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ABSTRACT
Modeling and providing accurate information on the spatial distribution of soil properties is a key factor in
many environmental and agricultural applications. Therefore, the purpose of the present study was to model
and prepare a digital map of soil organic carbon using remote sensing indices in the Balikhli Chay watershed.
At first, topographic and spectral characteristics affecting soil organic carbon content were extracted from
digital elevation model and Landsat 8 satellite image. Then the performance of soil organic carbon modeling
for different states was evaluated and compared based on random forest models. The states including 1) terrain
covariates, 2) spectral indices, and 3) combination of terrain and spectral covariates, were evaluated and
compared together. To this end, the correlation coefficient (R2) between the estimated and measured soil
organic carbon and root mean square error (RMSE) were calculated for the different states. The results showed
that the amount of organic carbon in the study area varied from 0.32 to 6.98 and the mean value was 3.04%.
Carbon changes in the study area mostly dependent on changes in spectral indices. Elevation and Emissivity
were respectively the most important terrain and spectral covariates in soil organic carbon modeling. The R 2
values in the three models were 0.61, 0.62 and 0.75 and the RMSE values were 0.88, 0.67 and 0.57, respectively,
which indicates the better performance of the third model. The use of a combination of terrestrial and spectral
variables significantly increases the accuracy of soil organic carbon modeling.
Keywords: Digital Soil Map, Environmental Covariates, Random Forest Model, Remote Sensing, Soil Organic
Carbon.
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مدلسازی تغييرات کربن آلی خاک با استفاده از شاخصهای سنجش از دور در حوضه آبخيز باليخلیچای
اردبيل
2

سولماز فتحالعلومی ،*1،2علیرضا واعظی ،1سيد کاظم علویپناه ،3اردوان قربانی

 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 .2گروه منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .3گروه سنجش از دور و  ،GISدانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/12/25 :تاریخ بازنگری -1399/4/23 :تاریخ تصویب)1399/5/4 :

چکيده
مدلسازی و تهیه اطالعات دقیق از توزیع مکانی خصوصیات خاک ،یک عامل کلیدی در بسیاری از کاربردهای محیطی و
کشاورزی است .از اینرو ،هدف از مطالعه حاضر ،مدلسازی و تهیه نقشه رقومی کربن آلی خاک با استفاده از شاخصهای
سنجش از دور در حوضه آبخیز بالخلیچای بود .ابتدا خصوصیات توپوگرافی و طیفی مؤثر بر مقدار کربن آلی خاک بر اساس
شاخصهای مکانی و طیفی مختلف از مدل رقومی ارتفاع و تصویر ماهوارهای لندست  8استخراج شد .سپس بر مبنای مدل
جنگل تصادفی ،عملکرد مدلسازی رقومی خاک در مدلسازی کربن آلی خاک در حالتهای استفاده از  )1متغیرهای
زمینی )2 ،شاخصهای طیفی و  )3ترکیب متغیرهای زمینی و شاخصهای طیفی ،ارزیابی و مقایسه شد .برای این منظور،
مقدار ضریب همبستگی ( )R2بین مقادیر برآوردی و اندازهگیری شده کربن آلی خاک و ریشه میانگین مربعات خطا
( )RMSEدر حالتهای مختلف محاسبه شد .نتایج نشان داد که مقدار کربن آلی در منطقه از  0/32تا  6/98درصد متغیر
و میانگین آن در منطقه 3/04درصد بود .تغییرات کربن در منطقه عمدتاً وابسته به تغییرات شاخصهای طیفی بود .در بین
خصوصیات توپوگرافی ،ارتفاع و در بین شاخصهای طیفی ،ضریب گسیلندگی ( ،)Emissivityمهمترین خصوصیت در
مدلسازی کربن آلی خاک بودند .مقدار  R2در سه مدل مذکور بهترتیب  0/62 0/51و  0/75و مقدار  RMSEبهترتیب
 0/67 ،0/88و  0/57بود که نشاندهنده کارایی بهتر مدل سوم است .استفاده از ترکیب متغیرهای زمینی و طیفی سبب
افزایش قابلتوجه دقت مدلسازی کربن آلی خاک میشود.
واژههای کليدی :سنجش از دور ،کربن آلی خاک ،متغیر محیطی ،مدل جنگل تصادفی ،نقشه رقومی خاک.

مقدمه
کربن آلی خاک از خصوصیات مهم خاک محسوب میشود که
بسیاری از فعالیتهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آن را تحت
تأثیر قرار میدهد ( .)Gholizadeh et al., 2018عالوه بر نقش مهم
کربن آلی در خاک ،این عنصر با غلظت دیاکسید کربن اتمسفر
نیز در ارتباط است .با توجه به اینکه  25درصد کل کربن خاک
در  20سانتیمتر فوقانی سطح خاک ذخیره شده است ،هرگونه
تغییر در این منبع ،باعث تغییرات غلظت  CO2اتمسفر میشود
( .)Guo & Gifford, 2002از اینرو الزم است که پویایی ماده آلی
در خاک مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پاسخ خاک در برابر
تغییرات محیطی را شبیهسازی کرد .بنابراین برای بهبود تعیین
مقدار کربن آلی خاک و مدلسازی تغییرات مکانی آن ،نیاز به
روشهای بررسی توزیع مکانی قابل اعتماد است ( Bogunovic et
.)al., 2018
* نویسنده مسئولfathololomi.s@znu.ac.ir :

