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 چکیذٌ :
داسین. پیَستِ دس صهاى ٍ هکاى ًیاصّای ّای کلیذی دس هغالعات اقلیوی است. تشای ایي هغالعات تِ دادُسعَتت خاک یکی اص هتغیش

کاس غَست گسستِ ٍ پشاکٌذُ ٍ ًیاصهٌذ غشف صهاى ٍ ّضیٌِ صیاد است. یک سٍش هٌاسة تشای ایيگیشی صهیٌی سعَتت خاک تِ اًذاصُ

غالعِ اتتذا هذل سعَتت خاک سا اسصیاتی کٌین. دس ایي های اتتذا الصم است آىّای هاَّاسُدٍس است. تشای استفادُ اص دادُاصاص سٌجصاستفادُ

AMSR2) 0تشداس هایکشٍٍیَ استفادُ اص دهای دسخطٌذگی سٌجٌذُ سادیَهتش پیطشفتِ تػَیشافضاس هتلة ٍ تاسغحی تِ کوک ًشم
(، ضاخع 6

دس ( ٍ ّوچٌیي اعالعات چْاس ایستگاُ هطاّذاتی دس ایشاى تِ سٍش حذاقل هشتعات PI) 6(، ضاخع قغثیذگیISW) 6هشعَب تَدى خاک

ّایی اص حاالت خغی، تَاًی ٍ استفادُ اص هقذاس ثاتت دس هذل، تْیِ ضذُ است. سپس ایي هذل دس دٍسُ چْاس حالت تِ غَست تشکیة

گشفتِ است. ًتایج حاغل اص اسصیاتی تیاًگش عولکشد تْتش هذل دس حالت تَاًی دس ّش دٍ دٍسُ خطک ٍ تش است. خطک ٍ تش هَسد اسصیاتی قشاس

ضَد. ّوچٌیي ّوثستگی هیاى دسغذی خغای تخویي سعَتت خاک هذل ًسثت تِ دٍسُ تش هطاّذُ هی 78کاّص دس دٍسُ خطک 

تشاتش دٍسُ تش است. اص جولِ  0ّای هطاّذاتی، تِ عَس هتَسظ دس دٍسُ خطک تیص اص ّای ایجاد ضذُ ٍ دادُسعَتت خاک حاغل اص هذل

الکتشیک ٍ دس ًتیجِ دقت تاالتش هذل دس ی اهَا  هایکشٍٍیَ تِ رشیة دیعلل تاثیشگضاس تش ًتایج تْتش دٍسُ خطک، حساسیت تاال

 ّای کوتش ٍ ّوچٌیي ٍجَد خغا تذلیل پَضص گیاّی، تاسش ٍ یخثٌذاى است. سعَتت
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 مقذمٍ -1

ًحَُ تقسین تاسش تهِ دٍ تخهص ًفهَر دس خهاک ٍ      کشُ ًقطی کلیذی ایفا هی کٌذ.جَ ٍ آبسعَتت خاک دس تعاهل تیي 

کٌٌذُ دس تغییشات سْن اًهشطی  ضَد. ظشفیت گشهایی آب یک عاهل تعییيسٍاًاب سغحی تَسظ سعَتت خاک تعییي هی

َ       تخص تهت خهاک   ّای هختلف صهیي است. تفکیک اًشطی هَجَد تِ اًهشطی هحسهَو ٍ ضهاس گشههای ًْهاى تَسهظ سع

تهَاى   ّا ههی ای فشاٍاًی داسد. اص جولِ ایي کاستشدّگیشی دقیق ٍ تا کیفیت سعَتت خاک کاستشداًذاصُ [6]ضَد.هی کٌتشل

ٍ هغالعهات   [9-1]، پهایص خطکسهالی  [5, 7]تیٌی هحػَل تَلیهذی ههضاس   ، پیص[3, 0]هذت آب ٍ َّاتیٌی کَتاُ پیص

 [66]سا ًام تشد. [62 ٍ 8]تغییشات اقلین

ای حاغهل اص سهٌجص اص دٍس   ّای سعَتت خاک، دس ًتیجِ ٍجَد هحػَالت سعَتت خاک هاَّاسُی هذلایجاد ٍ تَسعِ

6تا استفادُ اص ًشخ پَضص گیاّی، الگَسیتن سٌجٌذُ  0228ٍ ّوکاساى دس سال  Fujii [60 ٍ 0]هایکشٍٍیَ تَدُ.
AMSR-

