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رطوبت سطحی خاك متغیر مهمی است که نقش حیاتی در مدیریت منابع آب و خاك دارد .برآورد این پارامتر یکی از کاربردهای مهم سنجش
از دور به حساب میآید .یکی از تکنیک های سنجش از دور برای برآورد دقیق این پارامتر ،مدلهای دادهمحور است .در این پژوهش رطوبت
حجمی سطح خاك با استفاده از مدلهای دادهمحور ،روش رگرسیون بردار پشتیبان ) (SVRو روش شبکه عصبی مصنوعی چندالیه پرسپترون
) ،(ANN-MLPبرآورد شده است .پارامتر های دو مدل با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ژنتیک بهینه شده است .برآورد رطوبت حجمی سطح
خاك با دو مدل باال با استفاده از دو نوع تصویر سنتینل 1و سنتینل 2انجام شده است؛ که باندهای بهینه تصویر سنتینل 2با استفاده از
الگوریتم بهینهسازی ژنتیک مشخص شده اند .پس از برآورد نقشه رطوبت حجمی سطح خاك از دو روش با استفاده از تصاویر سنتینل 1و
سنتینل ،2چهار خروجی با یکدیگر مقایسه شدهاند  .برآورد رطوبت حجمی سطح خاك با روش رگرسیون بردار پشتیبان با استفاده از تصویر
سنتینل 1بهترین دقت و برآورد این پارامتر با روش شبکه عصبی مصنوعی چندالیه پرسپترون با استفاده از تصویر سنتیل 2بدترین دقت را
داشته است .دقت در این پژوهش با استفاده از مربع ضریب همبستگی رطوبت حجمی سطح خاك برآورد شده و رطوبت حجمی سطح خاك
اندازهگیری شده ) (𝑅2محاسبه شده است که بهترین و بدترین ضریب همبستگی به ترتیب 4/952 ،برای تصویر سنتینل 1با روش رگرسیون
بردار پشتیبان و  4/042برای تصویر سنتینل 2با روش شبکه عصبی مصنوعی چند الیه پرسپترون بدست آمده است .ریشه میانگین مربع
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 -1مقدمه
رطوبت خاك ،به ویژژه رطوبژت سژطحی خژاك 1نقژش
بسژژیار مهمژژی در مژژدیریت منژژابع آب و خژژاك دارد.
بنژژابراین بررسژژی وضژژپیت پارامترهژژای خژژاك بژژرای
هیژژدرولوژی ،هواشناسژژی ،اقلژژیمشناسژژی ،کشژژاورزی و
بسیاری از علوم زمینی مناسب است ] .[1برآورد دقیژق
رطوبت خاك عامل مهمی در این مطالپات اسژت .تنژوع
در عواملی همچون بافژت خژاك ،زبژری سژطح خژاك و
پوشش گیاهی باعث تغییر رطوبت خاك مژیشژود ] 2و
 .[3رطوبت خاك از شیوههای مختلفژی محاسژبه مژی-
شود .جستجو برای یافتن روشهای نوین و سریع بژرای
برآورد رطوبت سطحی خژاك باعژث افژیایش تحقیقژات
اخیر در استفاده از تکنیژکهژای سژنجش از دور بژرای
انژژدازهگیژژری و نرژژارت بژژر رطوبژژت سژژطحی خژژاك در
مقیاس بیرگ شده است ] 5 ،0و .[9
ضریب پسپراکنش راداری (𝜎 ° ) 2به ثابت دیالکتریژک
حساس است ،اختالف ثابت دیالکتریک خژاك خشژک
)>  (5و آب )≈  (80نشاندهنده حساسیت ثابت دی-
الکتریک به رطوبت میباشد و ایژن پژارامتر بژرای تهیژه
نقشه رطوبت سطحی خاك مفید است ] 2 ،8 ،7و .[14
از این رو ،برآورد رطوبت خاك بژا اسژتفاده از دادههژای
سژژنجش از دوری راداری انژژدازهگیژژریشژژده ،زمینژژه
تحقیقاتی برای برآورد این پارامتر میباشژد .مژدلهژای
تئوری و تجربی مختلفی برای بژرآورد رطوبژت سژطحی
خژژاك از دادههژژای سژژنجش از دور فپژژال و یژژرفپژژال
طراحی شژدهانژد ] 10 ،13 ،12 ،11 ،14و  .[15مژدل-
های تئوری ،پارامترهای پیچیدهای از مدلهای احتمالی
برای خژاك ،گیاهژان و زمژین را شژامل مژیشژوند؛ در
حالی که مدلهژای تجربژی رابطژهای میژان متغیرهژای
اندازهگیریشده برای اندازهگیری پارامترها برقژرار مژی-
کنند .برای کالیبره کردن مدلهای تئوری بژه دادههژای

3

میژژانگین مربژژع خطژژا در رطوبژژت حجمژژی4/487 mm3 ،
برآورد کردند ] .[25جیانژ و همکژاران بژا اسژتفاده از
الگوریتمهای ماشژین بژردار پشژتیبان و شژبکه عصژبی
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میدانی نیژاز اسژت .عژالوه بژر محژدودیت داده میژدانی
رطوبت سطحی خاك ،جدا کردن تأثیر پوشش گیاهی و
خاك زیر پوشش گیاهی بر ضریب پسپراکنش ،مشژکل
اساسی برای کاربرد این مژدلهژا اسژت ] .[19پوشژش
گیاهی باعث کاهش حساسیت ضریب پسپژراکنش بژه
رطوبت خاك میشود ،از این رو نیاز به مژدلهژای داده
محور که می توانند دادههای ورودی را به صورت مؤثری
به خروجی مژوردنرر مژرتب کنژد ،احسژاس مژیشژود
].[17
شبکههای عصبی مصنوعی ) 3(ANNو رگرسژیون بژردار
پشتیبان ) 0(SVRمدلهایی هستند که میتواننژد داده-
های ورودی را به صورت مؤثری به خروجی مژوردنرر -
مرتب سازند .شبکههای عصژبی مصژنوعی ،مژدلهژایی
هستند که از مجموعه دادههای آموزشی برای یژادگیری
استفاده میکنند و روابژ یژرخطژی و پیچیژده میژان
متغیرهژژا برقژژرار مژژیکننژژد ] .[17شژژبکههژژای عصژژبی
مصنوعی برای طیف گستردهای از کاربردهژای مختلژف
یادگیری از داده ،و ارتباط یرخطژی ورودی و خروجژی
در منابع آب و هیدرولوژی استفاده شده است ]،18 ،17
 24 ،12و  .[21ساختار و عملکژرد شژبکههژای عصژبی
مصنوعی توس محققین مختلفی بحث شده است ]،18
 22 ،24 ،12و  .[23ماشین بردار پشتیان به عنوان یک
سیستم یادگیری هستهمبنا است که بر اسژاس تئژوری
یادگیری آماری و به حداقل رسژاندن خطژر سژاختاری5
عمژژل میکنژژد ] .[20چژژی گژژا و و همکژژاران بژژا تلفیژژق
اطالعات تصویر سنتینل 19و تصویر سژنتینل 2رطوبژت
خاك را با تژوان تفکیژک مکژانی  144متژر و بژا ریشژه

