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چکیده:
زمينه و هدف :رطوبت سطحي خاک ،متغيري مهم در چرخه آبي طبيعت بوده و ميتواند تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله دما و
مشخصات خاک قرار گيرد .استفاده از سنسوهاي زمين براي اندازهگيري رطوبت خاک منجر بهصرف زمان و توزيع نامناسب نمونهها در
مقياسهاي بزرگ شود بنابراين سنجشازدوري ميتواند ابزار مهمي در برآورد رطوبت خاک باشد .هدف پژوهش حاضر استفاده از مدل
 TOTRAMبا استفاده از تصاوير لندست  8و روش  SVRبا استفاده از تصاوير سنتيل 1براي برآورد رطوبت خاک ميباشد.
روش پژوهش :شهرستان اردبيل بهعنوان مرکز استان اردبيل در شمال غرب کشور واقع است .در مطالعه حاضر براي استخراج رطوبت
خاک از دو روش  TOTRAMبر مبناي توزيع پيکسل در فضاي  LST-VIو روش  SVRبا استفاده از تکنيک  SARو داده سنتينل 1
استفاده شده است .جهت پيادهسازي روش  TOTRAMتصاوير لندست  8مرتبط با تاريخهاي  1928/4/92و  1928/30/93دانلود و پس از
استخراج نقشههاي  NDVIو  ،LSTاقدام به بررسي همبستگي بين متغير وابسته رطوبت و متغيرهاي مستقل دما و پوشش گياهي با
استفاده از رگرسيون وزندار جغرافيايي ( )GWRشده است .براي اجراي روش  SVRپس از دستيابي به تصاوير سنتينل  1مربوط به
تاريخهاي  1928/30/91و  ،1928/34/92دادههاي رطوبت خاک محصول  FLDASو محصول  033متري ساالنه ماهواره موديس
( )MCD12Q1جهت طبقهبندي پوشش اراضي در سامانه  Google Earth engineفراخواني شدند و نقشههاي مرتبط با رطوبت خاک
استخراج شد .پس از استخراج نقشههاي رطوبت نحوهي توزيع رطوبت با استفاده از شاخص محلي موران بررسي شده است .بر طبق تعريف
اين شاخص مقادير مثبت يک براي اين شاخص نشان دهندهي خوشهاي بودن توزيع خواهد بود.
يافتهها :بررسي نقشه رطوبت حاصل از روش  SVRتمرکز رطوبت در مناطقي با حضور پوشش گياهي و آب را نشان داد و تغيير وضعيت
رطوبت از تير به مرداد قابل مشاهده بوده است .الگوي رطوبت انعکاس الگوي بارشي را نشان داده است بهطوريکه حداکثر بارش و رطوبت
در فروردين بوده و در تابستان هر دو مؤلفهي بارش و رطوبت کاهش داشتهاند .بررسي روش  TOTRAMو اعمال روش GWR
همبستگي کامل  NDVI-LSTو رطوبت را نشان داد .البته همبستگي بين  LSTو رطوبت با مقادير (بتا)  Bو خطاي استاندارد ()SE
 3/220و صفر متناسب با مرداد و  3/281و صفر متناسب با تيرماه بيشترين همبستگي را نسبت به متغير پوششگياهي با پارامتر وابستهي
رطوبت نشان داده است که اين همبستگي در مرداد ماه با افزايش مقدار ضريب تعيين R2به  3/222و کاهش معنيداري  NDVIبه مقدار
 3/410در تيرماه بهمراتب بيشتر شده است .اعمال شاخص محلي موران با مقادير کمتر از  3030براي p-valueو مقادير مثبت  zو عدد
نزديک مثبت يک براي شاخص موران خوشهاي بودن توزيع متغير رطوبت را نشان داده است.
نتايج :بررسي نتايج روشهاي  TOTRAMو  SVRوابستگي وضعيت رطوبت خاک به شرايط و خوشهاي بودن توزيع رطوبت را نشان
داد .با توجه به ضرايب همبستگي حاصل از رگرسيون وزندار جغرافيايي همبستگي بيشتري بين متغير دما و رطوبت بهويژه در مرداد ماه به
دليل کاهش تراکم پوشش گياهي مشاهده شده است .بررسي نقشههاي الگوريتم  SVRنشان داد در مناطقي با حضور پوشش گياهي و
بخصوص تراکم آن شاهد افزايش و با افزايش دما شاهد کاهش رطوبت هستيم .همچنين هماهنگي الگويهاي رطوبت الگوريتم  SVRو
بارش رابطه مستقيم بي ن رطوبت و بارش را نشان داد .با توجه به اينکه روش  SVRاز تصاوير سنتينل  1و پارامترهايي نظير شدت پراکنش
رادار و طبقهبندي پوشش اراضي استفاده ميکند ميتوان انتظار نتايج دقيقتري از اين الگوريتم داشت.
کليدواژهها :دماي سطح زمين ،رگرسيون بردارپشتيبان ،شاخص تفاضلي نرمال شده پوشش گياهيTOTRAM ،
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مقدمه

ديافراگم مصنوعي ( )SARکه يک سنجنده راه دور فعال

رطوبت سطحي خاک (عمق پنج سانتيمتري خاک)

بوده و قادر به تصويربرداري در هر شرايط آبوهوايي و

وظيفهي تقسيم بارندگي به رواناب و نفوذ را داشته و در

بدون منبع روشنايي بيروني است پرکاربردترين تکنيک

نتيجه در انباشت آب تأثيرگذار است و بهعنوان عامل

براي تخمين محتواي رطوبت خاک ميباشدAmani., ( .