شناخت و بررسی توزیع مکانی چنین ویژگیهایی از خاک،
نیاز به بررسیهای زیاد و پیاپی در خاک دارد (.)Ma et al., 2017
از طرفی بهدلیل پویایی خاک و تغییرپذیری خصوصیات آن در اثر
عملیات مدیریتی ،نقشههای خاک نیاز به بروزرسانی دارند ( Akpa
 .)et al., 2014بهطور کلی نقشهبرداری سنتی خاک مستلزم کار
دشوار صحرایی ،صرف هزینه برای جمعآوری داده و نیروی انسانی
است و قابلیت بروزرسانی در بازههای زمانی کوتاه را ندارد .این
روشها همچنین توان کمیسازی روابط بین خصوصیات خاک و
متغیرهای محیطی مؤثر در تشکیل و تغییر خاک را ندارند
( .)Goodman et al., 2012بنابراین توسعه روشهای جدید برای
مدلسازی دقیق خصوصیات خاک با استفاده از دادههای محدود
زمینی برای غلبه بر معایب روشهای سنتی ضروری است
(.)Vidana Gamage et al., 2018
در مطالعات متعددی برای حل این چالشها ،از روشهای
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مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز طول موج کوتاه کاهش مییابد.
با این وجود پژوهشهای کمتری در زمینه مدلسازی کربن آلی
خاک با استفاده از این دادهها انجام شده است ( Croft et al.,
.)2012; Dharumarajan et al., 2017; Gholizadeh et al., 2018
) Ramcharan et al. (2018اطالعات نقطهای خصوصیات خاک و
متغیرهای محیطی مؤثر بر کربن آلی خاک را برای تولید نقشه
کربن با یکدیگر ترکیب کردند .این محققان از مدلهای جنگل
تصادفی و بوتسترپ 4برای مدلسازی کربن آلی استفاده و بیان
کردند که مدلهای استفاده شده کارایی الزم برای تولید نقشه
کربن آلی خاک با توان تفکیک مکانی مناسب را دارند .روش
بوتسترپ یک مدل تکرار شونده است که بر اساس تغییر
متغیرهای ورودی در هر تکرار ،یک پارامتر را برای حالتهای
مختلف مدلسازی میکند .انحراف معیار مقادیر مدل شده در
تکرارهای مختلف بر اساس بوتسترپ نشاندهنده عدم قطعیت در
مدلسازی پارامتر مورد نظر میباشد ( Fathololoumi et al.,
 Mahmoodi et al. (2018) .)2020کارایی برخی پارامترهای
سنجش از دوری و بافت خاک در تعیین تغییرات مکانی ماده آلی
خاک در دشت قروه کردستان را بررسی و بیان کردند که شاخص-
های پوشش گیاهی اصالح شده ( )SAVIو درصد رس رابطه
معنیداری در سطح احتمال  5درصد با ماده آلی خاک داشتند
(.)Mahmoodi et al., 2018
با توجه به اهمیت دادههای سنجش از دوری در مطالعات
مربوط به نقشهبرداری خصوصیات خاک و اهمیت کربن آلی خاک،
این پژوهش با هدف مدلسازی و تهیه نقشه رقومی کربن آلی
خاک با استفاده از شاخصهای سنجش از دور انجام گرفت .در
این مطالعه بر مبنای مدل جنگل تصادفی ( ،)RF5عملکرد نقشه-
برداری رقومی خاک در مدلسازی کربن آلی خاک در حالتهای
استفاده از  )1متغیرهای زمینی بهدست آمده از مدل رقومی ارتفاع
( )2 ،)DEM6متغیرهای مستخرج از تصویر ماهوارهای و  )3ترکیب
متغیرهای زمینی و سنجش از دوری ارزیابی و با یکدیگر مقایسه
شدند.

زمینآمار برای مدلسازی خصوصیات خاک بر اساس دادههای
محدود زمینی استفاده شده است ( ;Chen et al., 2017
 .)İmamoğlu & Sertel, 2016با اینحال استفاده از این روشها
برای مناطق با توزیع ناهمگن خصوصیات خاک ،کارایی باالیی
ندارد .در این مناطق دقت مدلسازی خصوصیات خاک بر اساس
روشهای زمینآمار وابستگی باالیی به تعداد دادههای زمینی دارد.
توسعه دانش فناوری اطالعات و علوم رایانه در سالهای اخیر،
همراه با در دسترس بودن دادههای سنجش از دوری با وضوح باال
و مدلهای رقومی ارتفاع ،منجر به کاهش فراوانی استفاده از
تکنیکهای درونیابی و افزایش فراوانی تکنیکهایی با قدرت
تفکیک مکانی ،دقت و سرعت مناسبتر در پیشبینی خصوصیات
خاک شده است ( .)Ma et al., 2019نقشهبرداری رقومی خاک
یکی از روشهای جدید در پیشبینی خصوصیات خاک است که
در سالهای اخیر بهصورت روزافزون در حال توسعه است .این
تکنیک از طریق ترکیب اطالعات زمینی مربوط به خصوصیات
خاک با متغیرهای محیطی مستخرج از مدل رقومی ارتفاع و داده-
های سنجش از دور ،نقشه خاک را بهصورت کمی تعیین میکند
( .)McBratney et al., 2003این روش برای کمیسازی ارتباط
بین خصوصیات خاک و متغیرهای محیطی ،از روشهای مختلف
مانند یادگیری ماشین بردار ،1شبکه عصبی مصنوعی 2و تصمیم-
گیری درختی 3بهره میبرد ( Behrens et al., 2014; Carré et
 .)al., 2007; Forkuor et al., 2017متغیرهای محیطی مورد
استفاده در روش نقشهبرداری رقومی شامل متغیرهای محیطی
پویای مستخرج از تصاویر ماهوارهای و همچنین متغیرهای
فیزیوگرافیک ثابت مستخرج از مدلهای رقومی ارتفاع میباشند
( .)Mahmoudabadi et al., 2017دادههای سنجش از دوری که
پویا و در حال تغییر هستند نسبت به متغیرهای فیزیوگرافی
پایدار ،مزایای متعددی دارند .از جمله مزایای این متغیرها میتوان
به هزینه کمتر ،سرعت بیشتر ،قابلیت بروزرسانی این دادهها،
پوشش نسبتاً کامل منطقه مطالعاتی و امکان استخراج اطالعات
مربوط به خاک اشاره کرد ( .)Castaldi et al., 2016کیفیت و
دقت متغیرهای ورودی و همچنین دقت اندازهگیریهای زمینی
خصوصیات خاک در این روش ،بر دقت نتایج خروجی تأثیرگذار
است (.)Costa et al., 2018
مطالعات اولیه سنجش از دوری برای مدلسازی کربن آلی
خاک نشان دادند که بهطورکلی در اثر افزایش کربن آلی خاک،
مقدار انعکاس طیف الکترومغناطیس در محدوده نور مرئی،

