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اعتبارسنجی و ريزمقیاسسازی دادههای رطوبت خاك

Validation and Downscaling of SMAP Satellite
Soil Moisture Data by the SMBDA Method
Using Sentinel 1 Radar Products and Ground
Data in SalehAbad Region of Ilam
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اسعدی اسکوئی

چکیده
-دادههاي رطوبت خاک سنجش از دور مایکرویو به دلیل پیوستگی زمانی
. توانایی باالیی براي فراهم نمودن اطالعات رطوبتی خاک دارند،مکانی
) و تفکیک مکانی-L  ناسا در محدوده طیف مایکرویو (باندSMAP ماهواره
. کیلومتر از مهمترین روشهاي تهیه دادههاي رطوبت خاک است41 حدود
 سبب،پایین بودن تفکیک مکانی دادههاي رطوبت خاک این ماهواره
 در مطالعه.محدودیت در کاربردهاي عملی و در مقیاسهاي محلی میگردد
حاضر به منظور ریزمقیاسسازي دادههاي روزانه رطوبت خاک سطحی از
) و افزایش6 Km  (با قدرت تفکیکSMAP  ماهواره4 محصوالت سطح
 یک الگوریتم ریزمقیاسسازي با استفاده از، کیلومتر1 قدرت تفکیک آن به
 وSentinel 1  و تصویر رادار ماهوارهSMBDA روش ریزمقیاسسازي
 نمونه زمینی رطوبت1107  براي این منظور.مشاهدات زمینی توسعه داده شد
) همزمان با محدوده گذر1066  روز مختلف (پاییز و زمستان05 خاک در
. از منطقه دشت صالحآباد (ایالم) اندازهگیري شدSentinel 1 زمانی ماهواره
نتایج نشان داد که ریشه مربعات خطا بین مقادیر رطوبت خاک ریزمقیاس
) است که درمقایسه با تحقیقاتm3.m-3( 1/182 شده با مشاهدات زمینی
 تأثیر چالشهاي تغییرات پوشش گیاهی.مشابه از صحت خوبی برخوردار است
- تطویل زمان.و بارندگی بر صحت نتایج الگوریتم استفاده شده بررسی شد
مکانی اندازهگیريهاي میدانی به دلیل ایجاد تنوع و پراکندگی بیشتر در
مقادیر اندازهگیري شده و همچنین پیادهسازي الگوریتم با استفاده از
روشهاي غیرکالسیک (محاسبات نرم) میتواند به بهبود نتایج ریزمقیاس
.سازي بینجامد
،Sentinel 1 ،SMAP ، ریزمقیاسسازي، رطوبت خاک:كلمات كلیدی
.ایالم
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Abstract
Microwave remote sensing soil moisture data have a high
ability to provide soil moisture information due to their spatialtemporal coherence. NASA SMAP satellite is one of the most
important methods for preparing soil moisture data within the
microwave spectrum (L-band) and spatial separation of about
40 km. The low spatial resolution of the soil moisture data of
this satellite causes limitations in practical applications and at
local scales. In the present study, to subscale daily surface soil
moisture data from SMAP 4 level satellite products (with a
resolution of 9 km) and increase its resolution to one kilometer,
a downscaling algorithm using SMBDA downscaling method,
satellite radar image Sentinel 1, and ground observations were
developed. For this purpose, 1037 soil samples of soil moisture
in 32 different days (autumn and winter of 1399) were
measured simultaneously with the passage of time of Sentinel
1 satellite from SalehAbad plain (Ilam). The results showed
that the square root of the error between the values of downscale soil moisture with ground observations is 0.085 (m3.m-3),
which has good accuracy compared to similar studies. The
effect of the challenges of vegetation change and rainfall on
the accuracy of the algorithm results used was investigated.
The temporal-spatial extension of field measurements due to
the greater variability and dispersion of the measured values
as well as the implementation of the algorithm using nonclassical methods (soft computing) can improve the results of
downscaling.
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غیرفعال و نوري-حرارتی برمبناي ارتباط میان پارامترهاي گیاهی و
دماي سطح خاک با رطوبت خاک است .حساسیت تغییر دماي سطحی
در پاسخ به رطوبت خاک ،بسته به شرایط سطحی (نوع پوشش گیاهی،
تراکم پوشش گیاهی و غیره) ،متفاوت خواهد بود .پژوهشگران زیادي
به منظور ترکیب دو سنجنده از این مفهوم استفاده کردهاند ( Carlson
 .)et al., 2009; Fang et al., 2013; Merlin et al., 2013در
سـوي دیگر الگوریتمهاي ریزمقیاسسازي ترکیبی فعال-غیرفعال بــر
مبناي استفاده از مقادیر بازپخش رادار با تفکیک مکانی خـوب ،جهت
بهبود وضوح تصاویر رادیومتري پایهریزي شدهاند .الگوریتمهاي
ریزمقیاسسازي که بر مبناي دادههاي رادار توسعه داده شدند در
مقایسه با روشهاي ترکیبی غیرفعال و نوري-حرارتی ،در شرایط آب
و هوایی مختلف (ابري) عملکرد بهتري داشته و این روشها فارغ از
اطالعات هواشناسی و سطح زمین (پارامترهاي گیاهی ،دماي سطح
خاک و غیره) میباشند .بهعلت تأثیر زیاد پوشش ابر و گیاه بر مشاهدات
نوري با قدرت تفکیک باال ،استفاده از تکنیکهاي نوري-حرارتی
کاربرد محدودي دارند .از طرفی هر دو سنسور رادار و رادیومتر به تغییر
در ویژگیهاي ديالکتریک خاک پاسخهاي یکسانی میدهند .از اینرو
میتوان روشهاي مبتنی بر رادار-رادیومتر را بر سایر روشها ارجح
دانست ( ;Djamai et al., 2016; Ghafari et al., 2021
.)Malbéteau et al., 2016; Peng et al., 2016