مهمي در چرخه آبي طبيعت و کنترل تبادل انرژي آب و

 .)Mobasheri and 2016يکي از روشهاي تخمين

گرما بين سطح زمين و جو از طريق فرآيند تبخير و تعرق

رطوبت خاك در حوزه مرئي مادون قرمز نزديک و حرارتي

عمل ميکند (Prashant et al., ( )Shafian et al., 2015

روش تشکيل فضاي مثلث است .ارتباط بين رطوبت خاك

 2016به نقل از  .(Srivastava et al., 2013بهطورکلي

و دماي سطح زمين و شاخص پوشش گياهي به مثلث

رطوبت خاک مقدار آب ذخيره شده در ذرات خاک است

جهاني معروف است .مدل ديگري که براي برآورد رطوبت

و تحت تأثير عواملي مانند بارش ،دما و ساير مشخصات

خاك وجود دارد روش ذوزنقهاي مطرح شده توسط

خاک ميباشد ( .)Pandey et al., 2020تالشهايي براي

 Carlsonو همکاران ( )4991ميباشد ( Hosseini

اندازه گيري مقدار رطوبت موجود در سطح خاک با

 .)Chamani et al., 2019بهبهاني و همکاران ( )0242در

استفاده از دستگاهها و سنجندههاي زميني و بهصورت

پژوهشي به تخمين رطوبت سطحي خاک موديس در

نقطهاي و محدود انجام گرفته است که اين روشها

مراتع خشک و نيمهخشک پرداختهاند .اين محققين از

عليرغم دقت باال در مقياس محلي ،داراي معايبي مانند

تصاوير سنجندهي موديس و شاخص پوشش گياهي

صرف وقت و هزينه زياد نمونهگيري در مقياس منطقهاي

 NDVIدر مطالعه خود استفاده کرده و به رابطه معنيدار

است ،از اينرو روشهاي زميني سنجش رطوبت خاک با

شاخص  NDVIو رطوبت اليه سطحي خاک اشاره

توجه به تغييرات مكاني و زماني زياد متغير رطوبت،

کردهاند .همچنين آنها کارايي پارامترهاي هواشناسي باد و

توانايي اندازهگيري دقيق رطوبت سطح خاك را به نحو

تبخير تجمعي را جهت ارائه مدلهاي تخمين رطوبت اليه

مطلوب در مقياسهاي بزرگتر از مزرعه نداشته و

سطحي خاک را مطرح کردهاند .در مطالعهاي خانمحمدي

همچنين نياز به تجهيزات آزمايشگاهي مجهز دارند

و همکاران ( )0242در زمينه برآورد رطوبت خاك به

بنابراين پايش رطوبت سطح خاک در منطقه بزرگ و در

کمک شاخصهاي پوشش گياهي و دماي سطح خاك در

سطح حوضه تنها متکي به اندازهگيريهاي سنجشازدوري

منطقه ورامين تحقيقاتي انجام دادهاند .در اين مطالعه براي

ميباشد ()Adab et al., 2017( )Prashant et al., 2016

رسيدن به اهداف تحقيق مقادير رطوبت خاک با استفاده از
4
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( .)Koohi et al., 2019برآورد رطوبت خاک مبتني بر

 TDRبراي عمق 42-2سانتيمتر ،همزمان با فصل رشد

سنجشازدور بر اساس مقدار انرژي حاصل از جذب يا

ذرت اندازهگيري شده است .نتايج اين تحقيق حاکي از آن

انعکاس رسيده به سنجنده ،ميباشد .ويژگيهايي که

است که بين مقادير رطوبت خاك سطحي با شاخصهاي

ميتواند بر اين انرژي تأثير بگذارد عبارتند از :محتواي

 LSTو  NDVI ،NDMIهمبستگي مناسب  %66وجود

آب ،خصوصيات ديالکتريک ،زبري سطح ،بافت خاک و

دارد .در پژوهشي ادب ( )0242در زمينه برآورد رطوبت

 )Pandey et al., 2020( ...روشهاي سنجشازدور براي

لحظهاي سطح خاک در فصل سرد با استفاده از تصاوير

محاسبه رطوبت خاک ميتوانند با توجه به محدوده طيف

ماهواره لندست  8و همچنين رطوبت وزني  41نمونه

الکترومغناطيسي ،حسگرهاي نوري (قابل مشاهده و مادون

خاک در شرايط بدون ابرناکي مطالعاتي انجام داده است.

قرمز) ،حرارتي و مايکروويو (سنجشازدور فعال)

اين پژوهشگر از مشاهدات آزمايشگاهي و شاخصهاي

طبقهبندي شوند ( .)Casamitjana et al., 2020رادار
2

Time Domain Reflectometry

بررسی رطوبت سطح خاک شهرستان اردبیل با استفاده دادههای ماهوارهای لندست  8و سنتیل 19 /1

بيو -فيزيکي و پوشش گياهي مختلف جهت برآورد

سنتينل 4نسبت به تصوير سنتينل 0در تخمين رطوبت

رطوبت خاک استفاده کرده است .نتايج اين تحقيق نشان

حجمي سطح خاك بوده است .باقري و همکاران ()0249

ميدهد مدل کردن رطوبت لحظهاي خاك با استفاده از

در پژوهشي بهمنظور برآورد رطوبت خاک در اراضي

اندازهگيريهاي زميني و دادههاي ماهواره لندست  ۸در

جنوب تهران با نمونهبرداري زميني از  408نقطه و با

مناطق فاقد ايستگاه هواشناسي کشاورزي قابل انجام است.