E .[63]سا تْثَد دادًذ Wu    هحػهَل سعَتهت خهاک سهٌجٌذُ      0265ٍ ّوکهاساى دس سهالAMSR2    سا تها اسهتفادُ اص

اهَا  هایکشٍٍیَ تِ رشیة دی الکتشیک ٍ آب  [66]ایستگاُ صهیٌی دس ایاالت هتحذُ اهشیکا اسصیاتی کشدًذ. 589اعالعات 

تَجهِ تهِ هٌثهع     تها  [67] کهشد. تغییشات هحتَی آب خاک سا تشسسهی تَاى تِ کوک ایي اهَا   حساو است. تٌاتشایي هی

دس ایي هغالعِ اص دهای دسخطهٌذگی   [65]ضَد.فعال تقسین هیاًشطی، سٌجص اص دٍس هایکشٍٍیَ تِ دٍ تخص فعال ٍ غیش

ساصی سعَتت خاک استفادُ ضذُ است. تغییشات پَضهص گیهاّی، ٍجهَد تاسًهذگی ٍ ًیهض      هایکشٍٍیَ غیش فعال تشای هذل

تَاًذ تش دقهت ٍ کهاسآیی ههذل تهاثیش گهزاسد. ّهذف اص ایهي هقالهِ         تفاٍت هقذاس هتَسظ سعَتت دس دٍسُ خطک ٍ تش هی

ّای ایجهاد ضهذُ دس ضهشایظ آب ٍ ّهَایی     ّای سٌجص اص دٍس ٍ اسصیاتی هذلسعَتت خاک تا استفادُ اص دادُ ساصی هذل

 خطک ٍ تش است.

 َامًاد ي ريش -2

 َای مطاَذاتیمىطقٍ مًرد مطالعٍ ي دادٌ -2-1

ضهشایظ هختلهف    است. ًقاط هَسد اسصیهاتی دس ًقغِ دس کطَس ایشاى تشسسی ضذُ 7دس ایي هغالعِ اعالعات سعَتت خاک 

ُ  آب ٍ َّایی اص جولِ دها سعَتت، تَپَگشافی ٍ استفا  اص سغح دسیا اًتخاب ضهذُ  ّهای ههَسد اسهتفادُ دس    اسهت. ایسهتگا

 است.آهذُ 6جذٍل ّا دس ّای تثشیض، صّک، اسٍهیِ ٍ ضْشکشد ٍاقع ضذُ است. اعالعات ایي ایستگاُضْش

 َای مًرد مطالعٍمطخصات ایستگاٌ -1جذيل 

 استان
آررتایجان 

 ضرقی

سیستان ي 

 تلًچستان

آررتایجان 

 غرتی

چُارمحال ي 

 تختیاری

 ضْشکشد اسٍهیِ صّک تثشیض ضْش

 Khosroshah Zahak Kahriz Farokhshahr ایستگاُ

 هختػات

عَل 

 جغشافیایی

 50 45 61 46 دسجِ

 56 10 41 0 دقیقِ

عشؼ 

 جغشافیایی

 32 37 30 34 دسجِ

 18 53 54 59 دقیقِ

استفا  

 )هتش(

اص سغح 

 دسیا
6339 495 1323 2058 

 

                                                 
1 Advanced Microwave Scanning Radiometer for the Earth Observing System 
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 ... سازی رطوبت خاک با استفاده از دمای درخشندگیمدل

 زادگانآرش داوری مجید رحیم

ّها سعَتهت خهاک تَسهیلِ دسهتگاُ      هطاّذُ است. دس ایي ایستگاُقاتلضکلّای هَسد استفادُ دس ایي تحقیق دس ایستگاُ

 [61]کٌهذ. هیگیشی ّای غیش اضثا  سا اًذاصُضَد. ایي دستگاُ سعَتت خاکگیشی هی( اًذاصTDRُ) 6اًعکاو سٌج صهاًی

 65ٍ  8، 1، 3هتهشی ٍ دس سهاعات   سهاًتی   622ٍ  52، 32، 02، 62، 5ّای هزکَس سعَتت خهاک دس اعوها    دس ایستگاُ