 -7مقدمه
رطوبت خاک سطحی یک متغیر کلیدي در کنترل تبادل آب و انرژي
بین زمین و اتمسفر ( ،)Ochsner et al., 2013و یک عامل تأثیرگذار
در مدلهاي مورد استفاده در هیدرولوژي ،هواشناسی ،اکولوژي و
زراعت است (.)Das et al., 2014; Haji Maleki et al., 2020
رطوبت خاک در سال  5111به عنوان یک متغیر اساسی اقلیمی1
( )ECVاز سوي سازمان جهانی هواشناسی ،)WMO( 5سامانه اقلیمی
مشاهدات جهانی )GCOS( 0و کمیته ماهوارههاي مشاهداتی زمین4
( )CEOSمعرفی گردید (.)Mason et al., 2010
در مقابل روشهاي اندازهگیري میدانی (مانند روشهاي
ترموگراویمتري ،بازتاب سنجی زمانی-مکانی یا  5TDRو غیره) که
اغلب پرهزینه بوده و براي سنجش رطوبت خاک در مقیاسهاي
کوچک مورد استفاده قرار میگیرند ،سنجش از دور مایکروویو به عنوان
روشی ترجیحی براي پایش کمهزینه رطوبت خاک سطحی در
مقیاسهاي منطقهاي و جهانی پذیرفته شده است .چندین محصول
جهانی رطوبت خاک مایکروویو با در دسترس بودن حسگرهاي
مایکروویو فعال و غیرفعال مبتنی بر ماهواره تولید شدهاند ،که مهمترین
آنها عبارتند از :رادیومتر پویش مایکروویو پیشرفته براي سیستم رصد
زمین ،)Njoku et al., 2003( AMSR-E 9پراکندگیسنج پیشرفته7
 ،(Bartalis et al., 2007( ASCATمأموریت رطوبت خاک و شوري
اقیانوسها  ،)Merlin et al., 2010( SMOS8مأموریت رطوبت خاک
فعال و غیرفعال  )Entekhabi et al., 2010( SMAP9و مأموریت
 .)Torres et al., 2012(Sentinel-1در میان سنجندههاي مذکور،
سنجندههاي مایکروویو غیرفعال مانند محصوالت مأموریت ماهواره
 SMAPبرآورد مطلوب رطوبت خاک را با تفکیک مکانی چند ده
کیلومتر (عمدتاً  41کیلومتر) فراهم مینمایند ،که این برآوردها براي
کاربردهاي مرتبط با آب و هواشناسی ،هیدرولوژي و کشاورزي که به
تفکیک مکانی پایین نیاز دارند ،مناسب نمیباشد ( Leese et al.,
 .)2001از این رو ریزمقیاسسازي مکانی براي بسیاري از کاربردهاي
هیدرولوژیکی و کشاورزي مورد نیاز است.

یک رویکرد براي بازیابی رطوبت خاک با وضوح باال در
مأموریت  ،SMAPجایگزینی سنجنده رادار از کار افتاده ماهواره
SMAPبا باند  Cماهواره  Santinel-1آژانس فضایی اروپا ( )ESAو
اعمال الگوریتمهاي ریزمقیاسسازي فعال-غیرفعال پیشنهادي
میباشد ( .)Yueh et al., 2016دادههاي  Sentinel-1 SARبراي
ترکیب با دادههاي رادیومتر  SMAPبه دو دلیل توجیهپذیر هستند
( )1 :)Das et al., 2016این دو ماهواره داراي پیکربندي (وضعیت یا
موقعیت) مدار مشابه هستند که اجازه میدهد تا نوار پایش ()Swath
خود را با حداقل تفاوت زمانی همپوشانی کنند و  )5ماهواره Sentinel-
 1میتواند مشاهدات دو قطبی یا دوگانه ( )VV/VH or HH/HVرا
ارائه دهد .در این ماهواره مدار قطبی بودن و قابلیت قطبش دوگانه
باعث تحویل سریع دادهها از ماهواره به ایستگاههاي زمینی شده است.
در پژوهش حاضر ،قطبش خطی عمودي ( )VVبه دلیل میزان انرژي
در دسترس بیشتر و توانایی بهتر جهت تفکیک مناطق آبی و غیرآبی
مورد استفاده قرارگرفت ( Twele et al., 2016; Kazemi et al.,
 .)2019تالش زیادي براي افزایش وضوح مکانی دادههاي رادیومتر
باند  Lبا استفاده از دادههاي راداري باند  Cانجام شده است .براي مثال
) Rüdiger et al. (2016از دادههاي رادار SARو رادیومتر باند L
براي دستیابی به پارامتر دماي درخشندگی با وضوح باال ( 1تا 5

طی چند دهه گذشته روشهاي متنوعی براي ریزمقیاسسازي
محصوالت رطوبت خاک ماهوارهاي غیرفعال با مقیاس بزرگ پیشنهاد
شده است ( Das et al., 2018; Merlin et al., 2010; Piles et
 .)al., 2016دو روش کلی و پرکاربرد استفاده از ماهواره کمکی براي
بهبود وضوح مکانی ،الگوریتمهاي ریزمقیاسسازي ترکیبی غیرفعال و
نوري-حرارتی 11و الگوریتمهاي ریزمقیاسسازي ترکیبی فعال و
غیرفعال 11میباشد ( .)Peng et al., 2016پایه و اساس الگوریتمهاي
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 SMAPبا استفاده از دادههاي  Sentinel-1با وضوح باال به وضوح
مکانی  1کیلومتر ریزمقیاس گردید .محصوالت و نقشههاي بدست
آمده از طریق مقایسه با اندازهگیريهاي زمینی جمعآوري شده در
محدوده مطالعاتی ارزیابی شدند.

کیلومتر) به منظور برآورد رطوبت خاک استفاده نمودهاند و نتیجه
گرفتند که استفاده از دادههاي راداري باند  Cبا وضوح باال براي
ریزمقیاس کردن دادههاي رادیومتـري باند  Lامیدوارکننده است.
) Santi et al. (2016از طریق روش افزایش قدرت تفکیک مکانی
 SFIMپیشنهاد شده توسط ( )Liu, 2000تالش کردند تا وضوح
رادیومتري  SMAPرا تا وضوح راداري  Sentinel-1افزایش دهند.
مطالعات ) Das et al. (2016نشان داد که نتایج ترکیب  SMAPو
 Sentinelبراي جبران مأموریت شکست خورده رادار  SMAPبه دلیل
از بین رفتن سنجنده رادار ماهواره نویدبخش است.

 -8دادهها و روش شناسی
 -7-8منطقه مورد مطالعه

اراضی مورد مطالعه میان دو بخش ریکا و کلک در منطقه صالح آباد و
در فاصله حدود  01کیلومتري جنوب غربی ایالم در محدوده  42درجه
و  21دقیقه تا  49درجه و  01دقیقه طولهاي شرقی جغرافیایی و
عرضهاي شمالی  01درجه و  01دقیقه تا  00درجه و  21دقیقه واقع
شده است (شکل  .)1میانگین درجه حرارت ساالنه  54درجه
سانتیگراد ،و ارتفاع از سطح دریا حدود  711متر میباشد .کاربري
اراضی منطقه عموماً کشاورزي (زراعی و باغی) است .محصوالت عمده
زراعی منطقه شامل گندم ،جو و ذرت آبی و دیم ،و در سطوح کوچک،
یونجه ،گوجه فرنگی ،بادمجان ،بامیه و محصوالت باغی شامل خرما،
مرکبات و زیتون است ( Technical Report of Soil Science,
 .)2016با توجه به اینکه در منطقه صالحآباد ایستگاه هواشناسی وجود
ندارد ،ایستگاه ریکا به عنوان نزدیکترین ایستگاه بارانسنجی که با
وضعیت آب و هوایی منطقه طرح مطابقت دارد ،انتخاب شده و آمار ده
ساله هواشناسی و بارندگی مربوط به سالهاي  1084تا  1064در آن
مورد استفاده قرار گرفته است .منطقه مورد مطالعه داراي اقلیم گرم
بیابانی با تابستانهاي گرم و نسبتاً طوالنی و زمستانهاي کوتاه و
معتدل میباشد.

