DOI: 10.22059/ijswr.2019.285195.668259

)375-385 (ص1399  ارديبهشت،2  شماره،51  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

Comparison of Different Data Mining Methods for Digital Mapping of Soil Particle-size Fractions in
Lands of Semnan Plain
ALI ASGHAR ZOLFAGHARI*1, MOHAMMADREZA YAZDANI1, MAHIN KHOSRAVI1, SEYED MEHDI MAHMOUDI2
1. Department of Management of Arid Areas, Faculty of Desertification, University of Semnan, Semnan, Iran.
2. Department of Statistics, Faculty of Basic Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran.
(Received: Aug. 13, 2019- Revised: Sep. 27, 2019- Accepted: Oct. 5, 2019)

ABSTRACT
Knowledge about the spatial distribution of particle-size fractions in different areas is required for various land
management applications and resources, modeling, and monitoring practices. In recent years, with the
advancement of data mining methods and the availability of cheap data from satellite imagery, digital soil
mapping methods have been developed to predict the spatial distribution of primary soil particles. The objective
of this study was to conduct a spatial prediction of particle-size fractions such as clay, sand and silt using digital
soil mapping in agricultural lands in Semnan. To achieve these goals, a total of 84 soil samples were collected
from 0 to 20 cm of soil surface. Also, the environmental variables were obtained from OLI Satellite Landsat to
make dependence with soil particles. In this study a linear model such as Partial Least Squares (PLS) and two
non-linear models, including Random Forest (RF) and Stochastic Gradient Boosting Machin (GBM) were used
for spatial prediction of particle-size fractions. The models were calibrated and validated by the 10-fold crossvalidation methods. Three statistics, such as Root Mean Squared Error (RMSE), Coefficient of determination
(R2), and Mean Absolute Error (MAE) were used to determine the performance of the investigated models.
Values of RMSE, R2, and MAE statics of RF model for prediction of sand, silt and clay were (15.6, 0.35, 12.62),
(11.49, 0.33, and 9.34), and (8.42, 0.28, and 5.9), respectively. These results indicated that the most accurate
model for the prediction of particle-size fractions was the RF model. Also, the results showed that the most
important environmental covariates for predicting particle-size fractions were band 10 (B10), band 5 (B5), and
the gypsum index (GI). This indicated that the variables containing the near-infrared and infrared thermal waves
had a major contribution to explaining the spatial patterns of particle-size fractions.
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.1گروه مدیریت مناطق خشک ،دانشکده کویرشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .2گروه آمار ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/5/22 :تاریخ بازنگری -1398/7/5 :تاریخ تصویب)1398/7/13 :

چکيده
آگاهی از نحوه توزیع فضایی اندازه ذرات اولیه خاک برای مدیریت اراضی ،مدیریت منابع ،اجرای برنامهها و مدلسازی دیگر
خصوصیات خاک ضروری است .در سالهای اخیر با پیشرفتهای روشهای دادهکاوی و با در اختیار بودن دادههای ارزان
قیمت حاصل از تصاویر ماهوارهای ،روشهای نقشهبرداری رقومی خاک برای پیشبینی توزیع فضایی ذرات اولیه خاک به
وفور مورد استفاده قرار گرفته است .لذا هدف این تحقیق ،پیشبینی فضایی ذرات اولیه خاک از قبیل رس ،شن و سیلت با
استفاده از نقشهبرداری رقومی خاک در اراضی کشاورزی دشت سمنان میباشد .همچنین بررسی کارایی سه روش دادهکاوی
برای تهیه نقشه رقومی ذرات خاک از دیگر اهداف این مطالعه است .برای رسیدن به این اهداف ،مجموع  84نمونه خاک از
عمق 0تا  20سانتیمتر جمعآوری شدند .همچنین متغیرهای محیطی با استفاده از تصاویر سنجنده  OLIماهواره لندست
برای برقراری ارتباط با ذرات خاک استخراج گردید .در این مطالعه از مدل خطی حداقل مربعات جزئی ( )PLSو دو مدل
غیرخطی شامل جنگل تصادفی ( ،)RFماشین تقویتشده گرادیان ( )GBMجهت ارتباط میان متغیرهای محیطی و ذرات
اولیه خاک استفاده شد .مدلهای موردمطالعه با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل واسنجی ارزیابی شدند .به منظور
بررسی کارایی مدلهای مختلف دادهکاوی از آمارههای میانگین ریشهی مربعات خطا ( ،)RMSEضریب تبیین (  )R2و
میانگین قدر مطلق خطا ( )MAEاستفاده شد .بر اساس نتایج  R2 ،RMSEو  MAEمدل RFبا مقادیر این آمارهها بهترتیب
برای ذرات شن ( 0/35 ،15/60و  ،)12/62سیلت (0/33 ،11/49و  )9/34و برای ذرات رس (0 /28 ،8/42و  )5/9بودند،
این نتایج نشان داد که مدل  RFبه نسبت مدلهای  PLSو  GBMدارای کارایی و دقت بیشتری در پهنهبندی ذرات اولیه
خاک است .نتایج نشان داد که مهمترین متغیرهای محیطی ،برای پیشبینی ذرات اولیه خاک باندهای  5 ،10و شاخص
گچ (  )GIمیباشند .بنابراین ،متغیرهایی که دارای طیف مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز حرارتی بودند ،سهم عمدهای در
توصیف مکانی ذرات خاک را بر عهده داشتند.
واژههای کليدی :اراضی کشاورزی ،دادهکاوی ،نقشهبرداری رقومی.