تاهذاد  3است. دس ایي هغالعِ اص سعَتت خاک صهیٌی هشتَط تِ ساعت گیشی ضذُاًذاصُ 0265سٍص دس عَل سال ضثاًِ دس

تهش   تاهذاد( ًضدیک 6332)ساعت  AMSR2ای سٌجٌذُ  ّای هاَّاسُگیشی تِ دادُاست تا اص ًظش صهاى اًذاصُاستفادُ ضذُ

اسهت، دس توهام   ای کِ اص سغح خاک تشداضت ضهذُ ّای هطاّذاتی تا هاَّاسُتاضذ. ّوچٌیي تذلیل ّوخَاًی تیطتش دادُ

سهت. تهشای حهزف اثهش تهاتص خَسضهیذ       اساًتی هتشی( استفادُ ضذُ 5ّای هطاّذاتی سغحی )عوق ّا اص دادُایستگاُ

 است. تاهذاد استفادُ ضذُ 3ّای ساعت هتشی، اص دادُساًتی 5عَتت خاک سغحی ٍ عوق تفاٍت س تش

 ایَای ماًَارٌدادٌ -2-2

هستقش تهش ههاَّاسُ هاهَسیهت هطهاّذُ      AMSR2سٌجٌذُ  0ّای دهای دسخطٌذگی سٍصاًِ سغح دس ایي هغالعِ اص دادُ

ّا اص سهغح صههیي تشداضهت    ضذُ است. ایي دادُ استفادُ 0265( هشتَط تِ سال GCOM-W1)0 6 -تغییشات جْاًی آب

 ( Ascendingٍغهعَدی )  -ّهای سٍص دسجهِ( اسهت. اص هیهاى دادُ    2.6کیلهَهتش )  62تفکیک هکهاًی  ضذُ ٍ داسای قذست

گشفتهِ اسهت   ( سٌجٌذُ، تذلیل کاّص تاثیش ًَس خَسضیذ، دادُ ّای ضة هَسد استفادُ قهشاس Descendingًضٍلی ) -ضة 

 [64]دسیافت است.( قاتل http://gcom-w1.jaxa.jpآدسو )ّا اص تاهذاد است. ایي دادُ 6332آى ساعت کِ صهاى تشداضت 

 
 گیگاَرتس تا قطثیذگی قائم  36َای مًرد مطالعٍ تريی ومًوٍ تصًیر دمای درخطىذگی تاوذ ومایص محل ایستگاٌ :1 ضکل

 0265 فًریٍ 4در تاریخ 

 مًرد استفادٌريش  -3-2

گیگههاّشتض تهها   31ٍ  62ّههای دس تاًههذ AMSR2سههٌجٌذُ  3دس ایههي هقالههِ تهها اسههتفادُ اص دهههای دسخطههٌذگی     

ّهای  ّای هختلفی تشای سعَتت خاک تْیِ ضذُ است. دس دٍسُ آهَصش ههذل اص دادُ (، هذلLSE) 7هشتعات حذاقل سٍش

 0265تثشیهض، صّهک، اسٍهیهِ ٍ ضهْشکشد دس سهال       ّهای ایستگاُ دس ضهْش  7صهیٌی سعَتت خاک سٍصاًِ کطَس ایشاى دس 

( ٍ RMSE) 5ّا، اص دٍ سٍش هحاسثِ هقادیش خغا تِ ًام جزس هیاًگیي هشتع خغاّها استفادُ ضذُ است. تشای اسصیاتی دادُ

ّهای  ضذُ اسهت. دس اٍلهی تهشای خغها    استفادُ (0) ٍ (6) های اتغِ( تِ تشتیة هغاتق سMAE) 1هتَسظ قذسهغلق خغاّا

                                                 
1  Time-Domain Reflectometry 

2  Global Change Observation Mission-Water1 

3  Brightness Temperature 

4  Least-Squares Estimation 

5  Root Mean Squared Error 

6  Mean Absolute Error 

http://gcom-w1.jaxa.jp/


 

3 

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 1395دی ماه  29

گشفتهِ ههی ضهَد.    ٍصى دس ًظهش هحاسثِ خغای کلی ّهن  ّا دستیطتش، ٍصى تیطتشی لحاػ هی ضَد ٍ دس دٍهی توام خغا

ای ٍ ّهای صههاًی دادُ ّهای ههاَّاسُ    عَل یهک سهال، هقایسهِ سهشی    ّای سٍصاًِ دسدلیل استفادُ اص دادُِ تش ایي، تعالٍُ