بررررورر رطتبررح سرر ب رراف بررا اسررتفاره از رو

هررای ...

صارق رنجبر  ،مهدی ر تندزاره هنزائی

با یکدیگر مقایسه و بحث گردیده اسژت و در نهایژت در
بخش پنجم نتیجهگیری کلی پژوهش آورده شده است.

مصنوعی و با دادههای سنجش از دوری ،شوری خاك را
بررسی کردند که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نتیجه
و دقت بهتری نسبت به شبکه عصبی مصژنوعی داشژته
است ] .[29گیل و همکاران با استفاده از ماشین بژردار
پشتیان ،رطوبت خاك را برای چهار روز و هفت روز بپد
پ ژیشبینژژی کژژرده و نتیجژژه را بژژا شژژبکههژژای عصژژبی
مصنوعی مقایسه نمودند ] .[27گتاکو آیهژو و همکژاران
بژژا اسژژتفاده از ماشژژین بژژردار پشژژتیبان و بژژا دادهی
سنتینل 1رطوبت خاك را برآورد کردند و نشژان دادنژد
با ترکیب داده سنتینل 1با محصوالت جانبی سنجش از
دور ،میتوان با دقت بهتری ،رطوبت خاك را برآورد کرد
] .[28در بسیاری از تحقیقها میایایی از ماشژین بژردار
پشتیان نسبت به شبکههژای عصژبی مصژنوعی بدسژت
آمده و نرر بسیاری از محققان را به خژود جلژب کژرده
اسژژژت ] 33 ،32 ،31 ،34 ،22 ،29و  .[30سژژژاختار و
عملکرد ماشین بردار پشتیان توس محققژین مختلفژی

منطقه مطالپاتی این تحقیق در ایالت مانیتوبا کانژادا ،در
جنژژوب ربژژی وینین ژ در طژژول و عژژری جغرافیژژایی
 -27/88و  02/58قژژژرار گرفتژژژه اسژژژت (شژژژکل (.))1
مسژژاحت ایژژن منطقژژه  29کیلژژومتر در  08کیلژژومتر را
شامل میشود .محصوالت عمده این منطقه کلیا ،سژویا،
گندم ،ذرت ،جژو مژیباشژد .علژت اصژلی انتخژاب ایژن
منطقه ،وجود نمونهبرداریهای میدانی و وجود ایستگاه-
های مختلف هواشناسی و هیدرولوژی است.

بحث شده است ] 39 ،35 ،27 ،0و .[37

-2-2دادههای تحقیق

هدف این پژوهش ،مقایسه توانایی تصژاویر سژنتینل 1و
سنتینل 2در برآورد رطوبژت حجمژی سژطح خژاك بژا
استفاده از روشهای دادهمحور شبکه عصژبی مصژنوعی
چندالیه پرسژپترون ) 1(ANN-MLPو رگرسژیون بژردار
پشتیبان ) (SVRبوده است .در بخش نتیجهگیری ،دقت
و خطای محاسبهشده از دو روش با اسژتفاده از تصژاویر
سنتینل 1و 2مقایسه و مورد بحث قرارگرفته است .برای
بهینهسازی پژارامترهژای دو روش ،از الگژوریتم بهینژه-
سازی ژنتیک 2استفاده شده است .ایژن پژژوهش شژامل
مراحل زیر است :در بخش اول مقدمه ارا ه شژده اسژت.
در بخش دوم منطقژه مژورد مطالپژه و دادههژای مژورد
استفاده ارا ه شده است .بخش سوم روش مورد استفاده
در پژوهش ،برای برآورد رطوبژت سژطحی خژاك بیژان
شده است و سپس در بخش چهارم نتایج بدسژت آمژده
از دو روش و با استفاده از دو تصویر ،آورده شده و نتایج

در این پژوهش از تصاویر سنتینل 1و سنتینل 2استفاده
شده است .در این بخش ابتدا تصژاویر مژورد اسژتفاده و
خصوصیات آنها بیان شژده اسژت ،سژپس داده میژدانی
مورد استفاده ،خصوصیات آن ،تپداد و همچنژین زمژان
برداشت داده بیان گردیده است.

 -2منطقه و دادههای تحقیق
در این بخش ابتدا منطقه مژورد مطالپژه ،خصوصژیات و
دلیل انتخاب این منطقه توضیح داده شده است سژپس
دادههای مورد استفاده و دلیل اسژتفاده از آنهژا در ایژن
پژوهش ،بیان شده است.
-1-2منطقه مورد مطالعه

در این پژوهش از دو نوع داده اپتیژک و رادار اسژتفاده
شژده کژه بژدین منرژور از تصژاویر سژنتینل  1و  2بژژه
ترتیب بژرای دادههژای راداری و اپتیژک اسژتفاده شژده
است (شژکل ( .))2از داده  GRD3در مژد  IW0مژاهواره
سژژژنتینل 1اسژژژتفاده شژژژده کژژژه ایژژژن داده در دو
پالرییاسیون 5عمودی-عمودی و عمودی-افقی و در باند
 Cبرداشت میشود .تژوان تفکیژک مکژانی ایژن داده ده
متر در ده متر در هر دو پالرییاسیون مژیباشژد و تژوان
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تفکیک زمانی این داده ،دوازده روز است.

