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های راداری در پایش الکتریک و بررسی بازپراکنش دادهارزیابی ثابت دی

 های نیمه تجربیخاک شور با استفاده از مدل

 2 مهدی حسنلو، 1محمدمهدی تقدسی

هاي پرديس دانشکده - برداري و اطالعات مکانيدانشکده مهندسي نقشه - ازدوردانشجوي کارشناسي ارشد سنجش7

 دانشگاه تهران - فني
mahdi.taghadosi@ut.ac.ir 

 دانشگاه تهران - هاي فنيپرديس دانشکده - برداري و اطالعات مکانيدانشکده مهندسي نقشه استاديار 2
hasanlou@ut.ac.ir 

 (7931 ارديبهشت ب، تاريخ تصوي7931 آذر)تاريخ دريافت 

 چکیده

شود. پايش هاي زيست محیطي جدي و از معضالت کشاورزي در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب ميشوري خاک يکي از بحران

هايي همراه و توأم با نتايج ضعیف بوده است. استفاده از ازدور اپتیکي با محدوديتو ارزيابي اين پديده در مناطق تحت تأثیر، در سنجش

تواند گامي مؤثر در تشخیص اين پديده الکتريک عارضه ميهاي ديبا توجه به حساسیت سیگنال به ويژگي راداريازدور سنجشپتانسیل 

 آيد به عنوان عامل تعیین کننده بازپراکنشهاي ذاتي سطح به شمار ميالکتريک که از ويژگيدر مناطق تحت تأثیر باشد. ارزيابي ثابت دي

مدلسازي ، اقدام به الکتريکثابت ديبررسي رفتار  با اين پژوهشبر اين اساس مورد توجه است. اي مدلسازي آن و بر يرادارهاي داده

تا تغییرات شوري و رطوبت در  گرفت تجربي ونگ مورد استفاده قرار-نیمهتأثیر شوري نموده است. مدل بازپراکنش رادار در نواحي تحت

تجربي -همچنین از دو مدل نیمه بررسي شود.الکتريک ثابت ديدر قسمت حقیقي و موهومي  هاي مختلف براي انواع بافت خاکفرکانس

Dubois  وOh عمودي استفاده شد تا با مقايسه -افقي و عمودي-در دو قطبش عمودي 7-جهت تخمین بازپراکنش تصاوير ماهواره سنتینل

دهد قسمت نتايج اين پژوهش نشان ميي مورد آزمايش قرار گیرد. بینهاي پیشکارايي مدل 7-آن با مقادير بازپراکنش تصوير سنتینل

گردد. قسمت موهومي نیز  واحدي آن 05تواند باعث افزايش الکتريک متأثر از رطوبت بافت خاک است و تغییر آن ميحقیقي ثابت دي

-کانس موجب کاهش محسوس ثابت ديگردد. همچنین افزايش فرواحد مي 45باشد و موجب تغییر آن تا متأثر از رطوبت و شوري مي

نتايج به  کند.در تشخیص شوري خاک آشکار مي را هاي پايینلزوم استفاده از فرکانسکه  گرددالکتريک در قسمت حقیقي و موهومي مي

را RMSE=2.0704 , Bias=0.9839 و  Dubois مدلرا از  RMSE=2.9554 , Bias=-1.5138هاي بازپراکنش میزان آمده از دقت مدلدست

هاي با ها جهت تخمین بازپراکنش در زمینکند که بیانگر پتانسیل باالي اين مدلهاي متأثر از شوري بیان ميدر زمین Ohبراي مدل 

  خاک شور است.

 شوري، رطوبت مدلسازي بازپراکنش، الکتريک، ، ثابت ديازدور راداريسنجش واژگان کلیدی:

 

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 شوري خاک يک بحران زيست محیطي جدي است

رشد و گسترش اين پديده خصوصاً در مناطقي با . [7]

زيست بوم گرم و خشک، بیابان زايي را افزايش داده و 

شورزايي ي روبرو کرده است. کشاورزان را با مشکالت جد

يکي از داليل اصلي افت خاک و از بین رفتن محصوالت 

یري طیف دور با بکارگازسنجش .[2] کشاورزي است

وسیعي از امواج الکترومغناطیس امکان پايش و نظارت بر 

اين پديده را فراهم نموده است. تشخیص شورزايي در 

ازدور اپتیک با علم به تغییرات در بازتاب طیفي سنجش

قرمز میسر سطوح شور به خصوص باندهاي مرئي و مادون

هاي اپتیک نظیر . با اين حال بکارگیري داده[9]شودمي

هاي چندطیفي و بررسي بازتاب طیفي تصاوير سنجنده

سطوح نمک در اين تصاوير، در نواحي ساحلي با مقادير 

هايي با سطوح رطوبت باال و نیز در نواحي بیاباني با خاک

و نیز  تیره رنگ به دلیل در هم آمیختگي طیف تصوير

 .]4،9،2[ بافت متنوع سطوح شور دشوار به نظر مي رسد

کارگیري تصاوير هاي بهبا در نظر گرفتن محدوديت

-هاي دياپتیک و با توجه به حساسیت سیگنال به ويژگي

هاي مايکروويو، بکارگیري الکتريک عارضه در طول موج

هاي راداري جهت تشخیص خاک شور تصاوير سنجنده

. بازپراکنش رادار بیش از هر [9] رسدتر به نظر ميمطمئن

چیز، تابع پارامترهايي از سنجنده نظیر طول موج ارسالي، 

و نیز تابعي از پارامترهاي سطح  7نوع قطبش، زاويه برخورد

-مورد بررسي نظیر زبري سطح، شیب منطقه، نوع پخش

اشد. در اين بین پارامتر بالکتريک ميو ثابت دي 2کننده

هاي ذاتي جسم مورد نظر الکتريک که از ويژگيثابت دي

قش اساسي نآيد در تعیین بازپراکنش رادار به شمار مي

جهت اين کمیت  و مدلسازي . از اين رو ارزيابي[0،4] دارد

در مناطق تحت تأثیر  هاي راداريبازپراکنش داده تخمین

 از اهمیت بااليي برخوردار است.  شوري

الکتريک هدايت عامل کلیدي در تعیین مقدار ثابت دي

هدايت  .[1]ماده معدني مورد بحث است 9الکتريکي

نشان دهنده میزان امالح هادي موجود در الکتريکي 

کل مواد جامد  باشد و رابطه مستقیمي بامحلول مي

                                                           
1 Incident angle 
2 Scatterer  

3 Electrical Conductivity 

. با اين [1]هاي محلول در آب داردو نمک( TDS4محلول )

