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ABSTRACT
A broad area of saline and semi-saline lands of Khuzestan province have changed into centers susceptible to
dust production due to eroded wind and lack of surface coating and low soil resistance. The objective of this
study was to model the soil salinity of sensitive areas to dust production in Khuzestan Provenience usin
spectrometry method of visible and near-infrared wavelengths (2500-350 nm). The least square multivariate
regression model, artificial neural network and random forest model were used to estimate soil salinity. The
main soil spectrum was determined using the FieldSpect machine. Also, preprocessing methods including
Savitzky-Golay filter, the first derivative with the Savitzky-Golay filter (FD-SG), the second derivative with
the Savitzky-Golay filter (SD-SG), the standard normalization method (SNV), and the continuum remove
method (CR) were used to eliminate the noise and to increase the accuracy of the multivariate model. The
results showed that the combined model partial least squares-artificial neural network model with assessment
criteria (RPDcal = 3.40-2.65) has high accuracy for salinity estimation. In contrast, the combined model of least
squares - random forest showed the lowest accuracy (RPDcal = 0.85-1.98). Preprocess of the main spectrum in
two models (neural network and partial least squares regression) increased the relative accuracy of the model;
while in the random forest model, preprocess reduced the accuracy of the model compared to the main
spectrum. The ranges of 1800, 1900, 2000, 2300 and 1500 nm were recognized as "the key wavelengths"
impressed by soil salinity. The key wavelengths can be used in remote sensing studies and mapping of soil
salinity in areas sensitive to dust production in Khuzestan province.
Keywords: Partial least squares regression, Preprocessing, Savitzky-Golay filter, Key wavelengths, Random
forest model
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استفاده از روش طيفسنجی مرئی-مادون قرمز نزديک در مدلسازی شوری خاک اراضی مستعد توليد ريزگرد
استان خوزستان
3

منصور چترنور ،1احمد لندی* ،1احمد فرخيان فيروزی ،1علی اکبر نوروزی ،2حسينعلی بهرامی
 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،تهران ،ایران
 .3گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/1/10 :تاریخ بازنگری -1398/2/23 :تاریخ تصویب)1398/2/24 :

چکيده
سطح وسیعی از اراضی شور و نیمه شور استان خوزستان به علت عدم پوشش سطحی و مقاومت کم خاک در برابر باد
فرساینده به کانونهای مستعد تولید ریزگرد تبدیلشدهاند .هدف از این پژوهش مدلسازی شوری خاک مناطق حساس به
تولید ریزگرد استان خوزستان با روش طیفسنجی امواج مرئی و مادونقرمز نزدیک ( 2500-350نانومتر) بود .از مدلهای
چند متغیره رگرسیون حداقل مربعات جزئی ،شبکه عصبی مصنوعی و مدل جنگل تصادفی برای مدلسازی شوری خاک
به کار گرفته شد .طیف بازتابی خاک با دستگاه طیفسنج زمینی ( )FieldSpecتعیین شد .همچنین روشهای پیشپردازش
فیلتر ساویتزی گوالی ،مشتق اول به همراه فیلتر ساویتزی گوالی ( ،)FD-SGمشتق دوم به همراه فیلتر ساویتزی گوالی
( ،)SD-SGروش نرمالسازی استاندارد ( )SNVو روش حذف پیوستار ( ،)CRجهت حذف نویز و افزایش دقت مدلهای
چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که مدل ترکیبی حداقل مربعات جزئی -شبکه عصبی مصنوعی با
معیارهای ارزیابی ( (RPDcal= 3/40 - 2/65در برآورد شوری خاک دقت مناسبی دارد .در مقابل مدل ترکیبی حداقل مربعات
– جنگل تصادفی نیز کمترین دقت ( (RPDcal =0/1-85/98را نشان داد .پیشپردازش طیف اصلی در دو مدل شبکه عصبی
و رگرسیون حداقل مربعات جزئی سبب افزایش نسبی دقت مدل شد درحالیکه در مدل جنگل تصادفی پیشپردازش سبب
کاهش دقت برآورد مدل ،نسبت به طیف اصلی شد .محدوده  2300 ،2000 ،1800،1900و  1500نانومتر به عنوان طول
موج کلیدی متأثر از شوری خاک شناسایی شد .از طول موجهای کلیدی بهدست آمده ،میتوان در مطالعات دورسنجی و
تهیه نقشه شوری مناطق حساس به تولید گرد و غبار استان خوزستان استفاده کرد.
واژههای کليدی :رگرسیون حداقل مربعات جزئی ،پیشپردازش ،فیلتر ساویتزی گوالی ،طول موج کلیدی ،مدل جنگل
تصادفی

مقدمه
سطح وسیعی از اراضی شور و نیمه شور استان خوزستان به
کانونهای مستعد تولید گرد و غبار تبدیل شده است .افزایش
شوری و سدیم خاک منجر به افزایش منافذ و کاهش ضخامت
الیه پخشیده ،کاهش مقاومت خاک و افزایش حساسیت در برابر
فرسایش بادی میشود .با توجه به سطح وسیع (حدود  350هزار
هکتار) این مناطق ،ارزیابی شوری خاک با روشهای مرسوم و
سنتی پرهزینه و زمانبر است .عالوه بر این در روشهای قدیمی
تعمیم نتایج به کل منطقه دارای محدودیتهایی است Dehaan
) .)& Taylor, 2002در سالهای اخیر از تصاویر ابر طیفی در
دامنههای مرئی ،مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز میانی (طول
موج بین  350تـا  2500نـانومتر) بـه عنـوان روشــی سـریع،
* نویسنده مسئولlandi@scu.ac.ir :