شكل :1منطقه مورد مطالعه و نوع پوشش زمین ][83

Near-Infrared
Short Wave Infrared

3

داده میژژدانی مژژورد اسژژتفاده در ایژژن تحقیژژق ،داده
 0SMAPVEX16انژژدازهگیژژریشژژده در تژژاریخ  20مژژی
 2419تا  22جوالی  2419میالدی اسژت .ایژن داده از
جنوب به عری جغرافیایی  ، 02/38از شمال بژه عژری
جغرافیایی  ، 02/79از شرق به طول جغرافیایی -27/75
و از رب به طژول جغرافیژایی  -28/14مژیباشژد و در
بژژژیش از  54میرعژژژه کشژژژاورزی جمژژژعآوری شژژژده
است(شکل ( .))1در این پژوهش از اطالعات  09سژایت
اسژژتفاده شژژده اسژژت کژژه در ایژژن  09سژژایت ،رطوبژژت
حجمی سژطح خژاك در عمژقهژای پژنج ،ده و بیسژت
سانتیمتر اندازهگیری و جمعآوری شژده اسژت .در ایژن
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داده  ،GRDدامنژژه ضژژریب پژژسپژژراکنش راداری را بژژه
عنوان پارامتر اصلی دارا میباشد که این پژارامتر بسژیار
بژژه ثابژژت دیالکتریژژک سژژطح حسژژاس اسژژت .مژژاهواره
سژژژنتینل 2در محژژژدوده اپتیژژژک ،در سژژژییده بانژژژد
تصویربرداری انجام میدهد .تژوان تفکیژک طیفژی ایژن
داده از محژژدوده طیفژژی مر ژژی )VIS( 1و مژژادون قرمژژی
نیدیک )NIR( 2تا مادون قرمی مژو کوتژاه )SWIR( 3را
در بر میگیرند .توان تفکیک مکانی این بانژدهژا متغیژر
میباشد و به سه صورت  24 ،14و  94متر میباشژند و
توان تفکیک رادیومتریک  12بیتی میباشد؛ یپنی قژادر
است انرژی دریافتی را بین  4تا  0425ثبت کند.
جدول ( )1دادههای مورد اسژتفاده در تحقیژق را بیژان
میکند .هدف از انتخاب این دو ماهواره مقایسه توانژایی
1

آنها در برآورد رطوبت حجمی سطح خاك با اسژتفاده از
روشهای دادهمحور بوده است.

بررررورر رطتبررح سرر ب رراف بررا اسررتفاره از رو

هررای ...

صارق رنجبر  ،مهدی ر تندزاره هنزائی

 .[32نحژژوه توزیژژع نقژژاط میژژدانی اسژژتفاده شژژده در
شکل( )1مشخص شده است.

پژوهش از رطوبت حجمی سطح تا عمق پنج سانتیمتر
استفاده شده است .در طول این دوره ،بیشتر محصوالت
از مرحله رشد تا مرحله سن بلوغ رشد میکننژد ] 38و

جدول :1تصاویر استفاده شده

گذر ماهواره

تاریخ اخذ

نام سنسور

باال گذر

2419/47/47

سنتینل1

پایین گذر

2419/49/14

سینتینل2

تصاویر در هر دو روش استفاده شده است که بانژدهژای
بهینژژه تصژژویر چنژژد طیفژژی سژژنتینل 2بژژا اسژژتفاده از
الگوریتم بهینهسازی ژنتیک انتخژاب گردیژده اسژت .در
شکل ( )3الگوریتم استفاده شده در پژوهش نشژان داده
شده است.

 -8روش پیشنهادی

-1-8پیشپردازش و آمادهسازی داده
این مرحله شامل دو بخش آمادهسژازی داده آموزشژی و
پژژردازشهژژای الزم روی تصژژاویر خژژام اسژژت .دادههژژای
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در این پژوهش رطوبت حجمی سطح خاك ،با اسژتفاده
از دو روش شبکه عصبی مصنوعی چندالیژه پرسژپترون
) (ANN-MLPو رگرسیون بردار پشتیبان ) (SVRبرآورد
شژژده اسژژت کژژه پژژارامترهژژای دو روش بژژا اسژژتفاده از
الگوریتم بهینژهسژازی ژنتیژک بهینژهسژازی شژدهانژد.
همچنین برای مقایسه توانایی تصویر سنتینل 1و تصویر
سنتینل 2در برآورد رطوبت حجمی سژطح خژاك ،ایژن
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شكل :2تصاویر سنتینل 1و  2از منطقه مورد مطالعه

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1398

دادههژژا بژژه تپژژداد  34نمونژژه بژژه عنژژوان داده آموزشژژی
استفاده شده است .در دو زیربخش بپدی پیشپردازش-
های انجام گرفته بر تصاویر سنتینل 1و  2جهت آمژاده-
سازی داده ،آورده شده است.

اندازهگیریشژده زمینژی در قالژب مژاتریسهژای بژردار
ورودی و تارگت ،ابتدا به صورت تصژادفی بژه دو بخژش
داده آموزشی و تسژت جژدا شژده و در تمژامی مراحژل
بپدی داده آموزشی و تست ثابت بژوده اسژت کژه %35
دادهها به تپداد  19نمونه بژه عنژوان داده تسژت و %95

تصویر سنتینل 1

تصویر سنتینل 2

تصحیحات هندسی

تصحیحات هندسی

فیلتر گوسین

فیلتر لی

باندهای بهینه انتخاب شده

Sigma naught VV and
VH, and Incidence
angle

پیش پردازش

تصحیحات رادیمتریکی

تصحیحات رادیمتریکی

آماده سازی داده آموزشی

تابع تصمیم گیر  SVRآموزش داده شده

تابع تصمیم گیر  SVRآموزش داده شده

پردازش

آموزش تابع تصمیم گیر  SVRو نت شبکه
ANN-MLP

نت شبکه  ANN-MLPآموزش داده شده

نت شبکه  ANN-MLPآموزش داده شده

نقشه برآرود شده ی رطوبت سطح خاك

الگوریتم ژنتیک
تابع ارزیاب
) SVRو ( ANN-MLP

پیدا کردن تپداد الیه های بهینه
ANN-MLP

نت شبکه ANN-MLP
آموزش داده شده

پیدا کردن باندهای بهینه سنتینل2

شكل :8الگوریتم استفاده شده در پژوهش

هندسه تصاویر را دچار اعوجا مژیکننژد ،اعمژال مژی-
گردند .با استفاده از فیلتر گوسین 1نویی تصویر کژاهش
یافته است و مقادیر رفلکتنس 2نهژایی بژرای ورودی دو
روش آماده شده است .در نهایت باندهژای بهینژه بژرای

-1-1-8پیشپردازش تصویر سنتینل2

1 Gaussian
2 Reflectance
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تصژژژژویر سژژژژنتینل 2در مرحلژژژژه اول ،تصژژژژحیحات
رادیژژژومتریکی و هندسژژژی شژژژده اسژژژت .تصژژژحیح
رادیومتریکی به منرور حذف و نرمالسازی عواملی کژه
بر روی اموا الکترومغناطیسی رسیده به سژنجنده اثژر
منفی گذاشته بژر تصژویر اعمژال مژیشژود ،و تصژحیح
هندسی به منرورحذف و نرمالسازی عواملی است کژه
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بهینه سازی پارامترهای SVR

تابع تصمیم گیر SVR
آموزش داده شده

بررررورر رطتبررح سرر ب رراف بررا اسررتفاره از رو

هررای ...