اشت وجود نمک در محلول خاک توان بیان دتوصیف مي

. در عین [0]الکتريک دارداثر مستقیم بر مقادير ثابت دي

الکتريک به صورت گیري دقیق ثابت ديحال اندازه

مختلف نشان از هاي با رطوبتايشگاهي براي عناصر آزم

-دهد به طوري که ثابت ديگستردگي بازه مقادير آن مي

باشد و اين در حالي دو مي الکتريک خاک خشک حدوداً

لذا ثبت شده است.  05است که مقدار آن براي آب حدوداً 

تعیین رفتار جهت  نیز، مد نظر قرار دادن عامل رطوبت

هاي متأثر از شوري داراي در زمینيک الکترثابت دي

عالوه بر دو عامل فوق، . [ 0،1،9]اي است اهمیت ويژه

تغییرات در فرکانس موج ارسالي و نیز نوع بافت خاک 

الکتريک در قسمت حقیقي منجر به تغییر میزان ثابت دي

گردد. با توجه به موارد بیان شده در نظر و موهومي مي

گرفتن چهار عامل رطوبت، شوري، فرکانس و بافت خاک 

 الکتريک حائز اهمیت است.    ديجهت مدلسازي ثابت 

-با در نظر داشتن اين نکته که تخمین بازپراکنش داده

تأثیر شوري تا حدود زيادي هاي تحتهاي راداري در زمین

الکتريک خاک در اين نواحي وابسته است، به میزان ثابت دي

بررسي شوري با استفاده از پتانسیل تصاوير راداري در دو 

پذيرد. نخست بررسي و مدلسازي بخش عمده صورت مي

الکتريک و سپس تخمین بازپراکنش رادار با استفاده ثابت دي

هاي بازپراکنشي. موضوعي که در عمده مطالعات از مدل

. پیشین انجام گرفته در اين حوزه نیز مد نظر قرار گرفته است

Wang و همکاران با بررسي اثر رطوبت و شوري بر ثابت دي-

-ن مدلسازي بازپراکنش رادار در قطبشالکتريک و همچنی

( از طريق HHافقي )-( و افقيVVعمودي )-هاي عمودي

اقدام به پايش شوري خاک نمودند. نتايج اين  AIEMمدل 

الکتريک با شوري پژوهش نشان داد قسمت موهومي ثابت دي

يابد. همچنین نتايج اين پژوهش بیانگر اين نکته افزايش مي

عمودي -هاي عموديار در قطبشبود که بازپراکنش راد

(VVو افقي )-( افقيHHتحت ) تأثیر هر دو عامل شوري و

توان از آن جهت تخمین شوري با رطوبت خاک است که مي

و همکاران  Lasne .[0]هاي راداري بهره برد استفاده از داده

-اثر شوري را بر قسمت موهومي ثابت دي 2550در سال 

الکتريک موارد معدني مورد ارزيابي قرار دادند. در اين پژوهش 

هاي استفاده از مدلسازي بازپراکنش رادار با همچنین شبیه

                                                           
4 Total Dissolved Solids 
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IEM  وSPM  گیگاهرتز صورت  1تا  7در گستره فرکانسي

پذيرفت. نتايج اين پژوهش بیانگر اين مسئله بود که میزان 

تأثیر هاي راداري به شوري، تحتحساسیت بازپراکنش داده

عمودي -عامل رطوبت بوده و اين مسئله در قطبش عمودي

(VVبیشتر خود را نشان مي ) در پژوهشي ديگر [1]دهد .

Aly  و همکاران از چندين مدل بازپراکنشي جهت بررسي اثر

شوري بر بازپراکنش رادار استفاده کردند در اين تحقیق از 

در مد استاندارد جهت ارزيابي  RADARSAT-1چهار تصوير 

ي پیشنهادي استفاده شد. نتايج و برآورد دقت مدل بازپراکنش

الکتريک ناشي از اين پژوهش نشان داد مقادير باالي ثابت دي

. همچنین [9]گذارد شوري، اثر زيادي بر بازپراکنش رادار مي

Shao الکتريک اي به ارزيابي ثابت ديو همکاران در مطالعه

خاک در قسمت حقیقي و موهومي و به عنوان تابعي از 

دست آمده شوري، رطوبت و فرکانس پرداختند. نتايج به

الکتريک به بیانگر اين مسئله بود که قسمت حقیقي ثابت دي

تأثیر رطوبت بوده در حالي که قسمت موهومي شدت تحت

 الخصوص درمتأثر از هر دو عامل شوري و رطوبت است علي

تر. نتايج به دست آمده همچنین نشان داد هاي پايینفرکانس

هاي راداري به جهت حساسیت باالتر داده Lو  Cکه باندهاي 

-الکتريک به شوري در اين فرکانسقسمت موهومي ثابت دي

 .[4]تر است ها، براي تشخیص شوري مناسب

 به با در نظر گرفتن موارد مورد بحث، اين پژوهش

الکتريک در ازاي مقادير بررسي و مدلسازي رفتار ثابت دي

در و فرکانس موج ارسالي  رطوبت، مختلفي از شوري

تا با تخمین اين کمیت  پردازدميبا خاک شور  ايمنطقه

در منطقه مطالعاتي، امکان مدلسازي بازپراکنش رادار 

تصاوير  Lو  Cکه باندهاي فراهم گردد. با توجه به اين

اند، در راداري جهت مدلسازي مناسب تشخیص داده شده

و در  Cدر باند  7-اين پژوهش از تصاوير ماهواره سنتینل

( VHفقي )ا-( و عموديVVعمودي )-دو قطبش عمودي

 جهت ارزيابي نتايج مدل بهره گرفته شد. 

