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چکيده
مطالعه روی تغییرات بیالن انرژی و دمای سطحي ،پوشش گیاهي و نیز تغییرات طیفي رخسارههای
ژئومورفولوژیکي طي وقوع فرایندهای کاتاستروفیکي نظیر طوفان و مخاطرات محیطي در مقیاس وسیع ،نیازمند
ابزاری قدرتمند همچون سنجش ازدور حرارتي است .این پژوهش به کاربرد مؤثر روشهای سنجشازدور با چنین
رویکرد کاربردی پرداخته است .منطقهی موردمطالعه ،جنوب شرق اصفهان و پالیای گاوخوني است که از منظر
تنوع رخسارههای ژئومورفولوژیکي مناطق خشک و بیاباني چشمگیر است .در این پژوهش ،تغییرات کمیتهای
آلبدوی سطحي ،توان تشعشعي ،دمای سطحي ،بخارآب ،شاخص پوشش گیاهي و بازتاب طیفي رخسارههای
زمین (کمیتهای اپتیکي و بیوفیزیکي) و کاربری آن ،قبل و پس از وقوع طوفان توسط تصاویر ماهوارهای مودیس
موردسنجش قرار گرفت و نتایج نشان داد وقوع طوفان ،شرایط خشکي خاک و دمای سطحي را افزایش داده و
در مدتزمان کوتاه بر شاخص پوشش گیاهي نیز تأثیر منفي گذاشته است .آزمون  Tاین کمیتها فرض برابری
میانگینها در شرایط قبل و بعد از طوفان را رد ميکند؛ لذا طوفان تأثیر معناداری بر کمیتهای موردمطالعه قبل

نتایج نشان ميداد که پالیای گاوخوني بیش ترین نمرهی معیار باقیمانده و لذا بیش ترین تغییرات بازتابي را داشته
و کانوني برای برداشت سطحي توسط باد شدید بوده است .همچنین بررسي نقشه جهت ناهمواریها نش ان ميداد
دامنههای شرقي و شمالشرقي ارتفاعات ،تغییرات بازتابي بیشتری نسبت به دامنههای غربي و جنوبغربي
داشتهاند.
واژگان کليدي :آلبدوی سطحي ،توان تشعشعي ،دمای سطح زمین ،طوفان گردوغبار.
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و بعد از وقوع داشته است .شدت این تغییرات بر اساس نوع رخسارههای زمین و کاربری آن متفاوت بوده و
مناطقي که فاقد پوشش گیاهي بودهاند مانند پالیا ،اراضي کویری و تپههای ماسهای بیش ترین تغییرات را
داشتهاند .تغییرات طیفي بازتاب رخسارههای زمین توسط نقشهی استاندارد اختالف ،موردبررسي قرار گرفت و
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 -1مقدمه
وقوع طوفانهای گردوغبار پدیدهای متداول در مناطق خشک و نیمه خشک است که با فرسایش ،حمل و جابهجایي
و رسوبگذاری گردو غبار و ذرات ریز خاک توسط باد شدید در ارتباط است .چنین طوفانهایي اغلب در فصل بهار یا آغاز
تابستان و در اثر طوفانهای تندری یا گرادیانهای قوی فشار اتفاق ميافتند و باعث وقوع باد شدید در عرصههای وسیع
ميشوند .وقوع این طوفانها در مناطق خشک و یا درگیر با خشک سالي که پوشش گیاهي کمي دارند یا فاقد این پوشش
هستند ،باعث تشدید خشکي خاک شده و با افزایش شدت باد ،فرسایش و بادبردگي ذرات خاک نیز بیشتر ميشود
(گواش و ایندراجیت .)30 :2014 ،1حاشیهی بیابانها ،اغلب منبع اصلي گسترش چنین طوفانهایي هستند و ميتوان
گفت که منابع بزرگ گردوغبار در توپوگرافيهای کمارتفاع و یا حواشي آنها ،مسیلهای موقت ،مخروطافکنهها ،پالیاها،
دریاچهها و زمینهای شور واقع شدهاند (پراسپرو 2و همکاران .)1 :2002 ،وقوع چنین طوفانهایي با سه عامل در ارتباط
است .1 :وقوع باد شدید .2،وجود مواد سطحي که مستعد فرسایش و انتقال باشند  .3شرایط ناپایدار جوی ( ایندویتو 3و
همکاران .)62 :2012 ،از آنجاکه وقوع طوفان های شدید ،تغییراتي در سطح زمین ایجاد ميکند ،لذا مطالعات روی
تغییرات بیالن انرژی ،دمای سطح زمین ،پوشش گیاهي و تغییرات طیفي رخسارههای زمین طي وقوع چنین طوفانهایي
ميتواند در شناخت آثار و پیامدهای آنها در رابطه با سطح زمین راهگشا باشد .بازتابهای طیفي و داده های سنجش ازدور
حرارتي در بازسازی و مدل کردن پارامترهای سطحي زمین که بهسادگي قابلمشاهده و اندازه گیری نیستند یا در مقیاس -
های وسیع باید موردمطالعه قرارگیرند ،بسیار سودمند هستند .ازجمله این پارامترها ميتوان به آلبدو ،توان تشعشعي،
دمای سطحي ،شاخص پوشش گیاهي ،شار پنهان و آشکار گرمای خاک اشاره کرد (ملس 4و همکاران.)3325 :2008 ،
آلبدوی سطحي یک عامل و متغیر اصلي در ارتباط با روند مبادله ی انرژی سطحي است و مطالعات زیادی در مناطق
مختلف روی آن صورت گرفته اما مطالعات کمي در رابطه با آلبدو و نوع پوشش زمین صورت گرفته است .کمیت دیگری
که در این پژوهش به آن پرداخته شده است ،توان تشعشعي یا گسیلمندی سطحي است .برآورد توان تشعشعي ،عامل
مهمي برای تعیین دمای سطحي از دادههای سنجشازدور است .برای سطوح کامالً پوشیده از گیاه برآورد این عامل ساده
است؛ زیرا توان تشعشعي در این مناطق نسبتاً ثابت است اما برای مناطق خشک با پوشش گیاهي پراکنده این برآورد
پیچیده تر است؛ زیرا توان تشعشعي خاک بدون پوشش گیاهي و صخرهها بسیار تغییرپذیر است (مؤمني و سراجیان،
 .)191 :2007توان تشعشعي و دمای سطحي ،از عوامل کلیدی در برآورد بیالن انرژی تابشي سطح و یک عامل بزرگ در
تنظیم و تغییرات محیطي هستند که بر اساس معادلهی پالنک و قانون استفان بولتزمن محاسبه ميشوند (وانگ و لیانگ،
 .)1556 :2009از طرفي ویژگيهای سطح زمین نیز از عوامل مهم در مبادالت انرژی بین جو و زمین هستند .این مبادالت
از طریق فرآیندهای مرتبط با تابش سطح و باالنس انرژی انجام ميشود و بهوسیلهی مجموعهی پیچیدهای از عوامل
شامل :حاالت اتمسفر ،ویژگيهای زبری سطح زمین ،مقدار و ماهیت پوشش گیاهي و ویژگيهای رطوبتي و حرارتي خاک

