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چکیده
دمای خاک عامل کلیدی است که فرآیندها و ویژگی های فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک را کنترل نموده و بر کمیت و کیفیت تولید
محصوالت کشاورزی تأثیر است .به این منظور ،دادههای روزانه دمای خاک در عمقهای  50 ،30 ،20 ،10 ،5و  100سانتیمتری مربوط به
ایستگاههای سینوپتیک یزد ،میبد و مهریز در سالهای  2014تا  2016و همچنین 30تصویر از ماهواره لندست  8برای سالهای مذکور تهیه شد.
سپس با استفاده از روش پنجره مجزا ،دمای سطح زمین محاسبه شد .تغییرات دما از سطح خاک تا عمق  100سانتیمتری به صورت فصلی بررسی
شد .در ادامه ،به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی ،ارتباط بین دمای سطح خاک و عمقهای مذکور بررسی و دمای عمق خاک تخمینزده شد.
نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی میتواند با کمک دمای سطح زمین اسخراجی از تصاویر لندست  ،8دمای خاک را تا عمق 100
سانتیمتری ،در تمام فصل ها ،به خوبی تخمین زند .کمترین دقت در این روش مربوط به دمای عمقهای  5و  100سانتیمتری خاک است .برای
بررسی صحت نتایج ،دمای خاک تا عمق  30سانتیمتری در  15نقطه اندازهگیری و با دمای پیشبینی شده به کمک تصاویر و شبکه عصبی
مصنوعی مقایسه شد .نتایج خطای مطلق نشان داد که بیشینه خطا تا عمق  30سانتیمتری  3/7درجه سانتیگراد رخ میدهد .بنابراین ،به کمک
دمای سطح اندازهگیری شده به وسیله روش پنجره مجزا و شبکه عصبی مصنوعی میتوان دمای عمق خاک را با دقت قابل قبولی برآورد کرد.
واژگان کلیدی :دمای سطح زمین؛ سنجش از دور حرارتی؛ سری های زمانی؛ الگوریتم پنجره مجزا؛ یزد.

مقدمه
خاک یک منبع ضروری برای چرخه مواد و تبادل
انرژی بین موجودات زنده و محیط زیست است و در
تنظیم خدمات اکوسیستم بسیار ضروری است [ .]14دمای
خاک یکی از مهمترین مولفههای تبادل انرژی سطح زمین
است و نقش مهمی در اقلیم ،کشاورزی ،اکوسیستم،
هیدرولوژی و محیط زیست ایفا میکند [ .]45تمام
فرآیندهای فیزیکی خاک به صورت مستقیم یا غیرمستقیم
وابسته به دما است [ .]38دماهای حدی خاک تاثیر مخربی
بر حیات گیاه دارد و ممکن است باعث مرگ جوانهها،
کاهش استقرار نهالها ،افزایش نیاز آبی و شیوع آفات و
تشدید بیماریهای گیاهی شود [ .]21افزایش بیش از حد
دمای خاک در مناطق خشک با کاستن از میزان رطوبت و
مواد آلی خاک و در پی آن کاهش نیروی چسبندگی بین

ذرات خاک ،منجر به ایجاد سطحی ناپایدار در مقابل وزش
بادهای شدید و مداوم منطقه شده و فرسایش بادی را
تشدید میکند [ .]50دما همچنین پخش مواد مغذی
خاک ،جذب آن ها توسط گیاه و سرعت تجزیه مواد آلی
که خود منجر به تغییر در ساختمان و حرکت آب در خاک
میشود ،را تحت تاثیر قرار میدهد [ .]51بنابراین ،آگاهی
از نوسانهای دمایی خاک در کشاورزی ،از خسارتهای
احتمالی جلوگیری کرده و موجب افزایش بازدهی محصول
میشود [ .]36اطالعات دمای خاک برای تعیین تبادل
انرژی سطح زمین ،پیشبینی عمق یخبندان ،تعیین تاریخ
تقریبی کشت محصوالت و غیره میتواند مفید باشد [.]8
اهمیت دمای خاک در علوم کشاورزی و هیدرولوژی از
یک سو و وجود مشکالت فراوان در ثبت این متغیر
پژوهشگران را بر آن داشته است تا به دنبال برآورد دمای
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خاک با دقت مطلوب باشند [ .]2پژوهشگران زیادی به
پیشبینی دمای عمق خاک با استفاده از دمای هوا
پرداختهاند [ 29 ،15 ،6 ،1و  .]31تا کنون روشهای
مختلفی از جمله شبکههای عصبی مصنوعی [32 ،37 ،53
و  ،]15سری فوریه [ ،]17روشهای مبتنی بر رگرسیون
[ 46و ،]43فازی [ ]49و غیره برای مدل سازی دمای
خاک بهکارگرفته شده است .زادمهر و فرخیان [ ]56به
برآورد دمای خاک با استفاده از دادههای هواشناسی و به
کمک مدلهای یادگیری ماشین سریع ،شبکه عصبی
مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه پرداختند .نتایج نشان
داد که دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و ماشین یادگیری
سریع دارای عملکردی تقریبا مشابه و بهتر از مدل
رگرسیون خطی چندگانه بودند .عراقی و همکاران [ ]4به
پیشبینی دمای خاک بر پایه دمای هوا ،با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی پرداختند .نتایج نشان داد شبکه عصبی
قابلیت پیشبینی دما تا عمق 30سانتیمتر را دارد .هانگ و
همکاران[ ،]24به تخمین دمای عمق خاک با استفاده از
سنجش از دور پرداختند و از تصاویر دمای سطح زمین
مودیس ،اطالعات دمای عمق خاک در ایستگاههای
هواشناسی و روش رگرسیون خطی برای برآورد دمای
خاک استفاده کردند .نتایج نشان داد که دمای برآورد شده
در عمقهای  10 ،5و  15سانتیمتر نسبت به اعماق 20 ،0
و  40سانتیمتر از دقت بیشتری برخوردار است.
ناهمگونی شدید خصوصیات سطح زمین از جمله
پوشش گیاهی ،توپوگرافی و خاک باعث شده تا دمای
سطح زمین به سرعت در واحد زمان و مکان تغییر کند
[ .]41باتوجه به محدودیت دستگاههای زمینی برای
اندازهگیری دمای سطح زمین در سطح وسیع ،تنها روش
برآورد دمای سطح زمین با قدرت تفکیک زمانی و مکانی
مناسب ،سنجش از دور حرارتی است [ .]31از دهه
 ،1970برآورد  LST1با استفاده از دادههای TIR2مورد
توجه بسیاری قرار گرفته است [ .]37روشهای مختلفی
برای برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر
ماهوارهای وجود دارد که شامل روش تک کاناله، ]22[ 3
1- Land Surface Temperature
2- Thermal Infrared
3- Single channel