 هامواد و روش -2

  منطقه مورد مطالعه  -2-1

 قم شهرستان يمرکز بخش توابع از ييروستا د،یسف کوه

 واقع قمرود دهستان در روستا نيا. است رانيا قم استان در

 بارش نیانگیم با خشک، و گرم ييهوا و آبداراي  و دهيگرد

 و 1/93 يدما حداکثر و حداقل و متریلیم 0/770 انهیسال

با توجه به مجاورت اين روستا به . است گرادیسانت درجه 4/5

 اناتيجر کمبود و نیز عواملي چون قم استان نمک اچهيدر

 از اندازه از شیب و ياصول ریغ برداشت و مناسب يسطح آب

کند، خاک زايي را تشديد ميي که شورينیرزميز آب منابع

همچنین  شوري و قلیائیت نسبتا بااليي را داراست.اين منطقه 

-لوم-رس تا لتیس-لوم ازدر اين ناحیه  يسطح خاک بافت

 شیب نسبتا ماليمي )صفر تا دو درصد( و بوده ریمتغ لتیس

دارد. نماي کلي منطقه مطالعاتي و مجاورت اين شهرستان به 

ارث است که برگرفته از گوگل 7درياچه نمک قم در شکل 

داده شده است. انجام عملیات میداني در منطقه نشان 

 77/72/7930مطالعاتي جهت بررسي وضعیت خاک به تاريخ 

صورت پذيرفت و در طي آن سطوح مختلف خاک و نیز 

شوري پیرامون منطقه مورد ارزيابي قرار گرفتند. همچنین در 

اين منطقه تعدادي نقاط نمونه انتخاب شد تا بتوان از آن 

 هاي راداري بهره برد.بازپراکنش دادهجهت مدلسازي 

 
 ارثبرگرفته از گوگلسفید در استان قم و درياچه نمک استان در مجاورت اين منطقه تصوير شهرستان کوه -7شکل
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 تصاویر مورد استفاده -2-2

اخذ شده  7-سنتینل در اين پژوهش از تصاوير ماهواره

سفید که در دو از منطقه کوه 74/72/7930در تاريخ 

( در VVعمودي )-( و عموديVHافقي )-قطبش عمودي

-در دسترس رايگان قرار دارند استفاده شد. پیش Cباند 

پردازش اين تصاوير در چند مرحله با انجام تصحیحات 

راديومتريکي، حذف نويز اسپکل، تصحیحات هندسي و 

تصحیحات زمیني صورت پذيرفت. سپس تصاوير سیگمانات 

عمودي از اين منطقه -افقي و عمودي-در دو قطبش عمودي

ابي مدل بازپراکنشي مورد استفاده استخراج شد تا براي ارزي

تصاوير سیگمانات در دو قطبش  2قرار گیرد. شکل 

 دهد. عمودي را نمايش مي-افقي و عمودي-عمودي

  
 ب الف

 عمودي-عموديافقي و ب( -سفید در دو قطبش. الف( عمودياز منطقه کوه 7-تصاوير سیگمانات ماهواره سنتینل -2شکل
 

 الکتریکمدلسازی ثابت دی -2-3

به طور کلي جهت مدلسازي ثابت دي الکتريک در 

نواحي تحت تأثیر شوري و رطوبت، خاک مورد نظر 

، هوا، نمک 7ترکیبي از چهار ماده اجزاي جزيي خاک

-در نظر گرفته مي 2موجود در خاک و آب آزاد و پیوندي

قرار گرفتن اين عوامل در کنار يکديگر و محاسبه شود. 

الکتريک براي هر يک از اجزاي آن، تعیین کننده ثابت دي

-الکتريک اين ترکیب خواهد بود. دو مدل نیمهثابت دي

الکتريک چنین ترکیبي يکي تجربي براي تعیین ثابت دي

پیشنهاد  Wang[0]و ديگري توسط  Dobson [3] توسط

 Wang شده است. از آن جا که مدل پیشنهادي توسط

الکتريک را به طور مجزا امکان بررسي تغییرات ثابت دي

( حاصل از ماده به 𝑊𝑡)9براي مقادير مختلف رطوبت انتقالي

کند، در اين پژوهش پذير ميمکانعنوان تابعي از رطوبت، ا

الکتريک استفاده شده از اين مدل براي تعیین ثابت دي

الکتريک اين ( نحوه محاسبه ثابت دي7است. معادله )

 Wangترکیب را بر اساس معادله به دست آمده توسط 

                                                           
1 Soil Particles 
2 Bound water 

3 Transition Moisture 

 𝑚𝑣مقدار رطوبت انتقالي، 𝑊𝑡 در آن که  کندبیان مي

الکتريک آب ثابت دي 𝜀𝑤رطوبت موجود در بافت خاک، 

-ثابت دي 𝜀𝑟الکتريک هوا و ثابت دي 𝜀𝑎  ،4تخلخل 𝑃 آزاد،

 باشد. الکتريک ذرات خاک مي

(7) ε = Wtεx + (mv − Wt)εw + (P − mv)εa + (1 − P)εr 

نیز براي مقادير رطوبت انتقالي بیش از  𝜀𝑥مقدار 

( و براي مقادير رطوبت انتقالي 2رطوبت خاک، از معادله )

آيد. در ( به دست مي9وبت خاک، از معادله )کمتر از رط

-ثابت تجربي مي 𝛾الکتريک يخ و ثابت دي 𝜀𝑖(، 2رابطه )

باشد. بر اين اساس با محاسبه میزان تخلخل و رطوبت 

گردد. الکتريک محاسبه ميانتقالي خاک منطقه ثابت دي

( چگونگي محاسبه اين دو عامل را نشان 0( و )4معادالت )

اين اساس رطوبت انتقالي بافت خاک تابعي از دهد. بر مي

درصد رس و شن موجود در آن است. همچنین میزان 

بدست  7مطابق جدول  1و چگالي واقعي 0چگالي ظاهري

                                                           
4 Porosity 
5 Bulk Density 

6 Real Density 
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هاي به دست آمده از چهار ويژگي بیانگرآيد. اين جدول مي