حوضه آبخیز بالخلیچای یکی از زیرحوضههای فرعی حوضه
آبخیز بزرگ قرهسو است که بخش اصلی آن در استان اردبیل و
بخش دیگر در استان آذربایجان شرقی واقع شده است (شکل .)1

1 Machine learning methods
2 Artificial neural network
3 Decision Tree

4 Bootstrap
5 Random Forest
6 Digital Elevation Model

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
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این حوضه از شمال به محدوده شهرستان مشکینشهر ،از جنوب
و غرب به استان آذربایجان شرقی و از جنوب شرقی به حوضه
آبخیز قوریچای محدود میشود .مساحت حوضه آبخیز
بالخلیچای در باالدست سد یامچی از محل ایستگاه هیدرومتری
یامچی علیا  567کیلومترمربع است .ارتفاع متوسط حوضه 2109
متر از سطح دریاست که مرتفعترین نقطه آن ،دارای ارتفاع 4363
متر و مربوط ارتفاعات کوهستان سبالن در قسمت شمالی حوضه
میباشد .کوهستان بزقوش با ارتفاع  2672متر از سطح دریا در
قسمتهای جنوبی و ارتفاعات باقرلوداغ در قسمتهای شرق و
جنوب شرق حوضه قرار گرفته است .پستترین نقطه حوضه آبخیز
مورد مطالعه  1550متر از سطح دریاست که در قسمت خروجی

حوضه به سد یامچی منتهی میگردد که در پاییندست آن دشت
هموار اردبیل قرار گرفته است .بیشتر مساحت منطقه مورد مطالعه
شامل اراضی مرتع و کشاورزی میباشد (شکل -1ج) .شیب
متوسط این حوضه  17/2درصد میباشد .اقلیم منطقه در سیستم
طبقهبندی آمبرژه نیمهخشک سرد ،متوسط دمای بلندمدت
منطقه  8درجه سانتیگراد ،متوسط بارندگی ساالنه برای دوره
آماری  20ساله (از سال  1365تا  360 ،)1384میلیمتر است
(سایت اداره هواشناسی استان اردبیل) .این حوضه بهدلیل حاکم
بودن شرایط کوهستانی و تغییرات ناگهانی شیب ،دارای
خصوصیات هیدرولوژیکی ،ژئومورفولوژیکی خاص و ناهمگنی
خصوصیات خاک میباشد.

شکل  -1الف) موقعيت جغرافيايی منطقه موردمطالعه در ايران ،ب) ترکيب رنگی  RGBاز باندهای انعکاسی لندست  8و موقعيت جغرافيايی نقاط نمونهبرداری در
سطح منطقه موردمطالعه و ج) نقشه کاربری منطقه موردمطالعه

نمونهبرداری خاک و تجزيههای آزمايشگاهی

با استفاده از دستگاه موقعیتیاب جهانی ( 1)GPSاز  142نقطه
مشخصشده در منطقه مطالعاتی ،اقدام به نمونهبرداری از عمق 0
تا  30سانتیمتری گردید (شکل  .)1برای تعیین تاریخ مناسب
جهت نمونهبرداری ،اقدام به بررسی تاریخهای گذر ماهواره
لندست  8از منطقه مورد مطالعه شد و با توجه به اینکه تصاویر
لندست  8در هوای ابری قابل استفاده نمیباشند ،در تاریخ
 98/4/10که هوا صاف و مصادف با زمان گذر ماهواره بود ،اقدام
به نمونهبرداری از منطقه گردید تا بیشترین ارتباط بین دادههای
سنجش از دوری و اندازهگیریهای زمینی برقرار شود .در این
پژوهش بهدلیل شرایط کوهستانی منطقه و دشوار بودن رفت و
آمد به بخشهایی از منطقه ،تعیین نقاط نمونهبرداری بهروش
تصادفی و بهگونهای صورت گرفت که ضمن داشتن حداکثر
1 Global Positioning System
2 ASTER-GDEM

پراکندگی در منطقه ،پوشش مناسبی از شرایط خصوصیات سطح
از جمله انواع کاربری و پوششهای زمین و شرایط توپوگرافی
منطقه داشته باشد .پس از نمونهبرداری ،نمونهها به آزمایشگاه
انتقال و در معرض هوا خشک شدند .سپس از الک  2میلیمتر
عبور داده شدند .میزان کربن آلی در نمونهها بهروش والکلی و
بلک اندازهگیری شد (.)Walkley & Black, 1934
استفاده از دادههای سنجش از دوری

در این مطالعه از مدل رقومی ارتفاع استر )GDEM( 2برای
استخراج خصوصیات توپوگرافی مختلف استفاده شدGDEM .
کاملترین نقشه از زمین است که تاکنون تهیه شده و  99درصد
سطح زمین را پوشش میدهد ،GDEM .سطح زمین را از عرض
جغرافیایی  83درجه شمالی تا  83درجه جنوبی پوشش میدهد
که این میزان پوشش فراتر از محدوده پوشش ( SRTM3از 60
3 Shuttle Radar Topography Mission
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درجه شمالی تا  56درجه جنوبی) بوده و نخستین سامانه تهیه
نقشه از زمین است که پوششی کامل از مناطق قطبی فراهم
ساخته است .سنجنده  ASTERبا داشتن جفت باند استریو ( 3B,
 )3Nتوانایی تولید مدل رقومی ارتفاع با توان تفکیک  30متر را
دارد ( .)Frey & Paul, 2012; Jarvis et al., 2008این نقشه به-
صورت رایگان قابل دانلود از سایت سازمان نقشهبرداری و
زمینشناسی آمریکا ( 1)USGSاست .مدلهای رقومی ارتفاع از
اولین منابع داده سنجش از دور ،جهت پیشبینی ویژگیهای
خاک هستند (.)Croft et al., 2012
با توجه به اینکه وجود ابر در تصاویر لندست ،امکان استفاده
از آن را از بین میبرد لذا در این مطالعه نیاز به تصاویر بدون ابر
بود .بهدلیل اینکه ارتفاع منطقه زیاد و منطقه وسیع است،
بخش¬هایی از منطقه (بخصوص بخش¬های شمالی آن) اغلب
در زمانهای مختلف پوشیده از ابر بود .مناسبترین تصویر از
جهت عدم پوشش ابر برای منطقه ،تصویر مربوط به تاریخ
 98/4/10بود لذا در این پژوهش برای مدلسازی شاخصها و
خصوصیات طیفی مختلف از تصویر ماهواره لندست  8مربوط به
تاریخ  98/4/10با پوشش ابر کمتر از  10درصد قابل دانلود به-
صورت رایگان در سایت  USGSاستفاده شد .ماهواره لندست 8
دارای دو سنجنده تصویربردار زمینی عملیاتی )OLI( 2و مادون
قرمز حرارتی )TIRS( 3میباشد .سنجنده  OLIدارای  9باند طیفی
شامل  8باند با قدرت تفکیک مکانی  30متر و یک باند با قدرت
تفکیک مکانی  15متر است و سنجنده  TIRSدارای دو باند
حرارتی  10و  11با قدرت تفکیک مکانی  100متر است ( Barsi
 .)et al., 2014همچنین در این مطالعه از محصول بخار آب
( )MOD07با وضوح  5000متر برای برآورد  LSTبر مبنای
باندهای حرارتی تصویر لندست  8استفاده شد.

