود مي ناميده مرطوب ضلع و خشك ضلع ترتيب به پاييني افقي

  حالت در كه است متفاوتي هايNDVI با متناظرLST مقادير ماكزيمم به مربوط
 صورت در .دهد مي رخ تبخير مقدار مينيمم و آب منابع به محدود دسترسي
LST تبخير، مقدار ماكزيمم و خاك رطوبتي اشباع و آب منابع به نامحدود دسترسي
.گيرد مي قرار مرطوب ضلع روي و داشت خواهد را خود مقدار كمترين





  مثلثي فضاي اين از اي نقطه در LST و NDVI مقادير به توجه با پيكسل هر    
  مينيمم و ماكزيمم يكNDVI مقدار هر با متناظر فضا اين در .گيرد مي قرار

  مي قرار مرطوب و خشك هاي ضلع روي ترتيب به كه دارد وجود LST مقدار
  كه طوري به دارد، همبستگي NDVI با خطي صورت به خشك ضلع .گيرند
 رابطه با ضلع اين روي واقع ماكزيمم LST مشخص NDVI با پيكسل هر براي
  :آيد مي دست به زير ي

  هاي LST مقادير بر خشك ضلع به مربوط خط برازش از b و a ضرايب
.آيند مي دست به تصوير كل ماكزيمم



 اندازه متر سانتي 5تا 0 عمق در شده گيري اندازه رطوبت هاي داده        
 رطوبت و تبخير ضريب بين رگرسيوني ي رابطه نوع بهترين تا شدند، گيري

  خطي، رگرسيوني روابط انواع منظور اين براي .آيد دست به خاك حجمي
 رطوبت ضريب و زميني ي شده گيري اندازه هاي داده بين لگاريتمي و تواني
  مثلثي فضاي تشكيل روش در دور از سنجش هاي داده با شده محاسبه تبخير
.شدند بررسي



سانتي متر با   5تا  0بررسي رابطه ي خطي و لگاريتمي بين ضريب تبخير خاك و رطوبت حجمي خاك در عمق 
استفاده از روش تشكيل فضاي مثلثي

 حجمي رطوبت و تبخير انتقال ضريب بين معكوسي ي رابطه است، مشخص كه طور همان
 مقادير نيز R2 ضريب .است ديگري كاهش معادل يكي افزايش كه طوري به دارد، وجود خاك
 ي نماينده تواند مي تبخير انتقال ضريب دهد مي نشان كه داده اختصاص خود به را بااليي

.باشد خاك سطحي رطوبت از مناسبي



و  9نقشه ي رطوبت براي منطقه ي مطالعاتي در تاريخ 
90شانزدهم خرداد 

 شود، مي مشاهده نيز شكل در كه  طور همان
 تغيير هفته، يك اين طول در خاك سطحي رطوبت
 ديده تصوير دو در كه اختالفي و نداشته چنداني

 دو ابري نقاط در اختالف از متاثر بيشتر شود، مي
.است تصوير



 رطوبت ميداني هاي گيري اندازه در سنتي هاي روش اينكه به توجه با   
 مطلوب نحو به خاك رطوبت زماني و مكاني تغييرات ي ارائه به قادر خاك،
  هاي پديده از وسيعي اطالعات اي ماهواره هاي سنجنده هاي داده باشند، نمي

  هاي ايستگاه مثل اي نقطه هاي موقعيت با مقايسه در فضا، كل در محيطي
  ي اليه رطوبت برآورد امكان بررسي منظور به .دهند مي ارائه هواشناسي

  پارامترهاي و MODIS ي سنجنده NDVI شاخص از استفاده با خاك سطحي
 صورت تحقيقي خشك نيمه و خشك مناطق مرتعي اراضي در هواشناسي

  و بررسي براي 2005 تا 2003 هاي سال اطالعات از تحقيق اين در .گرفت
.شد استفادهNDVI تاخيري و همزمان مقادير بين ي رابطه ايجاد



 مشاهده هاي داده باNDVI شاخص ارتباط تعيين منظور به همبستگي هاي آزمون    
  روزه 5،10،15،20،25 تاخيريNDVI( متفاوت شرايط در خاك رطوبت ي شده

 بيانگر شده ارائه هاي مدل بررسي .شد انجام ،)خاك سطحي ي  اليه رطوبت به نسبت
 شاخص متوسط و خاك سطحي هاي اليه حجمي رطوبت بين مثبت همبستگي وجود

 ي مقايسه .باشد مي مطالعاتي ي دوره طول در شده نرمال تفاضلي گياهي پوشش
 اين در همبستگي ضرايب كه دهد مي نشان شده ارائه هاي مدل همبستگي ضرايب
  ضريب مقدار رگرسيون تحليل نتايج طبق .است يكديگر به نزديك يا و يكسان ها مدل

  محققين مطالعات .هاست مدل ساير از باالتر روزه 15 تاخيري هاي مدل در همبستگي
 ي ذخيره به توجه با  بارندگي به گياه تاخيري العمل عكس دليل به كه اند داده نشان

  زمان .دارد خاك رطوبت به نسبت تاخيري العمل عكس نيزNDVI خاك، رطوبتي
 .آمد دست به ماه سه تا دو كشاورزي اراضي و ها جنگل در بارندگي بهNDVI تاخيري
بود خواهد تر كوتاه تاخير زمان باشد، بيشتر بارندگي به وابستگي هرچه



:نمود خالصه زير صورت به توان مي را مذكور تحقيق هاي يافته ترين مهم 
  تفاضلي گياهي پوشش شاخص و خاك رطوبت بين داري معني و مثبت ي رابطه -1 

.دارد وجودMODIS تصاوير از حاصل شده نرمال
 15 تاخيريNDVI و خاك سطحي ي اليه رطوبت بين بااليي همبستگي -2 

 تبخير و باد عامل هواشناسي، پارامترهاي ميان از.شد مشاهده )رشد فصل در(روزه
 خاك االرضي سطح ي اليه رطوبت تخمين براي بهتري هاي مدل توانست تجمعي

.دهد ارائه
  ي سنجنده تصاوير از حاصل خاك رطوبت ي شده برآورد هاي داده  از استفاده با -3

MODISنمود مشخص را خاك رطوبت زماني و مكاني توزيع توان مي.