هدف ما در این پژوهش بهبود وضوح مکانی دادههاي رطوبت خاک
ماهواره  SMAPبه کمک تصاویر ماهواره راداري  Sentinel 1و
ارزیابی نقشههاي رطوبت خاک تهیه شده توسط دادههاي رطوبت
خاک زمینی در منطقه مورد مطالعه (اراضی دشت صالحآباد) است .در
ایران سازمان هواشناسی کشور در برخی از ایستگاهها دادههاي رطوبت
خاک را در اعماق مختلف و به روشهاي متفاوت اندازهگیري میکند
که این دادهها در بعضی از مطالعات ریزمقیاسسازي استفاده شد .اما
پراکنش و فاصله ایستگاهها ،روشهاي متفاوت نمونهبرداري ،ساعات
اندازهگیري غیرمنظم و عدم تطبیق زمان نمونهبرداري با گذر ماهوارهها
عواملی هستند که استفاده از این دادهها براي انجام ریزمقیاس سازي
را تحت شعاع قرار میدهند .در فرآیند ریزمقیاسسازي الزم است
دادههاي زمینی با فواصل مکانی کوچکتري از قدرت تفکیک مکانی
ورودي ( 6کیلومتر) و خروجی ( 1کیلومتر) تهیه و استفاده گردد .به این
منظور در تحقیق انجام گرفته برخالف مطالعات گذشته ،در هر پیکسل
 1کیلومتري حدود  0تا  2نمونه رطوبت خاک برداشت گردیده و با
روش میانگیري وزنی به پیکسلهاي  1کیلومتري تعمیم داده شده
است .از اینرو برخالف پژوهشهاي قبلی که از دادههاي این سازمان
به منظور اعتبارسنجی و ریزمقیاسسازي دادههاي ماهوارهاي استفاده
شده است ،تالش شد تا مشاهدات زمینی در محدوده زمانی گذر هر دو
ماهواره از منطقه مورد مطالعه با صحت باال و عمق موردنظر انجام
شود .از طرفی از آنجا که روابط الگوریتم ریزمقیاسسازي در مناطق
مختلف (براساس اقلیم و پوشش گیاهی) متفاوت بوده ( Das et al.,
 )2019و در منطقه مورد مطالعه تحقیق مشابهی صورت نگرفته،
دادههاي میدانی از این منطقه برداشت شد .بنابراین هدف این مطالعه
بررسی قابلیتهاي ترکیب سنجنده راداري  Sentinel-1و رادیومتر
 SMAPتوسط الگوریتم ریزمقیاسسازي رادار-رادیومتر برمبناي
رطوبت خاک ( )Das et al., 2011میباشد .این کار با استفاده از سري
دادههاي جمع آوري شده هر دو ماهواره در منطقه جنوب غربی
شهرستان ایالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مشاهدات رادیومتري

 -8-8دادههای مورد استفاده
 -7-8-8دادههای زمینی رطوبت خاك

برداشت نمونههاي رطوبت عمق  2سانتی متري خاک به روش
ترموگراویمتري در نقاط مشخص یک شبکه نیمه منظم متناسب با
موقعیت پیکسلهاي ماهواره سنتینل  1بگونهاي که در هر پیکسل
بطور متوسط  4مشاهده زمینی برداشت شود ،انجام شد .این عملیات
شامل  05مرحله نمونهبرداري و تعداد  1107عدد برداشت نمونه طی
یک دوره زمانی حدودا  9ماهه از تاریخ  56مهر تا  50اسفند سال 1066
بر روي  45نقطه (شامل  07نقطه ثابت و  9نقطه سیار) انجام گرفت.
در شکل  5مرز ناحیه و موقعیت نقاط در محدوده مطالعاتی مشخص
شده است .در برخی تاریخهاي نمونهبرداري به دلیل آبیاري مزارع
منطقه توسط تجهیزات آبپاش و تأثیر قابل توجه آن بر رطوبت خاک
در نزدیکی شعاع این تجهیزات ،نقاط سیاري انتخاب شد.
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Fig. 1- Location of the study area

شکل  -7موقعیت منطقه مورد مطالعه

نمونههاي خاک پس از برداشت از محل مورد مطالعه به آزمایشگاه
انتقال داده شدند .این نمونهها به منظور اندازهگیري درصد رطوبت پس
از توزین داخل دستگاه آون در دماي  112درجه سانتیگراد قرار گرفتند.
پس از گذشت  54ساعت نمونههاي خشک از داخل دستگاه آون به
جهت توزین مجدد بیرون آورده شدند .پس از نمونهها از منطقه مورد
مطالعه و محاسبه درصد وزنی رطوبت ،این دادهها با توجه به رابطه ()1
تبدیل به درصد رطوبت حجمی شدند:
ρsoil
mϑ = mg . ρ
()1
water

Fig. 2- Location of the boundary and soil moisture
sampling points in the study area

Rika

شکل  -8موقعیت مرز و نقاط برداشت نمونه رطوبت خاك در
محدوده مطالعاتی
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 mg ،mرطوبت
در رابطه فوق  mϑرطوبت حجمی خاک که بر حسب
m3
 kgو  ρwaterو  ρsoilبه ترتیب چگالی آب و
جرمی خاک برحسب
kg
خاک نقطه محل برداشت میباشد ( .)Singh et at al., 2020این
دادهها براي اعتبارسنجی صحت نتایج الگوریتم ریزمقیاسسازي به کار
گرفته شد.