استفاده از تصاوير لندست  8و تصاوير سنتيل 4مطالعاتي

در پژوهشي ديگر يوسفزاده و همکاران ( )0249بهمنظور

انجام دادهاند .نتايج اين محققين نشان داده است كه

برآورد رطوبت خاک در حوزه سيمينه مطالعاتي انجام

فناوريهاي سنجشازدور ميتواند نقش مؤثري در تعيين

دادهاند .آنها در مطالعه خود از تصاوير ماهوارهاي لندست

رطوبت سطحي خاک ايفا کنند .در پژوهشي فتح العلومي

 8و مدل سنتي ذوزنقهاي حرارتي–مرئي 4و مدل جديد

و همکاران ( )0202مطالعاتي در مورد مدلسازي تأثير

ذوزنقهاي مرئي جهت استخراج رطوبت خاک استفاده

خصوصيات بيوفيزيکي و توپوگرافي سطح بر توزيع مکاني

کردهاند .طبق نتايج اين محققين مدل  STR-VIدر

رطوبت خاک در تابستان با استفاده از تصاوير لندست  8و

محدودهي طول موج مرئي نسبت به  LST-VIدر محدوهي

مدل رقومي  SRTMدر حوضه آبخيز بالخلي چاي انجام

طول موج حرارتي ،ميتواند برآورد دقيقتري از رطوبت

دادهاند .اين محققين از روش مثلثي جهت برآورد رطوبت

خاك در نواحي فاقد دادههاي کنترل زميني داشته باشد .در

خاک استفاده کردهاند .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که از

مطالعهاي کوهي و همکاران ( )0249جهت مدلسازي

مدل مثلثي ميتوان براي بررسي توزيع مکاني رطوبت خاک

جريان خروجي حوضههاي آبريز از پارامتر رطوبت

با استفاده از خصوصيات بيوفيزيکي و توپوگرافي سطح
0

خود از دادههاي ماهوارهاي  ASCATبهصورت روزانه و

حوضه تشخيص ناهنجاريهاي رطوبت خاک در منطقه

ماهانه جهت واسنجي مدل هيدرولوژيکي  VIC-3Lاستفاده

آفريقا انجام دادهاند در اين پژوهش از تصاوير ماهوارهاي

کردهاند .طبق نتايج آنها ،خطاي مدل در شبيهسازي ماهانه

 Sentinel-1و رطوبت خاک بهدست آمده از سيستم

رواناب خروجي از حوضه نسبت به محاسبه روزانه پايين

جهاني جذب داده زمين ( )GLDASو الگوريتم SVR

بوده و عملکردي بهتري در گام زماني ماهانه نشان داده

استفاده شده است .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که

است .در پژوهشي رنجبر و آخوندزاده ( )0249براي

روش پيشنهادي محاسبه ميانگين ( SMCمحتواي رطوبت

برآورد رطوبت سطح خاک با استفاده از تصاوير ماهوارهاي

خاک) را بهخوبي فراهم ميکند بهطوريکه RMSEبرآورد

سنتيل  4و  0مطالعاتي انجام دادهاند در اين پژوهش

شده براي تصاوير سنتيل 4حدود  2درصد است .در

رطوبت حجمي سطح خاك ،با استفاده از دو روش شبکه

پژوهشي آمبرسون 3و همکاران ( )0202براي بازيابي

عصبي مصنوعي چنداليه پرسپترون ( )MLP-ANNو

رطوبت خاک در مزارع ديم و آبياري مناطق ايتاليا

رگرسيون بردار پشتيبان ( )SVRبرآورد شده است .نتايج

مطالعاتي انجام دادهاند .در اين تحقيق از تصاوير

اين تحقيق نشان داده است که دقت روش رگرسيون بردار

ماهوارهاي سنتيل  0با استفاده از مدل ذوزنقه نوري

پشتيبان ( )SVRاز روش شبکه عصبي مصنوعي چنداليه

( )OPTRAMرطوبت خاک منطقه برآورد شده است.

پرسپترون ( )MLP-ANNبراي برآورد رطوبت حجمي

نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که تخمينهاي OPTRAM

سطح خاك براي هر دو تصوير سنتينل  4و سنتينل 0بهتر

نزديک به مقادير اندازهگيري زميني هستند .سيوتريا 1و

است .از نتايج ديگر اين محققين دقت باالي تصوير

2
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سطحي خاک استفاده کردهاند .اين محققين در مطالعهي

بهره گرفت .گرينفدر و همکاران ( )0248مطالعاتي در
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همکاران ( )0204جهت تخمين رطوبت خاک در منطقهاي

ايران و استان بين پنج تا هشت ماه از سال سرد است .معموالً

در هندوستان مطالعاتي انجام دادهاند .در اين مطالعه از

بارندگيها در تمام فصول سال در منطقه ديده ميشود ولي

دادههاي تصاوير ماهوارهاي سنتيل  4و لندست  8و 22

شدت و نوع بارندگيها در فصول مختلف متفاوت ميباشد.

نمونه خاک براي آزمايش استفاده کردهاند .در اين پژوهش

شکل  4موقعيت منطقه مورد مطالعه را در کشور نشان ميدهد.

دماي سطح زمين ( )LSTبا استفاده از تصاوير لندست 8

با توجه به مقياس منطقه مورد مطالعه جهت اندازهگيري

برآورد و رطوبت خاک در نرمافزار  SNAPبا تصاوير

 SMCدر مطالعه حاضر از تکنيکهاي سنجشازدوري

راداري سنتيل 4در دو پالرازسيون VVو VHبرآورد شده

استفاده شده است .براي استخراج رطوبت خاک به روش

است .اين محققين محصول  SARتصاوير Sentinel-1A

نوري و حرارتي ( )TOTRAMتصاوير ماهوارهاي لندست 8

را جهت تخمين رطوبت خاک در مقياس منطقهاي مفيد

مربوط به گذر  462و رديف  33مطابق با تاريخهاي

دانسته و قطبش  VVرا نسبت به قطبش  VHحساستر به

 4398/1/09و  4398/22/32تهيه شد .تصاوير اخذ شده پس

محتواي رطوبت خاک دانستهاند.

از حصول اطمينان از عدم وجود خطاهاي رايج ،در نرمافزار

با توجه به مطالب بيان شده و پيشينه پژوهش ،هدف

 ،ENVI 5.3بر اساس محدوده مورد مطالعه برش داده شد.