روش پنجره مجزا ، ]7[ 4روش چند کاناله ،]45[ 5روش
مبتنی بر زوایای دید چندگانه ،]18[ 6روش عملیاتی روز/
شب مبتنی بر فیزیک ،]54[ 7روش جداسازی گسیلمندی
و دما  ،]19[ 8روش فیزیکی فیلتر کالمن ]35[ 9و روش
بازیابی دو مرحلهای ]33[ 10است .نتایج پژوهشها در
زمینهی بررسی دقت الگوریتمهای مذکور نشان داده است
که الگوریتم پنجره مجزا از دقت باالتری نسبت به سایرین
برخوردار است [ 44و  .]17به این علت از الگوریتم پنجره
مجزا برای برآورد دمای سطح زمین در این پژوهش
استفاده میشود.
هدف از پژوهش حاضر استفاده از تکنیک سنجش از
دور برای برآورد دمای سطح زمین و برآورد دمای عمق
خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و دمای سطح
زمین است .استفاده از تصاویر دمای سطح زمین حاصل از
دادههای ماهوارهای میتواند امکان پیشبینی دمای عمق
خاک در تمام سطح را فراهم کند .تمایز بارز پژوهش
حاضر نسبت به تحقیقات گذشته ،استفاده از شاخص
دمای سطح زمین ماهواره لندست  8در پیشبینی دمای
عمق است ،درصورتی که در مطالعات پیشین از دمای
هوا ،و در مطالعات محدودی از محصول دمای ماهواره
مودیس برای پیشبینی دمای عمق استفاده شده است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
دشت یزد  -اردکان با مساحتی بالغ بر 11740
کیلومتر مربع در جنوب غربی استان یزد و در مختصات
جغرافیایی" 52 23' 48تا " 54 50' 11طول شرقی و
" 31 18 '50تا " 32 20' 00عرض شمالی قرار گرفته
است(شکل .)1این دشت در برگیرنده شهرهای مهریز،
تفت ،اشکذر ،میبد ،اردکان ،یزد است و به ارتفاعات سیاه
کوه ،شیرکوه و خرانق محدود میشود.
4- Split-Window
5- Multi-channel
6- Multi-angle
7- Physics-based
8- Temperature and emissivity separation
9- Kalman filter physical
10- Two-step physical algorithm
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شکل -1موقعیت منطقه موردمطالعه در الف) ایران ،ب) استان یزد و ج)دشت یزد-اردکان

در این پژوهش برای پیشبینی دمای عمقهای ،5
 50 ،30 ،20 ،10و  100سانتیمتری خاک از تصاویر
دمای سطح زمین استفاده شد .دمای سطح زمین با
استفاده از تصاویر ماهواره لندست  8و الگوریتم پنجره
مجزا برآورد شد .اطالعات دمای عمق خاک اخذ شده از
ایستگاههای هواشناسی و دمای سطح زمین حاصل از
تصاویر ماهوارهای به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی
تعریف شد .با استفاده از بررسی الگوریتم غیرخطی بین
دمای سطح زمین و دمای اعماق خاک ،امکان پیشبینی
دمای عمق خاک با استفاده از تصاویر دمای سطح زمین
فراهم می شود .الگوی تغییر دمای سطح تا اعماق مختلف
خاک در فصول مختلف سال متفاوت است .بنابراین،
قابلیت پیشبینی دمای عمق خاک با استفاده از تصاویر
ماهوارهای و شبکه عصبی در فصلهای مختلف به طور
مجزا بررسی شد .قسمتی از اطالعات دمای عمق خاک و