در این پژوهش  05داده  Sentinel-1از سنجنده  Aو  Bبا فرمت
محدوده شناسایی شده زمین )GRD( 10و در حالت  IWدر سراسر
منطقه شامل  6تصویر نزولی و  50تصویر صعودي با قطبش  VVاز
پایگاه داده سایت  14ESA Copernicusجمعآوري شد (جدول .)1
پس از دریافت این محصوالت پیشپردازشهاي زیر با استفاده از
نرمافزار  SNAPبر روي تصاویر خام  Sentinel 1صورت گرفت ( Das
:)et al., 2014; Filipponi, 2019; Sutariya et al., 2021
( )1تنظیم ویژگیهاي مداري،
( )5واسنجی رادیومتریک و تبدیل مقادیر رقومی 12به بازپخش رادار19
،17 σ0
( )0رفع نویزهاي حرارتی،18
( )4تبدیل پیکسل تصویر به حالت مربع شکل،16
( )2کاهش اثرات لکهاي،51
و ( )9تصحیح هندسی و پستی بلندي51

 -8-8-8دادههای رطوبت خاك ماهواره SMAP
(2020-Octobr-20 to 2021-

از تــاریخ  56مهر تــا  50اسفند
 )March-13تعداد  05محصول رطوبت خــاک SMAP Level – 4
منطبق بـر زمان نمونهبرداريهاي میدانـی بـا قدرت تفکیک مکانی 6
کیلومتر از وبگاه رسمی مجموعه داده ناسا بــه آدرس
 https://search.earthdata.nasa.gov/searchدریافت و سپس
تغییر سیستم مختصات تصاویر به سیستم مختصات جغرافیایی براي
انجام ریزمقیاسسازي انجام شد ( .)Chan et al., 2016مشخصات
محصول رطوبت خاک ماهواره  SMAPاستفاده شده در جدول  1آورده
شده است.

در شکل  0تصویر رادار ماهواره سنتینل  1قبل و بعد از این
پیشپردازشها نشان داده شده است .در نهایت پس از اعمال مراحل
فوق ،مقادیر بازپخش رادار  σ0در دو مرحله با میانگینگیري از
پیکسلهاي اصلی تصویر رادار ( )51×2 m2به پیکسلهایی با مقیاس
 6و  1کیلومتر تبدیل شده و به ترتیب به عنوان پارامترهاي پسپراکنش
رادار )  σ0pp (Fjو ) σ0pp (Cبدست آمدند ( ;He et al., 2018
.)Mirsoleimani et al., 2019

 -3-8-8دادههای ماهواره Sentinel-1

 Sentinel-1بخشی از برنامه  ، ESA Copernicusشامل دو ماهواره
( Aو  )Bاست که به ترتیب در تاریخ  0آوریل  5114و  55آوریل
 5119راه اندازي شد .ماهوارهها در ارتفاع  960کیلومتر با چرخه
تکراري از  5-1هفته میباشند .سیستم این ماهواره از نوع  SAR12در
باند  Cبا فرکانس ( 2/412گیگاهرتز) بوده که قابلیت اخذ داده در یکی
از چهار حالت Interferometric Wide Swath ،(SM) StripMap
) (EW) Extra Wide Swath ،(IWو ) Wave mode (WVرا دارا
میباشد IW .حالت اصلی عملیاتی بر روي سطح زمین و مناطق
ساحلی است از این رو براي پژوهش حاضر از این حالت استفاده شده
است .تصویر در این حالت دادهها را در عرض پوشش  521کیلومتري
و زاویه فرود امواج  56/1تا  49درجه و رزولوشن مکانی  2متر × 51
متر فراهم میکند (.)Torres et al., 2012

 -3-8روششناسی

روش الگوریتم ریزمقیاسسازي برمبناي رطوبت خاک)SMBDA( 55
یکی از رهیافتهاي اصلی در ریزمقیاسسازي رطوبت خاک ماهوارهاي
است .این روش با استفاده از یک رابطه شبه خطی 50بین رطوبت خاک
در مقیاس بزرگ ماهوارهاي و مقادیر بازپخش رادار σ0بدست میآید
(رابطه  .)5مزیت روش  ،SMBDAواسنجی بر اساس مشاهدات زمینی
رطوبت خاک و عدم نیاز به دادههاي اضافی با وضوح باال مانند دماي
زمین و درصد رطوبت گیاهی ،)VWC( 54که معموالً سخت بدست
میآیند ،میباشد (.)He et al., 2018

Table 1- Data used in SMAP soil moisture downscaling of SalehAbad region

جدول  -7دادههای استفاده شده در ريزمقیاسسازی رطوبت خاك  SMAPمنطقه صالح آباد
Number

Source

Product

Time coverage

32

NASA

L4_SM_AUP

32

ESA

GRD-HD_IW

2020-Octobr20 to
2021-March-13

Spatial
resolutions
9 Km

Temporal
resolutions
Daily

SMAP – Level 4

20 m2 ×5

6-12 day

Sentinel 1
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Data

Fig. 3- Right: Radar image before preprocessing; Left: Radar image after preprocessing

شکل  -3راست :تصوير رادار قبل از انجام پیشپردازش؛ چپ :تصوير رادار بعد از انجام پیشپردازش

به همین منظور برداشت  1107نمونه مشاهداتی به روش
ترموگراویمتري با صحت بسیار مناسب در مطالعه حاضر صورت
پذیرفته است.

)  :θ(Fjداده رطوبت خاک در پیکسل ریزمقیاس شده 1 km
(،)Cm3/Cm3
) :σ0pp (Cمقادیر بازپخش رادار با قطبش یگانه در پیکسل ،6 km
و )  :σ0pp (Fjمقادیر بازپخش رادار با قطبش یگانه در پیکسل
ریزمقیاس شده ،1 km
) :σ0pq (Cمقادیر بازپخش رادار با قطبش دوگانه در پیکسل ،6 km
)  :σ0pq (Fjمقادیر بازپخش رادار با قطبش دوگانه در پیکسل ریزمقیاس
شده 1 km

روابط ( )5و ( )0به ترتیب رابطه پایه و نهایی ریزمقیاسسازي براساس
رطوبت خاک  SMBDAمیباشد ( .)Das et al., 2011رابطه پایه
اساس روش تلفیق رادار-رادیومتر براي بدست آوردن دادههاي رطوبت
خاک در مقیاس مشخص میباشد .در رابطه پایه ضرایب ) α(Cو
) β(Cمحاسبه شده و با قرار دادن این ضرایب در رابطه نهایی،
الگوریتم ریزمقیاسسازي توسعه داده شد .در رابطه نهایی پارامتر Γ
نشاندهنده میزان تأثیرپذیري ضرایب الگوریتم در هر پیکسل به دلیل
تغییرات پوشش گیاهی است:
0
)θ(C) = α(C) + β(C). σ (C
()5
θ(Fj ) = θ(C) + β(C). {[σ0pp (Fj ) − σ0pp (C)] +
()0