از اين پژوهش استفاده از روش نوري حرارتي

سپس تصحيحات اتمسفري با محاسبه مقدار راديانس و

( )TOTRAMبا استفاده از تصاوير لندست  8و روش

اعمال روش  4FLAASHبر روي آنها انجام گرفت .براي

 SVRمبتني بر يادگيري ماشين با استفاده از تصاوير

محاسبه رطوبت خاک با استفاده از روش  SVRتصاوير SAR

سنتيل 4براي برآورد رطوبت خاک در منطقه مورد مطالعه

سنتيل 4فعال در محدوده مايکروويو منطقه مورد مطالعه

ميباشد .استفاده از دو تکنيک بهطور همزمان با تصاوير

مربوط به تاريخهاي  4398/22/34و  4398/21/02تهيه

ماهوارهاي متفاوت و بررسي نتايج حاصل و ارزيابي آنها

گرديد .در ادامه دادههاي رطوبت خاک ماهواره  FLDASاز

را ميتوان بهعنوان نوآوري مطالعه حاضر در نظر گرفت.

تاريخ  4398/1/09تا  4398/22/32فراخواني شدند .مجموعه
داده FLDASشامل اطالعات ماهانه در رابطه با متغيرهاي آب

مواد روش

و هوا ،ازجمله ميزان رطوبت ،تبخير و تعرق غيره ميباشد

منطقه مورد مطالعه

( .)McNally et al., 2017اين پروداکت چهار باند در رابطه

شهرستان اردبيل يکي از کالن شهرهاي ايران و مرکز

با رطوبت خاک با واحد ميليمتر در هر مترمکعب را شامل

استان اردبيل در شمال غرب کشور واقع شده است .از نظر

ميشود که در مطالعه حاضر از باند حاوي مقادير 2-42

موقعيت جغرافيايي در  90درجه و  40دقيقه طول

ميليمتر در هر متر مکعب استفاده شده است .همچنين براي

جغرافيايي و  00درجه و  42دقيقه عرض جغرافيايي قرار

بررسي همبستگي رطوبت حاصل از روش  TOTRAMبا
0
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گرفته است وسعت اين شهرستان  3842کيلومترمربع

متغيرهاي  LSTو NDVIاز رگرسيون وزندار جغرافيايي

است .اردبيل در  049کيلومتري تبريز و  228کيلومتري

( )GWRو از دادههاي بارشي نيز جهت بررسي نتايج

تهران واقع شده است .شهر اردبيل در ميان دشتي با همين

الگوريتم  SVRاستفاده شده است .شکل  0روند کلي

نام در ارتفاع  4322متري از سطح دريا و در شمال غرب

پژوهش را نشان ميدهد.

فالت ايران جاي گرفته است .اردبيل با واقع شدن در دامنه
کوه مرتفع سبالن با ارتفاع  1286متر داراي چهار اقليم
مديترانهاي گرم ،مديترانهاي معتدل ،کوهستاني سرد و
معتدل است .اين شهرستان بهعنوان يکي از مناطق سردسير

4

Fast Line-of-Sight Atmospheric Analysis of
)Hypercubes(FLAASH
2
Geographically weighted regression
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شکل .9منطقه مورد مطالعه
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شکل .2روند کلي پژوهش
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محاسبه دماي سطح زمين در تصاوير ماهوارهاي

مدل ذوزنقهاي نوري حرارتي سنتي )(TOTRAM

مدل به اصطالح «ذوزنقه» يا «مثلث» يکي از روشهاي

مختلف با توجه به باندهاي حرارتي با يکديگر متفاوت

بسيار کاربردي سنجشازدوري جهت برآورد رطوبت

است .در تصاوير لندست  8باندهاي  42و  44بهعنوان باند

خاک است .مدل  TOTRAMبر اساس توزيع پيکسل بر

حرارتي تعريف شده و براي برآورد دماي سطح زمين قابل

مبناي يک معادله خطي در فضاي دماي سطح زمين

استفاده هستند .در مطالعه حاضر براي استخراج نقشه دما

( )LSTو پوشش گياهي ( )NDVIميباشد ( Sadeghi et

از الگوريتم پنجره مجزا استفاده شده است .اين الگوريتم

 .)al., 2017معموالً در روش  TOTRAMشاخص پوشش

از جمله روشهاي مهم با دقت باال در برآورد دماي سطح

گياهي مطرح NDVIمورداستفاده قرار ميگيرد ( Yadav et

زمين به حساب ميآيد و بر اساس تفاوت رفتار جذب

 .)al., 2019دامنه شاخص  NDVIاز  4تا  -4متغير است.

اتمسفري در محدوده  ۰.۲۱-۰۱ميکرومتر عمل ميکند .با

مقادير منفي نشان ميدهد که زمين توسط ابرها ،آب يا

توجه به در دسترس نبودن يک پايگاه داده براي

برف پوشانده شده است .مقدار صفر نشانگر وجود

اندازهگيريهاي  LSTبا لندست  ،8ضرايب  Cاز طريق

سنگها يا خاکهاي برهنه است؛ و مقادير مثبت وجود

شبيهسازي با اعداد مختلف از شرايط اتمسفر و سطح به

پوشش گياهي را نشان ميدهد ) .)Peng et al.,2020رابطه

دست آمد .جدول 4اين ضرايب را نشان ميدهد اين

( .)4روابط يک تا شش مراحل محاسبه رطوبت به روش

الگوريتم با استفاده از رابطه  2محاسبه ميشود

 TOTRAMميباشد .تمامي مراحل در نرمافزار Envi

(.)Feizizadeh et al., 2016
()2

و GISانجام گرفته است.

2

)LST = TB10 +C1(TB10−TB11) +C2 (TB10−TB11
+C0 +(C3 +C4W) (1−m)+ (C5 +C6W)Δm

()4

در اين رابطه  TB10-TB11دماي روشنايي ،ضرايب C

در اين رابطه

بازتاب امواج الکترومغناطييس در

باند مادون قرمز نزديک و

 :بازتاب امواج

که در جدول  4ارائه شده است W ،مقدار بخارآب موجود
و  ∆mاختالف بين گسيلمندي سطح ميباشند.