صارق رنجبر  ،مهدی ر تندزاره هنزائی

استفاده در دو روش با استفاده از الگوریتم بهینژهسژازی
ژنتیک انتخاب شده است.
-2-1-8پیشپردازش تصویر سنتینل1
بژژر روی تصژژویر سژژنتینل 1نیژژی ابتژژدا تصژژحیحات
رادیژژومتریکی و هندسژژی اعمژژال شژژده اسژژت .تصژژحیح
هندسی به منرژور از بژین بژردن اعوجاجژات هندسژی
موجژژود در تصژژاویر اعمژژال مژژیشژژود کژژه دو نژژوع از
تصحیحات مهم ،یکی تبدیل برد مایل به بژرد زمینژی و
دیگری ترمیم هندسی 1میباشد و تصحیح رادیومتریکی
به منرور کاهش اثرات اتمسفر بر اموا ثبتشده اعمال
می شود .سپس با استفاده از فیلتر لی ،نویی اسژپکیوالر2
تصویر کاهش یافتژه و در نهایژت مقژادیر ضژریب پژس-
پراکنش با واحد دسیبل محاسبه شده است .از ضژریب
پسپراکنش در پالرییههای عمودی_عمودی و عمودی-
_افقی )  (𝜎 ° 𝑉𝑉 ، 𝜎 °و زاویه برخورد )𝜃( برای ورودی
𝐻𝑉

دو روش استفاده میشود .زاویه برخورد به دلیژل تژأثیر
این پارامتر بر مقدار ضریب پسپژراکنش راداری ثبژت-
شژژده در زوایژژای مختلژژف ،بژژه عنژژوان پژژارامتر ورودی
استفاده شده است.
-2-8برآورد نقشه رطوبت حجمی سطح خاک
در مرحله پیشپردازش و در قسمت آمژادهسژازی داده-
های اندازهگیریشده زمینی ،ابتدا نمونژههژا بژه صژورت
تصادفی به دو بخش داده آموزشژی و تسژت جژدا شژده
است که  %35دادهها به تپداد  19نمونه به عنژوان داده
تست و  %95دادهها به تپداد  34نمونژه بژه عنژوان داده
آموزشی استفاده شدند .در تمامی مراحل بپدی به دلیل
یکسانسازی شژرای بژرای دو روش و دو تصژویر ،داده
آموزشی و تست ثابت بوده است؛ تا بژه صژورت عادالنژه
توانایی روشهژا و تصژاویر در بژرآورد رطوبژت حجمژی
سطح ،مقایسه شوند .در این مرحله ابتژدا بژا اسژتفاده از
دادههای آموزشی ،مدلهای رگرسیون بردار پشژتیبان و

2 Specular

Mutation

0

function
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Geometric rectification

1

Crossover

3
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شبکه عصبی مصنوعی چندالیه پرسپترون آموزش داده
میشوند که پژارامترهژای ایژن مژدلهژا بژا اسژتفاده از
الگوریتم بهینهسازی ژنتیک بهینه میشوند.
الگوریتم بهینهسازی ژنتیک یک الگوریتم کارا برای پیدا
کردن بهینه سراسری است .این الگوریتم با بهژرهوری از
دو عملگر آمییش 3و جهش 0با انتخاب مناسب ضژرایب
این عملگرها یک الگوریتم مناسب در پیدا کردن بهینژه
سراسری مژیباشژد ،کژه در صژورت انتخژاب نامناسژب
ضرایب ممکن اسژت در بهینژه محلژی گیژر کنژد .تژابع
برازش 5مهمترین بخش الگوریتم ژنتیک میباشد که در
این پژوهش از مژدلهژای رگرسژیون بژردار پشژتیبان و
شبکه عصبی مصنوعی چندالیژه پرسژپترون بژه عنژوان
تابع برازش استفاده میشود ] .[04این الگژوریتم افژراد
موجود در جمپیت را بر اساس میژیان شایسژتگیشژان
مرتژژب کژژرده و بژژا اسژژتفاده از عملگرهژژایش جمپیژژت
جدیدی تولید میکند ،سپس با رویه تکراری تژا برقژرار
شدن شرط الگوریتم این رویه ادامه خواهژد داشژت .در
این پژوهش مییان شایستگی هر جژواب ،بژا اسژتفاده از
مقدار ضریب تپیین رطوبت حجمی سطح خاك بژرآورد
شده و رطوبت حجمی سژطح خژاك انژدازهگیژریشژده
محاسبه شده است .ضریب تپیین نشژان مژیدهژد کژه
چند درصد تغییرات متغیژر وابسژته بژه وسژیله متغیژر
مستقل تبیین می شود که این ضژریب پژس از هژر بژار
تکرار الگوریتم به عنوان پارامتر خروجی از تژابع بژرازش
برای هر جواب مژیباشژد کژه نشژاندهنژده شایسژتگی
جواب میباشد .ساختار و کارایی ایژن الگژوریتم بهینژه-
سازی در تحقیقژاتی مژورد بحژث و ارزیژابی قرارگرفتژه
است ] 01 ،04و .[02
برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی چندالیه پرسپترون
) ،(ANN-MLPبه منرور بهینهسازی تپداد الیهها ،ایژن
مدل در الگوریتم ژنتیک به عنوان تابع بژرازش اسژتفاده