مقـرون بـه صــرفه و غیر مخرب برای برآورد ویژگیهای خـاک
اسـتفاده شـده است .در شناسایی و ارزیابی شوری خاک استفاده
از روش طیفسنجی مفید است ).(Zeng et al., 2018
برای برآورد خصوصیات خاک به روش طیفسنجی نیاز به
مدلهای چند متغیره رگرسیونی است که رابطه طیف را با
ویژگیهای خاک به خوبی نشان دهد .مطالعات نشان داده است
که به دلیل توزیع غیریکنواخت دادهها و رفتار بازتابی غیرخطی
این ویژگیهای خاک استفاده از مدلهای دارای رفتار خطی مانند
 PLSRمحدودیتهایی دارد ( Nawar et al., 2015; Nawar et
 .)al., 2016در صورت استفاده از روشهای غیرخطی با توجه به
رفتار پیچیده و غیرخطی طیف خاک ،انتظار میرود که محدودیت
مدل کاهشیافته و دقت مدلسازی تا حد معناداری افزایش یابد.
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به دلیل پیچیدگی ترکیبات نمک ،ناهمگنی خاک و شرایط
منطقه ،اطالعات طیفی در مناطق مختلف حتی در شوریهای
مشابه متفاوت است ( .(Wang et al., 2014در مورد شوری خاک
طول موج خالص یا محدوده خاصی که مورد تأکید همه
پژوهشگران باشد وجود ندارد و یا محدوده طیفی موردنظر در
ترکیب با خصوصیات دیگر مانند رطوبت خاک است ( Farifteh
 .)et al., 2008بنابراین ،نیاز است که دقت مدلها در مناطق
مختلف جهت برآورد شوری خاک ارزیابی شود.
در مطالعات گذشته برآورد خصوصیات خاک با روش
طیفسنجی بازتابی زمینی ،اغلب از بعضی ویژگیهای خاک با
نشانهها ی بارز طیفی در محدوده امواج الکترومغناطیسی از قبیل
ماده آلی ( ،); He et al., 2009Ji et al., 2016کربنات کلسیم
( ،)Gomez et al., 2008بافت ( )Curcio et al., 2013و در مواردی
از شوری و عناصر محلول ( )Silva et al., 2016استفاده شده است.
 )2008( Farifteh et al.پژوهشی را برای بررسی رابطه
بین غلظت نمک خاک و پاسخ طیفی با استفاده از مدل رگرسیونی
خطی انجام دادند .در این مطالعه از سه بافت خاک مختلف و شش
نوع مواد معدنی نمکی استفاده شد .نتایج نشان داد که برآورد
مدل برای نمک  ،NaClدارای دقت قابلقبول ( R2CV=0/65با
 ) PRMSECV = ٪50/3و برای نمکهای  KClو  Na2SO4دقت
مدلسازی کاهش ( )50<R2CVیافت )2018( Zeng et al. .با
هدف مدلسازی شوری خاک از تصاویر ابر طیفی پیوسته و چند
طیفی ماهواره لندست استفاده کردند .آنها در برآورد شوری با
روش تصاویر ماهوارهای ،از شاخص شوری استفاده کردند .روش
دیگر استفاده از طیفسنجی و تجزیه تحلیل طیف ،بر اساس
مدلهای رگرسیون حداقل مربعات جزئی ( ،)PLSRماشین بردار
پشتیبانی ( )SVMو یادگیری عمیق ( )DLبود .نتایج مطالعه آنها
نشان داد مدل  PLSRبا شاخص شوری ،عملکرد بهتری ( 0/71تا
 ) R2= /86نسبت به  SVMو  DLدارد .همچنین در این مطالعه
مشخص شد که مدل  PLSRاثرات منفی نویزها را کاهش داد.
در پژوهشی  (2015) Khayamim et al.خصوصیات
شیمیایی خاکهای استان اصفهان را با طیفسنجی بررسی کردند
و ویژگیهای ماده آلی ،کربنات کلسیم و گچ را با دقت مناسبی با
ضریب تعیین ( 0/45 ،0/61 )R2و  0/80برآورد کردندHassani .
 )2014( et al.از روش طیفسنجی جهت برآورد ویژگیهای
کربنات کلسیم و گچ ( R2 <0/5و  )RPD<1/8عملکرد عالی و
برای ماده آلی عملکرد قابل قبولی ( R2 <0/5و  )RPD<1/4را
مشاهده کردند.
 .1سازمان هواشناسی کشور

 )2016( Ji et al.برای برآورد خصوصیات رطوبت ،ماده آلی،
ظرفیت تبادل کاتیونی و عناصر تبادلی خاک از رفتار طیفی
استفاده کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که مدل PLSR
عملکرد مناسبی در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی ( ،)CECکلسیم
و منگنز با شاخصهای عملکرد باالتر ( R2 <0/5و )RPD<1/4
داشت ،اما در برآورد خصوصیات  ،Cu ،Feفسفر ،نیتروژن نیتراتی،
 Kو  Naتبادلی عملکرد ضعیفتر را ( R2 >0/5و )RPD>1/4
نشان داد .در مطالعهای دیگر  )2018( Wang et al.برای برآورد
شوری خاک ،از دو روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی ()PLSR
و جنگل تصادفی ( )RFبا پیشپردازش مشتق جزئی (در محدوده
صفرتا  2و با فاصله  )0/1استفاده کردند .اعتبارسنجی مدلها
نشان داد که در برآورد شوری خاک مدل  RFنسبت به روش
 PLSRعملکرد بهتری ( )RMSE =4/57( ،)R2 =0/93و RPD
( )2/50 ≥ 2/78دارد.
با توجه به محدودیت مدلهای خطی در برآورد شوری
خاک ،پیچیدگی رفتار نمک در خاک و نیاز به مطالعه رفتار آن
در کانونهای تولید ریزگرد در استان خوزستان ،اهداف این
پژوهش عبارتاند از  -1 :مقایسه کارایی و دقت روشهای ،PLSR
شبکه عصبی  ANNو جنگل تصادفی در مدلسازی شوری خاک
جنوب شرق اهواز -2 ،مقایسه روشهای مختلف پیشپردازش
شامل :فیلتر ساویتزکی و گالی ،فیلتر ساویتزکی و گالی به همراه
مشتق اول ( ،)FD-SGفیلتر ساویتزکی و گالی به همراه مشتق
دوم ( ،SD-SGروش نرمالسازی استاندارد ( )SNVو روش حذف
پیوستار ( -2 .)CRتعیین طول موجهای کلیدی مربوط به شوری
خاک این مناطق هدف دیگر این پژوهش بود.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