ّای صهیٌهی  ّای هحػَل سعَتت خاک سٌجٌذُ تا دادُاست. ّوچٌیي ّوثستگی دادُپزیش ضذُ هطاّذات صهیٌی اهکاى

ل تاثیشگزاس است، ایي اسصیاتی آًجا کِ ٍجَد پَضص گیاّی یا هیضاى کلی سعَتت دس کاسآیی هذ است. اصهحاسثِ ضذًُیض 

 گشفتِ است.غَست جذاگاًِ تشای دٍسُ خطک ٍ تش اًجام تِ

(6)ساتغِ

2

1

ˆ( )

                                                                                                 

n

i i

i

y y

RMSE
n








 

1(0)ساتغِ 1

1 1
ˆ                                                                                       

n n

i i i

i i

MAE y y e
n n 

   
 

ˆّای هَسد اسصیاتی،  تعذاد کل دادُ n، (0)ٍ (6)دس سٍاتظ 
iy ٍiy    ٍ تِ تشتیة هقادیش سهٌجٌذُ ٍ هطهاّذاتیie   تیهاًگش

 اختالف هقادیش سٌجٌذُ ٍ هطاّذاتی است.

 سازی رطًتت خاکمذل -2-3-1

Fuiji  36-10سهاصی سعَتهت خهاک، اص الگهَسیتن     ٍ ّوکاساى تشای ههذل GHz    تهشای هحػهَلAMSR2 L1R   ُاسهتفاد

َ  L1Rتخویي سعَتت خاک دس ایي سٍش تا استفادُ اص دهای دسخطٌذگی  [63]کشدًذ.  6ٍ استفادُ اص یک جذٍل جسهتج

(LUT )ُاست. هحتَی آب گیاُ تش حساسیت سٌجص اص دٍس هایکشٍٍیَ سعَتت خاک تاثیش داسد، لهزا اص سٍضهی   اًجام ضذ

  PI[69]  ٍISW[68]استفادُ ضذُ اسهت کهِ تهِ عهَس ّوضههاى سعَتهت خهاک ٍ هحتهَی آب گیهاُ سا اص دٍ ضهاخع           

ِ   تشتیة تفاٍت قغثیذگی ٍ تساهذ تقسین تش هقذاس هتَسظ دهای دسخطٌذگی( اسهتخشا  ههی   )تِ ی کٌهذ. ًحهَُ هحاسهث

آههذُ   .Error! Reference source not found.  ٍError! Reference source not foundدٍ ضاخع دس سٍاتظ  ایي

ػهَل  ( هحNDVI) 0ٍ ضهاخع گیهاّی تفارهلی ًشههال     LUTاست. دس ایي سٍش تػحیح پَضص گیاّی تا اسهتفادُ اص  

7سٌجٌذُ  3ّای گیاّیضاخع
MODIS (16-Day L3 Global 1km V5    تَلیذ ضذُ تَسظ هشکض تَصیهع فعهال تایگهاًی )

 [02]است.( اًجام ضذLP-DAACُ) 5ّای صهیٌیپشداصش

کهشد.  تَاى اص هذل اًتقهال تاتطهی اسهتفادُ    ّای هزکَس هطخع تاضذ، تشای تعییي دهای دسخطٌذگی هیاگش توام پاساهتش

سپس تا استفادُ اص دهای دسخطٌذگی هطاّذاتی، ٍ تکاسگیشی سٍش تحلیل هعکَو، هی تهَاى تهِ تخویٌهی اص سعَتهت     

 خاک دست یافت.

(3)ساتغِ

                                                                                                     
1

( )
2

V H

V H

Tb Tb
PI

Tb Tb





 

                                                 
1  Lookup Table 

2  Normalized Difference Vegetation Index 

3  Vegetation Indices 

4  Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

5  Land processes distributed active archive center 
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(7ساتغِ)

, ,

, ,

                                                                                               
1

( )
2

H i H j

H i H j

Tb Tb
ISW

Tb Tb





        