کاربری آن پرداخته است.
در رابطه با تغییرات کمیتهای آلبدوی سطحي ،توان تشعشعي سطحي ،دمای سطحي و شاخص پوشش گیاهي
پژوهشهایي در جهان و ایران انجام شده که بهعنوان نمونه به موارد زیر اشاره ميشود:

1- Ghosh and Indrajit
2- Prospero
3- Indoitu
4- Melesse
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و  ...کنترل ميشوند (فریدل .)344 :2002 ،این پژوهش نیز به بررسي تغییرات کمیتهای آلبدوی سطحي ،توان تشعشعي
سطحي ،دمای سطحي ،شاخص پوشش گیاهي و بخارآب ،قبل و بعد از وقوع طوفان در واحدهای مختلف سطح زمین و
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لیو 5و همکاران ( )2014تحقیقي در رابطه با تغییرپذیری آلبدو نسبت به پوشش زمین در صورت وجود یا عدم وجود
پوشش برف انجام دادند که نتایج آن یک توزیع مسطح گوسي یا مثلثي از آلبدو نسبت به پوشش زمین در طول سال را
نشان ميداد .در خالل دورههای بدون ب رف و فصول غیررشد ،تصاویر ماهوارهای ،آلبدوی کمتری نسبت به فصول رشد را
نشان ميدادند .همچنین صرفنظر از وجود یا عدم وجود برف ،کم ترین آلبدو مربوط به مناطق جنگلي بود .میکا  6و
همکاران ( ) 2001طي پژوهشي تأثیر تغییرات کاربری زمین روی آلبدوی سطحي و تبخیر و تعرق را در یک حوضهی
مجارستان موردبررسي قراردادند و دریافتند روند یکنواختي بین تغییرات انرژی و بیالن آب وجود دارد و طي دههی
7

گذشته تغییرات استفاده از زمین ،بیالن انرژی سطح را به شکل قابلتوجهي افزایش داده است .زیمبلمن و ویلیامز
( )1996تأثیرات شرایط پوشش گیاهي و زمینشناسي روی تباین آلبدو را با استفاده از سنجشازدور و پایش زمیني در
بیابان موجاوای کالیفرنیا انجام دادند .موضوع مطالعه ،روی دوالیه یکي با منشأ بازالتي و با پوشش شن و ماسهبادی و

دیگری الیهای با جریان آبرفتي بود .عواملي مثل شستشوی شیب و فرایندهای رسوبي در هر دوالیه ،پوشش گیاهي فصلي
در طول سال و تغییر شکل ظاهری رسوبات بادی از مواردی بود که ميتوانست آلبدوی سطح را تحت تأثیر قرار دهد .در
مورد ارتباط دمای سطحي با کاربریها و سطح زمین در یک مطالعه در چین جیانگ و تیان )2010( 8به بررسي تغییرات
دمایي در کاربریها و پوشش زمین پرداختند که نتایج نشان مي داد تغییرات کاربری تأثیرات مهمي بر دمای سطحي
داشته است .آنها با رسم نمودار شاخص دما -پوشش گیاهي )TVX( 9نشان دادند که روند پراکنش پیکسلها از بخش -
هایي با تراکم باالی پوشش گیاهي و دمای کم به سمت پوشش گیاهي با تراکم کم و دمای زیاد بوده است .جولین 10و
همکاران ( )2006دادههای دمای سطحي و شاخص  NDVIدر خالل سالهای  1982-1999اروپا را موردبررسي
قراردادند و مشخص شد پایش تغییرات پوشش گیاهي بهتنهایي افزایش یا کاهش آن را نشان ميدهد ،درحاليکه مطالعهی
توأمان دمای سطحي در سریهای زماني نشان مي دهد که این تغییرات آیا ناشي از تغییرات فصلي یا ناشي از تغییرات
پوشش و کاربری زمین بوده ا ست .در ایران نیز مطالعات مختلفي روی دمای سطحي ،توان تشعشعي ،رطوبت خاک و
شاخصهای مختلف پوشش گیاهي از طریق سنجش ازدور انجام شده است که از آن جمله ميتوان به تهیهی نقشهی
گسیل مندی سطوح مختلف با استفاده از باندهای حرارتي و دادههای سینوپتیکي توسط پهلواني و مباشری (، )1389
تخمین دمای سطحي با استفاده از باندهای حرارتي در غرب تهران و قزوین توسط حجازیزاده و همکاران ( )1392و
تخمین دمای سطحي با استفاده از شاخص اختالف نرمال شده ( )NDVIدر تصاویر  MODISو landsat ETM+
توسط کاویاني و همکاران ( )1392اشاره کرد.

 -2منطقه مورد مطالعه
منطقه ی موردمطالعه در این پژوهش ،ناحیهی جنوب شرقي استان اصفهان شامل بخشهای :نایین ،ورزنه ،هرند،
کوهپایه و حسنآباد واقع در  51درجه و  51دقیقه تا  53درجه و  42دقیقه طول شرقي و  31درجه و  29دقیقه تا 33

حسنآباد و تپه شاهدهای پراکنده است .اقلیم غالب منطقه فراخشک بوده و فقط بخش کوچکي در شمالغربي بخش

5- Liu
6- Mika
7- Zimbelman and Williams
8- Jiang and Tian
9- Temperature-vegetation index
10- Julien
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درجه و  20دقیقه عرض شمالي است (شکل  .)1این منطقه شامل پالیای گاوخوني ،تپههای شني ،اراضي نمکزار و
برخانها در قسمت مرکزی به همراه دلتاها و ماندابها ،تراسهای دریاچهای ،بخشهای وسیع دشت سر ،تراسهای آبرفتي
و مخروطافکنههای متعدد به همراه ارتفاعات آذرین و رسوبي در بخش نایین و کوهپایه ،ارتفاعات آهکي در جنوب غربي
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کوهپایه اقلیم نیمهخشک تا خشک دارد و در جنوبغربي نیز نوار باریکي در بخش حسن آباد ،دارای اقلیم خشک است.
ازاینرو گزینهی مناسبي برای مطالعهی مناطق شدیداً خشک تا بیاباني است.