مقدمه
بافت خاک یکی از مهمترین خصوصیات خاک است که بهعنوان
درصد نسبی مقادیر رس ،شن و سیلت تعریف میشود .بافت خاک
عامل مهم و تأثیرگذار بر رفتار فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل
ظرفیت نگهداری آب ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،حاصلخیزی و
باروری خاک و زهکشی خاک است ) .)Makabe et al., 2009به
همین علت نقشههای رقومی خاک بهطور گستردهای برای ارزیابی
توزیع فضایی ذرات اولیه خاک در مناطق مختلف Minasny and
)Hartemink (2011؛ )Taghizadeh-Mehrjardi .et al (2016a؛
)Forkuor et al. (2017مورد استفاده قرار گرفتهاند .روشهای
نقشهبرداری سنتی بهندرت اطالعات مربوط به توزیع فضایی اندازه
ذرات خاک را بر اساس قدرت تفکیک مکانی در حد یک پیکسل
را ارائه میدهد ( .)McBratney et al., 2003عالوه براین ،تهیه
* نویسنده مسئولazolfaghari@semnan.ac.ir :

نقشههای فضایی خصوصیات خاک با استفاده از روشهای معمول
وقتگیر و گران است ( .)Forkuor et al., 2017بنابراین استفاده
از روشهای جدید دادهکاوی برای پیشبینی مکانی خصوصیات
خاک با استفاده از متغیرهای کمکی استخراجشده از تصاویر
ماهوارهای میتواند مشکالت ذکرشده را برطرف نماید.
در سالهای اخیر ،روشهای نقشهبرداری رقومی با برقراری
ارتباط بین متغیرهای محیطی و خصوصیات خاک برای تهیه
نقشههای مکانی ،توسط محققین مختلفی ارائه و استفاده شده
است .بهعنوان مثال ) Scudiero et al. (2014با استفاده از داده-
های تصاویر ماهوارهای به این نتیجه رسیدند که از میان متغیرهای
مختلف محیطی دادههای چندین ساله تصاویر ماهواره لندست
یک شاخص مفید برای توصیف تنوع فضایی شوری خاک مناسب
میباشند .مطالعات دیگر نیز از دادههای سنجش از دور ) )RSبرای
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تهیه نقشههای مکانی خصوصیاتی از قبیل درصد شن ،سیلت ،رس
و کربن آلی خاک ) (SOCتوسط )Taghizadeh- (2016b
 Mehrjardi et al.؛) Forkuor et al. (2017و )et al. (2014
 Taghizadeh-Mehrjardiاستفاده کردهاند .تکنیکهای مدل-
سازی در نقشهبرداری رقومی ذرات اولیه خاک عمدتا بهمنظور
ارتباط بین ذرات اولیه خاک و متغیرهای محیطی از قبیل داده-
های سنجش از دور به کار گرفته میشوند .رابطه بین متغیرهای
هدف (مانند شن ،رس و سیلت) و متغیرهای محیطی میتواند
یک رابطه خطی تک متغیره ،یک رابطه خطی چند متغیره ،یک
توابع بسیار پیچیده غیرخطی و یا یک الگوریتم پیچیده مانند
الگوریتم جنگل تصادفی باشد .مزیت تکنیکهای مدلسازی بر
اساس الگوریتمها و توابع اما و اگرها ( )if- thenاین است که این
الگوریتمها توانایی تشخیص روابط غیرخطی دارند و بنابراین برای
نشان دادن روابط بین خصوصیات خاک و متغیرهای محیطی
مناسب میباشند (.)Taghizadeh-Mehrjardi et al., 2016a
روشهای یادگیری ماشین مانند رگرسیون خطی ،رگرسیونهای
غیرخطی و رگرسیونهای درختی از قبیل جنگل تصادفی بهوسیله
)Hengl et al. (2015؛ )Vaysse and Lagacherie., (2015؛
) Forkuor .et al (2017برای پیشبینی خصوصیات خاک و
متغیرهای محیطی بکار گرفته شده است .نتایج بدست آمده
توسط این محققین نشان داد که روشهای غیرخطی مانند جنگل
تصادفی از توانایی بیشتری برای شبیهسازی خصوصیات خاک
نسبت به مدلهای خطی مانند حداقل مربعات جزئی برخوردار
هستند .بهعنوان مثال در مطالعهای که توسط Zeraatpisheh et

) al. (2017انجام شد ،این محققین نشان دادند که مدل جنگل
تصادفی از توانایی باالیی برای پیشبینی خصوصیات خاک در
مناطق خشک و نیمهخشک برخوردار است.
اما مطالعات اندکی بهمنظور مقایسه روشهای مختلف
دادهکاوی را برای مدلسازی مکانی توزیع اندازه ذرات خاک در
اراضی کشاورزی مناطق خشک کشور انجام شده است .لذا هدف
اصلی از این مطالعه ،پیشبینی پراکنش فضایی ذرات اولیه خاک
و تهیه نقشههای رقومی هر یک از ذرات خاک با استفاده از
مناسبترین روش دادهکاوی در اراضی کشاورزی دشت سمنان
است .همچنین تعیین مؤثرترین متغیر محیطی در توزیع فضایی
ذرات اولیه خاک بهمنظور تفسیر متغیرها و اثر آنها در دقت
روشهای دادهکاوی نیز از دیگر اهداف این مطالعه است.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه و نقاط نمونهبرداری

منطقه موردمطالعه در اراضی کشاورزی و مرتعی دشت سمنان
واقع شده و وسعتی برابر با  12630هکتار از اراضی دشت سمنان
را شامل میشود .شکل ( )1موقعیت منطقه موردمطالعه و نقاط
نمونهبرداری را نشان میدهد .کاربری منطقه در اراضی کشاورزی
عمدتا گندمزار است که بهصورت آبی کشت میشود همچنین در
عرصه منابع طبیعی نیز کاربری منطقه مراتع با پوشش ضعیف
میباشند .میانگین دما و بارندگی ساالنه منطقه موردمطالعه به
ترتیب  18/5درجه سلسیوس و  138میلیمتر است.