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1398

شژژده اسژژت .در روش  ANN-MLPاز تژژابع فپژژالسژژاز
تانژانت هایپربولیک سیگموید 1استفاده گردیده و بژرای
آموزش شبکه از روش پسانتشار خطژا 2اسژتفاده شژده
است .شبکه عصبی مصنوعی به تپداد الیههژای مخفژی
حساس است به طوری که با زیاد شدن الیژههژا ،بژیش-
برازش رخ داده و باعث کم شژدن دقژت مقژدار بژرآورد
شده ،میشود .تپداد الیهها در این پژوهش با استفاده از
الگوریتم بهینژهسژازی ژنتیژک بهینژه شژده اسژت کژه
رمیگذاری تپداد الیهها به صورت رشتهای از صفر و یک
صورت گرفته است و بهترین جواب بدست آمژده بژرای
دو تصژژویر در بخژژش نتژژایج و بحژژث آورده شژژده اسژژت.
ساختار دقیق و کارایی شبکه عصبی مصنوعی چندالیژه
پرسپترون توس محققان زیادی مورد بحژث و ارزیژابی
قژژژرار گرفتژژژه اسژژژت ] 23 ،22 ،24 ،12 ،18و .[20
شژژکل( )0شژژمای کلژژی شژژبکههژژای عصژژبی مصژژنوعی
چندالیه پرسپترون را نشان میدهژد کژه از سژه بخژش
اصلی ،الیهی ویژگژیهژای ورودی ،الیژه پنهژان و الیژه
خروجی تشکیل میشود .وزن و بایاس 3در شژبکههژای
عصبی مصنوعی بایژد آمژوزش داده شژوند کژه در ایژن
پژوهش از روش پسانتشژار خطژا بژرای آمژوزش وزن و
بایاس شبکه استفاده شده است.
رگرسیون بردار پشتیبان ،مدل بسیار کارا و مفید بژرای
حل مسا ل دادهمبنژا اسژت کژه رابطژهای میژان بژردار
ورودی و خروجی برقژرار مژیکنژد ] .[27ایژن مژدل از
بردارهای پشتیبان استفاده میکند و برای حژل مسژا ل
یرخطی و پیچیده از فضای هسژته بژرای جداسژازی و
برازش بهتر استفاده میکند؛ بدین ترتیب که داده را بژا
استفاده از تابع هسته به ابپاد بیرگتر (فضژای هیلبژرت)
برده و با استفاده از بردارهژای پشژتیبان بژرازش انجژام
میشود .رگرسیون بژردار پشژتیبان دارای پژارامترهژای
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تنرژژیم 5P ،(C) 0و پژژارامترهژژای هسژژته اسژژت .در ایژژن
پژوهش از هسژته تژابع پایژه شژپاعی ) 9(RBFاسژتفاده
شده است که این هسته شامل پارامتر گامژا ) (γاسژت.
پارامترهای رگرسژیون بژردار پشژتیبان و هسژته مژورد
استفاده بایژد بهینژه شژود در یژر اینصژورت بژه دقژت
مطلوب نمیرسیم .اگر پژارامتر  Cمقژدار بیرگژی باشژد،
دقت ،در مرحله آموزش باالست در حالیکه مپمژوال در
مرحله تست دقت پایین میآیژد .اگژر پژارامتر  Cمقژدار
کوچک باشد ،دقت نامطلوب اسژت و مژدل را بژیفایژده
میکند .پارامتر هسته ) (γمپموالً تأثیر بیشتری نسبت
به پارامتر  Cروی نتیجه کار دارد .اگر مقدار این پژارامتر
بیرگ انتخاب شود منجر به بژیشبژرازش مژیشژود ،در
حالیکه مقدار کوچک آن منجر به کمبرازش مژیشژود.
پارامترهژژای رگرسژژیون بژژردار پشژژتیبان P ، C ،و  γبژژا
استفاده از الگوریتم بهینهسازی ژنتیک بهینه شده است.
رمیگذاری این پارامترها برای ورود به الگژوریتم بهینژه-
سازی ژنتیک ،اعداد حقیقی بوده و از روشهای صژاف7
و گاوسین 8به ترتیب برای عملگرهای آمییش و جهژش
استفاده شده است .سژاختار و کژارایی رگرسژیون بژردار
پشتیبان در تحقیقات گذشته بحث و ارزیابی شده است
] 39 ،35 ،27 ،0و  .[37شمای کلژی رگرسژیون بژردار
پشتیبان در شکل( )5آورده شده بژه طژوری کژه خژ -
چینها ،بردارهای پشتیبان میباشند و فاصله بین خ -
چینها و خ قرمی با استفاده از پارامتر تنریم و میژیان
تغییر ابپاد ویژگیها بژه فضژای هسژته ،توسژ پژارامتر
هسته مشخص میشود .در شکل( ،)5دادههژا از فضژای
حقیقی ویژگیهای ورودی به فضای هسته ( (φبه ابپاد
باالتر رفته و مدلسازی صورت گرفته است.

0 Penalty

نfunction parameter

5 Loss

2 Backpropagation

Flat-crossover

7

3

Gaussian-mutation

8
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شكل :4شمای کلی شبكههای عصبی مصنوعی چندالیه پرسپترون

شكل :5شمای کلی رگرسیون بردار پشتیبان

آماری ضریب تپیین )  (R2و جذر میژانگین مربژع خطژا
) (RMSEاستفاده شده است .روابژ پارامترهژای  R2و
 RMSEبترتیب در رابطژه ( )1و ( )2آورده شژده اسژت.

 -8-8اعتبارسنجی روشها برای برآورد رطوبتت
حجمی سطح خاک
برای اعتبارسنجی نقشههای تولیدشده ،از پژارامترهژای
رابطه ()1