دمای سطح زمین برای اعتبارسنجی استفاده شد .با
استفاده از دمای سطح زمین ،دمای اعماق مختلف خاک
پیشبینی و با دمای ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی
مقایسه شد و ضرایب آماری برای بررسی کمی دقت
شبکه عصبی مصنوعی به دست آمد .باتوجه به این که سه
ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه مورد مطالعه در یک
نوع کاربری اراضی واقع شدهاند ،برای بررسی دقت برآورد
دمای عمق خاک در سایر کاربریها ،در روز تصویربرداری
ماهواره لندست ،دمای سطحی و عمق خاک تا 30
سانتیمتری در  15نقطه در کاربریهای مختلف برداشت
شد .سپس با استفاده از دمای سطح زمین حاصل از
تصویر ماهواره لندست و شبکه عصبی مصنوعی ،دمای
عمق خاک پیشبینی و با دمای اعماق خاک اندازهگیری
شده ،مقایسه گردید .نمودار جریانی مراحل پژوهش
حاضر در شکل  2نشان داده شده است.
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اطالعات دمای خاک
ایستگاه هواشناسی

تصاویر ماهواره
لندست 8

اطالعات دمای خاک
برداشت زمینی

انجام تصحیحات
باندهای حرارتی  10و 11

باندهای انعکاسی  4و 5
شاخص پوشش گیاهی
NDVI
N D V IS

دمای روشنایی باند 10

دمای روشنایی باند 11

N D V IV

برآورد شاخص FV C
تعیین گسیلمندی

میانگین گسیلمندی

تفاضل گسیلمندی
برآورد دمای سطح زمین ) (L ST
شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی مصنوعی
پیشبینی دمای عمق خاک در کاربریهای
اراضی مختلف

پیشبینی دمای عمق خاک در فصول مختلف
سال

بررسی روند تغییرات دمای پیشبینی شده و
واقعی از سطح تا عمق

برآورد ضرایب آماری

اعتبارسنجی دمای عمق پیشبینی شده

شکل -2نمای کلی از مراحل پژوهش

دادههای مورد استفاده
تصاویر ماهوارهای
در پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره لندست  8در
سالهای  2015 ،2014و  2016مربوط به دشت یزد
اردکان استفاده شد (جدول  .)1این تصاویر از درگاه

 EarthExplorerوابسته به سازمان زمین شناسی ایاالت
متحده گرفته شد [ .]23بعد از حذف تصاویر ابری و
دارای گپ ،در مجموع  30تصویر برای برآورد دمای سطح
زمین مورد استفاده قرار گرفت.

جدول  -1مشخصات ماهواره لندست 8
باند طیفی

طول موج (میکرومتر)

باند  -1باند هواویز/ساحلی
باند - 2آبی
باند -3سبز
باند  -4قرمز
باند  – 5مادون قرمز نزدیک
باند  – 6مادون قرمز طول موج کوتاه
باند  – 7مادون قرمز طول موج کوتاه
باند  - 8پانکروماتیک1
باند  - 9سیروس
باند  – 10مادون قرمز حرارتی
باند  – 11مادون قرمز حرارتی

0/433 -0/453
0/450 – 0/515
0/525 – 0/600
0/630 – 0/680
0/845 – 0/855
1/560 – 1/660
2/100 – 2/300
0/500 – 0/680
1/360 – 1/390
10/30 – 11/30
11/50 – 12/50

قدرت تفکیک مکانی (متر)

 30متر

 15متر
 30متر
 100متر

1- Panchromatic
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داده های دمای خاک
به منظورپیشبینی دمای اعماق خاک در دشت یزد ـ
اردکان ،از اطالعات دمای عمق خاک ایستگاههای
سینوپتیک یزد ،مهریز ،و میبد در سالهای  2014تا
 2016استفاده شد .دمای خاک در ایستگاههای مذکور در
ساعات 12:30 ،6:30و 18:30به وقت محلی در عمقهای
 50 ،30 ،20 ،10 ،5و  100سانتیمتری اندازه گیری می
شود .از این دادهها برای آموزش به شبکه عصبی مصنوعی
استفاده شد .باتوجه به این که ایستگاههای سینوپتیک در
یک نوع کاربری واقع شده بودند ،برای اعتبارسنجی
پیشبینی دمای عمق خاک با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی و تصاویر لندست  8در سطوح مختلف ،اندازه
گیری زمینی دمای خاک در عمقهای  20 ،10 ،5و 30
سانتیمتری در روزهای گذر ماهواره لندست از منطقه
مورد مطالعه ،انجام شد .در این پژوهش سعی شد از تمام
رخسارهها ،و نقاط قابل دسترس با پراکنش مناسب در
کل منطقه ،نمونه برداشت دمایی صورت گیرد .دادههای
دمای خاک با استفاده از دماسنج تماسی برداشت شد .به
علت محدودیت زمانی (تصویر ساعت 10صبح) و وسعت
زیاد منطقه مورد مطالعه ،نمونهبرداری در سه روز با دمای
حداکثر و حداقل نزدیک به دمای روز تصویر ،انجام شد.
به این منظور در مناطق تپه ماسهای ،اراضی بایر و با
خاک رسی ،سنگفرش بیابان ،بستر رودخانه (رسوبات
آبرفتی) ،مخروط افکنه و مراتع ،دمای خاک اندازهگیری
شد .موقعیت مناطق برداشت دما و چند تصویر از مناطق
نمونهبرداری شده در شکل  3نشان داده شده است.
محاسبه دمای سطح خاک ( )LSTبا استفاده از
الگوریتم پنجره مجزا
اساس این الگوریتم بر پایه تفاوت دمای تابشی دو باند
حرارتی است که در مجاورت همدیگر قرار دارند [.]52
روشهای پنجره مجزا با استفاده از تلفیق باندهای
حرارتی مجاور سعی در کاهش تاثیر اتمسفری داشته و
برهمین مبنا طراحی شدهاند [ .]25این الگوریتمها مقدار
دمای سطح زمین را از طریق تلفیق خطی دمای
درخشندگی در دو باند حرارتی تخمین میزنند [.]27
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در تمامی روشهای برآورد دمای سطح زمین با
استفاده از تصاویر ماهوارهای ،نیاز به محاسبه تابش طیفی
و دمای درخشندگی باندهای حرارتی است .همه اجسامی
که دمای آنها باالتر از صفر مطلق باشد ،از خود حرارت
گسیل میکنند [ .]13برای برآورد دمای سطح زمین با
استفاده از تصاویر ماهواره لندست  ،8نخست مقادیر
رقومی باندهای حرارتی براساس رابطه  1به رادیانس
تبدیل شد:
() 1