 باشد.مي در منطقه مطالعاتينوع بافت خاک 

(2) 
 εx =  εi + (εw − εi)

mv

Wt

γ                Wt >  Mv 

(9) 
εx =  εi + (εw − εi)γ                      Wt <  Mv 

(4) Wp = 0/06774 − 0/00064sand(%) 

+ 0/00478clay(%) 
Wt = 0/49Wp + 0/165 

(0) 
P = 1 −

ρb
ρs

⁄  

 منطقه مطالعاتي در به دست آمدهخاک  هايويژگي -7جدول

رطوبت 

 (𝑊𝑡انتقالي)

نقطه 

 (𝑊𝑝پژمردگي)
 (Pتخلخل)

نوع خاک/ ويژگي 

 محاسبه شده

 لوم 9000/5 7910/5 2973/5

 سیلت-لوم 4707/5 7241/5 2217/5

 رس 0534/5 9970/5 9211/5

 سیلت-رس 4020/5 2403/5 2015/5

با اين حال اثر تغییرات شوري در مدلسازي انجام شده 

رفته کار الکتريک بهقابل مشاهده نیست، چرا که ثابت دي

( براي آب آزاد در نظر گرفته شده 0تا ) (2در معادالت )

-( ثابت دي0( تا )2بنابراين با تغییر در معادالت ) است.

الکتريک آب آزاد الکتريک آب شور را جايگزين ثابت دي

 گیريم.( در نظر مي1کرده و معادله را به فرم )

(1)  

ε = Wtεsx +  (mv − Wt)εsw + (P − mv)εa + (1
− P)εr 

εsx =  εi + (εsw − εi)
mv

Wt
γ           Wt >  Mv 

εsx =  εi + (εsw − εi)γ                  Wt <  Mv 

الکتريک محلول نمک مقدار ثابت دي 𝜀𝑠𝑤که در آن 

 7پذيريباشد. مقدار نفوذدر قسمت حقیقي و موهومي مي

براي محلول نمک چنین ترکیبي به شکل  2و ضريب اتالف

 باشد. ( مي3( تا )1معادالت )

(1)    εsw = ε′sw − ε′′swi 

(0)  
ε′

sw = εsw∞ +
εsw0 − εsw∞

1 + (2πτswf)2 

(3)  
 ε′′

sw = (2πτswf) (
εsw0 − εsw∞

1 + (2πτswf)2) +
σmv

2πfϵ0
 

                                                           
1 Permittivity 

2 Loss Factor 

فرکانس در واحد   𝑓آب،  زمان آرامش 𝜏𝑠𝑤که در آن 

، 9الکتريک آب شور در حالت ايستاثابت دي 𝜀𝑠𝑤0هرتز، 

𝜀𝑠𝑤∞ 4الکتريک آبحد باالي فرکانس ثابت دي ،𝜖0  ضريب

8/854  فضاي آزاد که مقدار آن برابر پذيرينفوذ × فاراد 10−12

در واحد زيمنس  0مقدار موثر هدايت الکتريکي 𝜎𝑚𝑣بر متر و 

 باشد. بر متر است که متناسب با شوري مي

 مدلسازی ضریب بازپراکنش رادار -2-4

هاي متنوعي جهت تخمین بازپراکنش رادار اعم از مدل

در طي سالیان  تجربيهاي تئوري، تجربي و يا نیمهمدل

اخیر توسعه داده شده است که بسته به نوع قطبش، 

هاي شرايط منطقه مطالعاتي و نوع کاربرد دربردارنده جواب

مطلوب و گاها ضعیفي بوده است. در اين پژوهش با توجه 

در دو قطبش  7-که تصاوير ماهواره سنتینلبه اين

عمودي در دسترس قرار دارند -افقي و عمودي-عمودي

هاي همسان و ستي مدلي انتخاب گردد تا بتواند قطبشباي

غیر همسان را تخمین بزند. بر اين اساس در اين تحقیق از 

جهت مدلسازي قطبش  Duboisتجربي دو مدل نیمه

جهت مدلسازي قطبش  Ohعمودي و مدل -عمودي

معادالت  77و  75افقي استفاده شده است. روابط -عمودي

ش رادار را با استفاده از مدل مربوط به مدلسازي بازپراکن

Dubois (75 و )Oh (77نشان مي ) .دهد 

(75) 
σ°

VV= 

10-2.35 (
cos3θ

sin3θ
) 100.046.εr. tan θ(K.hrms . sin θ)1.1λ0.7 

(77) 𝜎°
𝐻𝑉

𝜎°
𝑉𝑉

⁄ = 0.23√|
1 − √𝜀𝑟

1 + √𝜀𝑟

|

2

(1 − 𝑒−𝐾.ℎ𝑟𝑚𝑠) 

قدر مطلق  𝜀𝑟زاويه فرود براي هر پیکسل،  𝜃که در آن 

عدد  Kالکتريک در قسمت حقیقي و موهومي، ثابت دي

طول موج باند  𝜆انحراف معیار ارتفاع سطح و  ℎ𝑟𝑚𝑠موج، 

C که براي دستیابي به مقدار باشد. ضمن آنميℎ𝑟𝑚𝑠  از

مدل رقومي ارتفاعي منطقه برگرفته از داده رقومي 

SRTM 1Arc  استفاده شد. بر اين اساس با اختصاص موارد

سازي انجام الکتريک از مدلثابت ديفوق و همچنین 

گرفته در مرحله قبل، تخمین بازپراکنش رادار صورت 

                                                           
3 Static Dielectric Constant of Saline Water 
4 High Frequency Limit of the Dielectric Constant of water 

5 Effective Conductivity  
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آمده از تصاوير پذيرفته و سپس با مقادير به دست

هاي گردد. براي برآورد دقت مدلمقايسه مي 7-سنتینل

استفاده شد و براي   Biasو  RMSEارزيابي نیز از دو معیار 

ها با مقادير به با مقايسه آنبیني هاي پیشهريک از مدل

، اين دو معیار محاسبه 7-دست آمده از تصوير سنتینل

( معادالت مربوط به محاسبه اين 79( و )72شد. روابط )