این مطالعه در منطقهای واقع در جنوب و مرکز استان خوزستان
با مساحت حدود  110هزار هکتار و مختصات  )°10 31̍Nو ( E
̍ )°48 41انجام شد .این منطقه ،از نظر زمینشناسی در گروه
دشتهای رسوبی و زمینهای پست و شور قرار دارد (شکل .)1
میانگین بلند مدت بارش و دمای منطقه به ترتیب  218میلیمتر
و  26سانتیگراد است .(irimo, 2019)1شوری اراضی به دلیل
انتقال امالح از زمینهای باالدست و صعود مویینگی به دلیل باال
بودن سطح آب زیرزمینی است .کاهش بارش در سالهای اخیر
پدیده شور شدن را تشدید کرده است .این مناطق دارای خاکهای
عمیق ،شور و سدیمی است.
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نمونهبرداری

برای نمونهبرداری ،ابتدا منطقه به صورت شبکههای دو کیلومتری
تقسیمبندی و نمونهبرداری به صورت سیستماتیک و تصادفی
انجام شد 142 .نمونه خاک از عمق صفر تا  5سانتیمتری خاک
سطحی جمعآوری شد و پس از هوا خشک شدن ،کوبیدن و عبور

از الک دو میلیمتری جهت اندازهگیری شوری و عناصر محلول
خاک و طیفسنجی به آزمایشگاه منتقل شد .هدایت الکتریکی
عصاره اشباع نمونهها (( )ECجدول  )1از مخلوط  5 :1خاک و آب
با دستگاه شوری سنجی  DDS-11Aدر دمای  25درجه
سانتیگراد اندازهگیری شد (.)Zeng et al., 2018

جدول  .1توصيف آماری شوری نمونههای خاک

آماره
کشیدگی

چولگی

انحراف معیار

ضریب
تغییرات

میانگین

کمترین

میانه

بیشترین

0/16

0/59

20/14

0/59

34/140

2/8

29/58

96/55

گروه واسنجی

0/16

0/59

17/49

0/44

35/08

1/6

33/44

84/36

گروه اعتبار سنجی

شکل  .1موقعيت منطقه موردمطالعه در استان خوزستان و کانونهای ريزگرد و نقاط نمونهبرداری

طيفسنجی

برای طیفسنجی نمونهها ،مقداری خاک به پتریدیش با قطر 8
سانتیمتر و عمق  2سانتیمتر منتقل شد و قبل از آزمایش به
درون اتاق تاریک منتقل شدند .در ابتدای آزمایش با استفاده از
یک صفحه سفید (با ضریب انعکاس معلوم و برابر با یک) عمل
واسنجی نوری دستگاه طیفسنج انجام گرفت .بازتاب خاک با
استفاده از طیفسنج آزمایشگاهی ( ASD FieldSpec3ساخت
شرکت  )Inc ،Analytical Spectral Devicesانجام شد .در
اندازهگیری از سه نوع آشکارساز  350-1050( VNIRنانومتر)،
 1000-1800( SWIR1نانومتر) و طیفسنج 1800-( SWIR2
 2500نانومتر) استفاده شد .طیفسنجی با فاصله طول موج یک
نانومتر صورت پذیرفت .نمونه خاک در فاصله  20سانتیمتری و
زاویه  45درجه از المپ هالوژنی دستگاه قرار گرفت .اندازهگیری
طیفی در ارتفاع  3سانتیمتر از باالی نمونه و در  1ثانیه انجام
گرفت .برای هر نمونه  10طیف بازتابی اندازهگیری گردید .از 10
طیف تکراری جهت کاهش نویز میانگینگیری شد و به عنوان
طیف اصلی خاک ثبت گردید.