L  M L  Qcal  A L

که در آن:
 ،Lλانرژی طیفی در سنجنده ML ،فاکتور تبدیل
ضربی AL ،ضریب تبدیل تجمیع کننده و  Qcalارزش
پیکسل تصویر خام حرارتی است .سپس با معکوس کردن
تابع رادیانس پالنک مطابق رابطه  2به دمای درخشندگی
تبدیل شد [.]10
() 2

K2
ln  K 1 L   1

BT 

 BT1دمای تابشی ثبت شده بر سطح سنجنده (بر
حسب درجه کلوین) Lλ ،تابش طیفی ( W/(m2 ster
) K1 ، )μmو  K2اعداد ثابتی هستند که توسط طول موج
موثر دریافت شده از حسگر ماهواره محاسبه و برای
لندستهای مختلف متفاوت هستند .مقادیر ضریب  K1در
باندهای  10و  11ماهواره لندست  8به ترتیب774/89 ،
و  (W/(m2 ster μm))480/89و مقادیر ضریب  K2در
باندهای  10و  11به ترتیب  1321/08و 1201/14
(برحسب درجه کلوین) هستند [.]53
برای محاسبه گسیلمندی در حالت کلی دو روش
وجود دارد که عبارتند از )1 :استخراج گسیلمندی با
استفاده از طبقهبندی تصویر؛ و  )2استخراج گسیلمندی
با استفاده از شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده
(.]38[ )NDVI
1- Brightness temperature
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(ب)

(ج)

(د)
(الف)

(و)

(ه)

شکل -3الف) موقعیت نقاط نمونه برداری زمینی .ب) برداشت  12ج) برداشت  7د) برداشت 1ه) برداشت 5و) برداشت2

در پژوهش حاضر گسیلمندی سطح زمین با استفاده از
آستانهگذاری شاخص  NDVIو برآورد شاخص کسر
پوششگیاهی محاسبه شد .شاخص پوششگیاهی NDVI
با استفاده از رابطه  3محاسبه شد:
() 3

 NIR  RED 
NDV I  

 NIR  RED 

که در آن:
 NIRو REDبه ترتیب بازتاب زمینی باندهای مادون
قرمز نزدیک و قرمز هستند .مقادیر شاخص  NDVIبین
 -1و  +1متغیر است [ .]12در شاخص پوششگیاهی
 NDVIمقادیر باالی  0/2نشاندهنده پوششگیاهی است.
درحالی که مقادیر کمتر از  0/2نشان دهنده خاک ،سنگ
و اشیای انسانساز است .آب دارای مقادیر  NDVIمنفی

فهیمه عربی علیآباد و همکاران 91

برآورد تغییرات فصلی دمای عمق خاک دشت یزد-اردکان با ...

پس از محاسبه گسیلمندی ،مقادیر میانگین و تفاضل
گسیلمندی بااستفاده از روابط  6و  7محاسبه شد.

است .برای برآورد گسیلمندی با استفاده از شاخص
پوشش گیاهی ،نیاز به تفکیک شاخص  NDVIخاک و
گیاه است .به این منظور ،با استفاده از آستانهگذاری این
شاخصها برآورد گردید .به طوری که نواحی با شاخص
 NDVIکمتر از  ،0/2خاک بدون پوشش گیاهی
( )NDVIsو مناطقی با  NDVIبیشتر از  ،0/2پوشش
گیاهی( )NDVIvدر نظر گرفته شد و شاخص  FVCبا
استفاده از رابطه  4برآورد شد [.]12

() 6

که در آن:
 LSE10و  LSE11به ترتیب گسیلمندی سطح زمین
باند  10و  11است [ .]47در آخر ،برای برآورد دمای
سطح زمین از رابطه  8استفاده شد:

در این مرحله ضریب انتشار سطح زمین تخمین زده
شد .با ضریب انتشار سطح زمین ،ویژگی های ذاتی سطح
زمین اندازهگیری گردید LSE .برای تبدیل انرژی حرارتی
یا گرمایی به انرژی تابشی استفاده شد .محاسبه  LSEبا
سه مؤلفه ضریب انتشار خاک ،ضریب انتشار پوشش
گیاهی و  FVCانجام گرفت.
() 5

m  LSE 10  LSE 11

() 7

 NDV I  NDV I S 
FV C  

 NDV I v  NDV I S 

() 4

LSE10  LSE 11
2

m

() 8
که در آن:
 BT10و  BT11به ترتیب دمای روشنایی باندهای 10
و  m ،11و  ∆mمیانگین و تفاضل گسیلمندی و ضرایب
 C1الی  C6ضرایب ثابتی هستند که طی مطالعاتی از
طریق شبیهسازی با اعداد مختلف در شرایط اتمسفر و
سطح (جدول  )3به دست آمده است [ w .]26میزان
بخارآب اتمسفری است که در واقع تجمع عمودی بخار
آب در واحد سطح است و در این الگوریتم 0/013
( )gr.cm-2در نظر گرفته شده است [.]25