الکترومغناطييس در باند مادون قرمز است.
جدول .9ضرايب

()0

الگوريتم split window
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ارزشها

ضرايب ثابت

- 2/068

C0

 :Wمقدار رطوبت خاك نرمال شده؛ θdحداقل مقدار

4/328

C1

رطوبت خاك خشک در شرايط عادي؛ θwحداکثر مقدار

2/483

C2

رطوبت خاك مرطوب در شرايط عادي؛  LSTdو  LSTwبه

21/322

C3

- 0/038

C4

-409/022

C5

46/122

C6

ترتيب مربوط به دماي سطح خاك خشک و مرطوب
ميباشند.
()3

𝐿𝑆𝑇d=𝑖d+𝑠d

()1

𝐿𝑆𝑇w=𝑖w+𝑠w
 Idو  sdبه ترتيب مربوط به بيشترين دماي سطح

زمين و کمترين تراکم پوشش گياهي iw ،و  swبه ترتيب
مربوط به کمترين دماي سطح زمين و بيشترين تراکم
پوشش گياهي است.

پس از محاسبه دماي سطح زمين و تراکم پوشش
گياهي ،رطوبت خاک با استفاده از رابطه  6به روش مدل
ذوزنقهاي نوري حرارتي سنتي محاسبه ميشود:
()6

=TOTRAM
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رويکرد رگرسيون بردار پشتيبان جهت بازيابي محتواي

با در نظر گرفتن متغيرهاي ورودي مطرح شده در جدول
 0و محصول FLDASو اعمال فيلتر زماني مناسب نوشته

رطوبت خاک ()SMC

شرط اساسي براي بازيابي محتواي رطوبت خاک

شد؛ براي پارامتر پوشش اراضي از پروداکت کاربري

)

اراضي 222متري ساالنه ماهواره موديس ()MCD12Q1

در باند  Cو رطوبت خاک است .با اين حال مقادير ديگر

استفاده شد تا طبقهبندي در هر يک از کالسهاي مختلف

نظير زبري سطح و ساختار و تراکم پوشش گياهي دو

سطح زمين بهصورت جداگانه صورت پذيرد .متغيرهاي

را بهطور قابل توجهي

مرتبط با تصوير سنتينل  4از جمله زاويه برخورد موج و...

تحت تأثير قرار ميدهند .در نتيجه ،رابطه محتواي رطوبت

از تصوير استخراج شد .از محصول STRETIFIED

خاک و باند  Cغيرخطي و نامناسب است که اين امر

SAMPELEجهت معرفي نمونههاي باندهاي مختلف

ضرورت ايجاد مدلهاي پيچيدهي بازيابي را ايجاد ميکند.

تصوي ر استفاده شده و سپس با استفاده از اين نمونهها و

يک راهحل احتمالي استفاده از يادگيري ماشين ()ML

ادغام آنها يک طبقه بند آموزش داده شد تا از اين طبقه بند

براي ساخت مدلهاي بازيابي محتواي رطوبت خاک

جهت تخمين ميزان رطوبت خاک با استفاده از

است .رويکرد مهم رگرسيون بردارپشتيبان ( )SVRدر اين

وروديهاي تعيين شده استفاده شود.

مبتني برداده سنتيل 4رابطه بين شدت پراکنش رادار (

کميت مهم ديگري هستند که

زمينه پرکاربرد ميباشد ( .)Pasolli et al., 2019در حالت
کلي داليل عمدهي استفاده و محبوبيت روش SVR

تحليل خوشه ناخوشه

قابليت حل مسائل پيچيده و غيرخطي ( Greifeneder et

آماره موران 4با اندازهگيري خود همبستگي فضايي

 ،)al., 2018مديريت وروديهاي مختلف ،حداکثر عملکرد

سطح تجمع را تخمين زده و از اين طريق ميزان تأثير

با حداقل داده ( )Bruzzone et al., 2005ميباشد .در

يک متغير بر متغيرهاي مناطق همجوار خود را

مطالعه حاضر بهصورت زماني يک سري ويژگيهايي براي

مشخص ميکند ( .)Sheikh et al., 2019جهت

اجراي الگوريتم  SVRدر سامانه Google earth Engine

محاسبه تحليل خود همبستگي فضايي موران الزم

تنظيم شده است که در جدول  0اين ويژگيها آورده شده

است نمره استاندار  Zو  P-valueبه دست آيد تا به

است.

ارزيابي و معنيدار بودن تحليل خود همبستگي فضايي
جدول  .2خالصه پيکربندي ويژگي مدل

بازيابي SVR

رطوبت خاک ()SMC
شدت پراکنش رادار در پالريزاسيون
زاويه برخورد

شماره
4

VV

0

SAR

ميانگين زماني شدت پراکنش رادار در پالريزاسيون

VV

موران پرداخته شود .ارزش تحليل خود همبستگي
فضايي موران بين  -4و  +4متغير ميباشد ( Nadian et

 .)al., 2018مقدار آماره موران از طريق رابطه هفت به
دست ميآيد:

3

طبقهبندي پوشش اراضي

2

 Google Earth Engineيک سامانه پردازش مبتني بر

در رابطه  :N ،2تعداد کل متغيرها؛  xjو  :xiمقادير

وب است که دسترسي به منابع محاسباتي با کارايي باال را

متغير مورد بررسي در مکانهاي  iو j؛  :Wi jمقدار وزن

براي پردازشهاي بسيار بزرگ و حتي بهصورت سري

فضايي عارضههاي  iو  jبررسي معنيدار بودن آماري

زماني فراهم ميکند .براي اجراي الگوريتم  SVRابتدا

نتايج از نمره  zاستفاده ميشود تا از آن براي آزمون

منطقه مورد مطالعه در اين سامانه بارگزاري و تصوير
سنتينل  4فراخواني شد .در ادامه کد دستورالعملهاي الزم

Moran

1
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انحراف از معيار زمان شدت پراکنش رادار

1

()2

̅

∑ ̅
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معنيداري آماري نتايج استفاده شود که از طريق رابطه