شکل  .1موقعيت منطقه موردمطالعه و توزيع نقاط نمونهبرداری با استفاده از روش هايپرکيوب التين
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در این مطالعه برای تعیین نقاط نمونهبرداری از روش
هایپرکیوب التین 1استفاده شد .این روش نمونهبرداری بهعنوان
یک طرح نمونهبرداری برای نقشهبرداری رقومی خاک در جایی
که هیچ نمونه خاک برداشتشده قبلی موجود نیست (فقط
اطالعات کمکی موجود هستند) مورد استفاده قرار میگیرد
) .)Minasny and McBratney, 2006برای اجرا و تعیین نقاط
نمونهبرداری با استفاده از این روش ،احتیاج به متغیرهای محیطی
است .این متغیرهای محیطی میتوانند از تصاویر ماهوارهای و یا
مشتقات حاصل از نقشه رقومی ارتفاع باشند .در این مطالعه باندها
و شاخصهای تصویر ماهوارهای لندست  8که بیشترین ارتباط را
به توزیع ذرات خاک دارند ،بهعنوان متغیرهای محیطی در تعیین
نقاط نمونهبرداری با استفاده از هایپرکیوب التین استفاده شد.
مطالعات گذشته نشان داد که شاخصهای رس ،2کربنات،3
روشنایی ،4شاخص شدت ،5پوشش گیاهی نرمال شده6و شوری
نرمال شده 7و باند  )B7( 7با خصوصیات توزیع ذرات خاک مرتبط
است ( .)Taghizadeh-Mehrjardi et al., 2016aلذا در این
مطالعه از خصوصیات مذکور بهعنوان متغیرهای ورودی برای
تعیین نقاط نمونهبرداری استفاده شد .در نهایت با استفاده از روش
مذکور تعداد  84نقطه انتخاب و نمونهبرداری از عمق 0-20
سانتیمتر خاک انجام شد.
در این مطالعه از روش هیدرومتر برای تعیین درصد ذرات

اولیه خاک استفاده شد ) .(Gee and Bauder., 1986به این منظور
خاکها ابتدا با هوا خشک و نرم شده ،و سپس از غربال دو میلی-
متری عبور داده شدند .حذف مواد آلی در نمونههایی که بیش از
 2درصد ماده آلی داشتند با استفاده از محلول  30درصد
آباکسیژنه ( )H2O2صورت گرفت .سپس جرم معینی از هر یک
از این نمونهها با محلول پراکنش (هگزامتا فسفات سدیم )%5
تیمار شدند .اعداد قرائت شده روی هیدرومتر متناسب با حجم
مایع جابجا شده خواهد بود .بنابراین پس از  40ثانیه قرائت اول
هیدرومتر برای تعیین درصد شن خاک و قرائت  6ساعت برای
تعیین مقدار رس خاک مورد استفاده قرار گرفت.
متغيرهای محيطی و انتخاب دادهها

در این مطالعه ،برای توسعه مدلهای دادهکاوی ،دادههای
سنجشازدور ( )RSبه عنوان پیشبینی کننده در نظر گرفته
شدند .دادههای  RSاز تصاویر بدون ابر سنجنده  OLIماهواره
لندست  8در ماه مه  2015بهدست آمدند .متغیرهای محیطی
شامل سه باند مرئی (باندهای  3 ،2و  ،)4مادونقرمز نزدیک (باند
 ،)5مادونقرمز کوتاه (باندهای  6و  ،)7مادونقرمز بلند (باند)10
و شاخصهایی که در جدول ( )1ذکر شدهاند با وضوح فضایی 30
متر به  30متر مورد استفاده قرار گرفتند .درنهایت 18 ،متغیر
محیطی از تصاویر  OLIبدست آمده بهعنوان متغیرهای کمکی
مورد استفاده قرار گرفت شد (جدول .)1

جدول  .1متغيرهای محيطی مورداستفاده برای پيشبينی ذرات اوليه خاک

ردیف

شرح

متغیرهای محیطی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

باند ( 2آبی مرئی ) (عرض باند = )μm 0.515-0.450
باند ( 3سبز مرئی) (عرض باند = )μm 0.600-0.525
باند ( 4قرمز مرئی) (عرض باند = ) μm0.680-0.630
باند ( 5مادون قرمز نزدیک) (عرض باند = )μm 0.885-0.845
باند ( 6طول موج کوتاه مادونقرمز( )1-عرض باند = )μm 1.660-1.560
باند ( 7طول موج کوتاه مادونقرمز ( )2عرض باند = )μm 2.30-2.10
باند ( 10طول موج بلند مادونقرمز) (عرض باند = )μm 11.30-10.30
(مادونقرمز نزدیک -قرمز) ( /مادونقرمز نزدیک  +قرمز)
( مادونقرمز نزدیک  /قرمز)
(کوتاه موج  / IR-1موج کوتاه )IR-2
(قرمز) ( /سبز)
((قرمز)  ( + 2مادونقرمز نزدیک) 0.5 )2
(مادونقرمز کوتاه ( / )IR-1مادونقرمز کوتاه  + IR-1مادونقرمز نزدیک)
((سبز) ( + 2قرمز) 0.5 )2
( IR-2موج کوتاه  IR-1-موج کوتاه) ( /کوتاه موج  IR-2 + IR1موج کوتاه)
(قرمز  -به مادونقرمز نزدیک) ( /قرمز  +مادونقرمز نزدیک)

