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ABSTRACT
Soil salinity, as one of the most important indicators of soil quality, has crucial roles in land use planning and
land management in arid and semi-arid regions. The aim of this study was to model soil salinity at five standard
depth (0-5, 5-15, 15-30, 30-60, and 60-100 cm) of global digital soil mapping project in 60,000 hectares of
Qazvin plain with spatial resolution of 15m. Field studies included a sampling of 278 soil profiles and then the
EC was measured in the laboratory. The recursive feature elimination (RFE) method was employed to select
environmental covariates including parameters extracted from Landsat 8 image (OLI/TIRS) data, topography,
and climatic parameters. Four machine learning algorithms as random forest (RF), cubist (CB), decision tree
regression (DTr), and k-nearest neighbors (k-NN) were applied for predicting and mapping soil salinity.
According to RFE, 10 covariates were chosen for each standardized depth. The results of modeling showed
that the CB model at the depth of 0-5 and 15-30 cm with R2 values of 0.92 and 0.85 and RMSE 4.77 and 7.90
dS/m and the RF model at depths of 5-15, 30-60, and 60-100 cm with R2 values of 0.93, 0.94, 0.96 and RMSE
6.65, 5.10 and 3.20 dS/m, respectively, had the highest accuracy compared to two other models i.e., DTr and
k-NN. Furthermore, the covariates extracted from RS data had more impact on topsoil salinity prediction while
the climate and topographic attributes influence subsurface soil salinity. Generally, The RF and CB models
along with appropriate environmental covariates were able to present salinity variation of study standard depths.
Keywords: Soil Salinity Variation, Environmental Covariates, Digital Soil Mapping, Spatial Modeling
Approaches.
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مدلسازی رقومی تغييرات سهبعدی شوری خاک با استفاده از الگوريتمهای يادگيری ماشين در اراضی خشک و
نيمهخشک دشت قزوين
3

سيد روحاله موسوی ،1فريدون سرمديان ،*1محمود اميد ،2پاتريک بوگارت

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3دانشکده محیطزیست و علوم زمین ،دانشگاه کاتولیک لوون ،دیلوون ،بلژیک.
(تاریخ دریافت -1400/2/26 :تاریخ بازنگری -1400/4/13 :تاریخ تصویب)1400/4/14 :

چکيده
شوری خاک به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت خاک ،نقش مهمی در برنامهریزیهای کاربری و مدیریت اراضی
در مناطق خشک و نیمهخشک دارد .این پژوهش با هدف مدلسازی رقومی تغییرات سطحی و عمقی شوری خاک در پنج
عمق استاندارد پروژه جهانی نقشه برداری رقومی خاک ( 30-60 ،15-30 ،5-15 ،0-5و  60-100سانتیمتر) در  60هزار
هکتار از اراضی دشت قزوین با وضوح مکانی  15متر صورت پذیرفت .مطالعات میدانی شامل نمونهبرداری از  278خاکرخ
بود و هدایت الکتریکی خاکها در آزمایشگاه اندازه گیری شد .انتخاب متغیرهای محیطی ،شامل پارامترهای مستخرج از
دادههای تصاویر لندست  ،8توپوگرافی و الیههای اقلیمی ،طبق روش حذف ویژگی برگشتی ( )RFEصورت پذیرفت .چهار
الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی ( ،)RFکوبیست ( ،)CBرگرسیون درخت تصمیم ( )DTrو  -kنزدیکترین
همسایگی ( )k-NNبرای تهیه نقشه پیشبینی شوری خاک استفاده شد .بر اساس نتایج  RFEدرنهایت  10متغیر کمکی
در هر عمق انتخاب شدند .نتایج نشان داد که مدل  CBدر اعماق استاندارد  0-5و  15-30سانتیمتر با  R2برابر  0/92و
 0/85و  RMSEبرابر  4/77و  7/90دسی زیمنس بر متر و مدل  RFدر اعماق  30-60 ،5-15و  60-100سانتیمتر مدل
با  R2بهتریتب برابر  0/96 ،0/94 ،0/93و  5/10 ،6/65 RMSEو  3/20دسی زیمنس بر متر باالترین مقادیر صحت را نسبت
به دو مدل  DTrو  k-NNداشتند .همچنین در اعماق سطحی متغیرهای کمکی مستخرج از دادههای سنجش دور و در
اعماق زیرسطحی پارامترهای اقلیمی و توپوگرافی بیشترین ارتباط را با تغییرات شوری داشتند .بطور کلی مدلهای  RFو
 CBبه همراه متغیرهای محیطی مناسب بخوبی توانستند تغییرات شوری را در اعماق استاندارد موردمطالعه ارائه نمایند.
واژههای کليدی :تغییرات شوری خاک ،متغیرهای محیطی ،نقشهبرداری رقومی ،رویکردهای مدلسازی مکانی.