پیشپردازش آن بود .در مرحله پیشپردازش ،خطاهای موجود بر
روی دادههای خام از قبیل خطاهای رادیومتری ،اتمسفری،
هندسی و غیره تصحیح گردید .لذا بهمنظور کنترل کیفیت دادهها
و وجود خطاهای هندسی و رادیومتری ،دادهها مورد بررسی اولیه
قرار گرفتند .با توجه به زمین مرجع بودن این تصاویر ،تصحیح
هندسی بهروش ثبت تصویر به تصویر انجام شد .تصویر ماهوارهای
لندست  8و مدل رقومی ارتفاع از نظر هندسی بر یکدیگر منطبق
شدند .سپس با توجه به اهمیت تأثیر اثرات رادیومتریکی و جوی
بر نتایج نهایی و محاسبه دمای سطح ،از الگوریتم FLAASH4
برای تصحیح رادیومتریکی و اتمسفری تصویر لندست  8استفاده
شد .این الگوریتم از مدل عبور اتمسفری  MODTRAN4برای
تصحیح اتمسفری استفاده میکند که اطالعاتی جانبی مانند زمان
عبور ماهواره ،ارتفاع سنجنده ،موقعیت جغرافیایی منطقه ،زاویه
تابش خورشید و مدل اتمسفری منطقه را بکار میبرد ( Mishra
.)et al., 2014
برای مدلسازی و تهیه نقشه خاک در این پژوهش از
متغیرهای محیطی بهعنوان ورودی مدل استفاده شد .برای تولید
و استخراج این متغیرها از دو منبع مدل  ASTER-GDEMو
تصویر لندست  8استفاده شد .پس از آماده کردن مدل رقومی
ارتفاع ،متغیرهای مورد نظر شامل ارتفاع ،شیب ،جهت شیب و ...
توسط نرمافزار ساگا ( 5)SAGAمحاسبه و استخراج شدند .این
شاخصها در جدول ( )1آمده است .برخی دیگر از شاخصها با
استفاده از ترکیبهای باندی مختلف تصویر لندست  8پس از
پیشپردازش تصویر ،محاسبه و استخراج شدند (جدول  .)1این
متغیرها برای کلیه نقاط نمونهبرداری شده خاک محاسبه و تهیه
شدند .انتخاب متغیرهای محیطی مورد استفاده در پژوهش بر
اساس مرور منابع و وابستگیشان با کربن آلی خاک صورت گرفت
( .)Mahmoudabadi et al., 2017; Müller et al., 2016در این
مطالعه ،از تابع  VarImpدر نرمافزار  SAGAبرای تعیین درجه
اهمیت متغیرهای مؤثر در مدلسازی کربن آلی خاک استفاده
شد .این تابع با ایجاد درختهای رگرسیون و همچنین و کمی-
سازی رابط بین متغیرهای مورد استفاده و کربن آلی ،درجه
اهمیت هر متغیر در مدلسازی را تعیین میکند .این تابع نهتنها
محاسبات مدل را امکانپذیر میسازد بلکه توابع داخلی برای
پیشبینی مکانی کربن آلی را نیز بر اساس مدل  RFایجاد میکند
(.)Wiesmeier et al., 2011

1 The United States Geological Survey
2 Operational Land Imager
3 Thermal Infrared Sensor

4 Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes
5 System for Automated Geoscientific Analyses

مدلسازی تغييرات کربن آلی خاک

در این مطالعه عملکرد نقشهبرداری رقومی خاک در مدلسازی
کربن آلی در حالتهای استفاده از  )1متغیرهای زمینی بهدست
آمده از مدل رقومی ارتفاع )2 ،متغیرهای مستخرج از تصاویر
ماهوارهای و  ) 3ترکیب متغیرهای زمینی و سنجش از دوری،
ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شدند ( Grimm et al., 2008; Ma et
.)al., 2019
برای استخراج اطالعات صحیح از تصویر ماهوارهای ،نیاز به
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جدول  -1متغيرهای محيطی مورداستفاده در پژوهش

متغیرهای
محیطی

مستخرج ازDEM

ماهواره¬ای

مستخرج از تصویر

نام متغیر

عالمت اختصاری متغیر

منبع

Elevation

DEM

)(Böhner et al., 2001; Davy & Koen, 2014

)Aspect (sin
)Aspect (cos
Catchment area
Mid Slope Position
Maximum Difference
from Mean Elevation
Multi Resolution
Ridge Top Flatness
General Curvature
Hillshade
Convergence index
Total Curvature
Topographic Factor
Albedo
Land Surface
Temperature
Emissivity
Incidence

asp-sin
asp-cos
CATCHMENT
MSP

)(Zevenbergen & Thorne, 1987
)(Zevenbergen & Thorne, 1987
)(Freeman, 1991
)(Böhner & Selige, 2006