LSE   S  1  FVC   v  FVC

در این رابطه  εsو  εvبه ترتیب مقادیر ثابت ضریب
انتشار خاک و پوشش گیاهی هستند [ .]9این ضرایب
ثابت برای لندست  8در جدول  2ذکر گردیده است [.]26

جدول  -2مقادیر ضریب انتشارخاک و پوشش گیاهی
گسیلمندی

باند10

باند11

ضریب انتشار خاک ( )εs

0/971

0/977

ضریب انتشار گیاه ()εv

0/987

0/989

جدول  -3مقادیر عددی ضرایب الگوریتم پنجره مجزا
ضرایب

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

مقدار

-0/268

1/378

0/183

54/300

-2/238

-129/200

16/400
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شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی مصنوعی از نرم افزار NeuroSolutions

شبکه عصبی مصنوعی ،مدل ساده شدهای از مغز
انسان است که توانایی بررسی فرآیندها و ترکیبات دلخواه
غیرخطی برای ارتباط بین ورودی و خروجیهای هر
سیستمی را داراست [ .]28هر شبکه عصبی دارای سه
الیه ورودی ،1مخفی 2و خروجی 3است .الیه ورودی
میتواند شامل چند نورون باشد و در واقع الیهای است
برای تهیه دادههایی که به عنوان ورودی به شبکه داده
میشود .الیه خروجی شامل مقادیری است که توسط
شبکه پیشبینی شده ولی الیه میانی (مخفی) محل
تجزیه و تحلیل داده است .معموال تعداد نرونهای انتخابی
این الیه با روش آزمایش و خطا به دست میآید [ 5و
 .]20ماهیت و ذات تجربی این روش باعث میشود تا در
مسائلی مانند پیشبینی دمای عمق خاک که چنین
نگرشی در ساختار آنها مشاهده میشود و از رفتاری
غیرخطی برخوردار هستند ،به خوبی قابل استفاده باشد.
این مدل براساس یادگیری فرآیند حل مسئله و به عبارتی
رسیدن به خروجی از طریق یافتن رابطه نهفته در فرآیند
مورد نظر ،عمل می کند .به این منظور ،الگو با دستهای از
دادهها آموزش داده شده تا در مورد ورودیهای جدید با
توجه به رابطه کشف شده در مرحله آموزش ،خروجی
مناسب را محاسبه نماید [.]3
در پژوهش حاضر کل دادهها به سه دسته آموزش،
صحتسنجی و آزمون تقسیم شد ،به طوری که  70درصد
دادهها برای آموزش 15 ،درصد برای صحت سنجی و 15
درصد برای آزمون استفاده شد .در شبکه عصبی
مصنوعی ،یک دور (تکرار) معادل یکبار ارائه کل
بردارهای آموزش است که معموال دورهای زیادی در نظر
گرفته میشود .در این پژوهش به منظور دستیابی به
همگرایی تا  100تکرار الگوریتم صورت گرفته است.
اطالعات دمای سطح و عمق خاک برای آموزش شبکه
عصبی استفاده شد تا با داشتن دمای سطح خاک ،امکان
پیشبینی دمای عمق خاک فراهم شود .برای اعمال

استفاده گردید.

قابلیت پیشبینی دمای عمق خاک با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی و تصویر دمای سطح زمین ماهواره
لندست در فصول مختلف سال به صورت مجزا ،بررسی
شد .نتایج مقایسه مقدار پیشبینی دمای عمق خاک و
مقدار واقعی مورد بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است
باتوجه به تغییرات مکانی ویژگیهای سطح زمین و
تغییرات مکانی -زمانی دما ،اندازهگیری دمای مرجع در

1- Input Layer
2- Hidden Layer
3- Output Layer

4- Minimum and maximum absolute error
5- Correlation coefficient
6- Mean absolute error
7- Mean squared error

معیارهای ارزیابی
برای ارزیابی دقت دمای پیشبینی شده عمق خاک از
مولفههای آماری حداقل و حداکثر خطای مطلق ،4ضریب
همبستگی ،5میانگین خطای مطلق ،6میانگین خطای
مربعات 7استفاده شد که این مولفهها طبق معادالت  9تا
 11برآورد شد [.]30
2

() 9

()10

1 n
) MSE   ( LST A  LST F
n i 1
LST F  LST A
n
 LST F )2

()11

n
i 1


MAE 
N

A

 ( LST
i 1
N

)  ( LST A  LST A

R  1
2

i 1

در این معادالت LSTA ،و  LSTFبه ترتیب دمای
واقعی ،دمای پیشبینیشده در واحد درجه سانتیگراد و
 Nتعداد نقاط انتخاب شده است.
بحث و نتایج
پیشبینی دمای عمق خاک با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی

برآورد تغییرات فصلی دمای عمق خاک دشت یزد-اردکان با ...