 2۲02در  2۲02درجه محاسبه ميکند ،استفاده شده است

هشت قابلمحاسبه ميباشد:

(.(Masoodian et al., 2014

()8

نتايج و بحث
تخمين رطوبت خاک با

در رابطه  SD(I) ،8و ) E(Iبه ترتيب نشان دهنده ي

روش SVR

انحراف معيار و ميانگين از Iميباشند.
رگرسيون وزندار جغرافيايي ()WGR

رگرسيون وزندار جغرافيايي تکنيکي است که براي
تحليلهاي توصيفي بر روي آمار فضايي با در نظر گرفتن
معادالت رگرسيون براي هر عارضه ،مورداستفاده قرار
ميگيرد .متغيرهاي  Zو  R2جهت بررسي نتايج رگرسيون
وزندار جغرافيايي استفاده ميشوند .برآورد محلي
پارامترها با استفاده از رگرسيون جغرافيايي وزندار از
رابطه نه بيان ميشود.
∑

()9

در رابطه  Y:،9متغير وابسته؛ xi:متغير مستقل؛  β0و
 :β1ضرايبي جهت تخمين؛ :εجزء خطا؛  uiو  :viطول و
عرض جغرافيايي نقطه  iام؛) :Βk (ui.viپيادهسازي فاکتور
مورد بررسي بر روي يک سطح پيوسته ( Sari Sarraf et

)al., 2019
دادههاي بارشي تهيهشده از

ماهواره TRMM

شکل .9نقشه رطوبت خاک با استفاده از  :A. SVRتيرماه :B،مرداد

4

ماهواره TRMMمحصول مشترک کشورهاي ژاپن و
آمريکا بوده و با هدف اندازهگيري بارندگي در سطح
اقيانوسها و درياها و براي مطالعهي بارشهاي حارهاي
سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

بهويژه در مناطق فاقد اطالعات آماري ثبت شده ،در 02
نوامبر سال  4992با قدرت تفکيک  2۲02درجه در مدار
استوا قرار گرفت .در مطالعه حاضر از محصول ماهانه
 3B43اين ماهواره که نرخ بارش ماهانه را برحسب واحد
ميليمتر بر ساعت در يک رستر با توان تفکيک مکاني

ماه

شکل  3نقشههاي مربوط به تخمين رطوبت خاک
مرتبط با ماههاي تير و مرداد  4398را در منطقه مورد
مطالعه نشان ميدهد .با توجه به نقشهها ميتوان به
چگونگي تأثيرگذاري شرايط بر ميزان رطوبت پيبرد.
بهطوريکه وضعيت رطوبتي متوسط در تيرماه (رنگ سبز)
به وضعيت خيلي خشک (قهوهاي) در مرداد ماه تغييريافته
و وضعيت رطوبتي باال (آبي) در تيرماه در مرداد کاهش
چشمگيري داشته است .اندازهگيري حاصل از سنتينل  4به
شرايط رطوبتي چند سانتيمتر باالي خاک حساس
ميباشد ،بدين معني که الگوهاي ترسيمشده رطوبت به

The Tropical Rainfall Measuring Mission

1
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دست آمده بهطور قطعي الگوهاي بارش را منعکس

عدد  2۲91را نشان ميدهد و بيشترين ميزان رطوبت و

ميکنند ( .)Greifeneder et al., 2018شکل  1تأييدکننده

نزديکترين مناطق به عدد يک هم همين مناطق و اطراف

اين ارتباط بوده و نشانگر مقايسه ميانگين مکاني رطوبت

مناطقي با حضور آب و درياچه بوده است .در مورد ماه

خاک برآورده شده و محصول ماهانه بارش TRMM

تير نيز در مناطقي با حضور پوشش گياهي و بهويژه

مربوط به سال  4398ميباشد.

پوشش گياهي متراکم ميزان رطوبت نيز افزايش داشته
بهطوريکه باالترين مقدار پوشش گياهي که عدد 2۲89

روش TOTRAM

بوده است و بيشترين ميزان رطوبت خاک نيز در اين

جدول  3نشاندهندهي حداقل و حداکثر دما و پوشش

مناطق مشاهدهشده است .برخالف ماه مرداد در تيرماه ما

گياهي مرتبط با ماههاي تير و مرداد ميباشد که هر دو

شاهد حضور رطوبت متوسط نيز هستيم که به دليل دماي

پارامتر در مرداد ماه افزايش داشته است .شکل  2نقشههاي

پايين نسبت به مرداد ماه و سطح پوشش گياهي بيشتر در

تير و مرداد  4398مرتبط با دماي سطح زمين و شکل 6

اين ماه ميباشد که بهخوبي از نقشههاي پوشش گياهي و

شاخص پوشش گياهي  NDVIرا نشان ميدهد .شکل 2

دماي مرتبط با اين ماه قابل استنباط هست .بررسي

نقشههاي مرتبط با رطوبت خاک با استفاده از روش

نقشههاي مرتبط با دماي ماههاي تير و مرداد نشان داد با

 TOTRAMدر دو ماه تير و مرداد را نشان ميدهد .با

افزايش دما شاهد کاهش ميزان رطوبت هستيم.