ضریب  βبه عنوان شیب معادله خط بین مقادیر بازپخش رادار ( )σ0و
رطوبت خاک ( )θدر طول یک سري زمانی محاسبه میشود .به منظور
برآورد ضریب  βمشاهدات رادار دادههاي  Sentinel-1از قدرت
تفکیک مکانی اصلی خـود به شبکههاي σ0(C) 6 km
بازنمونهبرداري 52شدند .در هر پیکسل بزرگ  6×6کیلومتر مربع ،ارتباط
خطی بین گروه زمانی دادههاي رطوبت خاک ماهواره -level 4
 θ(C) SMAPو مقادیر ) σ0(Cبرقرار و ضرایب  αو  βمطابق با رابطه
رگسیونی ( )5محاسبه شد .مقادیر بازپخش رادار با قدرت تفکیک  1و
 6کیلومتري به ترتیب به عنوان وروديهاي )  σ0pp (Fjو ) σ0pp (Cدر
الگوریتم ریزمقیاسسازي قرار گرفت .سپس با دراختیار داشتن مقادیر
پارامترهاي الزم رابطه (( )0شامل دادههاي رطوبت خاک SMAP
) ،θ(Cاختالف مقادیر بازپخش ) σ0pp (Fj ) − σ0pp (Cو ضریب β
برآورد شده از رابطه ( ،))5الگوریتم ریزمقیاسسازي برمبناي رطوبت
خاک  SMBDAبکار گرفته شد ( .)He et al., 2018درنهایت از
دادههاي زمینی برداشت شده در این پروژه براي اعتبارسنجی و
صحتسنجی نتایج دادههاي ریزمقیاس شده استفاده شد.

فلوچارت مراحل توسعه الگوریتم ریزمقیاسسازي  ،SMBDAشامل
تهیه و آمادهسازي دادههاي زمینی ،دریافت و پردازش تصاویر
ماهوارهاي ،برآورد ضریب  βو ارزیابی نتایج نهایی در شکل  4نشان
داده شده است.

}]) Γ. [σ0pq (C) − σ0pq (Fj

()4

∂σ0
pp

Γ = ∂σ0

pq

در رابطه فوق ) :θ(Cداده رطوبت خاک در پیکسل با تفکیک مکانی
 6kmبرحسب (،)Cm3/Cm3
) α(Cو ) :β(Cعرض از مبدا و شیب رابطه در پیکسل با تفکیک
مکانی ( 6 kmضرایب رابطه)،
) :σ0 (Cمقادیر بازپخش رادار در پیکسل با تفکیک مکانی ،6 km
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Preparation of
Sentinel 1 spatial
database includes
downloading, change
format and extracting
values
Sampling of the studied
lands in satellite overpass
time
Preparation of SMAP
level 4 spatial database
with a resolution of 9 km

Change the coordinate
system of images to a
geographic coordinate
system

Preparation of NDVI
maps of the area to
check the vegetation
status

Preprocessing and
cropping images

Change the resolution
of σ0 values from
5×20 m2 resolution to
1×1 km2 and 9×9 km2

Transfer to the
laboratory and measure
the percentage of mass
moisture by
thermogravimetric
method

Calculation of α and
β regression
coefficients in
Equation 2
downscaling

Calculation of soil
specific weight and
volume moisture content

Preparation of
downscaled soil
moisture maps
obtained from
SMBDA algorithm

Allocation points of soil
moisture within grids of 1
km in accordance with
the network of satellite
images by weighting
average method

Validation of downscaled
data using classical
statistical indices
between the results of
Equation 5 and the in
situ data set
Fig. 4- Flowchart of the different stages of the algorithm used to downscale satellite soil moisture
data
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 -3نتايج و بحث

 -8-3نقشههای پوشش گیاهیNDVI 59

 -7-3نقشه رطوبت خاك مشاهدات میدانی

مقدار ضریب  βاز سري زمانی  σ0و  θدر پیکسل  6کیلومتر برآورد
میشود و انتظار میرود که در صورت تغییرات کم پوشش گیاهی،
افزایش طول دوره سري زمانی به دلیل ایجاد تنوع و پراکندگی بیشتر
در مقادیر اندازهگیري شده به افزایش سطح معناداري رابطه رگرسیون
خطی منجر شود .با این حال اگر افزایش طول دوره سري زمانی منجر
به تغییر قابل توجه وضعیت پوشش سطح زمین (بخصوص وضعیت
پوشش گیاهی) شود ،به کاهش کارآیی معادله و صحت ضریب β
خواهد انجامید ( Das et al., 2014; Leroux et al., 2016; Wu et
 .)al., 2014در ایــن صورت میبایست بـراي بـرآورد ایــن ضریب
در هنگام استفاده از الگوریتم ریـزمقیاسسازي یک پنجره متحرک
کـوتاه مــدت را در طول دوره سري زمــانی طوالنی بررسی کرد
(.)He et al., 2018

بهمنظور بررسی  1107نمونه اندازهگیري شده در منطقه مورد مطالعه،
نقشههاي رطوبت خاک حجمی در دوره زمانی نمونهبرداري تهیه شد.
 5تاریخ  18آبان و  50بهمن  2020-Nov-08( 1066و 2021-Feb-
 )11به ترتیب به عنوان نماینده خاک با رطوبت بسیار پایین و باال
انتخاب شد .در شکل ( )2محدوده تغییرات رطوبت خاک در تاریخهاي
ذکرشده قابل مشاهده است .همانطور که در این شکل مشخص است
در تاریخ  18آبان (شکل سمت چپ) فاصله زیاد آخرین بارندگی در
منطقه و دماي باال موجب شده تا مقدار رطوبت حجمی خاک اکثر نقاط
نمونههاي برداشت شده (بهجز  8نقطه) کمتر از  11درصد باشد .به
دلیل آبیاري توسط تجهیزات آبپاش مزارع این منطقه ،در برخی نقاط
( 8نقطه زرد رنگ) درصد رطوبت حجمی خاک در محدوده باالتري
بوده است .در تاریخ  50بهمن نیز به دلیل بارندگی در صبح روز
نمونهبرداري و دماي پایین ،مقدار رطوبت حجمی خاک بطور
محسوسی افزایش یافته است (شکل  2سمت راست).

به منظور بررسی اثر پوشش گیاهی بر ضریب  βدر این تحقیق تغییرات
پوشش گیاهی منطقه با استفاده از شاخص پوشش گیاهی تفاضلی
نرمال شده  NDVIاز محصوالت سنجنده MODIS 57در سري زمانی
 19روزه مورد بررسی قرار گرفت (شکل  9الف).