  االرض سطح رطوبت و آب منابع بررسي منظور به  تحقيقي در )1381(پناه علوي•
 تحقيق اين در .كرد استفادهTM ي سنجنده تصاوير از لوت بيابان هاي كلوت
 عكس ،1988 و 1987 هاي سال درTM ي سنجنده باند هفت هاي داده بر عالوه
  و 1:25000 مقياس به توپوگرافي هاي نقشه و 1:20000 مقياس به هوايي هاي

ER وILWIS جمله از دور از سنجش افزارهاي نرم و ميداني كارهاي و1:50000
mapperتوام عوامل اثر در كه هستند فرسايشي اشكال ها كلوت .شد استفاده 

  و شن يعني خود ي محموله مواد همراه باد كه طوري به .گيرند مي شكل باد و آب
 به و كند مي باز ها سيالب و آب عبور براي بستري و سائيده را زمين سطح ماسه،
.نمايد مي عميق هاي خندق ايجاد تدريج



تصاويري از كلوت هاي بيابان لوت



  كه داد نشان نتايج ارزيابي، و بارزسازي و پردازش عمليات از بعد         
 سنگفرش و شني هاي تپه پذيري تفكيك براي بلند موج طول با باندهاي

  اراضي جداسازي براي حرارتي باند و اي ماسه هاي عرصه بياباني، هاي
  مي نشان مرطوب اراضي مانند هايي كالس پايينDN .مناسبند مرطوب

  ديگر از مرطوب هاي كالس جداسازي براي خوبي قابليتTM6 كه دهد
.دارد ها كالس



 
  مكاني تفكيك قدرت دو هر  با خاك رطوبت ي نقشه ي تهيه شد، ذكر كه طور همان   
 براي .نيست پذير امكان تركيبي قابليت با سنسورهايي وجود عدم دليل به باال زماني و

 خاك رطوبت  مجازي سنسورهاي ي توسعه هدف با تحقيقي موضوع براين آمدن فائق
(VSMS) صورت باال تفكيك قدرت با خاك هاي ازنقشه  موثر ي استفاده براي 

NASH تحقيق اين در مطالعه مكان.گرفت DRAWدر مكزيكو نيو غربي جنوب در  
.باشد مي آمريكا



Developing Virtual Soil Moisture Sensor (VSMS) Using Optical and 
Microwave Satellite imagery for High Resolution Soil Moisture 
Mapping

با استفاده از تصاوير ماهواره اي مرئي و مايكروويو    (VSMS)خاك توسعه ي سنسور مجازي رطوبت 
براي تهيه ي نقشه ي رطوبت خاك با قدرت تفكيك باال



:دارد اي چندمرحله رويكرد يك تحقيق اين•
 استفاده با )كيلومتر1 مكاني تفكيك قدرت با( خاك رطوبت برآورد اول ي مرحله در•

 سطح دماي ،(VI)گياهي پوشش شاخص با MODIS ي سنجنده هاي داده از
  ي وسيله به شده برآورد خاك رطوبت با تركيب و مثلث روش از استفاده ،(LST)زمين

AMSR‐E

 و )متر10 مكاني تفكيك قدرت با(1-تصاويررادارست از استفاده با دوم ي مرحله در•
.شد برآورد خاك رطوبت ميداني  هاي گيري اندازه همچنين

 با VSMS تحليل و تجزيه ي مرحله در دوم و اول ي مرحله آميز موفقيت اتمام از بعد•
 سپس .آيد مي دست به SAR و MODIS خاك رطوبت كردن derived از استفاده
 در زماني و مكاني تنوع با خاك رطوبت هاي نقشه ي وسيله به VSMS عملكرد
.شود مي ارزيابي مطالعه مورد ي منطقه



MODIS derived  soil moisture estimation
.را نشان مي دهد  MODISتخمين رطوبت خاك به وسيله ي سنجنده ي  2شكل •



Distribution of collected soil sample locations

Soil moisture prediction surface



Soil moisture estimated by radar imagery

.اين شكل تخمين رطوبت به وسيله ي رادار رانشان مي دهد



Generation of Virtual Soil Moisture Sensor



  و خاك رطوبت زميني گيري اندازه بين داري معني ي رابطه مطالعه دراين     
 بنابراين .ندارد وجود  خطي ي ساده رگرسيون ي وسيله به راداري هاي داده
  ي رابطه و كنند نمي واگويي را خاك رطوبت پراكندگي عددي هاي مدل
 اغلب و باير هاي زمين در ها داده پراكندگي و خاك رطوبت بين داري معني
 رطوبت هاي داده با مقايسه همچنين .شد مشاهده كم و باال رطوبت با نقاط
 شامل بايد پارامترها و زمين هاي پديده كه داد نشان ميداني صورت به خاك
.رود باال مطالعه مورد ي منطقه در دقت تا باشند عددي هاي مدل