یک نقطه ،نمیتواند به خوبی بیان گر دمای یک پیکسل
باشد .زیرا هر پیکسل تصویر مساحتی حدود چند صد متر
یا کیلومتر را پوشش میدهد.
الف) فصل بهار
نتایج حاصل از پیشبینی دمای عمقهای مختلف
خاک در فصل بهار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و
تصاویر ماهواره لندست  8نشان داد که ضریب تعیین در
عمقهای  20 ،10 ،5و  50 ،30و  100سانتیمتر به
ترتیب  0/93 ، 0/97 ،0/97 ،0/93 ،0/92و  0/27است.
در عمقهای  5تا  50سانتیمتر میزان همبستگی بیش از
 0/92است .کمترین ضریب تعیین مربوط به عمق 100
سانتیمتر به میزان  0/27است .بررسی خطای مطلق
نشان داد که حداکثر خطای مطلق در فصل بهار مربوط
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به عمق  5و  100سانتیمتر به میزان  7/02و 7/57 °C
میباشد .کمترین خطای مطلق مربوط به عمق 10
سانتیمتری به میزان  0/30°Cبرآورد شد .بنابراین ،با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی میتوان دمای عمق
خاک را تا ژرفای  50سانتیمتری با دقت زیاد پیشبینی
کرد ،ولی برای عمقهای  5و  100سانتیمتر کمترین
دقت را دارد (جدول .)4
میزان خطا در مقابل تکرار آموزش برای تعیین بهترین
شبکه در شکل  4نشان داده شده است .براساس شکل
مذکور 37 ،تکرار برای داشتن کمترین خطا ،کافی است.
کمترین خطا و خطای نهایی برای آموزش و اعتبارسنجی،
همچنین بهترین شبکه برای پیشبینی در عمق 10
سانتیمتر ،آموزش  100و تکرار اعتبارسنجی  11است.

جدول -4بررسی قابلیت پیشبینی دمای عمق  5سانتیمتر با استفاده از شبکه عصبی در بهار
عمق ()cm

R2

MSE

MAE

حداقل خطای مطلق

حداکثر خطای مطلق

5

0/92

19/55

4/02

2/10

7/02

10

0/93

6/43

1/74

0/30

4/90

20

0/97

11/70

3/35

2/54

4/40

30

0/97

13/52

3/04

1/52

6/60

50

0/93

3/80

1/71

0/66

2/95

100

0/27

23/52

3/89

0/68

7/57

Training MSE
Cross Validation MSE

MSE

تکرار
شکل  -4میزان خطا در مقابل تکرار آموزش برای تعیین بهترین شبکه
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ب) فصل تابستان
نتایج مقایسه دمای عمق پیشبینی شده و دمای
واقعی نشان داد که در تابستان به علت گرم شدن سطح
زمین در ساعات اولیه روز و از دست دادن حرارت خاک
در عمقهای اولیه در شب ،در عمق  5سانتیمتر میزان
ضریب تعیین  ،0/20و خطای جذر میانگین مربعات
 13°Cاست .کمترین خطای مطلق در این عمق کمتر از
 0/005و حداکثر آن  6°Cاست .برآورد دمای خاک به
وسیله روش شبکه عصبی بیشترین دقت را در عمق 20
سانتیمتر دارد ،چون با وجود ضریب تعیین  0/65خطای
جذر میانگین مربعات  1/4 °Cو حداکثر خطای مطلق °C
 2است .کمترین دقت برآورد دما مربوط به عمق 10
سانتیمتر است که هم دمای خود را در شب از دست داده
و تا ساعت  10صبح (ساعت دریافت تصویر ماهواره)
گرمای از دست داده ،را دریافت نکرده است .بنابراین ،در
این فصل ،روش شبکه عصبی ،به جز در عمق 10
سانتیمتر با حداکثر خطای بین  2 °Cتا  ، 6 °Cقادر به
پیشبینی دمای عمق خاک تا  100سانتیمتر است
(جدول  .)5بهترین شبکه برای پیشبینی در عمق 5

سانتیمتر  ،شبکهای با  100تکرار آموزش و  22تکرار
اعتبارسنجی است.
ج) فصل پاییز
نتایج مقایسه دمای عمق پیشبینی شده با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی و دمای واقعی در فصل پاییز نشان
میدهد که کمترین ضریب تعیین متعلق به دما در
عمقهای  5و  100سانتیمتری خاک به میزان  0/74و
 0/88است .بیشترین خطای مطلق نیز برای عمق 5
سانتیمتر به میزان  8/19است .بنابراین ،پیشبینی دمای
عمق خاک در پاییز در تمام عمقها قابل پیشبینی است
اما در عمق  5سانتیمتر کمترین دقت را دارد (جدول.)6
د) فصل زمستان
نتایج پیشبینی دمای عمق خاک در فصل زمستان به
روش شبکه عصبی مصنوعی نشان میدهد که بیشترین
ضریب تعیین برای عمقهای 10 ،5و 30سانتیمتر خاک
است (جدول  .)7حداکثر خطای مطلق در فصل زمستان
 3/88 °Cو در عمق  20سانتیمتری است.