Fig. 5- Variation of the volumetric soil moisture at ground sampling points on 2020-Nov-08 and 2021-Feb-11
شکل  -0درصد رطوبت حجمی خاك نقاط نمونهبرداری زمینی در تاريخهای  2020-Nov-08و 2021-Feb-11

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،6زمستان 7655
)Volume 17, No. 4, Winter 2022 (IR-WRR

121

6- a)

6- b)

Fig. 6- a) Map of NDVI index values in SalehAbad plain b) Changes in NDVI index in the region from the
beginning to the end of the sampling period (9 time series of 16 days)

 در منطقه از ابتدا تا انتها دورهNDVI  در دشت صالحآباد ب) تغییرات شاخصNDVI  الف) نقشه مقادير شاخص-4 شکل
) روزه74  سری زمانی7( نمونهبرداری
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خاک ،ضریب تبیین  1/0را براي روش  SMBDAدر محدوده مناسبی
دانستند .از این رو میتوان صحت قابل قبولی براي ضریب تبیین
بدست آمده در این پژوهش درنظر گرفت .باال بودن دامنه تغییرات
مقادیر رطوبت خاک یک منطقه میتواند اثر مثبتی بر افزایش ضریب
تبیین معادله داشته باشد؛ زیرا تنوع مقادیر مشاهداتی موجب میشود
که مدل تصویر جامعتري از رفتارهاي محتمل متغییرها را ارائه کند
( .)Das et al., 2014بنابراین از آنجاییکه دامنه تغییرات رطوبت خاک
در طول دوره مطالعاتی نسبتاً کم (حدود  )1/52 cm3 / cm3بوده،
افزایش طول دوره ممکن است به مقادیر ضریب تبیین بهتر نیز منجر
شود.

تغییرات میانگین منطقهاي شاخص  NDVIدر دشت صالحآباد از ابتدا
تا انتها دوره نمونهبرداري ( 56مهر تا  50اسفند سال  )1066کمتر از
( 1/5بیشترین مقدار حدود  1/56و کمترین مقدار  )1/19بوده است که
براساس تحقیقات ( )He et al., 2018مؤید عدم تغییرات معنادار
ضریب  βدر طول زمان نمونهبرداري میدانی است (شکل  9ب).
مشاهدات عینی در طول دوره نمونهبرداري (پاییز و زمستان) نیز
نشاندهنده عدم وجود پوشش گیاهی متراکم در اکثر سطح اراضی این
منطقه میباشد .بنابراین باتوجه به عدم وجود پوشش گیاهی متراکم و
همچنین عدم تغییرات محسوس در پوشش گیاهی موجود در طول
دوره نمونهبرداري ،باند هم قطب  VV( Co-polarizedیا )HH
بوده و در عمل میتوان اندازهگیريهاي رادار با باند غیر هم قطب
 (σ0pq) Cross-polarizedدر معادله ( )0را نادیده گرفت ،یا اساساً
مقدار  Γ = 0درنظرگرفته شود ( .)Das et al., 2014بنابراین رابطه
( )0به فرم معادله ( )2تبدیل میشود:
0
])θ(Fj ) = θ(C) + β(C). [σpp (Fj ) − σ0pp (C
()2

 -6-3تولید نقشه رطوبت خاك ريزمقیاس

رابطه بدست امده با استفاده از زبان برنامهنویسی  Rبراي تمامی
تاریخهاي نمونهبرداري پیادهسازي گردید .شکل  8نشاندهنده دو
نمونه از تاریخهاي ریزمقیاس شده در  1066/18/18و 1066/11/50
است که به ترتیب به عنوان نماینده روز با خاک مرطوب و خشک
انتخاب شدهاند .در این شکل نقشههاي رطوبت خاک تاریخهاي فوق
از ماهواره  )6 km( SMAPپیش از ریزمقیاسسازي و پس از
ریزمقیاسسازي ( )1 kmمشاهده میشود .همانطور که در این نقشهها
مشخص است ،مقادیر رطوبت خاک این منطقه در روزهاي مرطوب و
خشک کامالً از یکدیگر متمایز شده است .از طرفی با توجه به
نقشههاي فوق میتوان اثر ریزمقیاسسازي بر افزایش قدرت تفکیک
مکانی ( )1 Kmدادههاي اصلی  SMAPرا به خوبی مشاهده کرد.

 -3-3شیب خط رگرسیونی β

شکل  7ضریب تبیین ( )R2و ضریب  βرا طی سري زمانی نمونهبرداري
در سراسر منطقه مورد مطالعه براي الگوریتم ریزمقیاسسازي
 SMBDAنشان میدهد .مقدار شیب رابطه یا همان ضریب  βحدودا
برابر با  -1/64و ضریب تبیین ( )R2بین  σ0و  θحدود  1/41حاصل
شد Lian et at al. (2018) .با مطالعه برروي ضریب  βبدست آمده
از روشهاي مختلف ریزمقیاسسازي دادههاي ماهوارهاي رطوبت
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Fig. 7- Correlation coefficient (R2) and coefficient β during the sampling time series throughout the study
area

شکل  -7ضريب تبیین ( )R2و ضريب  βطی سری زمانی نمونهبرداری در سراسر منطقه مورد مطالعه
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a

b

c
d
Fig. 8- Map of SMAP soil moisture values with the main scale (9 Km) and the downscaled values by the
;algorithm (1 Km) in dry Time, respectively
c and d: Map of SMAP soil moisture values with main scale (9 Km) and downscaled values by algorithm (1
Km) in wet Time, respectively

شکل  a -2و  :bبـه ترتیب نقشه مقادير رطوبت خاك  SMAPبـا مقیاس اصلی ( )7 Kmو ريزمقیاس بـرآوردشده از الگوريتم
( )7 Kmدر تاريخ خشک؛
 cو  :dبه ترتیب نقشه مقادير رطوبت خاك  SMAPبا مقیاس اصلی ( )7 Kmو ريزمقیاس برآوردشده از الگوريتم ( )7 Kmدر تاريخ

مرطوب

یافته و در نتیجه شاخص  NDVIکمترین مقدار را دارد .از اواسط ماه
بهمن تا انتهاي دوره نمونهبرداري (محدوده فلش سبز رنگ) گندم
زارهاي منطقه شروع به سبز شدن کردند و با افزایش پوشش گیاهی
 NDVIمنطقه نسبت به قبل به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده
است .با توجه به اینکه سنجنده راداري ماهواره سنتینل به زبري سطح
و پوشش گیاهی حساس بوده با افزایش این ویژگی صحت رادار سنج
نیز کاهش مییابد .همین مسأله موجب میشود که صحت الگوریتم
بکار گرفته شده در فرآیند ریزمقیاسسازي رطوبت خاک با استفاده از
تصاویر راداري ،تحت تأثیر شرایط سطحی خاک (به خصوص وضعیت
پوشش گیاهی) قرار گیرد ( He et al., 2018; Ghafari et al.,
 .)2021از این رو علت اختالف دو نمودار مشکی و قرمز که به ترتیب
نشاندهنده مقادیر رطوبت خاک دادههاي مشاهداتی و الگوریتم
ریزمقیاسسازي است میتواند تأثیر تغییرات پوشش گیاهی رخ داده در
منطقه مورد مطالعه باشد.