مقدمه
امروزه مسئله شوری خاک به عنوان یک مشکل جهانی،
تهدیدکننده جدی برای جوامع اکولوژیک و تخریب منابع خاک
محسوب میشود ( .)Guo et al. 2020از طرفی شوری خاک به
عنوان یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت خاک ( & Litalien
 )Zeeb, 2020بطور گسترده کنترلکننده سیاستهای کاربری
اراضی با هدف مدیریت تأثیرگذار است (.)Eswaran et al.2019
فاکتورهای محیطی و خاکساز از قبیل اقلیم ،توپوگرافی در
تغییرپذیری مکانی شوری خاک مؤثر میباشند( Daliakopoulos
 .)et al. 2016بهطورکلی ،فعالیتهای انسان بر روی اراضی
کشاورزی از قبیل استفاده از آب آبیاری باکیفیت پایین ،استفاده
بیرویه از کودهای شیمیایی ( )Daliakopoulos et al. 2016و
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عملیات خاکورزی نامناسب به همراه عوامل طبیعی (تغییر اقلیم)
از مهمترین پیشبینی کنندههای شوری خاک میباشند ( Allbed
 .)& Kumar 2013اطالعات مکانی شوری خاکها در ایران صرفاً
در حد مقیاس اجمالی ( )1:1000000موجود است که با
رویکردهای سنتی نقشهبرداری خاک ( Zeraatpisheh et al.
 )2020تهیهشدهاند .که نقشه موجود به دلیل محدودیتهایی از
قبیل فاقد جزئیات و دقت مکانی کافی و الزم برای مطالعات در
مقیاسهای زمیننما مناسب نمیباشد (.)El Hafyani et al. 2019
بهمنظور غلبه بر محدودیتهای موجود در روشهای معمول ،در
دهههای اخیر رویکرد نقشهبرداری رقومی خاک ( )DSMبه عنوان
یک تحول نوین در فرآیند نقشهبرداری خاک ارائه گردید .نقشه-
برداری رقومی خاک بر مبنای روشهای آماری ریاضیاتی ،ارتباط
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موسوی و همکاران :مدلسازی رقومی تغييرات سهبعدی شوری خاک 1917 ...