شکل  :1موقعیت منطقهی مورد مطالعه

 -3دادهها و روشها
در این مطالعه از دادهها با قدرت تفکیک  1کیلومتری روزانه سنجندهی مودیس از دو ماهواره ترا 11و آکوا12
( MOD021KMو  ) MYD021KMکه شامل دادههای سطح یک واسنجي و مکانیابي شده برای  36باند ،با دقت
یک کیلومتری است ،جهت بررسي دمای سطح ،آلبدوی سطحي ،گسیلش ،شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهي
 ،NDVIبخارآب ،پدیدههای ابرناکي و گرد وغبار استفاده شده است .محصوالت سطح یک مودیس به طور مستقیم شامل
تصویر نیستند بلکه حاوی دادههای کالی بره شده ای هستند که توسط برنامههای کاربردی نرم افزارها برای تدوین تصاویر
به کار ميروند .این محصوالت بهصورت  scaled integersیا  SIميباشند و در قالب سلسله مراتبي یا HDF13در اختیار
کاربران قرار ميگیرند (تولر 14و همکاران .)8 :2006 ،همچنین از تصاویر بینگ 15ماکروسافت جهت تشخیص عوارض
سطح زمین و کاربری اراضي استفاده شده است .روزهای تحت بررسي  28 ،24و  29ماه آوریل و اول ماه مي سال 2014
(معادل روزهای شمسي 9 ،8 ، 4 :و  11اردیبهشت  ) 1393بودند .در تاریخ  8اردیبهشت  1393منطقهی شاهد بروز
طوفان شدید با سرعت  ) 72km/h( 20 m/sبوده که در ایستگاه سینوپتیک نایین در تاریخ فوق به ثبت رسیده است
(دادههای روزانه سایت هواشناسي کشور) .برای انجام پژوهش ،دادههای  1کیلومتری روزانه سنجندهی مودیس از دو
ماهواره ترا و آکوا بهصورت  HDFاز سایت این سنجنده دریافت و سپس بهمنظور تصحیح هندسي و توجیه مختصات

اتمسفریک با مدل  SMACتوسط نرمافزار  ILWIS north52روی تصاویر اعمال شد زیرا سیگنالهای رادیومتریک که
توسط سنجندههای ماهوارهها دریافت ميشوند ،نیاز به تصحیح اتمسفریک دارند .روشهای مختلفي برای اعمال تصحیح
اتمسفریک روی تصاویر به کار گرفته ميشود که یکي از آنها مدل  SMACو الگوریتمي بر مبنای  S5ميباشد (رحمان
11- Terra
12- Aqua
13- Hierarchical Data Format
14- Toller
15- Bing
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حقیقي زمین مرجع شد .این منطقه در زون  39شمالي در سیستم  UTMقرار دارد .همچنین دادههای آزیموت و خط
الراس سنجنده و خورشیدی از فایل موقعیت زمیني تصاویر ( )MOD03بهصورت  geo tiffاستخراج شد .سپس تصحیح
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و ددیو .)126 :1994 ،16این مدل بر اساس گروهي از معادالت با ضرایبي وابسته به باند طیفي سنجنده است و یکي از
قابلیتهای آن برای بهکارگیری در سنجندههای جدید با اعمال ضریب بهروزآوری سنجنده است .از دیگر مزایای این
مدل ،قابلیت بازیابي بازتابهای باالی اتمسفر یا  TOAاز دادههای بازتاب سطحي و بالعکس یعني قابلیت بازیابي بازتاب -
های سطح زمین از دادههای بازتاب باالی اتمسفر است (گبریسوس .)21 :2009 ،17تصویر  2مراحل انجام پژوهش را
نشان ميدهد.

 -1-3عمليات پردازش روي دادههاي روزانه موديس
از آنجاکه پیکسلهای دادههای خام باندی به شکل  scaled integersیا  SIميباشند ،باید به دادههای تابندگي یا
رادیانس طیفي و انعکاس یا رفلکتنس ،برای تبدیل دادههای  TOAیا باالی اتمسفر به دادههای زمیني شوند .ضرایب این
تبدیل ( )radiance scale، reflectance scale and radiance offset ،reflectance offsetاز  headerتصاویر ،برای
هر باند قابلدسترسي است و از طریق معادله زیر برای هر باند انجام ميشود (زانگ 18و همکاران:)31 :2005 ،
) Reflectance = reflectance scaleb × (SI − reflectance offsetb
) Radiance = radiance scaleb × (SI − radiance offsetb

رابطهی 1

دريافت تصاوير موديس به صورت

نقشه بازتابندگي

داده هاي سطح يک

باالی اتمسفر TOA

پيشپردازش

دادهها

اعمال ضریب ماهواره
غلظت ازن

زمین مرجع کردن تصاوير

تبديل داده هاي خام به

تصحيح دادههاي

تابندگي و بازتابش

انعکاس با مدل SMAC

نقشهی عمق اپتیکي
ائروسل
نقشهی فشار سطحي

تهيهي نقشه ها

نقشهی بخارآب
نقشهي آلبدو

نقشهي NDVI

نقشهي گسيلمندي

نقشهي دماي سطحي

سطحي

نقشهی خط الراس و
آزیموت سنجنده

شناسایي پیکسل های حاوی ابر و گرد و غبار

بعد از طوفان

شکل  :2مراحل انجام پژوهش

16- Rahman and Dedieu
17- Gebreyesus
18- Xiong
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مقايسه و تحليل نقشه ها قبل و
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 -1-1-3محاسبهي آلبدوي سطحي
آلبدوی سطحي ،بهصورت نسبت تابش انعکاس یافته از سطح جسم به تابش فرودی نور خورشید به آن سطح تعریف
ميشود (ملک پور و همکاران .)6 :1389 ،آل بدوی سطحي توسط اطالعات  6باند مرئي بر اساس مقادیر بازتابش سطحي
آنها توسط فرمول لیانگ (لیانگ 19و همکاران )26 :2002 ،برای روزهای موردنظر محاسبه شد.
𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 = 0.160 × 𝑟1 + 0.291 × 𝑟2 + 0.243 × 𝑟3 + 0.116 × 𝑟4 + 0.112 × 𝑟5 +
0.018 × 𝑟7 − 0.0015
رابطهی 2
که  r1تا  r7بر اساس بازتابش سطحي باندهای  1تا  7مرئي در فرمول به کار ميرود.
20

 -2-1-3محاسبهي شاخص گياهي تفاضلي نرمال شده

NDVI

شاخصهای متعددی برای محاسبهی پوشش گیاهي در سنجش ازدور کاربرد دارد که در این مطالعه از نسبت تفاضلي
باند مرئي قرمز (0/ 0-67/ 62میکرومتر) به باند مادون قرمز نزدیک ( 0/841تا  0/876میکرومتر) مطابق معادله ( )4استفاده
شده است:
𝐷𝐸𝑅𝜌 𝜌𝑁𝐼𝑅 −

رابطهی 3

𝐷𝐸𝑅𝜌𝜌𝑁𝐼𝑅 +

= 𝐼𝑉𝐷𝑁

که در آن  ρبازتابندگي تصحیحشدهی سطح زمین باندهای  1و  2سنجندهی مودیس است .مقدار  NDVIاز  -1در
مناطق فاقد پوشش گیاهي تا  +1که مبین پوشش گیاهي کامل است در تغییر ميباشد.