2

) ∑ni=1 (Oi -μo

=1-

SST

=1-

2

SST

) (yi -Oi

رابطه ()2

n-1

RMSE= √∑ni=1

پارامتر مستقل را نشان میدهد.
 -4نتایج و بحث
در این بخش ابتدا نمودارهای الگوریتم ژنتیک به همراه
بهترین جواب پارامترهای بهینهشده در شکل ( )9آورده
شده است .تمام نمودارها با شرط حداکثر  55نسل اجرا
شده است که در این  55نسژل بهتژرین جژواب از کژل
نسلها انتخاب گردیده است .همچنین از ضریب تپیژین
)  (𝑅2و جذر میانگین مربع خطژا )𝐸𝑆𝑀𝑅( بژه عنژوان
شروط استفاده شده اسژت .چژون الگژوریتم ژنتیژک بژا
شرط کمینه کردن شروط تابع بژرازش اجژرا گردیژده و
 𝑅2به عنوان دقت تابع برازش میباشد ،از کمینه کردن
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پارامتر  SSTمجموع توان دوم خطا میباشد زمانی که از
متغیر مستقل استفاده نشود و پارامتر  SSEمجموع توان
دوم خطا میباشژد زمژانی کژه از متغیژرهژای مسژتقل
استفاده شود .پارامتر  SSRمجموع توان دوم رگرسژیون
میباشد و کاهش در مجموع توان دوم ،خطژا بژه دلیژل
استفاده از متغیرهژای مسژتقل را نشژان مژیدهژد .هژر
چه  SSRبیرگتر باشد بهتر است و اگژر  SSR = 0باشژد
رابطه رگرسژیونی اصژالً کژاربرد نداشژته اسژت .ضژریب
تپیین نشان می دهد که چنژد درصژد تغییژرات متغیژر
وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین میشژود و جژذر
میانگین مربع خطا ،میانگین اختالف پارامتر وابسژته بژا

=

SST

=R
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) ∑ni=1 (yi -Oi

SSE

SST-SSE

SSR

2

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1398

 1 − 𝑅2و 𝐸𝑆𝑀𝑅 برای شروط الگوریتم ژنتیک استفاده
شد .در بخش بپدی نتژایج روشهژای رگرسژیون بژردار
پشژژتیبان ) (SVRو شژژبکه عصژژبی مصژژنوعی چندالیژژه
پرسپترون ) (ANN-MLPبا استفاده از تصاویر سنتینل1
و  2آورده شده است و در بخش آخر نتایج مورد بحث و
ارزیابی قرار گرفته است.

1914 ،895 ،783 ،995و  2124نژژانومتر مژژیباشژژند و
توان تفکیک مکانی باندهای  2و  0ده متر و باندهای ،7
 11 ،8Aو  12بیست متر میباشد(جدول (.))2
 -2-4نقشههای رطوبت حجمی سطح خاک
در شکل( )8نقشههژای رطوبژت حجمژی سژطح خژاك
برآورد شژده بژا اسژتفاده از رگرسژیون بژردار پشژتیبان
) (SVRو شبکه عصژبی مصژنوعی چندالیژه پرسژپترون
) ، (ANN-MLPبژژرای دو نژژوع داده آورده شژژده اسژژت.
دقت هژر نقشژه بژا مربژع ضژریب همبسژتگی رطوبژت
حجمی سطح خاك برآورد شده و رطوبت حجمی سطح
خاك اندازهگیژریشژده )  (R2و جژذر میژانگین مربپژات
خطا (RMSE) 3بیان شده است.

 -1-4نمودارهای الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه-
سازی پارامترها و آموزش مدلها
در این بخش نمودارهای الگوریتم ژنتیک که به منرژور
بهینهسازی پارامترهژای روشهژای  ANN-MLPو SVR
مورد استفاده قرار گرفته؛ آورده شده است .محور افقژی
نمودارها ،نسلها و محور عمودی نمژودارهژا ،دقژت هژر
روش بژژرای هژژر تصژژویر را برحسژژب ضژژریب تپیژژین
)  (1 − 𝑅 2نمژایش مژیدهژد (شژکل ( .))9رمیگژذاری1
تپداد الیههای روش  ،ANN-MLPبژا اسژتفاده از رشژته
صفر و یک 2انجام شده است که با توجه بژه شژکل (-9
الف) و شکل (-9ب) تپداد الیههای مخفژی ANN-MLP
برای تصژویر سژنتینل 2و سژنتینل 1بژه ترتیژب  3و 5
برآورد شده اسژت(جدول ( .))2رمیگژذاری پارامترهژای
روش  ،SVRاعداد حقیقی بوده اسژت کژه بژا توجژه بژه
شکل ( ) -9و شکل (-9د) پژارامترهژای  P ،Cو (g) γ
برای تصاویر سنتینل 2و سنتینل 1در جدول ( )2آورده
شده است .در شکل ( )7نمودار بهینهسازی انتخاب باند
تصویر سنتینل 2در  55نسل و همچنین بهترین جواب
برای آن آورده شده است که محور افقی ،شماره بانژد را
نشان میدهد .انتخاب باندهای بهینه تصژویر سژنتینل2
ابتدا با استفاده از روش  SVRانجام و سپس از باندهژای
بهینه در دو روش برای بهینهسازی پارامترهژا و بژرآورد
نقشه رطوبت استفاده شده است .رمیگیاری در انتخژاب
باندهای بهینه به صورت صفر و یکژی انجژام مژی شژود.
باندهای 11 ،8A ،7 ،0 ،2و  12به عنوان باندهای بهینه
انتخاب شده اند که به ترتیژب دارای طژول مژو ،024

-1-2-4نقشههای رطوبت حجمتی ستطح ختاک
برآورد شده با استفاده از شبكه عصبی مصتنوعی
چندالیه پرسپترون)(ANN-MLP

string

2 Binary

Root Mean Square Error
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نقشه رطوبت حجمی سطح خاك از روش شبکه عصبی
مصنوعی چندالیه پرسپترون ) (ANN-MLPبژا اسژتفاده
از تصاویر سژنتینل 1و سژنتینل ،2بژرآورد شژده اسژت
(شژژکل (-8الژژف و -8ب)) .مربژژع ضژژریب همبسژژتگی
رطوبت حجمژی سژطح خژاك بژرآورد شژده و رطوبژت
حجمی سطح خاك اندازهگیریشده در ایژن روش ) (R2
برای تصاویر سنتینل 1و سنتینل 2بژه ترتیژب  4/918و
 4/042بدست آمده است .این مقادیر نشان میدهند در
روش  ANN-MLPوابسژژژتگی تصژژژاویر سژژژنتینل 1و
سنتینل 2به رطوبت حجمی سطح خاك به ترتیب %92
و  %01میباشد .تصویر سنتینل 1دقت بهتری در برآورد
رطوبت حجمی سژطح داشژته اسژت کژه نشژاندهنژده
وابستگی بیشتر اطالعات و ویژگیهای تصویر سنتینل1
به پژارامتر رطوبژت حجمژی سژطح خژاك اسژت .جژذر
میانگین مربژع خطژا ) (RMSEنیژی در ایژن روش بژرای
تصاویر سژنیتنل 1و سژنتینل 2بژه ترتیژب  4/1002و
 4/3912برآورد شده است (جدول (.))3
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الف -نمودار بهینهسازی تپداد الیه  ANN-MLPبرای تصویر
سنتینل2