بین ویژگیهای خاک و متغیرهای کمکی محیطی که همان
نمایندگان فاکتورهای خاکسازی میباشند را برقرار مینماید
(.)McBratney et al. 2003
متغیرهای کمکی محیطی مستخرج از ماهواره لندست 8
( )OLIدر نقشهبرداری رقومی بهمنظور ارزیابی شوری خاک از
قبیل شاخص پوشش گیاهی شوری خاک ،)VSSI( 1شاخص
تفاضل پوشش گیاهی 2نرمال شده ( ،)NDVIشاخص پوشش
گیاهی تعدیلکننده اثر خاک ( )SAVIشاخص تفاضلی شوری
نرمال شده ( )NDSIدر پژوهشهای متعدد توسط محققین
()Azabdaftari and Sunar et al. 2016; Tran et al. 2018
استفاده گردیده است .در پژوهشی Sumfleth and Duttmann et
) )al. 2008همبستگی باالیی بین پراکنش مکانی شوری خاک با
 NDVIو متعاقب آن فاکتورهای توپوگرافی نظیر ارتفاع نسبی،
ارتفاع نسبت به شبکه زهکشی و خیسی توپوگرافی مشاهده
نمودند .در همین راستا ) )Peng et a. 2019در مطالعهای بهمنظور
تخمین شوری خاک با استفاده از فاکتورهای توپوگرافی و داده-
های سنجشازدور در چین گزارش نمودند که از میان  15فاکتور
توپوگرافی مورداستفاده ،مدل رقومی ارتفاع و فاصله شبکه آبراهه
نسبت به سطحمبنا دارای باالترین همبستگی (در سطح اطمینان
 )%99با شوری خاک نشان دادند و در درجات بعدی دو ویژگی
موقعیت نسبی شیب و فاصله عمودی تا شبکه آبراهه همبستگی
در سطح  %95داشتند که ارتباط آنها را در ارتباط با وجود سطوح
هموار در منطقه مرتبط دانستند.
کارایی باالی مدلهای یادگیری ماشین به نحو
مطلوبی( )Suleymanov et al. 2021در پیشبینی و نقشهبرداری
ویژگیهای خاک توسط پژوهشگران گزارش شده است .مدلهای
جنگل تصادفی ()Mousavi et al. 2020, Rahmani et al. 2020
 ،مدل  ، )Wang et al. 2020،Parsaie et al. 2021( CBمدل DTr
( ، )Abedi et al. 2021مدل )Jalali and Homaee, 2011( k-NN
و یادگیری ماشین بردارد پشتیبان ( ;Forkuor et al. 2017
 )Kingsley et al. 2019با دقت مناسب درمدلسازی و پیشبینی
مکانی ویژگیها و کالسهای خاک مورداستفاده قرارگرفتهاند .با
توجه به کاربرد گسترده مدلهای یادگیری ماشین در نقشهبرداری
رقومی ویژگیهای خاک ،مطالعات اندکی ( Taghizadeh et al.
 )2014; Taghizadeh et al. 2021با استفاده از تلفیق رویکرد تابع
عمق و یادگیرنده ماشین در ایران و در منطقه موردمطالعه بر روی
تغییرات سطحی و عمقی شوری خاک با این روشها صورت
پذیرفته است.
1 . Vegetation soil salinity index
2 . Normalized different vegetation index

در کشور ایران هنوز هم اغلب نقشههای موجود مربوط به
ویژگیهای کلیدی خاک (کربن آلی ،شوری ،بافت خاک و  )...در
مناطق با کشاورزی متمرکز از قبیل دشت قزوین با قدرت تفکیک
مکانی باال جهت هرگونه مدیریت و بهرهبرداری از اراضی موجود
نمیباشد ( )Zeraatpisheh et al. 2020بنابراین با توجه به اهمیت
شوری خاک به عنوان یک ویژگی پویا و تأثیرگذار بر روی قابلیت
و تناسب اراضی ،تحقیق حاضر بر اساس اهداف ( )1تهیه نقشه
تغییرات سطحی و عمقی شوری خاک در پنج عمق استاندارد
مطابق با پروژه جهانی نقشهبرداری رقومی ( 60-100و-60
 5-5-0-15 ،15-30،30سانتیمتر) ( )2تعیین مهمترین
فاکتورهای محیطی پیشبینیکننده تغییرات سطحی و عمقی
شوری خاک و ( )3مقایسه عملکرد الگوریتمهای یادگیری ماشین
( DTr ،CB ،RFو  )k-NNدر مدلسازی مکانی شوری خاک در
بخشی از اراضی دشت قزوین طراحی گردیده است.

روش بررسی
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه شامل بخشی از اراضی شهرستانهای نظرآباد
و آبیک به ترتیب در استانهای البرز و قزوین است که ازنظر
وسعت دارای مساحت  60000هکتار و در حد واسط موقعیتهای
جغرافیایی °50 15′ 35/06″تا  °50 29′ 25/53″طول شرقی و
 °35 54′30/38 ″تا  °36 54′ 38/83″عرض شمالی واقع گردیده
است (شکل  .)1حداکثر و حداقل ارتفاع به ترتیب در بخشهای
مرتفع و پست منطقه  1747تا  1140متر نسبت به سطح دریای
آزاد است .منطقه موردمطالعه بر اساس دادههای هواشناسی با
میانگین بلندمدت  49ساالنه ( )1349-1398از ایستگاههای
هواشناسی منطقه ()Iran Meteorological Organization. 2018
دارای حداقل و حداکثر مقدار بارندگی  253-314میلیمتر و
درجه حرارت منطقه  13/3-15/46و بر اساس طبقهبندی کوپن
در اقلیم خشک و نیمهخشک است .خاکهای منطقه بر اساس
مدل نیوهال ( )Van Wambeke 2000و نرم افزار jNSM3
(نسخه ) 1. 6 . 1به ترتیب در سه رژیم رطوبتی زریک خشک،
اریدیک ضعیف ،آکوئیک و رژیم حرارتی ترمیک است .واحدهای
زمیننمای کوهستان ،تپه ،دشت دامنهای و دشت مهمترین
سطوح ژئومورفیک منطقه میباشند ( ;Zink et al., 2016
.)Mousavi et al., 2017