پيشپردازشها

جهت حذف نویز تصادفی ،خطای پسزمینهای نمونهها و تغییرات
مسیر طیفی از چند روش پیشپردازش برای اصالح طیف اصلی
استفاده شد ( .)Fearn et al., 2009دو بخش دارای نویز در ابتدا
و انتهای طیفها در محدوده بین  350تا  450و2450-2500
نانومتر حذف گردیدند .در مواردی نیز دو طول موج در محدوده
 900و  1700نانومتر به دلیل وقفه حاصل از تغییر آشکارساز
حذف شدند ( .)Rossel et al., 2009با استفاده از نرمافزار
 Unscrambler 10.4و  ،MATLABپنج روش پیشپردازش
 ،Savitzky-Golayمشتق اول با ،)FD-SG( Savitzky-Golay
مشتق دوم با  ،)SD-SG( Savitzky-Golayروش نرمالسازی
استاندارد ( )SNVو روش حذف پیوسته ( )CRانجام شد.
الگوریتم  Savitzky-Golayبا استفاده از رگرسیون خطی
حداقل مربعات ،یک چندجملهای در اطراف یک نقطه در طیف
برازش میدهد و با این روش اطالعات را نرم یا صاف میکند .این
روش با انتخاب محدوده صاف کردن انجام میشود .در این روش
تعداد نقاط سمت راست و چپ هر نقطه به صورت جداگانه انتخاب
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میشود .آزمونهای مشتق اول و دوم با نشان دادن جزئیات
منحنی یک طیف ،روشهایی را برای تشخیص نقاط بیشینه و
کمینه نسبی فراهم میکنند .واریانس نرمال استاندارد ()SNV
نوعی تغییر ردیفی و جهتدار است و بر اساس الگوریتم خود ،یک
داده را در جهتی تغییر میدهد که درون یک ستون یا دسته از
داده متمرکز شود ).(CAMO, 1998
روش حذف پیوستار برای جدا کردن و تحلیل عارضهها در
طیف بازتابی به کار گرفته میشود و برای دادههای طیفسنجهای
زمینی ،به عنوان بخشی از تحلیلها برای توزیع کانیها و گیاهان،
در طیفهای مرجع کتابخانهای استفاده شده است .پیوستار
برآوردی از دیگر پدیدههای جذبی موجود در طیف است که تنها
شامل پدیده جذبی موردنظر نیست ( .)Clark, 1999بنابراین،
حذف پیوستار اغلب بر روی همه پدیدههای جذبی طیف ،اجرا
شده و برای مطالعه روابط بین عوارض جذبی و ترکیبات
بیوشیمیایی و محتوی آب پوشش گیاهی مفید است ( Huang et
 .)al., 2004; Huber et al., 2008همچنین حذف پیوستار اثرات
نامطلوب خاک زمینه و جذبهای اتمسفری را روی آنالیز طیفی
به حداقل میرساند ( .)Kokaly and Clark, 1999با انجام این
تکنیک مقادیر جذبهای ناخواسته عوامل نامشخص در این
منحنی ،حذف و یا به حداقل میرسد .در این چنین منحنیهایی،
واریانس مطلق حذف و حداکثرهای جذب بارزتر میشوند
( ..)Curran et al., 2001در واقع روش حذف پبوستار در کل دامنه
طیف ( 2450-450نانومتر) انجام شد و منحنی طیفها بر اساس
الگوریتم این روش نرمال گردید .طیف نرمال شده به عنوان یک
روش پیشپردازش و ورودی به مدل  PLSRاستفاده شد.
از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی ( )PLSRبرای
تعیین فاکتورهای معنادار در هر دسته از طیفهای اصلی و
پیشپردازشها استفاده گردید .اولین فاکتور بیشترین اطالعات
و بیشترین واریانس را نشان میدهد .فاکتور دوم حداکثر
اطالعاتی که در فاکتور اول توضیح داده نشده است را بیان میکند.
در هنگامیکه فاکتورهای معنادار در هر گروه انتخاب شوند سایر
فاکتورها از فرایند مدلسازی حذف میشوند .مدلهای  ANNو
 RFبر اساس همبستگی بین  ECخاک و مؤلفه اصلی اجرا گردید.
روشهای مدلسازی ( ANN ،PLSRو )RF

مدل  PLSRدارای قابلیت مدلسازی چندین متغیر پاسخ همزمان
مستقل و نویزدار است ( .(Wang et al., 2014این روش توانایی
نتیجهگیری دارد و میتواند رابطه خطی بالقوه بین ویژگیهای
خالص خاک و بازتاب طیف در محدوده  VIS-NIRرا شبیهسازی
کند ( .); Farifteh et al., 2007Nawar et al., 2014رابطه مدل

به صورت زیر است:
(رابطه )1
(رابطه )2
(رابطه )3

X  TP  E
y  Tq  f
T

] X  [x 1 , x 2 ,...x n

(رابطه )4
T  X
در رابطه ( :X ،)4دادههای طیفی (متغیر مستقل):y ،
ویژگی خاک (متغیر وابسته) :T ،متغیر پنهانی که ترکیبی خطی
و از طیف محاسبه میشود ω ،مقیاس وزنی و از روش بردارهای
ویژه  x′yy′xمحاسبه میشود :P .بار طیف و  qبار خصوصیت
شیمیایی خاک و میزان وابستگی طیف و خصوصیات خاک را به
متغیر پنهانی  Tنشان میدهند E .و  fمقادیر باقیمانده که
نشاندهنده نویز یا متغیرهای بیربط در مدل هستند .رابطه ()5
بیانگر رابطه نهایی مدل است ( ; Ji, et al., 2016(Sjöström et
T

al., 1983
^

(رابطه )5
^

^

y  b i x i  b0
^

 : yویژگی برآورد شده با مدل :b0 ،مرز جداکننده و : b i
بردارهای رگرسیونی هستند.
مدل جنگل تصادفی( )RFروشی بر اساس ماشین یادگیری
و توانایی حل مسائل دستهبندی ،رگرسیون و سایر مسائل در
زمینههای گوناگون است .این مدل قابلیت پیشبینی انفرادی و
همبستگی بین مقادیر پیشبینیشده را دارد .الگوریتم تطبیقی
این مدل ( )Breiman, 1999سبب کاهش انتخاب گزینشی دادهها
شده و روشی مؤثر در طبقهبندی و رگرسیون است .هرچه
مجموعه داده ورودی بزرگتر و روند آنها تصادفی باشد ،میزان
دقت مدل بیشتر است ( .)Breiman, 2001این مدل قابلیت برآورد
خصوصیات مختلف خاک در بازتاب طیفی با وجود نویز باال را دارد
( .)Chen & Liu, 2005رابطه کلی مدل به صورت زیر است:
(رابطه )6

1 B
) Tb (x
B b 1
) D  (x 1 , y 1 ), (x 2 , y 2 ),.....(x n , y n

F (x ) 