تخمين رطوبت خاک با

توجه به شکل پوشش گياهي در مرداد حالت متراکمتر و
جدول .9دامنه

NDVI

و

LST

سال

ماه

حداکثر تراکم پوشش گياهي

حداقل تراکم پوشش گياهي

حداکثر دما

حداقل دما

4398
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21

2
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مرداد
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68

2

soil moisture
شکل .4مقايسه ميانگين

مکاني Sentinel 1

با داده  SMCبر اساس منطقه مورد مطالعه و بارش ماهانه،

برگرفته از مجموعه داده بارش

جهانيTRMM
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شکل .9نقشههاي دماي سطح زمين  :Aتيرماه :B ،مرداد ماه

شکل  .6نقشههاي تراکم پوشش گياهي :A .تيرماه :B ،مرداد ماه
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شکل .9نقشههاي رطوبت خاک با استفاده از روش  :A .TOTRAMتيرماه :B ،مرداد ماه

بررسی رطوبت سطح خاک شهرستان اردبیل با استفاده دادههای ماهوارهای لندست  8و سنتیل 11 /1
جدول .4ضريب همبستگي بين مقادير LSTو  NDVIو رطوبت در دو زمان مختلف
( Bبتا)

( SEخطاي استاندارد)

( Sigمعنيداري)

2/992

2

2

2/200

2/223

2

2/984

2

2

2/242

2/240

2/142

(R2ضريب تعيين)

متغيير مستقل
LST

2/992

تاريخ
مرداد

NDVI

LST

2/920

تير

NDVI

جدول  1نتايج حاصل از اعمال رگرسيون وزندار

قدرت نفوذ امواج راداري و با توجه به اينکه اين تصاوير

جغرافيايي وجود همبستگي بين متغير وابسته رطوبت و

قادر به تصويربرداري در هر نوع شرايط آبوهوايي و

متغيرهاي مستقل  LSTو  NDVIرا نشان ميدهد .با توجه

شب و روز با پالريزاسيونها و مدهاي مختلف هستند،

به اينکه هر چه مقدار ضريب بتاي استانداردشده باال ( )Bو

نتايج بهتري ارائه دهد .بررسي نمودارهاي بارشي TRMM

خطاي استاندارد ( )SEپايين باشد مقدار همبستگي باال

و رطوبت حاصل از سنتينل  4نيز هماهنگي و رابطه

ميباشد ،بنابراين متغير  LSTبه ترتيب با مقادير  Bو SE

مستقيم اين دو مؤلفه را نشان داده است .همچنين در اين

 2۲992و صفر متناسب با مرداد و  2۲984و صفر متناسب با

تکنيک از پارامترهاي مهمي نظير شدت پراکنش رادار،

تيرماه بيشترين همبستگي را نسبت به متغير پوشش گياهي

زاويه برخورد  SARو طبقهبندي پوشش اراضي در

با پارامتر وابستهي رطوبت نشان داده است که اين همبستگي

محاسبهي رطوبت خاک استفاده شده است که ميتواند در

در مرداد ماه با افزايش مقدار ضريب تعيين  R2به  2۲992و

دقت نتايج حاصل بسيار تأثيرگذار باشد .تجزيهوتحليل

کاهش معنيداري  NDVIبه مقدار  2۲142د ر تيرماه

موارد اشاره شده ميتواند نشان دهندهي دقيق بودن

بهمراتب بيشتر شده است .فتح العلومي و همکاران ()0202

تخمين رطوبت خاک بر مبناي رويکرد يادگيري ماشين

نيز به رابطهي قوي رطوبت و  LSTاشارهکرده و دليل اين

باشد .شکل  8نتيجه اعمال آماره موران در ماههاي تير و

امر را کاهش بازتاب در باند مادونقرمز نزديک موج مرئي با

مرداد مرتبط با هر دو تکنيک  SVRو  TOTRAMرا نشان

افزايش رطوبت خاک معرفي کردهاند .هارتي 4و همکاران

ميدهد .در رابطه با  SVRمقدار  P-valueبراي هر دو

( )0246تأثير رطوبت خاک بر ضريب گسيلمندي را دليل

تاريخ تير و مرداد کمتر از  2۲22و تقريباً صفر به دست

تحت تأثير قرار گرفتن  LSTميدانند.

آمده است و همچنين نمره  zنيز مقدار مثبت را نشان داده
است .با توجه به شکل اين شاخص در مرداد مقدار مثبت

نقشههاي حاصل از هر دو تکنيک نشاندهندهي تحت

حاصل از بررسي آماره موران در رابطه با اجراي الگوريتم

شرايط بودن پارامتر رطوبت است .بهطوريکه در دو ماه

 TOTRAMمقادير  Zو  p-valueمثبت و مقدار شاخص موران

تير و مرداد به دليل افزايش دما و يا کاهش و افزايش

نزديک مثبت يک را نتيجه داده است؛ بنابراين خوشهاي بودن

سطح و تراکم پوشش گياهي تغييرات چشمگيري در ميزان

توزيع رطوبت با استفاده از هر دو تکنيک  SVRو TOTRAM

رطوبت به چشم ميخورد .بااينحال به نظر ميرسد

استنباط ميشود.

تکنيک  SVRبا بهرهگيري از تصاوير سنتينل ،4به دليل
Harti

1
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مقايسه نتايج بهدستآمده از تکنيک  TOTRAMو

SVR

يک و در تيرماه  2۲99را محاسبه کرده است .همچنين نتايج
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مرداد

مرداد

تير

SVR

تير

TOTRAM

TOTRAM

شکل  .8نتيجه آماره موران در ماههاي تير و مرداد با هر دو تکنيک  SVRو

نتيجهگيري
سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

رطوبت خاک مطمئناً عامل مهمي براي هر چيزي است

SVR

TOTRAM

بهطوريکه با افزايش بارش مقدار رطوبت نيز افزايش
يافته

است .بررسي نتايج حاصل از الگوريتم

که با زندگي روي زمين مرتبط است .از بررسي نقشههاي

TOTRAMنشان داد ،به دليل اينکه مؤلفه  LSTبا تأثيري

رطوبتي  SVRبا رويکرد يادگيري ماشين ( )MLميتوان

که بر ميزان تبخير آب از سطح خاک دارد منجر به کاهش

نتيجه گرفت تغيير شرايط و کاهش سطح و تراکم پوشش

رطوبت ميشود به همين دليل در مرداد ماه به دليل

گياهي و افزايش دما در مرداد ماه در کاهش ميزان رطوبت

افزايش دما نسبت به تيرماه شاهد کاهش رطوبت خاک

تأثيرگذار بوده است .بررسي نمودارهاي مربوط به بارش و

هستيم .نکته مطرحشده در الگوريتم  SVRدر مورد

رطوبت با توجه به خاصيت تصاوير راداري سنتينل ،4

خاصيت پوشش گياهي در اينجا نيز صادق بوده و به دليل

رابطه مستقيم رطوبت و بارش را نشان داده است

اينکه پوشش گياهي مانعي در مقابل تبخير و تعرق هست

909 /1  و سنتیل8 بررسی رطوبت سطح خاک شهرستان اردبیل با استفاده دادههای ماهوارهای لندست