 دهد.دو عامل را نمايش مي

(72) 𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
 ∑(𝑂𝑏𝑠𝑖 − 𝑃𝑟𝑑𝑖)2

𝑛

𝐼=1

 

(79) 𝐵𝑖𝑎𝑠 =  
1

𝑁
∑(𝑂𝑏𝑠𝑖 − 𝑃𝑟𝑑𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 نتایج و بحث -3

قسمت در الکتريک که رفتار ثابت دينظر به اين

باشد، لذا دو حقیقي و موهومي از يکديگر متمايز مي

قسمت حقیقي و موهومي از يکديگر جدا در نظر گرفته 

الکتريک بنابر معادالت بیان شده شده و مدلسازي ثابت دي

تأثیر تغییرات شوري، رطوبت و تحت، براي انواع بافت خاک

  گیرد.تحلیل قرار ميتجزيه بررسي و  فرکانس مورد

الکتریک تحت تأثیر اثر شوری بر ثابت دی -3-1

 مقادیر مختلف رطوبت

 Lبا فرض ثابت بودن فرکانس موج ارسالي در سه باند 

الکتريک بر حسب شوري ، تغییرات ثابت دي Xو  Cو 

درصد مورد  05تا  75براي مقادير مختلف رطوبت از 

نتايج به دست آمده در  9. شکل گرفته استآزمايش قرار 

سه قرکانس متفاوت را در دو قسمت حقیقي )راست( و 

-ضمن آن دهد.موهومي )چپ( براي خاک لومي نشان مي

هاي درصد تحت گام 05تا  75که افزايش رطوبت خاک از 

 ده درصدي از پايین به باال اتفاق افتاده است.

   
 ج ب الف

   
 و ه د

 C( باند ج، دگیگاهرتزL  (4/7 ،)( باند ، بدرصد. الف 05و 45، 95، 25، 75الکتريک بر حسب شوري براي مقادير رطوبت تغییرات ثابت دي -9شکل

 گیگاهرتزX (10/75 )( باند ه، وگیگاهرتز( و  4/0)

 

دهد با اين قسمت نشان مينتايج به دست آمده در 

الکتريک افزايش افزايش شوري قسمت موهومي ثابت دي

بیشتر  هاي پايینکند و اين افزايش در فرکانسپیدا مي

هاي باالتر نظیر باند مشهود است به طوري که در فرکانس

X  تقريبًا اين مقدار ثابت شده و تأثیر افزايش شوري بر آن

ال تغییر شوري در تمامي مقدار ناچیزي است. در عین ح

تأثیر است و در ها بر قسمت حقیقي تقريباً بيفرکانس

جزيي کاهش بسیار تر نمودار مقدار هاي پايینفرکانس

تغییر رطوبت )افزايش از  مورد دهد. عالوه بر ايننشان مي

-پايین به باال( منجر به تغییر در هر دو قسمت ثابت دي

هاي پايین ر فرکانسالکتريک شده است و اين تغییر د

 شود. بیشتر مشاهده مي
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الکتریک تحت تأثیر رطوبت بر ثابت دی -3-2

 تأثیر مقادیر مختلف شوری

با توجه به نتايج فوق و مشاهده تأثیر مستقیم رطوبت 

الکتريک، بررسي الگوي تغییرات در بر مقادير ثابت دي

قسمت حقیقي و موهومي بر حسب رطوبت مورد لزوم بوده 

نتايج به دست آمده از  4شود. شکل پرداخته ميکه به آن 

الکتريک بر حسب رطوبت را در سه تغییرات ثابت دي

 755در ازاي افزايش شوري از صفر تا فرکانس مورد اشاره 

  دهد.نمايش مي درصدي 25هاي درصد تحت گام

   

 ج ب الف

   
 و ه د

 C( باند ج، دگیگاهرتزL  (4/7 ،)( باند ، بدرصد. الف755و 05، 15، 45، 25، 5الکتريک بر حسب رطوبت براي مقادير شوري تغییرات ثابت دي -4شکل

 گیگاهرتزX (10/75 )( باند ه، وگیگاهرتز( و  4/0)

 

 شود عامل رطوبت تأثیر قابلگونه که مالحظه ميهمان

گذارد. الکتريک مياي بر هر دو قسمت ثابت ديمالحظه

تر اين روند افزايشي شتاب بیشتري هاي پايیندر فرکانس

واحد  05را داراست و در قسمت حقیقي چیزي در حدود 

واحد افزايش با تغییر  45و در قسمت موهومي حدودا 

شود. با افزايش رطوبت مشاهده مي 0/5تا  7/5رطوبت از 

احد حجم اين روند افزايشي کاهش يافته و ثابت خاک در و

کند. ذکر اين نکته الکتريک به مقدار ثابت میل ميدي

حائز اهمیت است که با افزايش فرکانس موج ارسالي 

اگرچه رفتار يکساني در الگوي تغییرات قسمت حقیقي و 

شود. اما دامنه تغییرات آن به خصوص موهومي ديده مي

محسوس پیدا کرده است. با علم در قسمت حقیقي کاهش 

به اين موضوع اثر تغییرات فرکانس بر الگوي رفتاري ثابت 

 گردد.دي الکتريک بررسي مي

 

 

 

 الکتریک اثر فرکانس موج ارسالی بر ثابت دی -3-3

جا که بر طبق نتايج به دست آمده، تغییرات از آن

گذارد جهت الکتريک تأثیر ميرطوبت و شوري بر ثابت دي

-بررسي اثر تغییرات فرکانس موج ارسالي بر ثابت دي

الکتريک بايستي اين دو مقدار ثابت فرض شوند. بر اين 

گیرد. در قسمت اول اساس ارزيابي در دو مرحله انجام مي

 15) ثابت فرض شدهخاک به طور کلي  مقدار رطوبت

قسمت حقیقي و و نمودارهاي تغییرات فرکانس بر  درصد(

 75تا  7در بازه فرکانسي  موهومي براي شوري هاي متغیر

 -0گردد )شکلگیگاهرتز جهت بررسي رفتار آن تعیین مي

خاک به طور کلي  در قسمت دوم شوري مورد الف و ب(.