جدول -5بررسی قابلیت پیشبینی دمای عمق با استفاده از شبکه عصبی در فصل تابستان
عمق ((CM

R2

MSE

MAE

حداقل خطای مطلق

حداکثر خطای مطلق

5

0/20

13/09

2/91

0/00

6/12

10

0/90

43/45

5/77

1/63

11/20

20

0/99

1

1/03

0/09

2/14

30

0/67

19/74

4/09

1/51

6/54

50

0/88

3/48

1/29

0/12

4/42

100

0/22

4

1/53

0/21

3/95

جدول -6پیشبینی دمای عمق با استفاده از شبکه عصبی در پاییز
عمق ()CM

R2

MSE

MAE

حداقل خطای مطلق

حداکثر خطای مطلق

5

0/74

29/65

4/61

1/36

8/19

10

1

2

1/21

0/32

2/74

20

0/92

2/77

1/51

0/54

2/72

30

0/92

3/79

1/66

0/77

3/66

50

1

5

1/86

0/68

3/18

100

0/88

0/87

0/85

0/07

1/28
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جدول  -7بررسی قابلیت پیشبینی دمای عمق با استفاده از شبکه عصبی در زمستان
عمق ()CM

R2

MSE

MAE

حداقل خطای مطلق

حداکثر خطای مطلق

5
10
20
30
50
100

1
0/94
0/73
1
0/17
0/28

2
1/84
4/74
2
3/60
3/67

0/92
1/26
1/70
1/28
1/62
1/65

0/12
0/53
0/22
0/35
0/55
0/72

2/30
1/98
3/88
2/04
3/32
3/42

مقایسه نتایج دمای خاک اندازه گیری شده در
عرصه و دمای عمق خاک برآورد شده به کمک
تصویر ماهوارهای
برای بررسی صحت نتایج به دست آمده و همچنین
صحت دادههای هواشناسی ،اندازهگیری زمینی دمای
خاک تا عمق  30سانتیمتری در  15نقطه بهطور تصادفی
انجام شد .با استفاده از روش پنجره مجزا و با استفاده از
داده های ماهوارهای ،دمای سطح زمین برآورد شد .سپس
با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی ،دمای عمق
خاک پیش بینی شده با دمای اندازهگیری شده مقایسه
شد .خطای مطلق به دست آمده کمتر از 7/3 °Cبود؛
بنابراین نتایج برداشت زمینی صحت نتایج را تایید می
کند.
نتایج مقایسه دمای پیشبینی شده به وسیله شبکه
عصبی و دمای اندازهگیری شده خاک در عمقهای ،5
 20 ،10و  30سانتیمتر خاک نشان داد که میزان ضریب
تعیین در این اعماق به ترتیب 0/86 ،0/84 ،0/88 ،و
 0/82و میزان حداقل خطا بین  0/1تا 0/5 °Cو حداکثر
خطا  3/7 °Cاست .بنابراین ،برداشت زمینی اختالف
زیادی با دادههای تهیه شده از اداره هواشناسی نداشته و

صحت برآوردها با استفاده از آن دادهها را در فصلهای
پیشین تایید میکند (شکل .)5
بررسی روند تغییرات دمای خاک پیشبینی شده و
اندازهگیری شده به صورت زمینی ،از سطح تا عمق 30
سانتیمتری نشان داد که در تمام نقاط نمونهبرداری،
بیشترین تفاوت بین دمای پیشبینی شده و دمای
برداشت شده مربوط به عمق  5سانتیمتری است .با
افزایش عمق تا  30سانتیمتری ،دقت پیش بینی دما
افزایش یافته است .تاثیر کاربری اراضی بر دقت پیشبینی
دمای عمق خاک در نقاط نمونهبرداری مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد که در کاربری اراضی تپه ماسهای
و اراضی سنگفرش بیابان دمای پیشبینی شده در عمق
 5سانتیمتر نسبت به سایر نقاط نمونهبرداری دقت
پایینتری داشته است .علت آن تفاوت زیاد دمای سطح
زمین با عمق  5سانتیمتری در این نقاط نسبت به سایر
سطوح است .در اراضی سنگفرش بیابان به علت پوشش
تیره رنگ ،دمای سطح زمین نسبت به سایر کاربریهای
اراضی باالتر است .در تپههای ماسهای به دلیل حفظ
رطوبت خاک در الیههای زیرسطحی دمای عمق 5
سانتیمتری به طور قابل توجهی از دمای سطح زمین
کمتر است.

جدول  -8میزان خطا و همبستکی در بررسی قابلیت برآورد دمای عمق خاک بوسیله تصاویر ماهوارهای
متغیر آماری

عمق)(CM

5

10

20

30

R2

0/88

0/84

0/86

0/82

حداقل خطای مطلق
حداکثر خطای مطلق

0/2
3/7

0/1
3/5

0/5
3/6

0/1
3/6
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عمق (سانتیمتر)

()1

()6

()11

()2

()7

()12

() 3

()8

()13

()4

()5

()9

()10

()14

()15

دما (درجه سانتی گراد)
شکل  -5مقایسه دمای برآورد شده به وسیله شبکه عصبی و دمای اندازهگیری در عمق  20 ،10 ، 5و  30سانتیمتر خاک در فصل بهار

نتیجهگیری
دمای خاک یکی از متغیرهای کلیدی در مطالعات
منابع طبیعی و به ویژه ،مطالعات هیدرولوژی و برآورد
مولفههای هیدرولوژیکی از جمله جریانهای سطحی و
مقادیر تبخیر و تعرق است .در پژوهش حاضر مدل شبکه
عصبی مصنوعی برای شبیهسازی دمای خاک در الیههای

مختلف خاک مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد
برای برآورد دمای عمق خاک به وسیله تصاویر ماهوارهای،
روش شبکه عصبی مصنوعی ،روش کارآمدی است و
قابلیت پیشبینی دمای خاک را تا عمق  100سانتیمتر
در تمام فصول دارد .هرچند این روش در بهار و تابستان و
پاییز در عمق  5سانتیمتر کمترین دقت را دارد .دلیل آن

برآورد تغییرات فصلی دمای عمق خاک دشت یزد-اردکان با ...