VTb  ٍHTb، (7ٍ  3ّای ) ساتغِدس 
ٍ  iّای تِ تشتیة قائن ٍ افقی است. صیشًٍذ دهای دسخطٌذگی تاتطی تا قغثیذگی 

j  ّای تاال ٍ پاییي اضاسُ داسد.تِ تساهذتِ تشتیة 

ّای هطاّذاتی )عهشؼ  ٍ اعالعات دادُ cfّای استفادُ اص هجوَعِ دادُتشای ّش سدپا تا cfاتتذا پَضص گیاّی ًسثی 

تها اسهتفادُ اص    PI  ٍISWضهَد. سهپس   آیهذ ٍ جهذٍل جسهتجَی هٌاسهة اًتخهاب ههی      ٍ عَل جغشافیایی( تذست ههی 

ًْایهت سعَتهت خهاک ٍ    ضهَد. دس  گیگاّشتض )کٌتشل کیفیت ضذُ( هحاسثِ ههی  31ٍ  62ّای دسخطٌذگی دس تاًذ دهای

آیذ. دادُ کوکی هَسد اسهتفادُ دس ایهي الگهَسیتن تٌْها ضهاهل اعالعهات        دست هیِ هحتَی آب گیاُ اص جذٍل جستجَ ت

 ضَد. هحاسثِ هی MODISپَضص گیاّی ًسثی است کِ تا اعالعات سٌجٌذُ 

 
 AMSR2 سىجىذٌ یدرخطىذگ یدما اساس تر خاک رطًتت یسازمذل یوما ريوذ :1ضکل 

ًتیجِ هحتَی آب گیاُ ٍ جذٍل جستجَ، اعالعات دقیق پَضص گیاّی ٍ دسدس ایي هغالعِ تذلیل دضَاسی دستشسی تِ 

ی ایي تغییشات، ضذُ است. ًتیجٍِ ّوچٌیي جلَگیشی اص پیچیذگی تیص اص حذ هذل، تغییشاتی دس الگَسیتن هزکَس دادُ

 (1ضککل  سهاصی اسهت. دس   عذم تکاسگیشی هذل اًتقال تاتطی ٍ ّوچٌیي ضاخع گیهاّی تفارهلی ًشههال دس ایهي ههذل     

 ضذُ است.ساصی اًجام ضذُ دس ایي هغالعِ ًوایص دادًُوای هذلسًٍذ 

 ارزیاتی مذل در ديرٌ خطک ي تر -2-3-2

دٍسُ تهِ  تفکیک سال تِ دٍ دٍسُ خطک ٍ تش تِ غَست دقیق ٍ قغعی اهکاًپزیش ًیسهت چشاکهِ تغییهشات تهیي ایهي دٍ      

( تعٌهَاى دٍسُ تهش ٍ تهاصُ    315تها   077( ٍ )86تها   6ساصی، تاصُ سٍصّای )گیشد. اها دس ایٌجا تشای هذلتذسیج غَست هی

سهاصی غهَست   عهَس جذاگاًهِ ههذل   ( تعٌَاى دٍسُ خطک لحاػ ضذُ است. سپس تشای ّش دٍسُ ت073ِتا  80ّای ) سٍص

ّا هحاسثِ اسهت.  ٍصّای هطتشک تیي دٍسُ تش یا خطک تا سایش هتغیشگشفتِ است. تِ ایي هٌظَس دس ّشتاس اجشای هذل، س

 ضذُ است.% تِ اسصیاتی هذل اختػاظ داد72ُّا تِ آهَصش ٍ % اص داد12ُ
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 وتایج ي تحلیل -4

 62تفکیهک هکهاًی   تا قهذست   AMSR2دس ایي هقالِ سعَتت خاک تا استفادُ اص دهای دسخطٌذگی دسیافتی اص سٌجٌذُ 

ساصی ضذُ، عالٍُ تش ایي، دس کٌاس ایي حاالت، هحػَل سعَتت خاک ایهي سهٌجٌذُ   س حالت هختلف هذلکیلَهتش دس چْا

غَست سٍصاًهِ،  تِ 0265ایستگاُ هٌتخة ایشاى تشای سال  7ّا دس گشفتِ است. ایي تشسسیًیض هَسد اسصیاتی ٍ هقایسِ قشاس

است. تذلیل ًحهَُ تشداضهت تػهاٍیش ههاَّاسُ ای، دس     گشفتِ هتشی ٍ ضشایظ آب ٍ َّایی هختلف غَست ساًتی 5عوق دس

ای دس دستشو ًیست. ّوچٌیي دس ضشایظ هختلف اعن اص تاسًذگی، خشاتی دسهتگاُ اًهذاصُ   ّای هاَّاسُتعضی سٍصّا دادُ

 گیشی صهیٌی ٍ ... دس تشخی سٍصّا دادُ ّای صهیٌی دس دستشو ًیست.