باند  2ماهواره لندست ()B2
باند  3ماهواره لندست ()B3
باند  4ماهواره لندست ()B4
باند  5ماهواره لندست ()B5
باند  6ماهواره لندست ()B6
باند  7ماهواره لندست ()B7
باند  10ماهواره لندست ()B10
شاخص پوشش گیاهی نرمال شده ()NDVI
شاخص پوشش گیاهی ()RVI
شاخص رس ()CI
شاخص کربنات ()CrI
شاخص روشنایی ()BI
شاخص گچ ()GI
شاخص شدت ()IN
شوری اختالف طبیعی ()NDSI
شاخص شوری ()SI

1 - Latin hypercube
)2 - clay index(CI
)3 - carbonate index(CrI
)4 - brightness index(BI
)5 - intensity index (IN

)6 - normalized difference vegetation index(NDVI
)7 - normalized difference salinity index(NDSI
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روشهای دادهکاوی

در این مطالعه بهمنظور تعیین توزیع مکانی ذرات اولیه خاک از
مدل خطی حداقل مربعات جزئی )PLS) 1و دو مدل یادگیری
غیرخطی شامل جنگل تصادفی )RF( 2و روش ماشین گرادیان
تقویتشده  )GBM)3استفاده شد .در انتها مدلی که دارای
بیشترین دقت در برآورد ذرات اولیه خاک بود ،برای تهیه نقشه
نهایی توزیع مکانی ذرات خاک مورد استفاده قرار گرفت.
مدل حداقل مربعات جزئی ( ،)PLSیک روش آماری نظارت
شده است که ارتباط بین مؤلفههای اصلی 4و متغیر هدف را با
استفاده از معادله رگرسیون خطی نشان میدهد .این روش نسخه
نظارتشده رگرسیون چندمتغیره خطی مؤلفههای اصلی است.
این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که تعداد متغیرهای
وردی زیاد بوده و همچنین وجود همبستگی باال بین متغیرهای
ورودی (متغیرهای محیطی) وجود داشته باشد .روش PLS
متغیرهای ورودی را بهگونهای تغییر میدهد که متغیرهای جدید
دارای کمترین همبستگی با یکدیگر بوده اما دارای بیشترین
همبستگی با متغیر هدف ( )Yداشته باشند.
درنهایت در روش  PLSرابطه خطی بین مؤلفههای اصلی و
متغیر هدف ( )Yبا استفاده از رابطه ( )1که نشاندهنده یک
معادله رگرسیون خطی چند متغیره میباشد ،برقرار میکند.
𝑌 = 𝑋𝐵 + ɛ
(رابطه )1
روش ماشین گرادیان تقویتی ) )GBMیک روش دادهکاوی
پارامتری است که میتواند روابط غیرخطی و خطی را اداره کند
( .)Myles et al., 2004روش تقویتی یا  ،Boostingابتدا با استفاده
از رگرسیون درختی مقادیر متغیر هدف ( )Yپیشبینی میشود،
معموال رگرسیون درختی منفرد برای پیشبینی متغیرهای
غیرخطی مانند خصوصیات خاک الگوریتمهای ضعیفی محسوب
میشوند .سپس در روش تقویتی مشکالت رگرسیونهای خطی
ضعیف تقویتشده و نتایج پیشبینی بهبود مییابد .برای اجرای
ماشین گرادیان تقویتی این مراحل انجام میگیرد .انتخاب یک
تابع ضرر( 5بهعنوان مثال تابع مربعات خطا در رگرسیون) و مدل-
های آموزش ضعیف (درخت تصمیم) ،در مرحله بعد الگوریتم با
استفاده حداقل کردن تابع ضرر مدلهای آموزش را بهینه میکند.
در مرحله بعد ،باقیماندهها (تفاوت بین مقادیر اندازهگیری شده و
برآورد شده) محاسبه شده و یک مدل بر روی باقیمانده برازش
داده میشود بهگونهای که باقیماندهها حداقل شوند .سپس مدل
)1. Partial Least Squares (PLS
)2. Random forest (RF
)3. Stochastic Gradient Boosting Machin (GBM
4. principle component

جدید به مدل قبلی اضافه شده و این الگوریتم با توجه با توجه به
نظر کاربران تکرار میشود.
جنگل تصادفی ( )RFیک الگوریتم ترکیبی است که از
چندین درخت تصمیم برای الگوریتم خود استفاده میکند .در
واقع مجموعهای از درختهای تصمیم ،با هم یک جنگل را تولید
میکنند و این جنگل میتواند نتایج بهتری را (نسبت به یک
درخت) اتخاذ نماید .در روش  RFمجموعه دادهها را به  nrکه
نشاندهنده تعداد درختان است تقسیم میکنند سپس به هر
زیرمجموعه از دادهها یک درخت تصمیم ساخته میشود Hastie
) .)et al. 2005نتیجه نهایی با استفاده از میانگینگیری از تمامی
درختان بهدست خواهد آمد .روش  RFبه تنظیمات زیاد نیاز ندارد
( .)Kuhn and Johnson. 2013در مطالعه حاضر ،تعداد درختان
به  1000و حداقل تعداد گره هر درخت برابر با پنج در نظر گرفته
شد.
در این مطالعه برای انتخاب بهترین مدل در پیشبینی
ذرات اولیه خاک در مرحله آموزش مدل 80 ،درصد دادهها برای
آموزش مدل و  20درصد برای آزمون مدل مورد استفاده قرار
گرفتد .در نهایت پس از تعیین بهترین مدل تمام دادهها برای
تهیه نقشه پراکنش ذرات اولیه خاک مورد استفاده قرار گرفته شد.
تعيين ارتباط بين متغيرها محيطی

جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای محیطی و ذرات اولیه خاک از
تابع ارزیابی اهمیت استفاده شد .سپس تأثیرگذارترین متغیرها در
هر مدل دادهکاوی تعیین شد .در این توابع ارزیابی اهمیت متغیرها
بیشتر به عملکرد مدلها مرتبط میشوند و قادر به ترکیب ساختار
همبستگی بین پیشبینیکنندهها در محاسبه اهمیت میباشند.
اندازهگیری اهمیت متغیرها از موضوعات بسیار مهم در مدلهای
دادهکاوی است ) )Genuer et al., 2010که به ما در تعیین
متغیرهای تاتیرگذار محیطی کمک میکند (Nauman and
) Thompson., 2014و همچنین برای تفسیر متغیرها و اثر آنها
در دقت مدل کاربرد دارد ( .)Genuer et al., 2010در این مطالعه
تمام مدلسازی و تعیین اهمیت متغیرها با استفاده از بسته
« »Caretدر محیط R Development Core Team, ( RStudio
 )2015انجام شد.
ارزيابی کارايی مدلها

جهت ارزیابی کارایی مدلهای دادهکاوی در برآورد ذرات اولیه
خاک از آمارههای ضریب تبیین( )R2( 6رابطه  ،)2ریشه دوم
5. Loos functions
6. Coefficient of determination
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میانگین مربعات خطا (( )RMSE1رابطه  )3و میانگین قدر مطلق
خطا (( )MAE2رابطه  )4استفاده میگردد که روابط ریاضی آنها
در زیر آمده است.
𝑄( 𝑛
2
̅
̅
∑⌈
)
𝑃(
⌉)
−
𝑄
−
𝑃
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖 𝑖=1
(رابطه )2
= 𝑅2

و باند  10مثبت و معنیدار (* )0/38بهدست آمد .این ضریب برای
ذرات رس خاک با هیچ یک از باندها دارای رابطه معنیداری نبود.
مقدار ضریب همبستگی سیلت خاک با باندهای  5و  10بهترتیب
برابر با (* 0/33و * )0/36بدست آمد .همبستگی بین ذرات خاک
با باندهای  5و 10قوی و با باند  4ضعیف تا خیلی ضعیف مشاهده
گردید .نتایج ارتباط بین ذرات خاک با شاخصها نشان داد که
ضریب همبستگی شن خاک با شاخص روشنایی منفی و معنیدار
(* )-0/34میباشد در حالی که همبستگی بین شن و شاخص گچ
مثبت و معنیدار (* )0/28بهدست آمد .این ضریب برای ذرات
رس خاک با هیچ یک از شاخصها رابطهی معنیداری را نشان
نداد .ضریب همبستگی برای سیلت خاک با شاخصهای روشنایی
و گچ به ترتیب اهمیت با مقادیر همبستگی حدود (*،0/25
* )-0/25رابطه معنیدار داشت .که این رابطه با شاخص روشنایی
مثبت و با شاخص گچ منفی بود .بیشترین مقدار ضریب
همبستگی بین شاخصها ،مربوط به شاخص گچ با ذره شن خاک
با همبستگی حدود (* )0/28و کمترین مقدار همبستگی مربوط
به شاخص شدت است که با رس خاک همبستگی حدود ()0/11
را نشان داد Summers et al. (2011) .؛ )Forkuor .et al (2017
نتایج مشابهی را برای خصوصیات خاک در محدوده مادونقرمز
بدست آوردند نتایج بهدست آمده نشان داد که از روی میزان
انعکاس در محدوده مادونقرمز نزدیک ،مادونقرمز و قرمز میتوان
به همبستگی بین متغیرهای محیطی و خصوصیات خاک پی برد.
همچنین ،نتایج این مطالعه نشان داد که در میان ذرات خاک،
مقادیر همبستگی میان ذرات شن و باندهای تصاویر ماهوارهای
قوی بوده ،در حالی این ضریب برای ذرات رس خاک بهصورت
منفی و ضعیف بوده است .این میتواند به دلیل وجود ظرفیت
رطوبتی باالتر ذرات رس نسبت به شن و بازتابش طیفی کمتر رس
نسبت به بازتابش شن باشد که در نهایت باعث ایجاد رابطه
معکوس بین باندها و ذرات رس و رابطه مستقیم باندها با ذرات
شن شده است .هر چند بر طبق نتایج )Bellinaso et al. (2010
مشخص شده است که هر چه اندازه ذرات کوچکتر باشد خاک
نرمتر و میزان بازتابش بیشتر است .نتایج متضاد ما و افزایش شدت
بازتابش در بافتهای درشتتر را میتوان به وجود ترکیبات
خاکهای شنی نسبت داد .نتایج این مطالعه نشان داد که طول
موجهای در محدوده مادونقرمز با درصد ذرات اولیه خاک ارتباط
بیشتری را نشان میدهند ،این نتایج با ) Curcio et al. (2013که
گزارش دادند که در محدوده مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز
کوتاه برای توزیع اندازه ذرات خاک مناسب است ،همخوانی دارد.

)1. Root Mean Square Error (RMSE

)2. Mean Absolute Error (MAE

∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑖 − 𝑄̅𝑖 )2 ∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑃̅𝑖 )2

(رابطه )3

∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )2
𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑛
1
| 𝑖𝑄 ∑ |𝑃𝑖 −
𝑛
𝑖=1

(رابطه )4

= 𝐸𝐴𝑀

 Piو Oiبه ترتیب مقادیر مشاهداتی و تخمین زده شده و n

تعداد دادهها میباشد.
آمارههای  MAEو ( RMSEمعادالت  3و  )4هر چه به صفر
نزدیکتر باشند نشاندهنده دقت بیشتر است .مدلهای درونیابی
که دارای حداقل خطا و حداکثر ضریب تبیین است را بهعنوان
مناسبترین مدل برای تهیه نقشه مکانی توزیع اندازه ذرات خاک
انتخاب شد.