SAGA GIS
SAGA GIS
SAGA GIS

DiffMax

)(Lindsay, 2018

WhiteboxTools

MRRTF

)(Gallant & Dowling, 2003

SAGA GIS

GenCurv
HILL
CONV
TotCurv
LS
Albedo

)(Zevenbergen & Thorne, 1987
)(Zevenbergen & Thorne, 1987
)(Köthe & Lehmeier, 1996
)(Zevenbergen & Thorne, 1987
)(Desmet & Govers, 1996
)(Liang, 2001

SAGA GIS
SAGA GIS
SAGA GIS
SAGA GIS
SAGA GIS
MATLAB2

LST

)(Weng et al., 2019

MATLAB

Emissivity
Incidence

)(Firozjaei et al., 2018
)(Firozjaei et al., 2019

MATLAB
MATLAB

تهيه نقشه رقومی خاک (3)DSM

در روش نقشهبرداری رقومی خاک ،خصوصیات خاک با استفاده
از متغیرهای کمکی و دادههای زمینی و با استفاده از یک روش
مدلسازی ،پیشبینی و بهصورت رقومی نقشهسازی میشوند
( .)Ma et al., 2019در مطالعه حاضر از مدل  RFبرای مدلسازی
و برآورد کربن آلی خاک استفاده شد ( .)Breiman, 2001جنگل
تصادفی یکی از مدلهای تصمیمگیری درختی بوده و در DSM
پرکاربرد است چراکه محدودیتهای موجود در سایر انواع تصمیم-
گیریها و رگرسیونها را ندارد RF .چندین مزیت دارد ازجمله
اینکه روابط غیرخطی بهطور مؤثر مورد تجزیه و تحلیل قرار می-
گیرد ،تفسیر کمی و کیفی دادهها با این روش آسانتر است ،داده-
های گمشده در این روش مشکلی ایجاد نمیکنند ،بیشبرآورد
مدل در این روش کم است و در نتیجه دقت پیشبینی باالتر است
( )Zhao et al., 2019این روش در نرمافزار  Rپیادهسازی و اجرا
شد .برای بررسی سطح معناداری تفاوت میانگین مقادیر کربن آلی
اندازهگیری و برآورد شده بر اساس حالتهای مختلف ،از تحلیل
) Analysis of variance (ANOVAاستفاده شد .در این تحلیل
بر اساس مقادیر محاسبه شده برای آماره  Fو  p-valueسطح
معناداری تعیین میشود ( .)Tabachnick & Fidell, 2007در این
مطالعه مدلسازی کربن آلی خاک در سه حالت استفاده از )1
متغیرهای بهدست آمده از  )2 ،DEMمتغیرهای مستخرج از
تصاویر ماهوارهای و  )3ترکیب متغیرهای بهدست آمده از DEM

نرمافزار
SAGA GIS1

و سنجش از دوری انجام شد .دقت نتایج مدلسازی کربن آلی
خاک در سه حالت مذکور با یکدیگر مقایسه شد .در نهایت بر
اساس بهترین حالت ،نقشه کربن آلی خاک منطقه مورد مطالعه
تهیه شد.
ارزيابی مدل

برای ارزیابی دقت مدل در برآورد مقدار کربن آلی خاک از 70
درصد دادهها ( 99داده) برای آموزش و از  30درصد آنها (43
داده) برای ارزیابی مدل استفاده شد .برای تعیین دقت مدل،
معیارهای ضریب همبستگی ( )R2و  RMSEبا استفاده از
رابطههای ( )1و ( )2محاسبه شدند.
(رابطه )1
2

𝑁∑
) 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝𝑌𝑖=1(𝑌𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 −

2
̅
𝑁∑
) 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝𝑌𝑖=1(𝑌𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 −

𝑅2 = 1 −

(رابطه )2
)

2
𝑁∑
) 𝑖𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝𝑖=1(𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑𝑖 −

𝑁

2

(√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

که در آن  Nتعداد نمونهها Ypredected ،مقادیر برآورد شده،
 Yobsectedمقادیر مشاهده شده و  ̅Yobservedمیانگین مقادیر
مشاهده شده است.

1 Geographic Information System
2 MATrix LABoratory
3 Digital Soil Mapping

فتحالعلومی و همکاران :مدلسازی تغييرات کربن آلی خاک با استفاده 2423 ...

تغييرات خصوصيات توپوگرافی و طيفی در منطقه

نتايج

مقادیر آمارههای مربوط به خصوصیات توپوگرافی و طیفی
مورداستفاده در مدلسازی کربن آلی خاک در جدول ( )2ارائه
شده است .مقدار انحراف معیار شاخصهای مورد استفاده بسیار
متفاوت بود که نشاندهنده توزیع مکانی ناهمگن این خصوصیات
در منطقه مورد مطالعه است .بیشترین مقدار پراکندگی شاخص-
های مستخرج از  DEMمربوط به  Catchment areaو ارتفاع با
انحراف معیار بهترتیب برابر  63513/30و  454/92بود .میزان
ناهمگنی توزیع مکانی شاخصهای طیفی بدست آمده از تصویر
ماهوارهای در مقایسه با شاخصهای دیگر کمتر بود بهطوریکه
بیشترین مقدار پراکندگی مربوط به شاخص  Incidenceبا انحراف
معیار برابر با  6/42بود.

تغييرات کربن آلی در منطقه

نتایج نشان داد که خاکهای منطقه از نظر کربن آلی نسبتاً غنی
بودند اما پراکندگی آن در منطقه یکسان نبود .بیشترین مقدار
اندازهگیری شده کربن  5/4و کمترین آن  0/6درصد بود .این
منطقه بهدلیل شرایط کوهستانی و برخورداری از بارش نسبتاً
کافی و همچنین چرای دام و وجود پوشش گیاهی دارای خاک-
های با مقدار مناسب کربن آلی میباشند .مقادیر باالی کربن آلی
اغلب در مراتع و مقادیر پایین در زمینهای زراعی دیده شد .این
نتیجه به این دلیل بود که اغلب مراتع در منطقه موردمطالعه تحت
چرای دام قرار دارند و نهتنها توسط انسان مورد شخم و عملیات
کشاورزی قرار نمیگیرند بلکه فضوالت دامها نیز دائماً در آنها
تجمع یافته و در نتیجه مقدار کربن آلی افزایش مییابد.