(رابطه )7
در روابط ( 6و  :F(x) )7مدل نهایی یا میانگین درختهای
تصادفی :D ،مجموعه دادههای اصلی (طیف و  )ECورودی به
مدل :B ،مجموعه درختهای تصمیم که از دادههای اصلی ()D
به روش تصادفی نمونهگیری با جایگزینی تعیین میشود و :Tb
بهترین متغیر تصادفی یا درخت تصادفی که به دفعات انتخاب
میشود.
مدل شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ( )MLPسیستمی
محاسباتی با تعدادی از عناصر متصل بههم و پاسخهای پویای
ورودی به خروجی است ( .)Caudill, 1987مدل شبکههای عصبی
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معموالً در الیهها سازماندهی میشوند .الیهها از تعدادی گرههای
متصل به هم تشکیلشده که دارای یک تابع فعال است
( .)Mohamed et al., 2018الگوریتم پسانتشار یک الگوریتم
بسیار رایج است که برای آموزش شبکه  MLPمورد استفاده قرار
میگیرد ) .(Demuth & Beale, 1998این الگوریتم شامل دو
مرحله است .در مرحله اول ،محاسبات رو به سمت جلو بهطرف
الیه خروجی انجام شده و بعد از اینکه خطاها محاسبه شد ،در
مرحله دوم خطاهای الیه خروجی با انجام اصالحات الزم با در نظر
گرفتن وزن بر اساس رابطه زیر به سمت عقب انجام میشود
(.(Rahmati et al., 2018
در رابطه ( wij ( n ) )8و ) wij ( n  1به ترتیب افزایش
وزن بین گرههای  iام و  jام E ،خطا ،و  αضریب مومنتم و ضریب
یادگیری (مقدار آنها بین  0تا  )1است .خروجی هر نرون توسط
رابطة زیر تعریف میشود:
E
w ij (n )   
(رابطه    w ij (n  1) )8
w ij
n

) y  f (u )  f (  p iW j ,i  b j

(رابطه )9

i 1

 Wj,iمقدار وزن اتصال بین نرون  jام الیه مذکور با نرون
ام الیة قبل bj ،وزن مربوط به خطا ( )Biasبرای نرون  jامPi ،
مقدار خروجی از نرون  iام الیهی قبل a ،مقدار خروجی از نرون j
ام f ،تابع آستانة نرون  jام است.
i

معيارهای ارزيابی

برای ارزیابی دقت مدلها در دو گروه واسنجی ( 70درصد دادهها)
و اعتبار سنجی ( 30درصد دادهها) از سه شاخص آماری ریشه
میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEضریب تبیین ( )R2و نسبت
عملکرد به انحراف ( ( RPDاستفاده شد ( ; Chang et al., 2001
(Ji et al., 2016

) ( y i  y )( y ij  y ij

(رابطه )10
2

) ( yi j  y ij

n
i 1



2

n
i 1

) (y i  y
m

^

n
i 1



n

 ( y ij  yi )2
i 1 j 1

(رابطه )11



mn

RMSE 

SD
RMSE

(رابطه )12


 y )2

(رابطه )13

R2 

PRD 

n

i

 (y

n 1

i 1

SD 

^

در رابطه ( y ij )10مقدار برآورد شده برای تکرار  jدر

نمونه  yi ،iمقدار اندازهگیری شده در نمونه  n ،iتعداد نمونهها در


سری واسنجی و اعتبارسنجی m ،تعداد تکرار و  yمیانگین مقادیر
اندازهگیری شده است .در رابطه ( SD )12انحراف معیار نمونه
است و در رابطه ( )13محاسبه میشود.
آماره  RPDعملکرد مدل را ارزیابی میکند .مقادیر کمتر از
 ،1/4بین  2-1/4و بیشتر از  2به ترتیب نشاندهنده ضعیف،
قابلقبول و عالی هستند .دقت گروه قابلقبول (مقادیر  )1/4-2با
بهکارگیری روشهای مختلف واسنجی افزایش مییابد؛ اما اگر
 RPDکوچکتر از  1/4باشد مدل ،پیشبینی قابل قبولی را نشان
نداده است (.)Chang et al., 2001

نتايج و بحث
در شکل ( )2ضریب رگرسیون  PLSبین هدایت الکتریکی و طیف
خاک هر طول موج نشان داده شده است .همچنین همبستگی
بین هدایت الکتریکی و طیف خاک در حالتهای طیف اصلی و
پنج پیشپردازش ارائه شده است .دایرههای سیاهرنگ متغیرهای
مهم (طول موج کلیدی) برای پیشبینی یک متغیر خاص را نشان
میدهد .ضرایب همبستگی مثبت و منفی بین خصوصیات خاک
و طیف مشاهده شد .بیشترین همبستگی با طیف اصلی در 400
و  2300نانومتر وجود داشت .در پیشپردازش مشتق اول
بیشترین همبستگی منفی در  1800و همبستگی مثبت در 1900
مشاهده گردید .همبستگی مثبت در محدوده  1920و همبستگی
منفی در  1950برای مشتق دوم مشاهده شد .در طیف فیلتر شده
با  SGهمبستگی قوی منفی در نزدیکی  2000نانومتر و
همبستگی مثبت در  2350نانومتر مشاهده شد .در دسته CR
همبستگی قوی منفی در  500و 2000نانومتر و همبستگی مثبت
در  2350نانومتر نتیجهگیری شد .در طیف  SNVهمبستگی قوی
مثبت در  600نانومتر و همبستگی منفی در ،2200 ،1000
 2300نانومتر مشاهده گردید.
طول موج کلیدی ،طول موجی از طیف است که بیشترین
تأثیر را بر خصوصیت خاک نشان میدهد .طول موجهای کلیدی
در هر پیشپردازش به این صورت مشاهده گردید :در طیف اصلی
 1400-1900 ،500-900نانومتر نشاندهنده وجود  ECاست اما
بیشترین همبستگی مثبت در ( )1882-1885نانومتر و
همبستگی منفی در ( )1935-1950نانومتر مشاهده شد .برای
مشتق اول :طول موجهای ،1650-1500 ،1400-900 ،600
 1900و  2000نانومتر دارای همبستگی با  ECخاک شناسایی
شد ولی بیشترین همبستگی مثبت در ( )1937-1934نانومتر و
همبستگی منفی در ( )1901-1896نانومتر مشاهده گردید .در
مشتق دوم محدودههای ضعیفی با تراکم کم در ،600 - 500
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 1500-1800 ،800-1100نانومتر وجود دارد و بیشترین
همبستگی مثبت در ( )1901-1896نانومتر و همبستگی منفی
در ( )2354-2352نانومتر نتیجهگیری گردید .در پیشپردازش
 SGمحدوده خالی با تراکم زیاد و فراوانی بیشتر در ،600-700-
 2500 ،2100 ،1400-1900نانومتر مشاهده شد و بیشترین
همبستگی مثبت در ( )20180،2181،2205،2206نانومتر و
همبستگی منفی در ( )2341-2347نانومتر مشاهده گردید .در