پس از اجراي الگوریتم ریزمقیاسسازي رادار-رادیومتر نمودار نتایج
دادههاي ریزمقیاس شده حاصل از الگوریتم ترسیم شد .در شکل 6
نمودار مقادیر رطوبت خاک ریزمقیاسشده و دادههاي بدست آمده از
مشاهدات زمینی در محدوده هرپیکسل از منطقه مورد مطالعه نمایش
داده شده است .همانطور که در شکل مشخص است نتایج الگوریتم
ریزمقیاسسازي الگوي رفتاري مشابهی با مشاهدات زمینی دارد .با
اینحال نمودار دادههاي ریزمقیاسشده تغییرات نرمتري نسبت به
نمودار دادههاي مشاهداتی دارد ،که امري طبیعی است.
در شکل  6میتوان مشاهده کرد که از پیکسل شماره  597یعنی تاریخ
 14بهمن  )2021.02.02( 1066اختالف دو نمودار قرمز و مشکی
نسبت به یکدیگر افزایش یافته است .با بررسی شاخص ( NDVIشکل
 )9در منطقه مورد مطالعه میتوان دریافت که در اوایل دوره
نمونهبرداري به هنگام فصل سرما به تدریج پوشش گیاهی کاهش
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Fig. 9- Chart of pixel-day values of downscaled soil moisture (1 km). Red diagram of the results of radarradiometer downscaling algorithm and black diagram of changes in observational data of soil moisture
شکل  -7نمودار مقادير پیکسل-روز رطوبت خاك ريزمقیاس شده ( .)7 kmنمودار قرمز رنگ نتايج حاصل از الگوريتم

ريزمقیاسسازی رادار-راديومتر و نمودار مشکی رنگ تغییرات دادههای مشاهداتی رطوبت خاك

تاریخها (مثل  1066/11/17 ،1066/11/11 ،1066/16/10و غیره) که
در شکل  6با فلشهاي آبی رنگ مشخص شده است ،برداشت
نمونههاي خاک نزدیک به زمان بارندگی یا آبیاري اراضی انجام گرفته
است و این مسأله موجب شده تا تغییرات رطوبت خاک از زمان برداشت
نمونه تا زمان گذر ماهواره  SMAPاز منطقه مورد مطالعه تغییراتی
داشته باشد .از طرفی تغییرات سریع رطوبت خاک درحد فاصله زمانی
بین برداشت نمونه و انجام آزمایش مربوطه به منظور محاسبه درصد
رطوبت ،میتواند عامل اختالف نتایج حاصل از الگوریتم نسبت به
دادههاي مشاهداتی در مقادیر حداکثري رطوبت خاک (بارندگی یا
آبیاري) باشد.

از طرفی  5عامل بارندگی و آبیاري اراضی کشاورزي باعث افزایش
نسبی رطوبت خاک و رسیدن به حد اشباع میشود .در مقادیر رطوبت
خاک باال (نزدیک به اشباع) پس از قطع بارندگی (یا آبیاري) رطوبت
خاک با سرعت زیادي کاهش مییابد که دلیل آن خلل و فرج درشت
و نیروي ثقلی حاکم بر خاک سطحی و نفوذ آب به الیههاي پایینی
میباشد .اما با گذشت زمان اثر نیروي ثقلی بر کاهش رطوبت خاک در
الیههاي سطحی خاک کم شده و فقط از طریق تبخیرسطحی و جذب
گیاهان (حد رطوبت زراعی) تغییر میکند .از اینرو بهتر است
نمونهبرداري با فاصله زمانی مناسبی از این دو رویداد انجام شود تا
تغییرات رطوبت خاک سرعت کمتري داشته باشد ( ;Das et al., 2014
Entekhabi et al., 2010; Walker et al., 2004; International
 .)Atomic Energy Agency, 2008آمار بارندگی روزانه نزدیکترین

 -0-3اعتبارسنجی برآورد دادههای ريزمقیاس شده برمبنای

ایستگاه هواشناسی (روستاي ریکا) به منطقه مورد مطالعه جهت بررسی
این موضوع تهیه شد .شکل  11نمودار میلهاي بارندگی در ماههاي
برداشت نمونه خاک از منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد .همانطور
که درشکل مشخص است ،در ماههاي میالدي  Decemberو
( Februaryحدوداً آذر و بهمن سال  )1066بیشترین بارندگی در
منطقه رخ داده است .این نتایج نشان داد که در برخی مراحل
نمونهبرداري بارندگی قابلتوجهی با فاصله کم در منطقه رخ داده است.
همچنین براي درنظر گرفتن تمامی شرایط از ابتدا تاریخهاي آبیاري
مزارع منطقه یادداشت شد .از این رو به دلیل اهمیت نزدیک بودن
زمان گذر ماهواره و نمونهبرداري در منطقه مورد مطالعه ،در برخی

دادههای مشاهداتی

دادههاي تصاویر ماهوارهاي ریزمقیاسشده توسط الگوریتم رادار-
رادیومتر با میانگین مقادیر نمونه رطوبت خاک اندازهگیري شده میدانی
در هر پیکسل مقایسه شد .در طراحی شبکه نمونهبرداري زمینی تالش
بر این بوده که براي رسیدن به برآورد مناسب از رطوبت خاک در هر
پیکسل ،چهار نمونه زمینی متقارن در محدوده هر پیکسل برداشت
شود .با این حال به دلیل وجود عوارض مصنوعی و طبیعی زمین انجام
نمونهبرداري در یک شبکه کامالً منظم امکانپذیر نمیباشد.
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Fig. 10- Bar chart of monthly rainfall in the study area

شکل  -75نمودار میلهای بارندگی ماهانه در منطقه مورد مطالعه

که درجدول  5آمده است ،مقادیر ضریب تبیین و خطاي جذر میانگین
مربعات )RSME( 58به ترتیب برابر  1/089و  1/182بدست آمد .تالش
) Lian et at al. (2018بر روي روشهاي مختلف ریزمقیاسسازي
دادههاي ماهوارهاي رطوبت خاک  SMAPنشان داد که مقدار RSME
و ضریب تبیین به ترتیب برابر با  1/07و  1/117بود که با توجه به
ارزیابی آنها در محدوده مناسبی درنظر گرفته شد .از مقایسه ارزیابی
نتایج پژوهش صورت گرفته با تحقیقات ( )He et al., 2018میتوان
صحت الگوریتم استفاده شده در این پژوهش را قابل قبول دانست.