نتايج و بحث
توصيف آماری دادههای اندازهگيری شده

نتایج مقادیر آماری دادههای اندازهگیری شده برای ذرات خاک در
جدول ( )2نشان داده شده است .مقدار رس خاک در منطقه
موردمطالعه بین  1تا  39درصد ،سیلت در محدودهی  6تا 80
درصد و شن در محدودهی  5تا  93درصد متغیر بودند .ضریب
تغییرات نشان داد که میزان رس و شن به ترتیب دارای کمترین
و بیشترین تغییرات هستند .ضریب تغییرات رس و سیلت برابر با
 10درصد و ضریب تغییرات شن در منطقه موردمطالعه برای با
 46درصد بود.
جدول  .2مقادير آماری دادههای اندازهگيری شده برای ذرات بافت خاک

حداقل
1
6
5

انحراف

حداکثر میانگین
ضریب تغییرات(درصد)
8/41 16/97
39
13 /30
44/39
80
17/94
38/63
93

بافت

معیار ذرات
خاک
 )%( 10/1رس
 )%( 10/1سیلت
 )%( 46شن

بررسی همبستگی بين درصد ذرات بافت خاک و خصوصيات
باندها و شاخصهای تصاوير ماهوارهای

به منظور شناسایی روابط بین درصد اندازه ذرات خاک با باندها و
شاخصهای سنجنده  OLIماهواره لندست ،همبستگی بین این
ذرات و  18متغیر مورد مطالعه تعیین شد .نتایج همبستگی بین
ذرات خاک با متغیرها مورد مطالعه در جدول ( )3نشان داده شده
است .نتایج نشان داد که ضریب همبستگی شن خاک با باند 5
منفی و معنیدار (* ) -0/31بود در حالی که همبستگی بین شن
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جدول  .3ضريب همبستگی بين ذرات اوليه خاک با باندها سنجنده  OLIماهواره لندست

ذرات اولیه خاک

باند 10

شن
سیلت
رس

*

باند 7

-0/047 0/37
*0/016 -0/37
0/097 -0/197

باند 6
-0/073
0/062
0/059

باند 5

باند 4

*

-0/079
0/043
0/124

0/309
*0/33
0/129

باند 2

باند 3
-0/066
0/040
0/103

-0/068
0/039
0/083

باند1
-0/054
0/16
0/068

*نشاندهنده معنیداری در سطح 0/05
جدول .3همبستگی بين ذرات اوليه خاک با شاخصهای حاصل از سنجنده  OLIماهواره لندست

ذرات اولیه خاک

SI

RVI

NDVI

NDSI

IN

GI

Crl

CI

BI

شن
سیلت
رس

0/090
-0/167
0/073

-0/084
0/157
-0/074

-0/090
0/167
-0/073

-0/013
0/108
-0/143

-0/086
0/043
0/116

0/28
-0/25
-0/128

-0/103
0/037
0/160

-0/015
0/108
-0/139

-0/253
0/25
0/140

*معنیداری در سطح ( 0/05توضيحات و نحوه محاسبه هر يک از شاخصها در جدول ( )1ارائه شده است)

تعيين مهمترين متغيرهای محيطی در پيشبينی فضايی ذرات
اوليه خاک

در مدلهای  RFافزایش میانگین خطای یک درخت ،بیشترین
اهمیت یک متغیر دادهشده را نشان میدهد .در مدل خطی
متغیرهای مهم بر اساس برخی شاخصها مانند پراکندگی و
واریانس متغیر تعیین میشوند ( .(Genuer et al., 2010نتایج این
مطالعه نشان داد که اهمیت نسبی متغیرهای محیطی در پیشبینی
توزیع ذرات شن ،سیلت و رس خاک با یکدیگر متفاوت بوده است.
اهمیت نسبی متغیرها برای مدل منتخب در شکل ( )2ارائه شده
است .باند  ،10باند  ،5شاخص  ،GIشاخص  SIمؤثرترین متغیرها
در پیشبینی محتوای شن خاک بودند .باندها و شاخصها شامل
باندهای 10و  5و شاخصهای  BI ,SIمهمترین متغیرهای محیطی
که مسئول پیشبینی محتوای رس و سیلت خاک بودند .عالوه بر
این ،شاخصهای  NDVI ,RVIکه پوشش گیاهی را نشان میدهند

بیشترین توزیع فضایی میزان رس و سیلت را توضیح میدهد.
بسیاری از مطالعات گزارش دادند شاخصهای پوشش گیاهی اثرات
قابلتوجهی بر ذرات بافت خاک داشتند و منعکسکننده تغییرات
ذرات بافت خاک بودند .در مطالعهای که توسط Mahmoudabadi
) et al. (2017انجام شد ،گزارش دادند که با توجه به رابطه قوی
بین خواص خاک و پوشش گیاهی ،شاخصهای پوشش گیاهی
میتوانند تغییرات خاک را منعکس کنند.
نتایج کلی این مطالعه نشان داد که میان متغیرهای
محیطی مستخرج از تصویر ماهوارهای و ذرات اولیه خاک در اراضی
کشاورزی همبستگی چندان باالیی وجود دارد ،اما این متغیرها در
پیشبینی نحوه توزیع ذرات بافت خاک مؤثر هستند .لذا این نتایج
با نتایج بدست آمده توسط )Khanamani et al. (2011؛
)Taghizadeh-Mehrjardi et al. (2016aو Forkuor et al.
) (2017مطابقت دارد.

شکل ( )2نمودار اهميت نسبی باندها و شاخصهای مختلف سنجنده ( )OLIبرای ذرات خاک (توضيحات و نحوه محاسبه هر يک از شاخصها در جدول ( )1ارائه
شده است)
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جدول  .4بهترين متغيرهای محيطی مهم برای پيشبينی ذرات شن ،سيلت و رس خاک

ذرات اولیه خاک
شن
سیلت
رس

متغیرهای مهم به ترتیب اهمیت
B10

B5

GI

SI

BI

B10

B5

BI

NDVI

RVI

B10

BI

Crl

NDVI

RVI

توضيحات و نحوه محاسبه هر يک از شاخصها در جدول ( )1ارائه شده است.