)در  و نمودارهاي تغییرات فرکانسدرصد(  15ثابت بوده )

براي  بر قسمت حقیقي و موهومي گیگاهرتز( 75تا  7بازه 

مورد ج و  -0)شکل آيدمقادير متغیر رطوبت به دست مي

 .د(

31



 

ي
 د

ت
ثاب

ي 
ياب

رز
ا

 و 
ک

ري
کت

ال
ده

 دا
ش

کن
پرا

باز
ي 

رس
بر

ش
پاي

در 
ي 

دار
 را

ي
ها

 ...
 

  
 ب الف

  
 د ج

( ج، د و شوري متغیر. درصد 15( رطوبت ثابت ، بالف و رطوبت. الکتريک بر حسب فرکانس براي مقادير مختلف شوريتغییرات ثابت دي -0شکل

 و رطوبت متغیر. درصد 15ثابت  شوري

 

نتايج به دست آمده گوياي اين مطلب است، که 

افزايش فرکانس فارغ از مقادير متنوع شوري و رطوبت 

منجر به کاهش ثابت دي الکتريک در قسمت حقیقي و 

-هاي پايینگردد. تأثیر اين کاهش در فرکانسموهومي مي

ز تأثیر آن در گیگاهرتز( بیش ا 0تا  7تر )محدوده بین 

-0مقادير باالي فرکانس است. با افزايش فرکانس بیش از 

الکتريک در ازاي مقادير مختلف گیگاهرتز ثابت دي 1

رطوبت و شوري به يکديگر نزديک شده و اعداد مشابهي را 

الکتريک که دهند. در قسمت حقیقي ثابت دينمايش مي

ده متناسب با رطوبت است، هرچه رطوبت جسم بیشتر بو

اين کاهش شديدتر اتفاق افتاده است و براي رطوبت کم 

درصد( تقريباً ثابت مانده و مقدار آن با افزايش 75)

فرکانس تغییر محسوسي نکرده است. در قسمت موهومي 

کمي افزايش و سپس  با افزايش فرکانس مقدار آن ابتدا

هاي پايین امکان فرکانس الگو براي اين يابد.کاهش مي

الکتريک بر مختلف ثابت دي ل شدن بین مقاديرتمايز قائ

 آورد.مي حسب رطوبت و شوري را فراهم

 

 

 الکتریکتأثیر بافت خاک بر ثابت دی -3-4

دهنده خاک در جهت بررسي اثر بافت و اجزاي تشکیل

الکتريک در قسمت منطقه مورد مطالعه بر ثابت دي

مقادير محاسبه شده مطابق توجه به  حقیقي و موهومي، با

الکتريک براي چهار نوع مدلسازي ثابت دي 7با جدول 

صورت سیلتي -سیلتي، رس و رس-خاک لومي، لوم

-با توجه به تأثیر زياد مقادير رطوبت بر ثابت دي .پذيرفت

الکتريک و به جهت امکان بارز نمودن هرچه بیشتر 

 هايي با جنسالکتريک براي خاکتغییرات ثابت دي

مختلف، نمودارهاي اين بخش بر حسب رطوبت تهیه شدند 

به اين و مقادير شوري و فرکانس ثابت فرض شدند. 

نوع بافت  چهارترتیب، ابتدا مقادير رطوبت انتقالي، براي 

( 0( و )4خاک موجود در منطقه بر اساس معادالت )

و سپس با توجه به رطوبت مد نظر، يکي از  شدهمحاسبه 

نهايي   𝜺به دست آوردن و  𝜺𝒙 ( براي تعیین 1ادالت )مع

نتايج به دست آمده براي چهار نوع کار گفته شده است. به

 باشد.مي 1پوشش در قسمت حقیقي و موهومي به شکل 
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 .الکتريکثابت دي حقیقيالکتريک ب( قسمت ثابت دي موهوميالف( قسمت  الکتريک براي چهار نوع بافت عمده خاک موجود در منطقهتغییرات ثابت دي -1شکل
 

اجزاي تشکیل  دهد خاک بانتايج به دست آمده نشان مي
دهنده متفاوت تقريبًا نمايانگر يک الگوي رفتاري واحد در 

هاي باشد. در اين بین خاکدي الکتريک ميتغییرات ثابت 
--هاي رسي و سیلتيو همچنین خاک لومي-لومي و سیلتي

ي خود رسي به خاطر نزديکي ساختار اجزاي تشکیل دهنده
رسد بیشتر به يکديگر شباهت دارند. با اين حال به نظر نمي

علم به اجزاي تشکیل دهنده بافت خاک بتواند نمايانگر 
الکتريک در قسمت حقیقي تغییرات عمده در تغییرات ثابت دي

تايج به دست آمده گوياي اين مطلب است و موهومي باشد. ن
که ترکیب عوامل تأثیر گذار شوري، رطوبت و فرکانس نقش به 

  کند.الکتريک ايفا ميمراتب بیشتري در تعیین رفتار ثابت دي
-هاي انجام گرفته براي ثابت ديبا توجه به مدلسازي

الکتريک و ارزيابي تغییرات آن ناشي از شوري، رطوبت، 
افت خاک، تخمین بازپراکنش رادار با استفاده فرکانس و ب

هاي بازپراکنشي ياد شده در بخش قبل انجام از مدل
 شود.گرفته است که به آن پرداخته مي

تخمین بازپراکنش رادار با استفاده از  -3-5

 تجربی های نیمهمدل

-جهت مدلسازي بازپراکنش رادار در دو قطبش عمودي
نیاز با توجه به موقعیت  افقي، مقادير مورد-عمودي و عمودي

نقاط نمونه برداشتي در اين روابط جايگذاري شد تا تخمین 
( براي 𝜃بازپراکنش رادار براي اين نقاط انجام گیرد. زاويه فرود )