ب -نمودار بهینهسازی تپداد الیه  ANN-MLPبرای تصویر
سنتینل1

سنتینل2

شكل :6نمودارهای الگوریتم ژنتیک به منظور بهینهسازی ( محور افقی نمودارهای الگوریتم ژنتیک ،تعداد نسلها و محور
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ج -نمودار بهینهسازی پارامترهای  SVRبرای تصویر

د -نمودار بهینهسازی پارامترهای  SVRبرای تصویر سنتینل1

عمودی نمودارها دقت میباشد و زیر نمودارهای الف و ب بهترین تعداد الیه بهینه شده روش  ANN-MLPمیباشد که
رمزگزاری آن به صورت رشتهای از صفر و یک میباشد و زیر نمودارهای ج و د بهترین مقدار پارامترهای بهینه شده روش
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 SVRاست که رمزگذاری آن به صورت اعداد حقیقی میباشد).

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1398

جدول :2پارامترهای بهینهسازی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک

برحسب ضریب تعیین میباشد - .محور افقی بهترین جواب شماره باند سنجنده را نشان میدهد).

-2-2-4نقشههای رطوبت حجمتی ستطح ختاک
بتترآورد شتتده بتتا استتتفاده از رگرستتیون بتتردار
پشتیبان )(SVR

در شژژکل ( ) -8و شژژکل (-8د) ،نقشژژه بژژرآورد شژژده
رطوبت حجمی سطح خژاك تژا عمژق  5سژانتیمتژر از
روش رگرسژژیون بژژردار پشژژتیبان ) (SVRبژژا اسژژتفاده از
تصاویر سنتینل 1و سژنتینل 2نشژان داده شژده اسژت.
ضریب تپیین )  (R2برای تصاویر سنتینل 1و سژنتینل2
بترتیب  ./952و  4/033بدست آمده است .با توجژه بژه
این مقادیر ،روش  ،SVRوابستگی اطالعات و ویژگیهای
تصاویر سژنتینل 1و سژنتینل 2را بژه رطوبژت حجمژی
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سطح خاك ،به ترتیب  %99و  %03برآورد کژرده اسژت.
در این روش نیی همانند روش شژبکه عصژبی مصژنوعی
چندالیه پرسپترون ،تصویر سژنتینل 1دقژت بهتژری در
بژژرآورد رطوبژژت حجمژژی سژژطح داشژژته اسژژت کژژه
نشان دهنده وابسژتگی بیشژتر اطالعژات و ویژگژیهژای
تصویر سنتینل 1به پارامتر رطوبت حجمی سطح خژاك
است .با توجژه بژه ماهیژت راداری تصژویر سژنتینل 1و
حساسیت باالی پراکنش راداری به ثابت دیالکتریژک و
در نتیجه آن به رطوبت سطحی خاك ،در هژر دو روش
تصژژویر سژژنتینل 1دقژژت بهتژژری داشژژته اسژژت .جژژذر
میژژانگین مربپژژات خطژژا ) (RMSEدر ایژژن روش بژژرای
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شكل :7نمودار بهینهسازی انتخاب باند سنتینل(– 2محور افقی نمودار الگوریتم ژنتیک ،تعداد نسلها و محور عمودی دقت
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آورده شده است.

تصاویر سنیتنل 1و سنتینل 2محاسبه و در جژدول ()3

جدول :8اعتبارسنجی نقشههای رطوبت

-8-4بحث و گفتگو
هدف اصلی پژوهش برآورد نقشه رطوبت سطح خاك تژا
عمق  5سانتیمتر از دو روش شژبکه عصژبی مصژنوعی
چندالی ژه پرسژژپترون ) (ANN-MLPو رگرسژژیون بژژردار
پشتیبان ) (SVRبوده است که بژدین منرژور از تصژاویر
سنتینل 2و سنتینل 1استفاده شده است .بژا توجژه بژه
ضژریب تپیژین )  (R2بدسژژت آمژده (شژژکل ( ،))8روش
 SVRدر هژژر دو تصژژویر سژژنتینل 2و سژژنتینل 1دقژژت
بهتری نسبت به روش  ANN-MLPداشته است .در هژر
دو روش تصویر سنتینل 1دقت باالتری نسبت به تصویر
سنتینل 2داشته اسژت کژه ایژن نشژانگر آن اسژت کژه
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شكل :3نقشههای رطوبت حجمی سطح خاک برآورد شده
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ویژگیهای تصژویر سژنیتنل 1نسژبت بژه ویژگژیهژای
تصویر سنتینل ،2رابطه مپنادارتری نسژبت بژه رطوبژت
سطح خاك دارد .این نتیجه نشان میدهد که اطالعژات
موجود در تصویر راداری به رطوبت حجمی سطح خاك
بیشتر حساس میباشد؛ البته این موضوع را باید در نرر
بگیریم که ماهواره سنتینل 2فاقد بانژد حرارتژی اسژت.
باند حرارتی یکی از حساسترین باندهای مژاهوارههژای
یرفپال به رطوبت سطح خژاك مژیباشژد .روشهژایی
برای برآورد رطوبت سطح خاك با اسژتفاده از شژاخص-
های پوشش گیاهی و باندهای حرارتی ارا ه شده اسژت.