جدول  -2مقادير آمارههای مربوط به خصوصيات توپوگرافی و طيفی مورداستفاده در مدلسازی کربن آلی خاک برای تاريخ 97/4/10

متغیرهای
محیطی

نام متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

Elevation

2105/57
0/016
0/001
17512/38
0/45

454/92
0/71
0/71
63513/30
0/27

1550/00
1
-1
900/00
0/00

4363/00
-1
1
4371727/00
0/99

-0/30

78/83

-308/00

583/00

0/48

0/74

0/00

4/98

0/00
0/94
-0/06
0/00
3/28

0/01
0/39
17/31
0/00
2/87

-0/48
0/02
-100/00
0/00
0/03

0/40
2/22
100/00
0/03
21/77

0/13
43/47
0/98
27/01

0/03
5/31
0/01
6/42

0/02
5/87
0/94
5/49

0/69
56/35
0/99
63/80

)Aspect (sin
)Aspect (cos
Catchment Area

مستخرج از DEM

Mid Slope Position
Maximum Difference
from Mean Elevation
Multi Resolution Index of
Ridge Top Flatness
General Curvature
Hillshade
Convergence Index
Total Curvature
)Topographic Factor (LS

ماهوارهای

مستخرج از تصویر

Albedo
LST
Emissivity
Incidence

متغيرهای مؤثر در برآورد کربن آلی خاک

برای هر یک از حالتهای مدلسازی کربن آلی خاک ،درجه
اهمیت شاخصهای توپوگرافی و طیفی در جدول ( )3نشان داده
شده است .برای حالت "استفاده از شاخصهای مستخرج از
 "DEMشاخصهای ارتفاع ،LS ،MRRTF ،برای حالت "استفاده
از شاخصهای مستخرج از تصویر ماهوارهای" شاخصهای

 Incidence ،Emissivityو  LSTو برای بهترین حالت "استفاده
از ترکیب شاخصهای مستخرج از  DEMو تصویر ماهوارهای"،
 LST ،Emissivityو  Incidenceمؤثرترین متغیرهای محیطی
برای مدلسازی کربن آلی در تیر ماه بودند .میانگین درجه اهمیت
شاخصهای توپوگرافی  28/11و برای شاخصهای طیفی 70/12
در حالت ترکیب متغیرهای محیطی ثابت و پویا بود (جدول .)3
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جدول  -3درجه اهميت متغيرهای مورداستفاده برای حالتهای مختلف در مدلسازی کربن آلی خاک در تاريخ 97/4/10

متغیر

متغیرهای محیطی ثابت

متغیرهای محیطی پویا

ترکیب متغیرهای محیطی ثابت و پویا

Elevation

100/0
18/1
0/0
29/9
48/7

-

-

50/5
5/4
8/1
14/1
43/5

34/1

-

30/3

78/8

-

62/3

16/4
49/1
2/4
28/0
57/9

-

12/3
35/1
0/0
34/5
41/3
53/3
64/1
100/0
63/1

)Aspect (sin
)Aspect (cos
Catchment area
Mid Slope Position
Maximum Difference from
Mean Elevation
Multi Resolution Ridge Top
Flatness
General Curvature
Hillshade
Convergence index
Total Curvature
Topographic Factor
Albedo

-

Land Surface Temperature

-

Emissivity

-

Incidence

-

دقت مدل سنجش از دور

پس از مدلسازی و برآورد کربن آلی خاک بر اساس سه مدل
توسعهیافته ،برای انتخاب بهترین مدل نتایج  R2و  RMSEبین
حالتهای مختلف بر اساس دادههای آموزشی و تست مقایسه شد
(شکل  .)2مدل اول (شاخصهای مستخرج از  )DEMبهعنوان
حالت مبنا در نظر گرفته شد و دو مدل دیگر نسبت به آن مقایسه
شدند و در نهایت مشخص شد که ترکیب این شاخصها با
شاخصهای حاصل از تصویر ماهوارهای که شاخصهای پویا و
دینامیک هستند ،نتایج دقیقتری نسبت به سایر مدلها داشت و
با بیشترین  R2بر اساس مجموعه دادههای آموزشی ( )0/81و
کمترین  )0/50( RMSEبهعنوان بهترین مدل برآورد کننده کربن
آلی در منطقه موردمطالعه انتخاب شد .میزان بهبود و افزایش R2
برای مدل دوم و سوم نسبت به حالت مبنا (شاخصهای مستخرج
از  )DEMبه ترتیب  %13و  %32بود .میزان کاهش  RMSEبرای
حالت دوم و سوم نسبت به مدل اول  %23و  %37بود.
بیشترین  R2بر اساس مجموعه دادههای تست ( )0/75و
کمترین  )0/57( RMSEمتعلق به حالت سوم بود که بهعنوان
بهترین مدل برآورد کننده کربن آلی در منطقه موردمطالعه
انتخاب شد .میزان بهبود و افزایش  R2برای مدل دوم و سوم
نسبت به حالت مبنا (شاخصهای مستخرج از  )DEMبر اساس
مجموعه دادههای تست بهترتیب  %21و  %47بود .میزان کاهش
 RMSEبرای حالت دوم و سوم نسبت به مدل اول  %26و %35
بود .در حالت کلی بر اساس نتایج شکل ( ،)2میزان  R2و RMSE