پیشپردازش  CRمحدودههای با تراکم کم در ،1000- 800
 1600-1800نانومتر وجود دارد و بیشترین همبستگی مثبت در
( )1556-1560نانومتر و همبستگی منفی در ()1910-1918
نانومتر مشاهده شد .در پیشپردازش  SNVطول موجهای کلیدی
محدوده طیفی ( )2208-2236نانومتر و ( )2344-2347نانومتر
وجود دارد .شناسایی ویژگیهای خاک بر اساس کشش و ارتعاش
گروههای عاملی آزاد و پیوندی در بازتاب خاک انجام میشود.

شکل  .2همبستگی  ECبا طيف خاک در هر طول موج :a ،طيف اصلی (خام) :b ،فيلتر سازی طيف با روش ساويتزی گوالی ( :c ،)SGمشتق اول طيف نرم شده با
ساويتزی گوالی ( :d ،)FD-SGمشتق دوم طيف فيلتر شده با ساويتزی گوالی ( :e ،)SD-SGروش واريانس استاندارد نرمال ( :f ،)SNVروش حذف پيوسته ()CR

محدودههای فعال طیفی در طول موجهای  550 ،460و
 740بر اثر کشش و ارتعاش گروههای عاملی C–H ، C–H، C–H
 C–C ،و  N–Hایجاد میشود (.)Xuemei & Jianshe, 2013
ناحیه طیفی  1900و  2200نانومتر به علت کشش و ارتعاش
ناشی از گروههای عاملی  Al-OHو  Mg-OHاست ( Pu et al.,
; .)2003Wang et al., 2018شوری در اثر کاتیونها و آنیونهای
محلول ایجاد میشود .هر نمک با توجه منشأ خود اثر متفاوتی را
در خصوصیات جذبی خاک نشان میدهد (.)Xu et al., 2016
ویژگیهای جذبی انواع نمکها به دالیل تغییر در خلوص نمک،

( Drake,

اندازه بلور و نظم ساختاری تفاوتهایی دارند
; .)1995Farifteh et al., 2008برای انواعی از نمکها مشاهده
شد که ) Halit (NaClداری خصوصیات جذبی در  1440و 1933
نانومتر و طول موجهای1760 ،1631 ،1490 ،1240 ،999 ،793
و 1946مربوط به نمک ) Epsomite (MgSo4 7H2Oاست
( )2016( Xu .)Farifteh et al., 2008با استفاده از روش
پیشپردازش مشتق دوم ،خصوصیات جذبی را برای نمکهای
خاک در طول موج ،440،1740 ،1870،1430،1390 ،1900
 2010و  2270نانومتر نشان داد.
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جدول  2نتايج معيارهای ارزيابی روشهای  PLS – RF ، PLS – ANN ،PLSRدر مدلسازی شوری خاک در گروههای واسنجی و اعتبارسنجی

معیارهای ارزیابی
اعتبارسنجی ( 39نمونه)

روشهای مدلسازی و پیشپردازش

واسنجی ( 103نمونه)