نیز از دست دادن حرارت در شب تا این عمق و گرم شدن
سطح خاک تا ساعت  10صبح (زمان دریافت تصویر)
است .تحلیل خطای مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در
شبیهسازی دادههای دمای خاک در عمقهای مختلف
خاک نشاندهنده این است که مدل شبکه عصبی دقت
بیشتری در شبیهسازی دادههای دمای خاک در عمقهای
 10تا  50سانتیمتر نسبت به عمقهای  5و 100
سانتیمتر دارد.
مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای دیگر
نشان داد که کمترین دقت پیشبینی دمای عمق خاک با
استفاده از اطالعات دمای هوا و شبکه عصبی مصنوعی
مربوط به عمق  100سانتیمتر است [ .]42این در حالی
بود که در پژوهش فوق از دمای هوا برای پیشبینی
استفاده نموده اند و چون دمای هوا فقط در ایستگاه های
هواشناسی اندازهگیری میشود ،بنابراین ،فقط امکان
پیشبینی دمای عمق خاک را در ایستگاههای هواشناسی
ایجاد کردند .با این حال ،در این پژوهش از تصاویر دمای
سطح زمین برای پیشبینی دمای عمق خاک استفاده
شده است .این فنآوری ،امکان برآورد دمای عمق خاک در
temperature based on surface air
temperature using a wavelet artificial
neural
network.
Meteorological
Applications, 24(4), 603-611.
[5]. Asakereh, H., & Sayadi, F. (2017).
Analysis and Forecasting Drought Days
Using Artificial Neural Networks Model
(Case Study: Station Tehran). Geography
)and Planning, 21(60), 161-167. (in Farsi
[6]. Baaghideh, M., Entezari, A., & Kordi, A.
(2019). Investigation of the Relationship
between Soil Temperature and Climate
Parameters in the Northwest of Iran
(1992-2015). Geography and Regional
Development, 16(1), 307-279.
[7]. Becker, F., & Li, Z. (1990). Towards a
local split window method over land
surfaces. Remote Sensing. 11, 369–393.
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تمام سطوح را فراهم میکند .اما باتوجه این که دما در
واحد زمان و مکان به سرعت تغییر میکند و در تصاویر
دمای سطح زمین ،هر پیکسل مساحتی حدود چند
صدمتر یا کیلومتر را پوشش میدهد ،اعتبارسنجی زمینی
به صورت نقطهای باعث کاهش دقت میگردد ،هر چند
اطالعاتی از دمای خاک در سطح وسیع در کمترین زمان
و بدون صرف هزینه به دست می آید .مقایسه نتایج
پژوهش حاضر با مطالعه سبزیپرور و همکاران که به
مقایسه یافتههای مدل شبکه عصبی در برآورد دمای عمق
خاک در سه اقلیم متفاوت پرداختند [ ]43نشان داد که
در مناطق خشک بر خالف مناطق مرطوب ،با افزایش
عمق دقت برآورد دما کاهش میباید ،همخوانی دارد .با
توجه به این که منطقه مورد مطالعه در منطقه خشک
قرار دارد با افزایش عمق ،دقت برآورد دما نیز افزایش
یافته است .پیشبینی دمای اعماق مختلف خاک در تمام
مناطق حتی نقاط صعب العبور و همچنین تخمین آن
بدون اندازهگیری مستقیم ،میتواند از مزایای بهرهگیری
از مدل شبکه عصبی مصنوعی باشد.
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Abstract
Soil temperature is a key factor that controls physical, chemical and biological properties of soil
and its processes. Since soil temperature is measured at synoptic stations and data availability,
especially in arid lands, is limited, capability of satellite images to estimate soil temperature at
different depths evaluated in the Yazd-Ardakan basin, as the study area. Daily soil temperature at 5,
10, 20, 30, 50 and 100 cm depth measured at synoptic stations of Yazd, Meybod, and Mehriz for the
periods of 2014 to 2016, and Landsat 8 satellite images of were used as the main data in this
research. Then, using split-window surface temperature, Land Surface Temperature (LST) maps
were estimated. Temperature trend from soil surface to a depth of 100 cm were examined
seasonally. Using simple linear regression and artificial neural network techniques, the relationship
between temperature of surface soil and soil temperatures at different depths were predicted.
Results showed that the artificial neural networks had greater accuracy than the linear regression
method in all seasons. The lowest accuracy of this method is related to the soil temperature at 5 cm
depth. Artificial neural networks can be used for predicting of soil temperature till depth of 100 cm,
using land surface temperature obtained by Landsat 8 images. To validate the results, soil
temperatures at depth of 30 cm for 16 selected points in the study area were compared with
estimated soil temperature using Landsat images and artificial neural network. Absolute error of
measurements show that the maximum error was observed to depth of 30 cm (3.7 ℃). Therefore,
using the measured soil surface temperature by applying the split-windows and artificial neural
network can be used to predict soil temperature.
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