 -3-1-3محاسبهي گسيلندگي يا توان تشعشعي 21سطحي
توان تشعشعي جسم یا گسیل مندی ،ویژگي ذاتي وابسته به اتم ها و ساختار مولکولي یک جسم است و با نسبت تابش
حرارتي یک جسم در دمای مشخص به تابش جسم سیاه همدمای با آن در یک طول موج معین تعریف ميشود (بهرامي
و همکاران .) 30 :1393 ،هر جسمي در دمای باالتر از صفر مطلق ،از خود انرژی ساطع ميکند که میزان آن و طولموجي
که در آن انرژی را ساطع مي کند ،به توان تشعشعي سطح و دمای جنبشي آن وابسته است .جسم سیاه که هیچ نوری را
بازنميتاباند یک گسیلکنندهی کامل و جذبکنندهی کامل است (علویپناه .)256 :1389 ،طبق تعریف سابرینو و
ریسوني (سابرینو و ریسوني ) 355 :2000 ،22گسیلش سطحي به دو شکل مقدار میانگین و تفاضلي بر اساس باندهای 1
و  2سنجندهی مودیس و مقادیر آستانه  NDVIبا توجه به پوشش زمین به شکل زیر محاسبه ميشود:
برای زمین فاقد پوشش گیاهي با NDVI < 0.2
رابطهی 4
رابطهی 5
برای زمینهای نیمه پوشیده با 0.2<NDVI<0.5

𝜀 = 0.9825 – 0.051 × 𝑏𝑎𝑛𝑑1
∆𝜀 = −0.0001 – 0.0041 × 𝑏𝑎𝑛𝑑1

رابطهی 6
رابطهی 7

2

)

رابطهی 8

𝑁𝐼𝑀𝐼𝑉𝐷𝑁 𝑁𝐷𝑉𝐼−

( = 𝑉𝑃

𝑁𝐼𝑀𝐼𝑉𝐷𝑁 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑀𝐴𝑋 −

برای NDVI > 0.5

رابطهی 9
برای سطوح آبي آلبدوی سطحي کمتر از  0/035بوده و  𝜀 = 0.995ميباشد.

𝜀 = 0.990, ∆𝜀 = 0

19- Liang
20- Normalized difference vegetation index
21- Emissivity
22- Sobrino and Raissouni
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𝑣𝑃 × 𝜀 = 0.971 + 0.018
) 𝑉𝑃 ∆𝜀 = 0.006 × (1 −
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 -4-1-3محاسبهي بخارآب
نقشهی بخارآب که یک سادهسازی فیزیکي از توزیع عمودی بخارآب در سطح ابرهای استراتوس ( ابرهای کمارتفاع )
و وزن یک ستون  1سانتيمتری از آب موجود در جو (به فرض قابلیت اشباع) را نشان ميدهد و محدودهی تغییرات آن
بین  0تا  6گرم بر سانتیمتر مربع است .تهیهی این نقشه به کمک روشهای سنجشازدور یا استفاده از دادههای ثبتشده
قابل انجام است .بهطورکلي این دادهها ازنظر مکاني و زماني نسبت به ائروسل کمتر تغییرپذیر هستند ولي در جذب
باندهای مرئي و حرارتي تأثیر ميگذارند و در برآوردهای دقیق باید اعمال شوند .که از نقشهی بهکاررفته در مدل SMAC
استفاده ميشود که در آن از رادیانس باندهای 18 ،17 ،2و  19استفاده شده است (گبریسوس .)23 :2009 ،

 -5-1-3محاسبهي دماي سطحي زمين
برای محاسبهی دمای سطح زمین از الگوریتم تعمیم یافته توسط سابرینو و ریسوني استفاده شد .این الگوریتم از نوع
پنجره مجزا 23بوده و برای سنجندهی مودیس بهروزآوری شده است.
× )𝑊𝐿𝑆𝑇 = 𝐵𝑇31 + (1.97 + 0.2𝑊) ∗ (𝐵𝑇31 − 𝐵𝑇32) – ( 0.026 – 0.08
√𝐵𝑇31 − 𝐵𝑇32 + (0.02 − 0.067𝑊) + (64.5 − 7.35𝑊) × (1 − 𝜀) – (119 −
( )𝜀∆ × )𝑊20.4
رابطهی 10
که در آن  BT31و BT32دمای درخشندگي باندهای  31و  32مودیس است .از حل معادلهی پالنک دمای درخشندگي
به دست مي آید که دمای معادل با انرژی تابشي دریافتي از سطح زمین توسط سنجنده است .معادلهی پالنک به شکل
زیر است:
2ℎ𝐶 2𝜆−5

رابطهی 11

𝑐ℎ

= 𝜆𝐵

𝑒 𝑘𝜆𝑇 −1

و در آن  Bλرادیانس یا شدت تابشي طول موج برحسب وات بر مترمربعh ،ثابت پالنک  k ، 6.626* 10-34 jsثابت بولتزمن
 C ،1.381*10-23j/kسرعت نور λ ،طولموج به متر و  Tدمای سطح جسم سیاه به کلوین است به این شکل دمای
درخشایي باندهای  31و  32با معادله زیر بهدست ميآید (گبریسوس :)45 :2009 ،
𝐶1

رابطهی 12

𝑐

)2 +1
𝜋𝜆𝑙(𝜆ln

=𝑇

 𝐶2 = 3.47192 ∗ 10−16 𝑤/𝑚 2و 𝑘𝑚𝐶1 = 0.0143843
𝜀 گسیلش سطحي و 𝜀∆ تفاضل گسیلش سطحي که در مرحلهی قبلي محاسبه شد W .بخارآب که در مرحلهی قبل
نقشهی آن تهیه شد.

 -6-1-3تعيين سطوح ابري و گردوغبار در تصاوير
برای تعیین سطوح ابری و گردوغبار از دو الگوریتم استفاده شد .یکي الگوریتمي که ژی ) 2004( 24برای مناطق

است .در این الگوریتم از  2شاخص استفاده ميشود:

23- Split Window
24- Xie
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خشک و بیاباني ارائه کرده است .در این الگوریتم ،وی از تکنیک چندطیفي برای شناسایي گردوغبار مناطق آسیایي
استفاده کرده است .این الگوریتم و حد آستانههای آن بر روی مطالعهی مناطق خشک تمرکز دارد و بر روی سطوح تیره
و روشن محاسبه ميشود (عطایي و همکاران )153 :1393 ،و از این نظر برای منطقه ی مطالعاتي این پژوهش مناسب
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 .1شاخص گردوغبار نرمال شده 25یا  :NDDIاین شاخص از باندهای  3و  7سنجندهی مودیس استفاده ميکند .از
آنجاکه گردوغبار بازتابش باالیي در  2/ 13میکرومتر نسبت به  0/ 469میکرومتر دارد ،لذا مقادیر مثبت این شاخص
نشاندهندهی وجود گردوغبار است (دهقان دهنوی و همکاران.)2 :1392 ،
)𝑁𝐷𝐷𝐼 = (𝑅7 – 𝑅3)/ (𝑅7 + 𝑅3
رابطهی 13
که در آن  Rبه معنای بازتابندگي باندهای  7و  3سنجندهی مودیس است.
شاخص تفاضل دمای درخشایي  26یا  :BTDاین شاخص در یک مرحله ،تفاضل باندهای  31و  32مودیس را که در
محدودهی حرارتي قرار دارد مورد آزمون قرار مي دهد و در یک مرحله ،تفاضل باندهای  20و  31را برای سطوح روشن و
تیره به همراه شاخص سوم که لگاریتم طبیعي بازتابش باند یک ) (LnR1را موردسنجش قرار ميدهد ،محاسبه ميکند.
از آنجاکه گردوغبار در محدودهی طول باند  12میکرومتر دمای درخشایي باالتری نسبت به طول باند  11میکرومتری
دارد ،لذا تفاضل مثبت آنها نشانهی وجود گردوغبار است.
𝐵𝑇𝐷 = 𝐵𝑇32 – 𝐵𝑇31
رابطهی 14
که در آن  BTنشاندهندهی دمای درخشایي باندهای  31و  32است (برتینا و همکاران .)78 :1392 ،این الگوریتم در
شکل ( )3با رنگ آبي نشان داده شده است.
 . 2الگوریتم دوم به نام نمایهی جامع آشکارسازی گردوغبار یا  :GDDI27این الگوریتم دارای دو بخش مجزا برای
سطوح خشک و آبي است که در این مقاله فقط به بخش سطح خشکي آن پرداخته شده است .در مرحلهی اول از نسبت
تفاضلي بازتاب باندهای  1و  2مودیس جهت شناسایي پهنهی آبي استفاده ميشود .سپس پیکسلهای ابری شناسایي
شده و سطح تاری ک و روشن مانند الگوریتم ژی جداگانه بررسي مي شود .برای سطوح روشن تفاضل دمای درخشندگي
باندهای  20و  31با آستانهی  20درجه کلوین و نسبت تفاضلي بازتابش باندهای  4و  7با آستانهی  0/25کلوین لحاظ
شده و برای سطوح تاریک ،تفاضل دمای درخشندگي باندهای  20و  31با آستانهی  15درجه ی کلوین و تفاضل بازتابندگي
باندهای  2و  18با آستانه  0/ 2در نظر گرفته شده است (صمدی 28و همکاران .)9 :2014 ،آستانهگذاریهای این الگوریتم
با رنگ نارنجي در شکل  3نشان داده شده است.
پس از شناسایي پیکسلهای حاوی ابر ،گردوغبار و نویز ،نقشههای آلبدوی سطحي ،گسیلمندی سطحي ،شاخص
پوشش گیاهي ،بخارآب و دمای سطحي برای روزهای  9 ،4و  11اردیبهشت مورد مقایسه قرار گرفتند (شکل  5و  .)6این
مقایسه با توجه به نقشهی کاربری اراضي ،خاک و زمین شناسي برای واحدهای مجزای کاربری اراضي بهصورت میانگین
ارزش پیکسلها در هر واحد انجام شد .از آنجاکه ارزش پیکسلها برای مقایسه باید دارای تناظر یکبهیک باشد،
پیکسلهای دارای دیتا در روزهای موردنظر ،به شکل متناظر در هر کاربری ارضي مشخص شد و ارزشهای آنها به شکل

طوفان ( 4اردیبهشت) تناظر برقرار شد تا مقایسهی پیکسلها ،بدون بازسازی و با مقادیر واقعي برای مقایسه انجام شود.
کاربری اراضي مطابق جدول  1برای منطقه در نظر گرفته شد.

25- Normalized Difference Dust Index
26- Bright Temperature Difference
27- Global Dust Detection Index
28- Samadi
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میانگین محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت .با توجه به ابرناکي وسیع روز هشتم ،این روز از مقایسه خارج شد و از آنجاکه
روز نهم نیز در بخش وسیعي فاقد دیتا بود ،لذا تعدادی از کاربریها حذف و در مورد پیکسلهای باقيمانده با روز قبل از
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دادههای سطح یک
مودیس

خیر
پیکسلهای

≥ )(R2-R1)/ (R2+R1
0

بله
≥ NDDI 0 & ≥ BTD
0

ابری

خیر
پیکسلهای

بله

سطح آب
گردوغبار و سطح زمین

(BT20 – BT31) ≥ 15K
(R2 – R18) ≥ -0.2

(BT20 – BT31) ≥ 20K
LnR1 ≤ -1.6

گردوغبار باالی سطح

گردوغبار باالی سطح

تیره

روشن

خیر

خیر
پیکسلهای

(BT20 – BT31) ≥ 25K
LnR1 ≤ -1.2

سطح زمین

بله

(BT20 – BT31) ≥ 20K
)(R7 – R4)/ (R7+ R4

بله

پیکسلهای گرد و غبار و

نویز

بله
پیکسلهای نویز

آیا پیکسل گسسته
است؟

خیر
پیکسلهای گردوغبار

شکل  :3الگوریتم ژی (رنگ آبي) و الگوریتم ( GDDIرنگ نارنجي) برای شناسایي پیکسلهای گردوغبار ،آب ،ابر و سطح زمین

برای مقایسهی تغییرات پیکسلها قبل و پس از طوفان از آزمون  Tجفت نمونهای 29استفاده شد که هر نمونه را در
دو وضعیت متفاوت موردسنجش قرار مي دهد .در این آزمون سنجیده مي شود که آیا میانگین نمونه در دو نوبت تفاوت
معناداری دارد یا خیر و از رابطهی زیر استفاده ميشود (جاوری و صابریفر:)131 :1390 ،
𝑑∑

رابطهی 15

2

)

=𝑇

2
)𝑑√(√(𝑛∗∑ 𝑑 −
𝑛−1

29- Paired- Sample T Test
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که در آن  dتفاضل نمرهها و  nحجم نمونه است .چنانچه مقادیر معناداری ( )sig.محاسبه شده کمتر از سطح معناداری
آزمون باشد ،نشانگر تفاوت معنادار میانگین نمونه در دو وضعیت است.
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جدول  :1واحدهای کاربری ارضي ،نوع خاک و زمینشناسي منطقه
کاربري ارضي

نوع خاک

ژئومورفولوژي

آبخوان

اریدی سل

دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي

کشاورزی

انتي سل /اریدی سل

دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي /زمینهای مسطح گلي

فرودگاه

اریدی سل

زمینهای مسطح گلي

اراضي بایر با پوشش
گیاهي ضعیف

انتي سل /اریدی سل

دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي /زمینهای مسطح گلي /کنگلومرا،
ماسهسنگ و سایر سنگهای رسوبي  /داسیت ،اندزیت ،توف و سایر سنگهای
آتشفشاني

آیش
کشاورزی وآیش

انتي سل /اریدی سل
انتي سل /اریدی سل

دشت سر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي /زمینهای مسطح گلي
دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي /زمینهای مسطح گلي

شورهزار و متفرقه

اریدوسل

دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي /زمینهای مسطح گلي  /نمکزار

تپههای ماسهای و
اراضي بیاباني

پالیا و تپههای شني

تپههای شني ،برخان ،شنزار ،نمکزار

مراتع ضعیف

دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي /زمینهای مسطح گلي /کنگلومرا،
رخنمون سنگي  /انتي سل/
ماسهسنگ و سایر سنگهای رسوبي  /داسیت ،آندزیت ،توف و سایر سنگهای
اریدی سل
آتشفشاني

صخرهای

رخنمون سنگي

ترکیبي از سنگهای آتشفشاني (الوای بازالتي ،آندزیت ،داسیت و )...و رسوبي
(مارن ،کنگلومرا و سنگآهک)

پالیا

خاک شور /پالیا

نمکزار ،تپههای شني ،تراسهای دریاچهای

اراضي شور و کویری تپههای شني/خاک شور
تأسیسات انساني
ماندابي و دلتا

انتي سل /اریدی سل

دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي /زمینهای مسطح گلي  /نمکزار
دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي /زمینهای مسطح گلي  /دیوریت و
گرانیت

خاک شور/پالیا /اریدی سل دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي /زمینهای مسطح گلي  /نمکزار

رخنمون سنگي  /انتي سل /دشتسر ،مخروطافکنه و تراسهای آبرفتي/ترکیبي از سنگهای آتشفشاني و
جنگلي غیرمتراکم
رسوبي
اریدی سل

 -4نتايج و بحث
نتایج بررسي پیکسل های ابری و گردوغبار در تصاویر روزهای موردمطالعه ،در شکل شمارهی  4نشان داده شده است.