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1398

با مقایسه نمودارهای الگوریتم ژنتیک شکل ( )9بین دو
روش می توان نتیجه گرفژت کژه روش  SVRزودتژر بژه
دقتهای بهتر همگرا میشود .این روش پس از گذشژت
تقریباً  04الی  05نسل تقریباً به بهترین دقژت رسژیده
است و همچنین مقایسه نمژودارهژای بژین دو تصژویر،
همگرایی بهتر و زودتر تصویر سژنتینل 1بژه دقژتهژای
بهتر را نسبت به تصویر سنتینل 2نشان مژیدهنژد کژه
بیانگر حساسیت باالی ضریب پژسپژراکنش راداری بژه
رطوبت حجمی سطح خژاك مژیباشژد (شژکل ( .))9بژا
توجژژه بژژه نقشژژههژژای رطوبژژت حجمژژی س ژطح خژژاك
(شکل( ))8و نمودار همبستگی رطوبژت حجمژی سژطح
خاك برآورد شده و رطوبت حجمی سطح خاك انژدازه-
گیریشده (شکل ( ))2می توان گفژت کژه روش ANN-
 MLPمقادیر رطوبت حجمی سژطح خژاك تژا عمژق 5
سانتیمتر را بیشتر از مقادیر حقیقی و اندازهگیریشژده
برآورد میکند ،در صورتی که روش  SVRمقادیر بژرآورد
شده را کمتر از مقادیر حقیقی و اندازهگیریشده برآورد
کژژژرده اسژژژت .در روش  SVRبژژژا اسژژژتفاده از تصژژژویر
سنتینل ،1ضریب تپیین  4/952و با اسژتفاده از تصژویر
سژژنتینل ،2ضژژریب تپیژژین  4/033محاسژژبه شژژده
است .این ضریب نشان میدهد که چند درصد تغییرات
اطالعات موجود در تصاویر به وسژیله رطوبژت حجمژی
سطح خاك تبیین میشود یا بژه عبژارت دیگژر ضژریب
تپیین نشانگر این است که چه مقدار از تغییرات متغیژر
وابسته (اطالعات موجود در تصاویر) تحت تژأثیر متغیژر
مستقل مربوطه (رطوبت حجمی سژطح خژاك) بژوده و
مابقی تغییرات متغیر وابسته مربوط به سایر عوامل می-
باشد .ضریب تپیین در روش  ANN-MLPبا اسژتفاده از
تصویر سنتینل 4/918 1و با استفاده از تصویر سنتینل2
 4/042محاسژژبه شژژده اسژژت .بژژا توجژژه بژژه دقژژتهژژای
محاسبه شده ،اطالعژات موجژود در تصژویر سژنتینل،1
وابستگی بیشتری به رطوبت حجمی سطح خاك نسبت
به تصویر سنتینل 2دارد.

 -5نتیجهگیری
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با توجه به نتایج و مقایسه دقتهژای محاسژبه شژده در
این پژوهش میتوان گفت ،دقت روش رگرسژیون بژردار
پشژژژتیبان ) (SVRاز روش شژژژبکه عصژژژبی مصژژژنوعی
چندالیه پرسپترون ) (ANN-MLPبرای بژرآورد رطوبژت
حجمی سطح خژاك بژرای هژر دو تصژویر سژنتینل 1و
سنتینل 2بهتر بوده است .تصویر سنتینل 1با توجژه بژه
حساسیت باالی ضریب پسپراکنش راداری به تغییژرات
ثابت دیالکتریک ،و همچنژین حساسژیت بژاالی ثابژت
دیالکتریک به رطوبت ،نسبت به تصویر سنتینل 2برای
برآورد رطوبت حجمی سطح خاك دارای دقژت بهتژری
میباشد .در کل با توجه بژه بخژش نتژایج و بحژث و بژا
مقایسه چهار خروجی بدست آمده و دقتهای محاسژبه
شده از آنها ،بهترین دقت در این پژژوهش از روش SVR
با استفاده از تصویر سژنتینل 1و بژدترین دقژت از روش
 ANN-MLPبا استفاده از تصویر سنتینل 2بدست آمژده
است .یکی از دالیل دقتهای پایین تصژویر سژنتینل،2
نداشتن باند حرارتی اسژت .تژوان تفکیژک طیفژی ایژن
سنجنده از محدوده طیفی مر ی ( )VISو مژادون قرمژی
نیدیک ( )NIRتا مادون قرمی مو کوتژاه ( )SWIRرا در
بر میگیرد .یکی از باندهژای بسژیار کژارا و حسژاس بژه
رطوبت سطح خاك در سنجندههای یرفپال ،باندهژای
حرارتی بوده که بژا کمژک شژاخصهژای گیژاهی بژرای
برآورد رطوبت استفاده میشوند .در نهایت پیشنهاد می-
شود از تصویر سنتینل 2به تنهایی برای برآورد رطوبژت
حجمی سطح استفاده نشود ولژی بژا توجژه بژه ویژگژی
ماهواره سنتینل 2در برآورد دقیق نوع پوشش زمژین بژا
توان تفکیک مکانی مناسب ،میتوان از ویژگیهای ایژن
ماهواره به عنوان داده کمکی در کنار تصاویر رادار بژرای
بهبود دقت استفاده کرد.
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 نمودارهای همبستگی رطوبت حجمی سطح خاک برآورد شده و رطوبت حجمی سطح خاک اندازهگیریشده (محور:9شكل
).افقی نمودارها رطوبت اندازهگیری شده در سطح زمین و نمودار عمودی رطوبت برآورد شده از روشها میباشد
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Abstract
Surface soil moisture is an important variable that plays a crucial role in the management of water and soil resources.
Estimating this parameter is one of the important applications of remote sensing. One of the remote sensing techniques for
precise estimation of this parameter is data-driven models. In this study, volumetric soil moisture content was estimated
using data-driven models, support vector regression (SVR) and multi-layer perceptron artificial neural network (ANN[ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09 ]

MLP) method. The parameters of the two models are optimized by the Genetic optimization algorithm. Estimation of
volumetric soil moisture content with the two top models was performed using two types of radar image (Sentinel 1) and
optics image (Sentinel 2), in which optimized optics image bands were identified by the Genetic optimization algorithm.
After estimating the volumetric soil moisture map, four outputs of the two methods are compared. The best estimate of the
volumetric soil moisture content has been achieved by the support vector regression (SVR) method with the Sentinel 1
image. The worst estimate of the volumetric soil moisture content has been achieved by the multi-layer perceptron
artificial neural network (ANN-MLP) method with the Sentinel 2 image. The accuracy of this study was calculated by the
square of correlation coefficient of the measured volumetric soil moisture content and the estimated volumetric soil
moisture content, which the best and worst correlation coefficients, respectively, 0.659 for Sentinel1 image using support
vector regression method and 0.409 for Sentinel2 image using multilayer perceptron neural network method have been
calculated. The root mean square error (RMSE) is also used to calculate the error of the methods. The lowest and highest
𝑚3

errors were calculated by 0.291(

𝑚3

𝑚3

) for Sentinel1 image with support vector regression and 0.4612(

𝑚3

) for Sentinel2

image with Multilayer Perceptron Artificial Neural Network.
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