RPD
1/72

RMSE
8/74

R2
0/66

RPD
2/35

RMSE
7/87

R
0/82

R

1/81

8/40

0/70

2/37

7/82

0/84

SG

1/72

8/74

0/67

2/37

7/82

0/84

FD-SG

1/59

9/15

0/65

3/12

6/14

0/90

SD-SG

1/72

8/74

0/67

2/44

7/80

0/85

SNV

1/59

8/77

0/67

2/10

7/66

0/81

CR

2/47

8/41

0/84

3/00

6/55

0/89

R

2/60

7/36

0/86

3/40

5/93

0/91

SG

2/51

8/39

0/87

2/89

6/82

0/88

FD-SG

3/04

7/08

0/89

2/87

6/28

0/88

SD-SG

2/66

8/45

0/87

2/65

5/23

0/86

SNV

2/87

7/99

0/88

2/71

6/51

0/86

CR

1/39

10/36

0/75

1/98

7/03

0/89

R

1/25

11/02

0/72

1/88

7/27

0/83

SG

1/09

11/48

0/74

1/40

8/36

0/88

FD-SG

1/59

9/29

0/83

1/95

7/18

0/88

SD-SG

1/35

10/5

0/75

1/84

7/92

0/85

SNV

1/63

9/43

0/80

1/95

7/28

0/87

CR

اثر روش پيشپردازش بر عملکرد مدلسازی

نتایج مدل  PLSRبا توجه به شش گروه طیف نشان داد که نوع
روشهای پیشپردازش در دقت برآورد مدل مؤثر بوده و هر شش
روش دقت برآورد خوب تا عالی را نشان دادند (جدول  .)1در مدل
 PLSRطیفهای پیشپردازش شده دقت بیشتری نسبت به طیف
اصلی بدون پیشپردازش نشان دادند .در پیشپردازش مشتق دوم
بیشترین دقت برای ( RPD CAL=3/12( )SD-SGو CAL= 6/14
 )R2 CAL= 0/90، RMSEو کمترین دقت برای RPD =2/10( CR
و  )R2 = 0/82 ، RMSE = 8/66مشاهده شد .چهار روش
پیشپردازش SD- ،)R2 CAL= 0/85( SNV ،)R2 CAL= 0/84( SG
 )R2 = 0/90( SGو  ،)R2 = 0/84( FD-SGدقت برآورد مدل را
افزایش داد و فقط برای روش  )R2 = 0/81( CRدقت برآورد مدل
کاهش یافت .بیشترین دقت برای مدل  PLS-ANNدر
پیشپردازش  RPDCAL =3/40( SGو 0/91 ، RMSECAL = 5/39
= )R2 CALبه دست آمد .مدل  PLS-ANNدر طیف اصلیFD- ،
 SNV ،SGو  CRدقت باالتری را نسبت به دو مدل دیگر نشان

2

پیشپردازش

مدل

PLSR

PLS-ANN

PLS-RF

داد .ضعیفترین عملکرد در مدل  PLS-RFو برای پیشپردازش
 RPDCAL =0/84( SNVو )R2 CAL= 0/85 ، RMSECAL = 7/92
مشاهده شد.
نتایج مدل گروه اعتبار سنجی در جدول ( )1و شکل ()3
ارائه شده است .در مدل  PLSRطیفهای پیشپردازش شده
عملکرد قابلقبول تا عالی را نشان داد .روش VAL=1/81( SG
 RPDو  )R2 VAL= 0/70، RMSE VAL= 8/40بهترین عملکرد و
روش مشتق اول ( )FD-SGو ( ;)SNVکمترین عملکرد نسبی
( RPD VAL=1/72و  )R2 VAL= 0/67، RMSE VAL= 8/74را
داشتند .در مدل  PLS-ANNسری اعتبارسنجی همانند گروه
واسنجی عملکرد نسبی بهتری را نسبت به دو مدل دیگر نشان
داد .در این مدل بیشترین عملکرد مربوط به روش مشتق دوم
( RPD VAL=3/04( )SD-SGو VAL= 0/89 ،RMSE VAL= 7/08
 )R2و کمترین عملکرد نسبی در طیف اصلی ( RPD VAL=2/47و
 )R2 VAL= 0/84 ،RMSE VAL= 8/41بود و تمامی روشهای
طیفی عملکرد عالی را نشان دادند .در مدل  PLS-RFدو روش
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پیشپردازش مشتق اول و حذف پیوستار دقت قابلقبول
 )RPDرا نشان دادند و روشهای دیگر در برآورد شوری خاک
ناتوان بودند (.)RPD >1/4
در صورتی که محدوده غلظت خصوصیت خاک گستردهتر
باشد ،دقت برآورد مدل آماری بیشتر میشود .پراکندگی بیشتر
دادهها سبب افزایش  SDو  RPDمیشود (.)Nawar et al., 2016
در این مطالعه نیز  ECخاک دارای مقادیر گسترده )1-/6 ds.m-1
 )95/5و انحراف معیار  19/02است .شاخص پراکندگی باالی
مقدار  ECدر دقت برآورد دو مدل  PLSRو  PLS-ANNتأثیر
داشته و دقت را افزایش داده است .اما در مدل  PLS- RFبه دلیل
افزایش خطای برآورد و مقدار  ،RMSEبا وجود پراکندگی و ضریب
تبیین باال ،شاخص  RPDو عملکرد مدل کاهش یافته است .در
این مطالعه با توجه به ضریب تبیین ،دقت برآورد سری دادههای
واسنجی مدلها در تمامی روشهای پیشپردازش برای هدایت
الکتریکی خاک از  0/8بیشتر بود؛ ولی شاخص  RPDتا 0/84
کاهش یافت که نشاندهنده عملکرد ضعیف مدل است .کاهش
آماره  RPDنشان میدهد به علت افزایش خطای برآورد و آماره

(( )RMSEبه ویژه در مدل  )RFمیزان عملکرد کاهش یافته است.
استفاده از روشهای پیشپردازش  SD-SG ،FD-SG ،SGو CR
سبب افزایش دقت و عملکرد برآورد مدل  PLSRشد .در
پیشپردازش  CRبرای  ECعملکرد برآورد مدل کاهش یافت.
عمل صافسازی طیف در دو روش  FD-SGو  SD-SGنیز مورد
استفاده قرار گرفت اما در  SNVو  CRانجام نشد .عدم حذف نویز
و صافسازی طیف در روش  SNVتأثیر معنیداری در کاهش
دقت برآورد مدل  PLSRایجاد نکرد .در روش  CRبه ویژه برای
 ECدقت برآورد کاهش یافت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
در این پژوهش روش  CRنسبت به  SNVحساسیت بیشتری به
نویز طیف دارد Weng .و همکاران ( )2008از مدل  PLSRبرای
برآورد شوری خاک استفاده کردند و عملکرد مدل را با
پیشپردازش  CRافزایش دادند .در پژوهش حاضر نیز
پیشپردازش  CRدقت مناسبی را به خصوص در دو مدل PLS-
 ANNو  PLS-RFداشت ولی در هر دو مدل به مقدار جزئی دقت
کمتری نسبت به پیشپردازشهای دیگر حتی طیف اصلی نشان
داده است.