نیز شرایط ابرناکي و گردوغبار بخشهای وسیعي از شمال تا مرکز و بهصورت پراکنده در نیمهی جنوبي را نشان ميدهد.
تصاویر روز  10اردیبهشت هم ابرناکي در تمام منطقه را نشان ميداد ،لذا بهعنوان نزدیکترین روز بعد از طوفان که فاقد
بخش وسیع ابر و گردوغبار بود ،روز  11اردیبهشت در نظر گرفته شد که تنها بخش کوچکي در شمال شرقي حوضه
دارای پیکسلهای مفقود و ابری بود .در تصاویر همهی روزها ،پالیا جزء منطقهی ابری محسوب شده است که برای راستي
آزمایي از بررسي دمای سطحي پیکسل ها ،آلبدو و بخارآب استفاده شد .بدین ترتیب مشخص شد در دو روز چهارم و
یازدهم سطح پالیا شرایط ابرناکي نداشته و در روز نهم نیز قسمتهایي فاقد ابر بوده است .در قسمتهای ابری ،دمای
سطحي منفي یا بسیار پایین و مقادیر آلبدو و بخارآب بیش تر است .نتایج بررسي پیکسلهای آلبدو ،تششع سطحي،
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تصویر روز قبل از طوفان ( 4اردیبهشت) نشان ميدهد ،تنها بخش کوچکي در ناحیهی شمال غرب ،شرایط ابرناکي داشته
است .در روز وقوع طوفان ( 8اردیبهشت) تقریباً تمام منطقه پوشیده از ابر بوده است .روز پس از طوفان ( 9اردیبهشت)
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دمای سطحي ،بخارآب و شاخص پوشش گیاهي در روزه ای موردنظر در شکل شمارهی  4 ،5و جدول  2آمده است .با
مقایسه نمودار آلبدو در سه روز  9 ،4و  11اردیبهشت ،مشخص ميشود مقدار آلبدوی روز قبل از طوفان ( 4اردیبهشت)
در همهی کاربریها به جز پالیا کم تر یا نزدیک به روز یازدهم بوده و مقایسهی روز چهارم و روز نهم (با ماسک کردن
محدودهی فاقد اطالعات روز نهم بر روی تصاویر روز چهارم) نیز نشان ميدهد که آلبدو روز قبل از وقوع طوفان در مقایسه
با روز نهم ،کمي کم تر از روز پس از طوفان بوده است .از آن جاکه آلبدو به مفهوم نسبت بازتاب نور از سطح نسبت به
تابش خورشیدی بر سطح جسم است ،لذا بیش ترین مقادیر آلبدو مربوط به سطوح روشن پالیا و نمکزار و اراضي کویری
است و کم ترین میزان آن در مناطق جنگلي و آبخوان بوده است که به دلیل پوشش گیاهي بیشتر ،درصد بیش تری از
تابش خورشیدی را جذب ميکنند که مطالعه یائو (یائو 30و همکاران )313 :2008 ،نیز مؤید این امر است .بیشتر بودن
آلبدوی روزهای پس از طوفان نسبت به قبل از طوفان ممکن است به دلیل برداشت الیهی سطحي خاک در اثر وزش
شدید باد روز طوفاني باشد و عامل دیگر اینکه در روزهای پس از طوفان با توجه به اختالف زماني و روند صعودی تابش
در فصل بهار ،احتمال دارد تابش خورشیدی در این روزها بیش تر بوده باشد .همچنین افزایش آلبدوی سطحي بعد از
طوفان به دلیل کاهش رطوبت سطحي خاک است و مطالعات لوبل و اسنر )2002( 31نیز نشان داد که رطوبت خاک اثرات
بسیاری بر بازتاب و جذب طیفي دارد .مقایسهی توان تشعشعي یا گسیلمندی کاربریهای منطقه در روزهای موردمطالعه
در شکل  5نشان ميدهد توان تشعشعي کاربریها ،قبل از طوفان ( 4اردیبهشت) بیش تر از روز بعد طوفان بوده (بهاستثنای
پالیا که کمتر بوده) و در هر سه روز رابطهی معکوس با نمودار آلبدو را نشان ميدهد بهطوریکه کم ترین گسیلمندی
سطحي در اراضي شورهزار و کویری و پالیا بوده و بیش ترین در آبخوان و جنگلهای پراکنده ،بوده است .بهطورکلي توان
تشعشعي خاک از  0/84تا  0/98و تاج پوشش از  0/ 94تا  0/ 99و در مورد پوشش متراکم از  0/98تا  1تغییر ميکند .در
مناطق با خاک شور و دارای خاک شني ،توان تشعشعي کم تر است .جدول مربوط به کتابخانهی توان تشعشعي از سایت
مودیس ،برای خاکهای شور عدد  0/ 86تا  0/ 96و برای خاکهای شني فاقد گیاه عدد  0/ 74تا  0/ 98را نشان ميدهد،
لذا توان تشعشعي اراضي با پوشش گیاهي از خاکهای شور و بیاباني بیشتر است .از طرفي توان تشعشعي مواد با شرایط
ال خاک خشک توان تشعشعي کمتری نسبت به خاک مرطوب دارد (علویپناه)255 :1389 ،
آنها نیز تغییر ميکند؛ مث ً
با این توضیح ،کمتر بودن توان تشعشعي کاربریها بعد از طوفان نسبت به قبل از طوفان ميتواند مبیّن تغییر شرایط
سطح زمین ازجمله تغییر در رطوبت سطحي باشد؛ زیرا پس از وقوع طوفان شرایط خشکي خاک تشدید ميشود.
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30- Yao
31- Lobell and Asner
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شکل  :4تصاویر سنجندهی مودیس از روزهای موردمطالعه و پیکسلهای ابری و گردوغبار مطابق الگوریتمهای استفاده شده
(تصاویر سمت چپ اعمال الگوریتم برای تشخیص گرد غبار ،ابر ،آب و نویز بر تصاویر اصلي سمت راست را نشان ميدهد .در
تصاویر سمت راست پهنههای آبيرنگ مناطق با پوشش ابر یا پهنههای آب را نشان ميدهد)
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شکل  :.5تغییرات مقادیر آلبدو ،توان تشعشعي ،دمای سطحي ،بخارآب و شاخص پوشش گیاهي در کاربری اراضي در روزهای قبل
و بعد از طوفان