 با امواج ماکرويوي4 دليل استفاده از تصاوير سنتينل

با افزايش سطح و تراکم پوشش گياهي شاهد افزايش

 با توجه به نتايج.ميتواند نتايج بهتري را حاصل کند

 با توجه به نتايج مربوط به ضرايب.رطوبت هستيم

بررسي شاخص موران محلي و عدد مثبت يک براي اين

همبستگي حاصل از رگرسيون وزندار جغرافيايي

 توزيع خوشهاي رطوبت با استفاده از هر دو،شاخص

همبستگي بيشتري بين متغير دما و رطوبت بهويژه در

.الگوريتم يادگيري ماشين و نوري حرارتي مشاهده است

مرداد ماه مشاهده شده است که به نظر ميرسد دليل اين

صحت سنجي دادههاي سنجشازدوري رطوبت خاک با

امر کاهش سطح پوشش گياهي در مرداد نسبت به تيرماه و

نمونهبرداري و دادههاي زميني ضروري بوده و در

 در هر صورت در مورد هر.پررنگتر شدن نقش دما باشد

 با اين حال با توجه به،نتيجهگيري دقيقتر تأثيرگذار است

دو ماه تير و مرداد ماه مقدار عددي نزديک صفر براي

مقياس بزرگ منطقه استفاده و نگهداري از اين گونه داده

 مشاهده ميکنيم که معنيدار بودن همبستگيSig متغير

زمان بر و پيچيده بوده و به دليل تغييرات زماني و مکاني

 را نشانTOTRAM  با مدل نوري حرارتيNDVI  وLST

رطوبت خاک نميتواند دقيق باشد و متکي به دادههاي

 بهجز مناطق پوشش گياهي، ميزان رطوبت خاک.ميدهد

 البته قابلذکر است از آنجا که.سنجشازدوري ميباشد

 شرايط مهآلود و ابرها و روي آبها با استفاده از،سنگين

،حوزه موردمطالعه محدود به منطقه خاصي است

 بهدرستي8  و تصاوير لندستTOTRAM روش

 برايML نميتوانيم در مورد مناسب بودن پيکربندي

 زيرا دادههاي نوري و حرارتي به،طبقهبندي شده است

.کاربرد در مناطق ديگر يا وسعت بيشتر نتيجهگيري کنيم

 در مقايسه با ماکروويو که ميتواند،دليل طولموج کوتاهتر
 قابليت نفوذ، پوشش گياهي و غيره نفوذ کند،از طريق ابر
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Abstract:
Background and Aim: Surface soil moisture is an important variable in nature's water cycle and
can be affected by various factors, including temperature and soil characteristics. The use of
ground sensors for measuring moisture can lead to spending time and expense and inappropriate
distribution of samples on large scales. Therefore, Remote sensing observations can be an
important tool in estimating soil moisture. The present study aims to use the TOTRAM model
using Landsat 8 images and the SVR method using Sentile 1 images to estimate soil moisture.
Methods: In the present study, two TOTRAM methods based on pixel distribution in LST- VI
space and the SVR method were used to extract soil moisture using the SAR technique and
Sentinel 1 data. To implement the TOTRAM method, Landsat 8 images related to 4/29/1398 and
5/30/1398 are downloaded and after extracting NDVI and LST maps, The correlation between
the dependent variable of moisture and independent temperature variables and vegetation
variables has been investigated using Geographically weighted regression (GWR). To implement
the SVR method after acquiring Sentinel 1 images related to 31\/05\/1398 and 27\/04\/1398, Soil
Moisture Data Product FLDAS and 500 meters product of Modis Satellite (MCD12q1) were
called to classify land cover in the Google Earth Engine system, and maps related to soil
moisture were extracted. After extracting the moisture maps the distribution of moisture using the
local Moran index has been investigated. By defining this index, positive values for this index
represent the cluster of distribution.
Results: Examination of the soil moisture map obtained by the SVR method showed the
concentration of moisture in areas with vegetation and water and the change in moisture status
from July to August was visible. The humidity pattern has shown the reflection of the
precipitation pattern so that maximum precipitation and humidity were observed in April and in
summer both precipitation and humidity components decreased. Examination of the TOTRAM
method and application of the GWR method has shown a complete correlation between NDVI
LST and moisture. However, the correlation between LST and humidity with B (values) and
standard error (SE) of 0.995 and zero corresponding to July and 0.981 and zero corresponding to
August showed the highest correlation with vegetation variable with moisture dependence
parameter, which this correlation In August, with increasing the coefficient of determination of
R2 to 0.997 and a significant decrease of NDVI to the value of 0.415 in July, it has increased
much more. Application of Moran local index with values less than 0.05 for p-value and positive
values for z and near positive number 1 for Moran index showed the cluster distribution of
moisture variable.
Conclusion: The results of TOTRAM and SVR methods showed the dependence of soil
moisture status on conditions and cluster moisture distribution. According to the correlation
coefficients of geographical regression, there is a greater correlation between temperature and
humidity variables, especially in August, due to the decrease in vegetation density. The results of
the SVR algorithm maps showed that in areas with the presence of vegetation, especially dense
vegetation, we see an increase and with increasing temperature, we see a decrease in humidity.
Also, the coordination of moisture patterns of the SVR algorithm and precipitation showed a
direct relationship between moisture and precipitation. Considering that the SVR method uses
parameters such as radar scattering intensity and land cover classification, as well as the use of
Sentinel 1 radar images by this algorithm, more accurate results can be expected from this
algorithm.
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