شکل  .3مدلسازی شوری خاک با استفاده از دادههای اعتبارسنجی ) (calibrationبرازش يافته بر روی مدلهای ( PLSRچپ)( PLS – ANN ،وسط) PLS – ،

(RFراست) :a ،طيف اصلی ( :b ،)ROWمشتق اول طيف فيلتر شده با ساويتزی گوالی ( :c ،)FD-SGروش حذف پيوستار ()CR
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نتايج برآورد سه مدل PLSR, PLS-ANN, PLS-RF

نتيجهگيری کلی

کارایی مدلهای  PLSR, PLS-ANN, PLS-RFدر مدلسازی
هدایت الکتریکی خاک بر اساس آمارههای ضریب تبیین (،)R2
 RMSEو  RPDدر جدول ( )2نشان داده شده است .در هر
پیشپردازش هر دو مدل  PLSRو  PLS-ANNعملکرد بسیار
خوب تا خوب را در برآورد خصوصیات خاک از خود نشان دادند.
مدل  PLS-RFبا عملکرد خوب تا ضعیف شناسایی شد .در مقایسه
دو سری دادههای واسنجی و اعتبارسنجی ،در اکثر
پیشپردازشها برای هر مدل ،دقت واسنجی نسبت به
اعتبارسنجی بیشتر بود.
روش  PLS-ANNدارای حداقل اختالف عملکرد در دوره
واسنجی و اعتبارسنجی بود .در مقابل روش  PLSRبیشترین
اختالف را نشان داد .در اعتبارسنجی ،روش  PLS-ANNو
پیشپردازش  SD-SGبهترین عملکرد (R2Val= 89 , RMSEVal
 RPDVAL =3/04(= 7.08و )R2 VAL= 0/89 ، RMSEVAL = 7/08
مدلسازی را نشان داد .در طیف اصلی و پیشپردازشهای FD-
 SNV ،SG ،SGو  CRنیز بهترین عملکرد مربوط به مدل PLS-
 ANNبا ( )RPDVAL = 2/3-47/04بود .ضعیفترین عملکرد در
مدل  PLS-RFو پیشپردازش RPDVAL =1/25( SGو 11/02
=  )R2 VAL= 0/72 ، RMSEVALمشاهده شد .شیب مدل برآورد
دادهها ) (PLS-ANNدر طیف اصلی و پیشپردازشهای ،SG
 SNV ،SD-SG ،FD-SGو  CRتوزیع مناسبی را در اطراف خط
( )1:1نشان داد .در واقع شیب مدل  PLS-ANNدر دو سری
دادههای واسنجی و اعتبارسنجی نسبت به دو مدل دیگر،
همراستایی بیشتری با خط ( )1:1دارد و توزیع دادهها در اطراف
این خط نشاندهنده برتری نسبی این مدل است .با مقایسه دو
مدل دیگر در هر پیشپردازش ،مدل  PLSRنسبت به PLS-RF
دادههای سری واسنجی و اعتبارسنجی توزیع بهتری در اطراف
خط ( )1:1دارند .این روند در سری دادههای اعتبارسنجی در تمام
پیشپردازشهای  SNV ،SD-SG ،FD-SG ,SGو  CRبرای EC
خاک بارزتر است (شکل .)3

این مطالعه در خاکها ی شور و سدیمی مناطق حساس به تولید
ریزگرد استان خوزستان انجام شد .عملکرد سه مدل ،PLSR
 PLS-ANNو  PLS-RFدر شش دسته طیف اصلی ( ،)ROWو
پیشپردازشهای  SNV ، SD-SG،FD-SG ،SGو  CRدر برآورد
هدایت الکتریکی  ECخاک انجام شد .یافتههای پژوهش عبارت
است از:
بر اساس شاخص ضریب تبیین ( )R2هر سه مدل عملکرد
خوبی را در برآورد خصوصیات خاک نشان دادند اما با توجه به
شاخص  RPDعملکرد مدل  PLS-ANNنسبتاً بیشتر بود و مدل
 PLS-RFکمترین عملکرد را در برآورد  ECخاک با روش
طیفسنجی نشان داد.
عملکرد برآورد  ECخاک ،بیشتر تحت تأثیر نوع مدل قرار
گرفت .در هر مدل یک روش پیشپردازش عملکرد بهتری نسبت
به سایر روشها نشان داد .در مدلهای  PLS-ANN ،PLSRو
 PLS-RFبهترتیب روشهای مشتق اول SG ،و طیف اصلی
بهترین عملکرد را نشان دادند .استفاده از روشهای پیشپردازش
طیفی مثل مشتقگیری طیفی میتواند دقت مدلهای چند
متغیره را افزایش دهد.
استفاده از روش رگرسیون  PLSو تعیین مؤلفههای معنادار
در هر دسته طیفی سبب کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت
عمل نرمافزار متلب گردید .با وجود اینکه استفاده از روش
مؤلفههای معنادار در مدل  PLS-ANNعملکرد بسیار خوبی را از
خود نشان داد اما مدل  PLS- RFعملکرد پایینتری را نسبت به
 PLSRنشان داد.
طول موجهایی در محدوده ،2300 ،1800،19002000
 1900 ،1500نانومتر تحت عنوان طول موج کلیدی برای EC
خاک شناسایی شد .استفاده از طول موجهای کلیدی در ترکیب
با تصاویر ماهوارهای و روش سنجش از دور سبب افزایش دقت
نقشه شوری خاک میشود.
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