مقایسهی نمودار دمای سطحي نشان ميدهد که دمای سطحي همه کاربریها در روز چهارم بیش تر از روز نهم بوده
و در روز یازدهم بیشتر از روز چهارم بوده است .بیشترین دمای سطحي در قبل و بعد از طوفان در تپههای ماسهای و
اراضي بیاباني و کمترین دما در جنگل های پراکنده و پالیا بوده است .ظرفیت گرمایي ویژه ی مواد ،به مقدار انرژی گفته
ميشود که مي تواند دمای یک واحد از آن جسم را یک درجه افزایش دهد .ظرفیت گرمایي ویژهی نمک880 J/Kgc°
است؛ درحاليکه ظرفیت گرمایي شن  ،830خاک خشک  800و خاک مرطوب 1480 J/Kgc°است (زیمانسکي و
دیتمن .)105 :1376 ،32هر چه ظرفیت گرمایي ویژهی جسمي باالتر باشد ،دیرتر گرم مي شود؛ لذا پالیا با خاک شور

مقایسهی نمودار بخارآب تغییرات منظمي را در قبل و بعد از طوفان نشان نميدهد؛ کمترین مقدار بخارآب در باالی
جنگلهای غیرمتراکم و بیشینهی آن در باالی سطح پالیا ،ارضي شور اطراف پالیا ،اراضي ماندابي و کاربریهای کوچکي
نظیر فرودگاه بوده که ميتواند شاخصي برای وجود ابرهای پراکنده در کاربریهای کوچک باشد و در کاربریهای بزرگ
نظیر پالیا احتماالً نشانگر تبخیر بیش تر از این سطوح یا ابرهای سطح پایین استراتوس بوده است.

32- Zemansky and Dittman
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دمای کمتری نسبت به تپه های شني داشته است .از طرفي وجود مواد آلي در خاک نیز ظرفیت گرمایي ویژهی آن را باال
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تغییرات نمودار شاخص پوشش گیاهي نشان مي دهد که قبل از وقوع طوفان این شاخص در تمام کاربریها نسبت به
دو روز بعد از طوفان مقادیر بیشتری داشته و درعینحال در هر سه روز کم ترین مقدار این شاخص مربوط به پالیا و
بیش ترین آن مربوط به جنگلهای پراکنده و بخشهای کشاورزی بوده است .درحاليکه وقوع طوفان در فصل بهار و
دوره ی رشد گیاه است .کاهش شاخص پوشش گیاهي پس از وقوع طوفان ميتواند مبیّن تغییرات رطوبتي و دمایي قبل
و بعد از طوفان و یا ناشي از تغییرات در انعکاس باندهای  1و  2در اثر گردوغبار باشد .همچنین کاهش مقدار سبزینگي
بعد از طوفان به دلیل آوردن انرژی گرمایي توسط باد بر روی منطقه و تبخیر رطوبت سطحي است (هانسن:1998 ،33
 )100بنابراین وقوع طوفان ميتواند موجب افزایش استرس گیاهي درنتیجهی افزایش دمای سطحي و کاهش رطوبت
سطحي خاک بعد از طوفان و درنتیجه کاهش مقدار سبزینگي و افزایش آلبدوی سطحي باشد که مطالعهی گانگمنگ و
مي )2004 (34نیز مؤید این امر است.

شکل  :6نقشههای آلبدو ،توان تشعشعي ،دمای سطحي ،بخارآب و شاخص پوشش گیاهي در سه روز موردمطالعه

نتایج معناداری آزمون  Tجفت نمونه ای ،پس از تست نرمال بودن دادهها در جدول  3آمده است و نشان ميدهد در
گروه یک شامل روزهای چهارم و یازدهم مقادیر معناداری ) (sig.محاسبه شده در سطح معنا داری  0/05برای میانگین
پیکسلهای قبل و بعد از طوفان در مورد کمیت های :آلبدوی سطحي ،توان تشعشعي ،دمای سطحي ،بخار آب و شاخص
پوشش گیاهي کمتر از سطح آزمون ( )0/05و معنا دار بوده است .در مورد گروه دوم شامل روزهای نهم و تناظر پیکسلها
با روز چهارم نیز تفاضل میانگین پیکسلهای بخارآب ،تشعشع سطحي ،آلبدوی سطحي ،دمای سطحي و شاخص پوشش

33- Hanson
34- Guangmeng and Mei
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جدول  :2بیشینه و کمینهی مقادیر آلبدو ،توان تشعشعي ،دمای سطحي ،بخار آب و شاخص پوشش گیاهي در کاربریها
آلبدو

کمينه

بيشينه

 4اردیبهشت (قبل از طوفان)

 4اردیبهشت (تناظر پیکسلها با  9اردیبهشت ،قبل از طوفان)

آبخوان  /جنگلي غیرمتراکم
آبخوان  /صخرهای  /جنگلي
غیرمتراکم
جنگلي غیرمتراکم

پالیا  /اراضي شور و کویری
اراضي شور و کویری  /آیش  /شورهزار
و متفرقه
پالیا

 9اردیبهشت (بعد از طوفان)

جنگلي غیرمتراکم

پالیا

 11اردیبهشت (بعد از طوفان)

توان تشعشعي
 4اردیبهشت
 11اردیبهشت

پالیا  /اراضي شور و کویری
پالیا  /اراضي شور و کویری

آبخوان  /جنگلي غیرمتراکم  /فرودگاه
آبخوان  /فرودگاه  /جنگلي غیرمتراکم

 4اردیبهشت (تناظر پیکسلها با  9اردیبهشت)

پالیا

جنگلي غیرمتراکم  /تاسیسات انساني

 9اردیبهشت

پالیا

جنگلي غیرمتراکم

دماي سطحي
 4اردیبهشت

جنگلي غیرمتراکم

تپههای ماسهای و اراضي بیاباني

 11اردیبهشت
 4اردیبهشت (تناظر پیکسلها با  9اردیبهشت)

پالیا  /جنگلي غیرمتراکم
پالیا

تپههای ماسهای و اراضي بیاباني
تپههای ماسهای و اراضي بیاباني

 9اردیبهشت

جنگلي غیرمتراکم

اراضي بایر با پوشش گیاهي ضعیف

بخارآب
 4اردیبهشت
 11اردیبهشت

جنگلي غیرمتراکم
جنگلي غیرمتراکم

فردودگاه  /شورهزار و متفرقه
پالیا  /ماندابي

 4اردیبهشت (تناظر پیکسلها با  9اردیبهشت)

جنگلي غیرمتراکم

پالیا

 9اردیبهشت

جنگلي غیرمتراکم

پالیا

شاخص پوشش گياهي
 4اردیبهشت

پالیا

جنگلي غیرمتراکم  /کشاورزی و آیش

 11اردیبهشت
 4اردیبهشت (تناظر پیکسلها با  9اردیبهشت)