-

-

0/0
26/2
100/0
74/4

در بهترین حالت ،بر اساس مجموعه دادههای آموزشی نسبت به
مجموعه دادههای تست بیشتر بود.
میانگین و انحراف معیار کربن آلی اندازه¬گیری شده خاک
به ترتیب  2/80و  1/22درصد بود .این مقادیر نشاندهنده توزیع
مکانی ناهمگن کربن آلی در منطقه موردمطالعه است .میانگین
کربن آلی برآورد شده با بهترین مدل (حالت سوم) ()3/40%
نسبت به دو حالت دیگر به میانگین کربن آلی اندازه¬گیری شده
در منطقه ( )2/80%نزدیک¬تر بود .انحراف معیار کربن آلی
اندازه¬گیری شده در خاک  1/22بود در حالیکه مقدار برآورد
شده با مدل اول ( )1/49مدل دوم ( )1/65و مدل سوم (بهترین
مدل)  1/53بود .مقدار  Fو  P-valueبهدستآمده از تحلیل ANOVA
برای مقادیر کربن خاک برآورد شده در حالت¬های مختلف به ترتیب
 11/25و  0/008بود .اختالف بین مقادیر میانگین کربن خاک برآورد
شده در حالت¬های مختلف در سطح اطمینان  99درصد بر اساس
تحلیل  ANOVAتأیید شد .می¬توان نتیجه گرفت که نتایج
بهدستآمده برای مدل¬سازی کربن خاک بر اساس حالت¬های
استفاده از  )1متغیرهای زمینی )2 ،شاخص¬های طیفی و  )3ترکیب
متغیرهای زمینی و شاخص¬های طیفی ،تفاوت معنی¬داری با
یکدیگر دارند .از اینرو ،استفاده از شاخص¬های طیفی و ترکیب آن
با متغیرهای زمینی در بهبود دقت مدل¬سازی کربن آلی خاک
قابلمالحظه است.
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شکل  -2ارزيابی مدلهای مختلف با استفاده از آمارههای  R2و  RMSEبين مقادير کربن آلی اندازهگيری شده و برآورد شده بر اساس مجموعه دادههای آموزشی
و تست

توزيع مکانی کربن آلی خاک

نقشه کربن آلی خاک منطقه موردمطالعه بهدستآمده از بهترین
مدل در شکل ( )3نشان داده شده است .بر اساس پیشبینی مدل،
بیشترین و کمترین مقدار کربن آلی خاک در منطقه  6/98و 0/32
درصد بود .بیشترین مقدار کربن در مناطق حاشیهای منطقه
(شمال و جنوب غرب) با کاربری مرتع و کمترین مقدار آن در
نزدیکی خروجی حوضه (شرق) با کاربری زمینهای شهری و
کشاورزی دیده شد .میانگین و انحراف معیار مقدار کربن آلی
برآورد شده در منطقه موردمطالعه بهترتیب  %3/04و  0/73بود.
مقدار انحراف معیار نشان داد که توزیع مکانی مقادیر کربن آلی
خاک منطقه موردمطالعه ناهمگن بود.

بحث

شکل  -3نقشه توزيع مکانی کربن آلی خاک بر اساس بهترين مدل بر مبنای
ترکيب دادههای سنجش از دور

نقشهسازی رقومی خاک یکی از روشهای مفید برای برآورد و
پیشبینی رقومی خصوصیات خاک است که در سالهای اخیر
توسعهیافته است .در این روش خصوصیات خاک با استفاده از
دادههای زمینی ،آزمایشگاهی و همچنین متغیرهای محیطی و با
استفاده از روشهای مدلسازی از جمله روشهای رگرسیون،
شبکه عصبی و الگوریتمهای ماشینبردار مدلسازی میشوند
( .)Akpa et al., 2014; Ma et al., 2019در این پژوهش کربن
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آلی خاک که یکی از متغیرهای مهم در خاک است با استفاده از
روش  DSMو بهکمک الگوریتم جنگل تصادفی پیشبینی شد.
بررسی توزیع مکانی کربن در مدیریت حاصلخیزی خاک و
همچنین در مدیریت پایدار زمینهای کشاورزی حائز اهمیت است
( .)Goodman et al., 2012این ویژگی بر سایر خصوصیات خاک
از جمله رنگ خاک ،دمای خاک ،رشد و فعالیت میکروارگانیسم-
های خاک ،ساختمان و خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی و سایر
خصوصیات خاک تأثیر دارد (.)Davidson & Janssens, 2006
شرایط توپوگرافی و خصوصیات فیزیوگرافی و بیوفیزیکی
سطح در منطقه غیریکنواخت بود که این غیریکنواختی ،توزیع
کربن در منطقه را تحت تأثیر قرار داد (جدول  .)2محققان دیگری
نیز به تأثیر غیریکنواختی متغیرهای محیطی بر توزیع مکانی غیر-
یکنواخت خصوصیات خاک اشاره کردند ( Gholizadeh et al.,
 Babaei et al. (2016) .)2018; Popescu et al., 2005نیز در
مطالعه خود به بررسی اثر شرایط توپوگرافی بر توزیع کربن آلی
در دیمزارهای نیمهخشک پرداختند و بیان کردند که شاخصهای
توپوگرافی خیسی ،تندی شیب و انحنای حداکثر ،بهترتیب
بیشترین همبستگی را با مقدار کربن آلی داشتند .همچنین تنوع
و غیریکنواختی در کاربری ،توپوگرافی و سایر خصوصیات خاک
باعث غیریکنواختی خصوصیات خاک از نظر مکانی میگردند
( .)Popescu et al., 2005مقدار میانگین ( )2/8%و حداکثر
( )5/4%کربن آلی خاک اندازهگیری شده در منطقه نشان داد که
این منطقه دارای خاک غنی از ماده آلی است (جدول  .)5بیشترین
مقدار آن در مراتع و کمترین مقدار عالوه بر زمینهای شهری و
روستایی در کاربری زمینهای زراعی دیده شد (شکل  3و -1ج).
کربن آلی مراتع بهدلیل دستنخورده بودن زمین و عدم انجام
شخم و زراعت در آنها کمتر مورد استفاده و تجزیه قرار میگیرد
و از طرفی رها شدن فضوالت ناشی از چرای دامها بهعنوان کود
آلی در مراتع موجب افزایش این عنصر در خاک میگردد .مدیریت
صحیح مراتع از طریق حفاظت خاک از فرسایش نیز سبب حفظ
پتانسیل ذخیرهای کربن در اکوسیستمهای مرتعی میشود .به-
دلیل ارتفاع کمتر و یکنواختی شیب در بخشهای مرکزی منطقه
و در نتیجه سهولت دسترسی ،زمینهای کشاورزی تراکم بیشتری
در این بخش دارد و از آنجاکه میزان شخمخوردگی این زمینها
و در نتیجه تجزیه کربن در آنها بیشتر است میزان کربن آلی
نسبت به مراتع و بخشهای حاشیهای و جنوبی منطقه کمتر می-
باشد (شکل .)3
متغیر ارتفاع بهدلیل تأثیر بر شرایط اقلیمی از جمله دمای
هوا ،بارش و دمای سطح زمین بر میزان کربن آلی خاک تأثیرگذار
بود و جزو مؤثرترین متغیرها در حالت "استفاده از شاخصهای