بررسی کارايی مدلها

در این مطالعه از اعتبارسنجی متقابل برای واسنجی مدلهای
استفاده شد .در این روش دادهها به  10قسمت مساوی تقسیم
شدند .در هر بار اجرای برنامه 90 ،درصد دادهها برای آموزش و
 10درصد دادهها برای آزمون استفاده شدند و در نهایت میانگین
پارامتر مدل در  10بار اجرای برنامه بهعنوان بهترین مدل برای
اعتبارسنجی و پهنهبندی رقومی ذرات خاک استفاده شد.
نتایج مقایسه خطاهای پیشبینی مدل  PLSنشان داد که
ریشه مربعات خطا به ترتیب برای ذرات رس ،شن و سیلت )9/21و
 )12/72، 16/18بود .همچنین قدرمطلق خطا ( )MAEمدل PLS
برای ذرات شن ،سیلت و رس به ترتیب برابر با  9/99 ،13/39و
 7/58درصد میباشد .همچنین ،نتایج ضریب تبیین نشان داد که
تغییرات متغیر شن نسبت به سایر ذرات خاک بیشتر تحت تأثیر
متغیرهای مستقل قرار داشته است .به عبارت دیگر باندها و
شاخصهای حاصل از تصاویر ماهوارهای ،متغیرهای مناسبی برای
برآورد ذرات شن خاک میباشند .مقادیر ضریب تبیین بر اساس
مدل  PLSبرای ذرات رس ،شن و سیلت به ترتیب برابر با ،0/17
 0/30و 0/24بدست آمد (جدول .)5
نتایج ریشه مربعات خطا در مدل  RFبرای ذرات رس ،شن
و سیلت به ترتیب برابر با  8/42و  11/49، 15/68بدست آمد این
نتایج نشان داد که در پیشبینی ذرات خاک کمترین و بیشترین
مقدار  RMSEبه ترتیب مربوط به رس و شن خاک است .نتایج
مدل  RFبر اساس آماره ضریب تبیین برای ذرات رس ،شن و
سیلت به ترتیب برابر 0/35 ،0/28و 0/ 33است که نشان میدهد
که مدل  RFبه نسبت مدل  PLSدارای دقت بیشتری در برآورد
ذرات اولیه خاک است (جدول  .)5این نتایج با نتایج Ryan et al.
)(2000؛ ) Florinsky et al. (2002؛ )Malone et al. (2009
شباهت دارد .نتایج اعتبار سنجی مدلها نشان داد که در بین
مدلهای موردمطالعه مدلهای  GBM, RFبیشترین دقت پیش-
بینی را برای برآورد شن دارا هستند (جدول  .)5هر دو  RFو
GBMعملکرد مشابهی را برای پیشبینی محتوای شن نشان
دادند (( ) R2=0/35جدول  .)5اگرچه بر اساس آماره  R2مدل RF
به نسبت مدل  GBMدر برآورد سیلت  8درصد دقت باالتری را

دارد .در میان مدلهای دادهکاوی ،برای پیشبینی ذرات رس و
سیلت بیشترین دقت را به ترتیب مدلهایPLS ،GBM ،RF
داشتند (جدول .)5
همچنین ،مقایسه مدلهای غیرخطی  RFو GBMنشان داد
که مدلهای پیچیدهتر بهعنوان مثال  RFبهتر از مدل سادهتر
 GBMواقعیات را نشان میدهد .زیرا مدلهای سادهتر از مقادیر
گسسته در گرههای ترمینال برای تقسیم درخت استفاده میکند
و به لحاظ تغییرپذیری ،عدم قطعیت بیشتری را نشان میدهند،
بنابراین ،در مدل  GBMتعمیم روابط پایهای بین ذرات خاک و
پیشبینیهای آنها دقت کمتری را نسبت به مدل  RFدارا
هستند .همچنین مقایسه مدلهای غیرخطی  RFو مدل
خطی  PLSنشان داد که مدل  RFنسبت به مدل PLSاز کارایی
بهتری برخوردار بوده است دلیل عملکرد بهتر مدل  RFنسبت به
مدل  PLSرا میتوان به غیرخطی بودن ارتباط بین ذرات اولیه
خاک و متغیرهای محیطی دانست .در این شرایط مدلهای خطی
قادر به توصیف ارتباط بین متغیرهای ورودی و متغیرهای هدف
نمیباشند و برای برقراری ارتباط بین این متغیرها یک مدل
غیرخطی نتایج بهتری را نشان میدهد .در این مطالعه بهترین
مدل دادهکاوی بر اساس مقادیر ضریب تبیین ( )R2برای پیش-
بینی توزیع فضایی هریک از ذرات خاک انتخاب شد .مدل RF
برای پیشبینی ذرات رس  ،سیلت و شن خاک دارای بیشترین
 R2بود که این نتایج با نتایج ).Hengl et al (2015؛ Tayebi et
) al. (2018مبنی بر برتری مدل RFنسبت به مدل PLSبرای
پیشبین ذرات خاک مطابقت دارد.
پيشبينی فضايی