پالیا
پالیا

جنگلي غیرمتراکم  /کشاورزی و آیش
کشاورزی

 9اردیبهشت

پالیا

کشاورزی

کمیت ها

انحراف
معیار

مقدار معنا
داری ()sig

انحراف
معیار

مقدار معنا
داری ()sig

9
4
اردیبهشت اردیبهشت

11
اردیبهشت

آلبدوی سطحي

0/052

0

0/03

0

0/18

0/25

0/19

توان تشعشعي سطحي
دمای سطحي

0/04
6/068

0
0

0/004
5/851

0
0

0/968
36/79

0/963
34/82

0/967
44/15

بخار آب

0/17

0

0/127

0

0/717

0/750

0/794

شاخص پوشش گیاهي

0/215

0

0/185

0

0/126

0.089

0/12
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جدول  :3نتایج آزمون  Tجفت نمونه ای در روزهای قبل و بعد از طوفان در دو گروه آزمون شده
میانگین
گروه 4 ( 2اردیبهشت
گروه 4 ( 1اردیبهشت قبل
گروهها
قبل از طوفان،
از طوفان،
 9اردیبهشت بعد
 11اردیبهشت بعداز
ازطوفان)
طوفان)
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با توجه به وقوع طوفان در منطقهای که دارای اقلیم شدیداً خشک تا بیاباني است و بهمنظور شناسایي رخسارهها با
توان تولید گردوخاک ،تغییرات بازتابهای تیپ های مختلف سطح زمین قبل و بعد از طوفان موردبررسي قرار گرفت.
نقشهی استاندارد اختالف بازتاب سطحي قبل و بعد از طوفان برای باندهای مرئي که توسط مدل  ،smacمقادیر بازتاب
باالی اتمسفر آنها به بازتابش زمیني تبدیل شده است ،در شکل  7آمده و مناطقي که دارای بیش ترین اختالف بازتاب
در قبل و بعد از طوفان است را نشان ميدهد .محدودهی تغییرات نمرهی معیار باقیمانده 35بین  -0/5تا  0/ 5که در نقشه
به رنگ زرد مشخص شده ،دارای کم ترین تغییرات بوده است که بیش تر مبیّن تیپ دشتسر ،اراضي مرطوب ماندابي و
دلتایي و زمینهای کشاورزی در منطقه است و به دلیل وجود رطوبت بیش تر خاک ،توان کمتری برای تولید گردوخاک
دارند .رطوبت خاک مهم ترین عاملي است که در فرسایش بادی اثر دارد؛ زیرا ذرات و دانههای مرطوب خاک در اثر نیروی
کوهزیون (جاذبه یا چسبندگي ذرات خاک) ناشي از آب بین ذرات تقریباً پایدار هستند (رفاهي .)17 :1391 ،رخسارههایي
که دارای ذرات رسوبي ریزدانه و آغشته به نمک بودند ،شامل پالیا ،کویر (زمینهای شور و پفي) و تپههای شني بیش ترین
نمرهی معیار باقیمانده و درنتیجه بیشترین تغییرات را داشته اند که با رنگ آبي و قرمز روشن در نقشه مشخص شدهاند.
از عوامل مهم در فرسایش خاک توسط باد ،مادهی آلي و رطوبت خاک است .خاکهایي که میزان رس و مادهی آلي
کمتری دارند ،چسبندگي کمتری دارند و وجود ذرات نمک بین خاکدانهها نیز چسبندگي را تضعیف ميکند .خاکهایي
که فاقد عوامل سیمان کننده مثل رس و مواد آلي هستند به سادگي توسط باد فرسایش پیدا ميکنند .کویر ،شورهزار و
پالیا به دلیل کمبود پوشش گیاهي ،بادبردگي خاک خشک آغشته به نمک و وجود رسوبات ریزدانه ميتوانند منبعي برای
تولید گردوغبار باشند .هم چنین بررسي نقشه جهت شیب و توپوگرافي منطقه که در شکل  8آمده ،نشان ميدهد غیر از
منطقهی پالیا و تپههای ماسهای ،بیش ترین تغییرات بازتابي در حاشیهی ارتفاعات (واحدهای مخروطافکنه و دشتسرها)
در دامنههای شرقي ،شما ل شرقي و شمالي ارتفاعات منطقه بوده و کمترین تغییرات بازتابي در دامنههای جنوب غربي،
جنوبي و غربي منطقه بوده است .از آنجاکه دامنههای غربي و جنوبي رطوبت بیشتری دریافت مي کنند و دامنههای
شرقي و شمالشرقي خشک تر هستند؛ لذا امکان برداشت سطحي خاک در این دامنهها به دلیل کمبود رطوبت بیشتر
است (قابلذکر است به علت قرار گرفتن رخساره های ژئومورفولوژیک موردنظر در محدودهی ابرناکي تصویر روز نهم امکان
مقایسهی بازتاب تیپهای انتخابشده در این روز نبود).

35- Standardized residual
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شکل  :8نقشه جهت ناهمواریها و خطوط منحني میزان منطقه

 -5نتيجهگيري
نتایج این پژوهش نشان ميدهد وقوع طوفان در منطقهی خشک و بیاباني پالیای گاوخوني و جنوب شرق اصفهان بر
ویژگي های اپتیکي و بیوفیزیکي سطح زمین مانند آلبدوی سطحي ،توان تشعشعي ،دمای سطحي و شاخص پوشش
گیاهي تأثیرگذار بوده و این تأثیرگذاری با توجه به نوع خاک و رخسارهی زمین یا شرایط ژئومورفولوژیکي ،متفاوت بوده
است .وقوع طوفان ،شرایط خشکي خاک و دمای سطحي را افزایش داده و در مدتزمان کوتاه بر شاخص پوشش گیاهي
نیز تأثیر منفي گذاشته است .شدت این تغییرات بر اساس نوع رخساره های زمین و کاربری آن متفاوت بوده و مناطقي
که فاقد پوشش گیاهي بودهاند مانند پالیا ،اراضي کویری و تپههای ماسهای بیش ترین تغییرات را داشتهاند .همچنین
تغییرات بازتاب رخسارههای زمین نشان ميدهد واحد پالیا ،تپههای ماسهای و برخانها ،ارضي شور و کویری بیش ترین
تغییرات بازتابي را قبل و بعد از وقوع طوفان داشتهاند و کانون هایي برای برداشت سطحي خاک ،بادبردگي و تولید
گردوغبار به شمار ميآیند .در دو تحقیق مشابه که در ایران و در دشت سیستان توسط ایرانمنش و همکاران ( )1384و
گوهری و همکاران ( )1390انجام شده است نتایج نشان ميدهد که سطح پالیای هامون در دورهی خشکي منبعي برای
تولید ذرات گردوخاک محلي بوده است .حوضههای آبخیز مناطق بیاباني ایران از سه واحد کوهستان ،دشتسر و پالیا یا
ال
چالهی داخلي تشکیل ميشوند (احمدی )48 :1387 ،که به نظر ميرسد بر اثر خشکساليهای اخیر ،واحد پالیا که قب ً
رطوبت کافي برای جلوگیری از فرسایش بادی داشت اکنون به کانوني محلي برای تولید گردوغبار در داخل ایران تبدیل
شده است .بررسي نقشه جهت شیب و توپوگرافي نشان ميدهد دامنههای شرقي و شمالشرقي تغییرات بازتابي بیش تری
نسبت به دامنههای غربي و جنوبغربي داشتهاند که احتماالً به دلیل خشکتر بودن خاک در این دامنهها و تسهیل
برداشت توسط باد است.

 -6منابع
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