مسخرج از  "DEMشناخته شد .بارش بیشتر در ارتفاعات باالتر،
رطوبت خاک را افزایش و دمای خاک در این مناطق را کاهش
میدهد ( .)Lloyd, 2005درجه حرارت پایین باعث کاهش سرعت
تجزیه مواد آلی در خاک ،افزایش پوشش گیاهی و مواد آلی می-
شود .در ارتفاعات باالتر ،به دلیل غیرقابل دسترس و صعبالعبور
بودن ،کشت غیرمعمول بود .عملیات کشت باعث تخریب
ساختمان خاک شده و در نتیجه حرکت ذرات خاک بهدلیل
رواناب و فرسایش بیشتر شده و در نهایت باعث هدررفت میگردد.
این نتایج با نتایج ( )Osunbitan et al., 2005شباهت داشت .در
دو حالت دیگر ("استفاده از شاخصهای مستخرج از تصویر
ماهوارهای" و "استفاده از ترکیب شاخصهای سنجش از دوری"
متغیر  Emissivityکه بیانگر توانایی سطح زمین و پدیدهها در
جذب و تابش انرژی در طول موج مادونقرمز حرارتی است و
تابعی از خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح است ،نسبت به
شاخصهای دیگر تأثیر بیشتری در خواص خاک از جمله کربن
آلی داشت .هرچه میزان کربن آلی خاک بیشتر باشد ،جذب و
نگهداری رطوبت در خاک بیشتر ،رنگ خاک تیرهتر و جذب انرژی
تابشی توسط خاک بیشتر میشود (.)Kopacková et al., 2018
) Gao et al. (2017بیان کردند که شیب ،ارتفاع ،رطوبت خاک و
رس مهمترین عوامل مؤثر بر کربن آلی خاک هستند.
در این مطالعه ترکیب شاخصهای ثابت مستخرج از DEM
و شاخصهای پویا و دینامیک مستخرج از تصویر ماهوارهای بهطور
همزمان باعث افزایش دقت مدلسازی و عملکرد مدل در برآورد
کربن آلی شد؛ بهطوریکه میزان  R2در حالت مذکور نسبت به
حالت استفاده از شاخصهای مستخرج از  %21 DEMو نسبت به
حالت استفاده از شاخصهای مستخرج از تصویر ماهوارهای به-
تنهایی  47درصد افزایش نشان داد (جدول  .)4این نتیجه نشان
داد که شاخصهای پویا بهدلیل ثبت تغییرات سطح خاک و
خصوصیات بیوفیزیکی سطح در ترکیب با شاخصهای ثابت می-
توانند نقش مؤثری در بهبود عملکرد مدل داشته باشند چراکه
ترکیب این دو گروه متغیر محیطی میتواند پوشش مناسبتر و
کاملتری از سطح خاک ارائه دهند .بهعنوان مثال شاخص
 Emissivityمیتواند منعکسکننده خصوصیات بافت ،رنگ،
رطوبت خاک باشد و اطالعات مفیدی از خصوصیات خاک را دربر
داشته و در نتیجه در بهبود توانایی مدلسازی مفید باشد ( Liang,
.)2001; Ullah et al., 2012

نتيجهگيری
در این مطالعه متغیرهای محیطی با منشاء دادههای سنجش از
دور و اندازهگیریهای زمینی خاک با یکدیگر ترکیب شدند تا
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-طرفی استفاده از دادههای سنجش از دور میتواند هزینه نمونه
.برداریهای خاک و در نتیجه نقشهبرداری خاک را کاهش دهد
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش یک منطقه کوهستانی بود که
، دارای شرایط و خصوصیات خاص،به دلیل تغییرات ناگهانی شیب
هیدرولوژیکی و ناهمگنی در خصوصیات خاک بود و این ناهمگنی
در میزان کربن آلی در خاک نیز مؤثر بود و سبب ناهمگنی توزیع
 در این پژوهش نشان داده شد که مدل.کربن آلی در منطقه شد
ارائه شده برای تولید نقشه کربن آلی خاک برای مناطق با
.خصوصیات محیطی مشابه منطقه مورد مطالعه کارایی باالیی دارد
 پژوهشهای بیشتری در مورد تأثیر متغیرهای،با این حال
. همچنان مورد نیاز استDSM محیطی بر دقت روش
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

توانایی آنها در بهبود دقت اطالعات مکانی خاک در یک حوضه
آبخیز و پیشبینی و نقشهبرداری از توزیع مکانی کربن آلی خاک
 نتایج نشان داد که این سه گروه از دادهها میتوانند.مقایسه شود
 و بهبود پیشبینی ویژگیهای خاک و در نتیجه برایDSM برای
 ترکیب متغیرهای.بهینهسازی مدیریت خاک مفید باشند
توپوگرافی و طیفی تأثیر بیشتری در افزایش دقت پیشبینی
 از آنجاکه امروزه دادهها و اطالعات ماهوارهای.خواص خاک داشت
سنجش از راه دور با کیفیت باال همراه با دادههای فیزیوگرافی
 این مطالعه نشاندهنده کارایی،باکیفیت باال در دسترس هستند
باالی استفاده از این دادهها برای تولید نقشه خصوصیات خاک با
توان تفکیک مکانی باال برای مناطق با وسعت زیاد است که با
 از.چالش دسترسی به دادههای زمینی کافی خاک روبرو هستند
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