هغهاتق   7تا  6ّای ّای هطاّذاتی است. هذلتا دادُ AMSR2 غفش تیاًگش اسصیاتی هحػَل سعَتت خاک سٌجٌذُ هذل

تهَاًین   ّای هحاسثِ ضذُ سا اص دٍ جٌثِ ههی است. ًتایج ضاهل رشیة ّوثستگی ٍ خغا 6ضکل دادُ ضذُ دس سٍش ًطاى

ساصی سعَتت خاک دس تْثَد ًتایج ًسهثت تهِ هحػهَل سهٌجٌذُ ٍ دٍم هقایسهِ کهاسآیی       هقایسِ کٌین. اٍل تاثیش هذل

 داسی قاتل تیاى ًیست.ّای هختلف تفاٍت هعٌیّا دس دٍ دٍسُ خطک ٍ تش. دس هقایسِ ًتایج هذل هذل

 ایَا تا محصًل رطًتت خاک ماًَارٌمقایسٍ وتایج مذل -4-1

 الف ٍ ب ٍ ّوچٌیي  -0ضکل دس  RMSE  ٍMAEِ تِ هقادیش خغا تا تَج

 

ای( ش )هحػَل سعَتت خاک ههاَّاسُ ًسثت تِ هذل غف 7تا  6ّای اص هذل ضَد خغای ًتایج حاغلهطاّذُ هی جذٍل

رشیة ّوثستگی دس دٍسُ تش ههذل ٍرهعیت غهفش )هحػهَل      (ج -0ضکل کاّص قاتل تَجْی داضتِ است. تا تَجِ تِ 

تها   7تها   6ّهای  ّا تشاتش است. دسحالیکِ دس دٍسُ خطک، ّوثسهتگی ًتهایج ههذل   سٌجٌذُ( تِ عَس هتَسظ تا سایش هذل

ُ   ّای هطاّذاتی سِ ایستگاُ خسشٍضاُ، کْشدادُ ّها  یض ٍ فشخطْش تیطتش اص ّوثستگی هحػَل سٌجٌذُ تها ایهي ایسهتگا

 است. ستگاُ صّک ّن ًتایج تقشیثا تشاتشتَدُ ٍ دس هَسد ای

 مقایسٍ کارآیی مذل در ديرٌ خطک ي تر -4-2

 تَجْی ًسثت تِ دٍسُ تش داسد. دس ّا دس دٍسُ خطک افضایص قاتلرشیة ّوثستگی توام هذل (ج -0ضکل تَجِ تِ تا

 

ٍ  2.53ّا تشای دٍسُ خطک ضَد هقذاس هتَسظ رشیة ّوثستگی ّش چْاس هذل دس توام ایستگاُهالحظِ هی (0) جذيل

دٍسُ  ّا دس دٍسُ خطک تهیص اص دٍ تشاتهش  است کِ ًطاى هی دّذ کاسآیی هذل اص لحاػ ّوثستگی دادُ 2.01دس دٍسُ تش 

ّا، تشای هذل تش است. ّوچٌیي دس هقایسِ تیي چْاس هذل، تْتشیي رشیة ّوثستگی تِ عَس هتَسظ تشای توام ایستگاُ

 حاغل ضذُ است. 3ضواسُ 

 هقایسِ ضذُ است. تا تَجِ تِ ایي ضکل ٍ  RMSEخغای  (الف -0ضکل دس 

 

-% است کِ ًطهاى 1% ٍ دس دٍسُ تش 3.74ٍ دس توام ایستگاُ ّا تشای دٍسُ خطک  ، هتَسظ خغا دس ّش چْاس هذل جذٍل

ساصی هغالعهِ ضهذُ،   ّا دس دٍسُ خطک است. ّوچٌیي اص هیاى چْاس سٍش هذلدسغذی خغای هذل 70دٌّذُ کاّص 