شکل ( ، )3توزیع فضایی ذرات رس ،سیلت و شن خاک را نشان
میدهد .تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی بین نقشههای رس،
سیلت و شن خاک نشان داد که همبستگی منفی قوی بین شن
و سیلت خاک () R=-0/89وجود داشت .همچنین ارتباط
معکوسی بین نقشههای شن و رس خاک ( ) R=-0/47مشاهده
شد ،در حالی که همبستگی بین نقشه سیلت و رس خاک به
مثبت ( ) R=0/39بهدست آمد .باالترین مقدار رس و مقدار سیلت
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در گوشه جنوب غربی (شکل  )3مشاهده میشود .باالترین مقادیر
شن در شمالغربی و جنوبشرقی منطقه مطالعه مشاهده شد که
این اراضی مربوط به تپههای ماسهای میباشند که در کنار اراضی
کشاورزی قرار دارند .بنابراین مقادیر باالی شن در این اراضی کامال
قابلقبول و منطقی است .با توجه به نقشه رس ،بیشترین مقدار
رس در نواحی مرکزی منطقه موردمطالعه مشاهده شد .در حالی
که تپه ماسهای در شمال شرقی و جنوب شرقی دارای کمترین
میزان رس بودند .مطالعات مشابهای نشان داد که امکان استفاده
از دادههای تصاویر ماهوارهای برای تهیه نقشههای رقومی ذرات
اولیه خاک وجود دارد بهعنوان مثال ( Liu et al. )2013از روش-
های زمینآمار با کمک دادههای سنجش از راه دور برای
نقشهبرداری رقومی ذرات خاک استفاده کردند .همچنین اخیرا
 (2016a) Taghizadeh-Mehrjardi et al.نیز از تصاویر ماهوارهای
و شاخصهای حاصل از تصویر به همراه متغیرهای حاصل نقشه
رقومی ارتفاع ( )DEMبرای پیشبینی توزیع مکانی ذرات خاک
استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که استفاده از متغیرهای
استخراجشده از نقشه  DEMسبب افزایش کارایی روشهای
نقشهبرداری رقومی خواهد شد .بیشتر اراضی منطقه مورد مطالعه،
اراضی کشاورزی میباشند از طرف دیگر منطقه مورد مطالعه
مسطح و تفاوت معنیداری بین کمترین و بیشترین ارتفاع در
منطقه موردمطالعه دیده نشد .بهطوری که تفاوت بین بیشترین و
کمترین ارتفاع منطقه موردمطالعه کمتر از  250متر است به
همین علت در این مطالعه از متغیرها حاصل از  DEMبهعنوان
متغیرهای وردی استفاده نشد.
جدول  .5مقادير ريشه مربعات خطا ،ضرايب تبيين و ميانگين قدر مطلق خطا
در مدلهای PLS ,GBM ,RFبرای ذرات اوليه خاک

آمارهای مورداستفاده
ذرات
خاک

شن

مدل

RMSE

R2

MAE

RF

15/68
15/60
16/18
11/49
11/71
12/72
8/42
8/30
9/21

0/35
0/35
0/30
0/33
0/31
0/24
0/28
0/20
0/17

12/62
12/54
13/39
9/34
9/49
9/99
5/9
6/73
7/58

GBM
PLS
RF

سیلت

GBM
PLS
RF

رس

GBM
PLS

( R2,RMSEو  MAEبه ترتيب نشاندهنده ريشه ميانگين مربعات خطا،
ضريب تبيين و ميانگين قدر مطلق خطا میباشند)

شکل  .3نقشههای توزيع فضايی شن ،رس و سيلت خاک

1399  ارديبهشت،2  شماره،51  دوره، تحقيقات آب و خاک ايران384

متغیرهای حاصل از تصویر برای پهنهبندی ذرات خاک در اراضی
کشاورزی دارای دقت خیلی باالیی نمیباشند اما الگوی پراکنش
. سیلت و رس را به خوبی پیشبینی میکنند،شن
این مطالعه نشان داد که ارتباط قویی بین متغیرهای
محیطی حاصل از تصاویر ماهوارهای و ذرات اولیه خاک در اراضی
 در این مطالعه از متغیرهای محیطی که از.کشاورزی وجود ندارد
دادههای حاصل از یک تصویر ماهوارهای بهعنوان متغیر کمکی
 استفاده از.برای تهیه نقشه رقومی ذرات اولیه خاک استفاده شد
.یک تصویر میتواند در اراضی کشاورزی با خطاهایی همراه باشد
بهعنوان مثال آیش بودن قطعاتی از اراضی کشاورزی در تاریخی
که تصویربرداری انجام شده میتواند سبب گمراه شدن محقق
 بنابراین برای.شده و نتایج دقت مدلسازی را کاهش دهند
مطالعات آینده پیشنهاد میشود که از شاخصهای آماری از قبیل
میانه و یا میانگین سری زمانی تصاویر برای مدلسازی ذرات اولیه
.خاک و دیگر خصوصیات خاک استفاده شود

نتيجهگيری
 حداقل مربعات،)RF( نتایج مقایسه مدلهای جنگل تصادفی
) برایGBM( ) و روش ماشین تقویتشده گرادیانPLS( جزئی
 سیلت و رس خاک نشان داد که مدل،پیشبینی ذرات شن
. رس و سیلت خاک میباشد،بهترین مدل برای پیشبینی شنRF
 باندهای،نتایج همچنین نشان داد که مهمترین متغیرهای محیطی
 در این مطالعه. میباشندOLI ) سنجندهGI(  و شاخص گچ5 ،10
-0/89( همبستگی منفی قوی بین نقشههای شن و سیلت خاک
 همچنین همبستگی بین نقشههای شن و رس. ) بدست آمدR=
 و همبستگی بین نقشههای سیلت و رس-0/47 خاک برابر با
 باالترین مقادیر شن در شمالغربی. تعیین شد0/39 خاک برابر با
و جنوبشرقی منطقه مطالعه مشاهده شد که این اراضی مربوط
به تپههای ماسهای میباشند که در کنار اراضی کشاورزی قرار
 بنابراین مقادیر باالی شن در این اراضی کامال قابلقبول و.دارند
 لذا این نتایج نشان میدهد که گرچه استفاده از.منطقی میباشد
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