به همین منظور پس از انجام نمونهبرداري در یک شبکه منظم مقادیر
نمونهبرداريهاي انجام شده در محدوده هر پیکسل از طریق
میانگینگیري وزنی به مقدار رطوبت خاک زمینی مربوط به هر پیکسل
تبدیل شدند .همانطور که اشاره شد توزیع نقاط نمونهبرداري داخل
هر پیکسل  1کیلومتري به دالیل متعددي (از قبیل وجود عوارض
مصنوعی و طبیعی ،آبیاري در اراضی کشاورزي و غیره) بهصورت
یکنواخت نبوده است ،از این رو سهم نقاط درون هر پیکسل نباید
بصورت مساوي اعمال شود .در روش میانگیري وزنی برخالف
میانگیري معمولی ،سهم هر نقطه داده زمینی دقیقاً با توجه به موقعیت
و مقدار رطوبت خاک در آن پیکسل مشخص و اثر رطوبت خاک هر
نقطه بر پیکسلهاي مجاور نیز درنظر گرفته میشود.

مقدار میانگین خطاي اریبی ( )Biasبرابر با  -1/1126بوده که این
مقدار نیز درمقایسه با مقدار خطاي اریبی تحقیقات Lian et at al.
) )1/115( (2018در محدوده مناسبی میباشد .چنانچه دوره زمانی
اندازهگیري ادامه یابد به دلیل امکان رخداد مقادیر متنوعتر رطوبت
خاک امکان توسعه الگوریتمهاي قويتر و در نتیجه امکان کاهش
خطاي ریزمقیاسسازي بوجود خواهد آمد.

شاخصهاي آماري جهت بررسی این مقایسات محاسبه شد (جدول
 .)5تعداد نمونههاي مورد بررسی ( )Nدر این جدول بیانگر تعداد همه
پیکسلهاي ریزمقیاس شده در طول دوره مطالعاتی میباشد .همانطور

Table 2- Statistics Computed between the results of downscaling algorithm and ground measurements of soil
)moisture in 1 Km (N number of samples

جدول  -8شاخصهای آماری محاسبه شده بین نتايج الگوريتم ريزمقیاسسازی و اندازهگیریهای زمینی رطوبت خاك در 7
كیلومتر ( Nتعداد نمونههاست)
N

R2

)Bias (cm3/cm3

)RMSE (cm3/cm3

Method

Scale

415

0.386

-0.05

0.085

SMBDA

1 Km
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 -6جمعبندی

 -0تشکر

در این تحقیق براي ریزمقیاسسازي دادههاي روزانه رطوبت خاک از
محصوالت سطح  4ماهواره ( SMAPبا قدرت تفکیک  6کیلومتر) و
افزایش قدرت تفکیک آن به یک کیلومتر ،با استفاده از رهیافت
ریزمقیاسسازي  SMBDAو دادههاي کمکی ماهواره سنتینل  1و
همچنین  1107مشاهده زمینی که داراي مشخصههاي زمانی و مکانی
مناسب باشند استفاده شد .نمونهبرداري زمینی در دوره شش ماهه (پاییز
و زمستان) در دشت صالحآباد ( 01کیلومتري جنوب غربی شهر ایالم)
انجام گرفت .زمان انجام اندازهگیريهاي زمینی منطبق با محدوده
زمانی گذر ماهواره سنتینل در منطقه هماهنگ شد و الگوي پراکنش
نقاط نمونهبرداري بهگونهاي بود که در محدوده هر پیکسل به طور
تقریبی  4مشاهده زمینی برداشت شود.

بدین وسیله از حمایت پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزي و
کارگروه تخصصی آب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست معاونت
علمی فناوري ریاست جمهوري در انجام این تحقیق ،قدردانی میگردد.
پینوشتها
1- Essential Climate Variables
2- World Meteorological Organization
3- Global Climate Observing System
4- Committee on Earth Observation Satellite
5- Time Domain Reflectometry
6- Advanced Microwave Scanning Radiometer-Earth
Observing System Sensor
7- The Advanced Scatterometer
8- Soil Moisture and Ocean Salinity
9- Soil Moisture Active Passive
10- Optical and Passive Downscaling Approaches
11- Active and Passive Downscaling Approaches
12- Sinitic Aperture Radar
13- Ground Range Detected
14- https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
15- Digital Number
16- Calibration
17- Sigma Nought
18- Thermal Noise Removal
19- Multilooking
20- Speckle-Effect
21- Terrain-Correction
22- Soil Moisture-Based Downscaling Algorithm
23- Near linear
24- Vegetation Water Content
25- Resample
26- Normalized Difference Vegetation Index
27- Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer
28- Root-Mean-Square Error

به دلیل تغییرات اندک پوشش گیاهی در طول دوره نمونهبرداري
الگوریتم ریزمقیاسسازي با استفاده از  βثابت توسعه داده شد .ارزیابی
و مقایسه مقادیر رطوبت خاک به دست آمده از الگوریتم
ریزمقیاسسازي با مشاهدات زمینی نشاندهنده رفتار مشابه این 5
نمودار با یکدیگر بوده که در مقایسه با نتایج سایر مطالعات در مناطق
اگروکلیمایی مشابه اشاره شده از صحت خوبی برخوردار است و میتواند
به عنوان ابزاري براي تأمین اطالعات رطوبت خاک ریزمقیاس در
کاربردهایی از قبیل مباحث زیست محیطی ،پیشبینی و مدیریت
سیالب ،پیشبینی گرد و خاک ،کشاورزي و دیم کاري و غیره مورد
استفاده قرار گیرد .بررسی شاخصهاي پوشش گیاهی و بارندگی منطقه
نمونهبرداري نشان داد که این  5عامل اثر نامطلوبی بر نتایج الگوریتم
ریزمقیاسسازي گذاشته و بهتر است براي رسیدن به نتایج مطلوب با
درنظر گرفتن تطبیق زمانی گذر ماهواره و نمونهبرداري ،برداشت
نمونهها حتیاالمکان در این شرایط صورت نگیرد.
انجام مطالعات آتی با هدف تطویل زمانی مکانی اندازهگیريهاي
میدانی به دلیل ایجاد تنوع و پراکندگی بیشتر در مقادیر اندازهگیري
شده و همچنین تکرار آن در سایر مناطق اقلیمی میتواند به تقویت
جامعیت الگوریتم ریزمقیاسسازي بیانجامد .پیادهسازي الگوریتم با
استفاده از روشهاي غیر کالسیک (محاسبات نرم) نیز میتواند در
کاهش عدم قطعیت مقادیر ریزمقیاس شده مؤثر واقع شود.
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