 ضَد.هی هطاّذُ (3)کوتشیي خغا دس هذل ضواسُ 

 ّای هختلف هقایسِ ضذُ است. تا تَجِ تِ ایي ضکل ٍ ّا ٍ ایستگاُتیي هذل MAEخغای  (ب -0ضکل دس 
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% ٍ دس دٍسُ تهش  0.53ضَد هتَسظ خغا دس ّش چْاس هذل ٍ دس توام ایستگاُ ّها تهشای دٍسُ خطهک    هطاّذُ هی  جذٍل

ّا دس دٍسُ خطهک اسهت. ّوچٌهیي اص هیهاى چْهاس سٍش      دسغذی خغای هذل 78دٌّذُ کاّص % است کِ ًطاى7.89

 ضَد.هطاّذُ هی (3)ساصی هغالعِ ضذُ، کوتشیي خغا دس هذل ضواسُ هذل

 

 

 متًسط مقادیر َمثستگی ي خطا :2 جذيل

 
Case 

0 
Case 

1 
Case 

2 
Case 

3 
Case 

4 
 دٍسُ تش

دٍسُ 

 خطک

R 0.37 0.35 0.39 0.43 0.43 0.26 0.53 
RMSE 7.24 4.85 4.71 4.67 4.70 6.00 3.47 

MAE 5.74 3.89 3.73 3.67 3.74 4.98 2.53 

 
َای مًرد مطالعٍ در ديرٌ َای مختلف در ایستگاٌي ضریة َمثستگی مذل RMSE ،MAEومًدار مقایسٍ مقادیر  :2ضکل 

 (R، ج( ضریة َمثستگی )MAE، ب( خطا تٍ ريش RMSEخطک ي تر. الف( خطا تٍ ريش 
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 گیریوتیجٍ -5

گیشی سعَتت خاک اسهت. هحػهَل سعَتهت خهاک ایهي سهٌجٌذُ       ای اًذاصُهاَّاسُ ّاییکی اص اتضاس AMSR2سٌجٌذُ 

 خغای قاتل تَجْی داسد. )

 

افهضاس هتلهة تهِ سٍش حهذاقل هشتعهات ٍ تها       ایي هغالعِ هذل سعَتت خاک سغحی تِ کوک ًهشم  ( دسCase 0 - جذيل

 AMSR2( حاغل اص دهای دسخطٌذگی سٌجٌذُ PI(، ضاخع قغثیذگی )ISWاستفادُ اص ضاخع هشعَب تَدى خاک )

چْهاس حالهت هختلهف هغهاتق      تْیِ ضذُ است. تشای آهَصش هذل اص اعالعهات چْهاس ایسهتگاُ هطهاّذاتی دس ایهشاى دس     

 گشفتِ است.تْیِ ضذُ است. سپس ایي هذل دس دٍ دٍسُ خطک ٍ تش هَسد اسصیاتی قشاس 6ضکل سًٍذًوای 

الکتشیهک خهاک   دس دٍسُ تش، تاسًذگی خاک سا اضثا  کشدُ ٍ ّوچٌیي ٍقَ  یخثٌذاى ًیض هٌجش تهِ تغییهشات رهشیة دی   

گیهشی  الکتشیهک حسهاو اسهت لهزا ههَاسد فهَ  تاعهخ تهشٍص خغها دس اًهذاصُ          گشدد. اهَا  هایکشٍٍیَ تِ رهشیة دی  هی

ا است کِ تا جهزب اههَا    پَضص گیاّی ًیض یکی دیگش اص عَاهل ایجاد خغ [67]ضَد.دسخطٌذگی هایکشٍٍیَ هی  دهای

 هغاتق   [06]هایکشٍٍیَ دس دسیافت غحیح اهَا  تشگطتی سغح صهیي تَسظ سٌجٌذُ اختالل ایجاد هی کٌذ.

 

ّها ٍ  ( دس توهام دٍسُ 3، ًتایج حاغل اص اسصیاتی تیاًگش عولکشد تْتش هذل دس حالت تَاًی )هذل ضهواسُ  (0ضکل ٍ  جذٍل

دقهت   جولِ علل تاثیشگضاس تش ایي ًتیجهِ، ّای هطاّذاتی دس فػل خطک است. اصّوچٌیي ّوثستگی تاالتش هذل تا دادُ

 ّای کوتش ٍ ّوچٌیي ٍجَد خغا تذلیل پَضص گیاّی، تاسش ٍ یخثٌذاى است.تاالتش هذل دس سعَتت
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