 7-اي از تصوير سنتینلهاي تصوير ماهوارهتمامي پیکسل
استخراج شده و با توجه به موقعیت مکاني برداشت نقاط نمونه 

اي امکان بازيابي قادير متناظر آن روي تصوير ماهوارهو تعیین م
زواياي فرود فراهم گرديد. براي مقادير انحراف معیار ارتفاعي با 
توجه به مدل رقومي ارتفاعي منطقه و محاسبه انحراف معیار 

هاي متناظر مقادير جايگزين براي هر پیکسل و انتخاب پیکسل
ز از نمودارهاي به دست الکتريک نیشدند. براي تعیین ثابت دي

آمده با توجه به رطوبت بسیار پايین خاک منطقه و غلظت 
 Cباالي شوري مقادير قسمت حقیقي و موهومي براي باند 

′𝜺تخمین زده شد) = 8 , 𝜺′′ = (. سپس قدر مطلق اين 13
( مورد استفاده قرار 77( و )75مقدار براي استفاده در روابط )

λبرابر  Cگرفت. میزان طول موج نیز براي باند  = 5.56𝑐𝑚  و
𝐾عدد موج طبق رابطه  =  

2𝜋

𝜆
محاسبه گرديد. در نهايت  

زده شده توسط مقادير به دست آمده از بازپراکنش تخمین
کار گرفته شده و مقادير بازپراکنش تجربي بههاي نیمهمدل
روي نمودار با يکديگر مقايسه شده و میزان  7-ي سنتینلداده

RMSE  وBias  ها محاسبه جهت برآورد دقت و ارزيابي مدل
 دهد. نتايج مدلسازي انجام گرفته را نمايش مي 1شد. شکل 

  
 ب الف

تجربي . الف( مدلسازي با استفاده از مدل نیمه7-افقي از تصاوير سنتینل-عمودي و عمودي-بازپراکنش رادار در دو قطبش عمودي مدلسازي -1شکل

Oh تجربي افقي. ب( مدلسازي با استفاده از مدل نیمه-در قطبش عموديDubois عمودي-در قطبش عمودي 
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 تحلیل و بحث -4

الکتريک بي نتايج به دست آمده از رفتار ثابت ديارزيا

تحت تاثیر تغییرات شوري، رطوبت، و فرکانس موج ارسالي 

-دربردارنده نتايج زير است. اول( قسمت حقیقي ثابت دي

الکتريک بیش از هر چیز تحت تأثیر عامل رطوبت است. 

 15درصد تا رطوبت  75تغییر رطوبت از مقادير نسبتا کم 

تغییرات گسترده در مقدار حقیقي ثابت درصد موجب 

دستخوش  00تا حدود  0الکتريک شده و عدد آن را از دي

درصد  95کند. شتاب اين تغییرات تا رطوبت تغییر مي

درصد است.  15تا  95بیش از مقدار آن براي رطوبت بین 

با اين حال با تغییر مقادير شوري در قسمت حقیقي تغییر 

شود و نمودارها با شوري متفاوت گسترده اي مالحظه نمي

اند. دوم( قسمت موهومي ثابت بر روي يکديگر قرار گرفته

باشد و الکتريک که متناسب با هدايت الکتريکي آب ميدي

بر طبق انتظار تحت تأثیر تغییرات شوري است و مقدار آن 

تا شوري اشباع خاک حدودا  25براي خاک غیر شور از 

درصد، مقدار  05ايش رطوبت تا کند. با افزتغییر مي 40

-ضريب اتالف بر اساس تغییرات شوري، بیشتر تغییر مي

درصد با شتاب بیشتر و  95کند و اين مقدار، تا رطوبت 

توان بیان شود. به عبارتي ميبعد از آن تقريبًا ثابت مي

داشت اگر رطوبت کافي وجود نداشته باشد تغییرات 

نیست و در قسمت موهومي بر اساس شوري محسوس 

واقع رطوبت تعیین کننده نرخ افزايش شوري در تغییر 

الکتريک در قسمت موهومي است. سوم( تغییرات ثابت دي

فرکانس موج ارسالي بر هر دو قسمت حقیقي و موهومي 

الکتريک اثر مستقیم دارد. بررسي رفتار ثابت ثابت دي

گیگاهرتز نشان  75تا  7الکتريک در فرکانس هاي بین دي

هنده افت اين مقادير با افزايش فرکانس موج ارسالي د

است. در قسمت حقیقي با فرض رطوبت بیشتر، اين افت 

يابد، قسمت شديدتر است و هرچه فرکانس افزايش مي

-الکتريک به سمت مقدار ثابت میل ميحقیقي ثابت دي

درصد(  75)مقادير رطوبت  ترهاي پايینکند. در رطوبت

قسمت حقیقي تقريباً ثابت است و  الکتريک درثابت دي

فرکانس موج ارسالي بر روي آن اثري ندارد. تغییر ضريب 

اتالف بر اساس تغییرات فرکانس نیز تقريباً مشابه الگوي 

-پذيري است، با اين تفاوت که اوالً در فرکانسرفتاري نفوذ

گیگاهرتز، قسمت موهومي کمي افزايش و  4تا  2هاي 

رات آن براي مقادير مختلفي از سپس کاهش دارد و تغیی

شوري و رطوبت بیشتر قابل تشخیص است و ثانیًا محدوده 

اعداد بدست آمده براي آن به نسبت قسمت حقیقي 

محدودتر و بر همین اساس اثر تغییرات رطوبت بر روي آن 

کمتر محسوس است. با اين حال بر خالف قسمت حقیقي، 

الکتريک مؤثر تغییرات شوري در قسمت موهومي ثابت دي

گیري است. چهارم( مقايسه الگوي رفتاري و قابل اندازه

گر اين الکتريک و تحلیل نتايج به دست آمده بیانثابت دي

هاي موضوع است که استفاده از تصاوير راداري با فرکانس

هاي بلندتر، امکان تمايز و تشخیص پايین و طول موج

الکتريک در ديثابت شوري را با توجه به حساسیت باالتر 

مقادير مختلف رطوبت و به  قسمت حقیقي و موهومي

-کند. عالوه بر اين تعیین ثابت ديشوري بهتر فراهم مي

هاي باالتر به دلیل الکتريک به روش ونگ براي فرکانس

هاي سطح، منجر به نتايج ضعیف و عدم بازنمايي ويژگي

مشکل  شود و مدلسازي بازپراکنش رادار را باغیر واقعي مي

 سازد. مواجه مي

گیري رطوبت و هاي سطح و اندازهاگرچه علم به ويژگي

-شوري در منطقه مورد مطالعه امکان مدلسازي ثابت دي

سازد، با الکتريک را مطابق با روند انجام گرفته میسر مي

-تر مستلزم تعیین ثابت دياين حال حصول نتايج دقیق

-هاي دقیق اندازهدستگاهالکتريک با ادوات آزمايشگاهي و 

 گیري است.

-هاي عموديمدلسازي بازپراکنش رادار در قطبش

افقي بیانگر پتانسیل تخمین میزان -عمودي و عمودي

تجربي هاي نیمهبازپراکنش رادار با استفاده از مدل

Dubois  وOh رغم اي متأثر از شوري است. عليدر منطقه

بیني شده و پیش ناهمگوني که در بعضي نقاط بین مقادير

شود مقادير به دست میزان واقعي آن از تصوير مشاهده مي

آمده در هر دو مدل تا حدود زيادي منطبق با واقعیت 

تواند ناشي از مقادير اولیه غیر ها مياست. اين ناهمگوني

ها، برآورد ناصحیح میزان دقیق جايگذاري شده در مدل

ها ناکارآمدي مدلالکتريک و همچنین ضعف و ثابت دي

که  7-اي سنتیلباشد. با توجه به محدوديت تصوير ماهواره

افقي از -عمودي و عمودي-تنها در دو قطبش عمودي

گذارد، بررسي و ارزيابي ديگر منطقه تصوير در اختیار مي

جهت  IEMو يا  POMيا  SPMبیني نظیر هاي پیشمدل

فقي و ا-هاي ديگر چون افقيتخمین بازپراکنش در قطبش

عمودي فراهم نبود. با اين حال جهت ارزيابي -يا افقي

و تخمین میزان بازپراکنش در  7-پتانسیل تصوير سنتینل
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 Ohو  Duboisهاي متأثر از شوري از دو مدل زمین

-استفاده شد و نتايج قابل قبولي به دست آمد. در پژوهش

 4کارگیري تصاوير در هر هاي آينده اوال بايستي با به

بیني براي تخمین هاي پیشپتانسیل اين مدل قطبش

هاي شور سنجیده شود و با مقايسه بازپراکنش در زمین

هاي به دست آمده بهترين مدل در بهترين قطبش دقت

انتخاب گردد و ثانیا اين پتانسیل در جهت تخمین سطوح 

 شور با استفاده از تصاوير راداري مورد استفاده قرار گیرد.   

 گیرینتیجه -5

الکتريک به عنوان اين پژوهش به بررسي ثابت دي

ي راداري هادهگذار در بازپراکنش دامؤلفه مهم و تأثیر

هايي متأثر از تا با تخمین آن در زمین پرداخته است

. ثابت شوري، امکان مدلسازي بازپراکنش رادار فراهم گردد

آيد، الکتريک که از خصوصیات ذاتي سطح به شمار ميدي

هاي گوناگون ها و پديدهت و ارزيابي ويژگيجهت شناخ

محیطي و نیز مدلسازي بازپراکنش رادار بسیار حائز 

تواند به شکل الکتريک ميباشد. تعیین ثابت دياهمیت مي

برداري از عارضه مورد نظر انجام شود آزمايشگاهي و نمونه

و مقادير آن در دو قسمت حقیقي و موهومي به دست آيد. 

گیري اندازه ،تررغم نتايج بهتر و دقیقعليو  با اين حال

ي همواره میسر نیست و خود دربردارندهاين کمیت 

الکتريک و مشکالتي است. از اين رو مدلسازي ثابت دي

تشخیص عوامل مؤثر بر آن جهت تعیین مقادير اين کمیت 

-تواند مورد توجه قرار گیرد. بر اين اساس مدل نیمهمي

الکتريک را در ازاي رات ثابت ديتجربي ونگ که تغیی

هاي مختلف مقادير مختلف رطوبت و شوري در فرکانس

کار گرفته شد. بررسي رفتار ثابت دهد بهمد نظر قرار مي

الکتريک در قسمت حقیقي و موهومي به ازاي مقادير دي

شوري و رطوبت متغیر در فرکانس هاي مختلف انجام 

قیقي ثابت پذيرفت و طي آن مشخص گرديد قسمت ح

الکتريک بیش از هر چیز تحت تأثیر رطوبت و قسمت دي

موهومي تحت تأثیر شوري و رطوبت است. همچنین نتايج 

الکتريک به اين تحقیق نمايانگر کاهش محسوس ثابت دي

ازاي افزايش فرکانس و نزديک شدن مقادير آن به يکديگر 

باشد که ضرورت در هر دو قسمت حقیقي و موهومي مي

هاي بلندتر را در گیري تصاوير راداري با طول موجبکار

-تشخیص شورزايي به دلیل حساسیت بیشتر ثابت دي

ها مشخص الکتريک به رطوبت و شوري در اين فرکانس

با توجه به اين مسئله مدلسازي بازپراکنش رادار  کند.مي

و براي  Cدر باند  7-با استفاده از تصاوير ماهواره سنتینل

هايي افقي در خاک-عمودي و عمودي-يدو قطبش عمود

کارگیري دو با سطوح شور انجام گرفت و در طي آن با به

تخمین زده  بازپراکنش Ohو  Duboisتجربي مدل نیمه

شد. با مقايسه اين مقادير با مقادير به دست آمده از تصوير 

ها پتانسیل بااليي مشخص گرديد اين مدل 7-سنتینل

دار در نواحي با خاک شور دارا براي تخمین بازپراکنش را

توان از اين پتانسیل در جهت تهیه نقشه باشند که ميمي

 سطوح شور با استفاده از تصاوير راداري اقدام نمود.  
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