3 Java Newhall Simulation Model
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شکل  -1موقعيت منطقه موردمطالعه و محل نقاط نمونهبرداری (پ) نسبت به دو استان البرز و قزوين (ب) و کشور (الف)

روند نمای تحقيق

روند نمای کلی این تحقیق شامل  )1جمعآوری دادهها :حفر
خاکرخهای مطالعاتی ،تهیه الیههای محیطی مربوط به فاکتورهای
مدل اسکورپن به عنوان متغیرهای محیطی کمکی  )2استاندارد-
سازی مقادیر شوری خاک در افقهای ژنتیکی اندازهگیری شده با
استفاده از برازش تابع عمق اسپیالین  )3انتخاب مؤثرترین
متغیرهای محیطی با استفاده از روش حذف ویژگی برگشتی
( )4 )RFEمدلسازی مکانی تغییرات سطحی و عمقی شوری
خاک با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین  )5انتخاب
مناسبترین مدل پیشبینی کننده مکانی بر اساس شاخصهای
ارزیابی آماری  )6تعیین مهمترین متغیرهای محیطی پیشبینی
کننده شوری خاک (شکل.)2
مطالعات ميدانی و آزمايشگاهی

موقعیت  278خاکرخ مشاهداتی بر اساس روش طبقهبندی
تصادفی با متوسط فاصله  1500متر در مقیاس حد واسط نیمه

تفضیلی تا اجمالی طراحی و با استفاده از سیستم موقعیت یاب
جهانی در مناطق تعیین شده حفر و بر اساس راهنمای تشریح
صحرایی خاکها ( )Schoeneberger et al. 2012تشریح و از کلیه
افقهای ژنتیکی قابل شناسائی نمونهبرداری صورت پذیرفت.
سپس نمونههای خاک به پس از هوا خشک شدن و عبور از الک
 2میلی متری جهت انجام آزمایشهای مورد نظر به آزمایشگاه
تحقیقاتی پیدایش و ردهبندی خاک دانشگاه تهران منتقل گردید.
بهمنظور تعیین شوری خاک ،مقدار قابلیت هدایت الکتریکی خاک
( )ECدر عصاره گل اشباع به روشهای استاندارد برای مجموع
نمونههای جمعآوری شده ( 840نمونه) اندازهگیری گردید .به-
منظور هماهنگ سازی نتایج مدلسازی در این تحقیق با پروژه
جهانی ( )Hengl et al. 2017تهیه نقشه خاک ،مقدار شوری خاک
ها بر اساس اصول تعریفشده توسط ( )Arrouays et al. 2014در
پنج عمق  0-5 ،5-15 ،30-15 ،60-30 ،100-60سانتیمتر با
استفاده از تابع عمق اسپیالین .استاندارد گردید.
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شکل  -2روندنمای کلی تحقيق

متغيرهای محيطی و فرآيند انتخاب آنها

از مدل رقومی ارتفاع باقدرت تفکیک مکانی  12/5متر به عنوان
نماینده فاکتور توپوگرافی مورداستفاده قرار گرفت .بدین منظور
 20متغیر کمکی توپوگرافی شامل شیب ،1جهت شیب ،2عمق
دره ،3شاخص خیسی ساگا ،4ارتفاعات شیبدار ،5حوضه آبخیز،6
موقعیت میانی شیب ،7شاخص همواری دره با درجه تفکیک باال،8
ارتفاعات استاندارد ،9تابش پخشیده ،10شاخص زبری عوارض
زمین ،11شبکه آبراهه ،12ارتفاعات نرمال شده ،13طول در درجه
شیب ،14شاخص موقعیت توپوگرافی ،15شاخص جهت باد،16
شاخص تحدب ،17فاصله عمودی تا شبکه آبراهه ،18تجزیهوتحلیل
1 . Slope
2 . Aspect
3 . Valley depth
4 . SAGA Wetness Index
5 . Slope height
6 . Watershed Basins
7 . Relative slope position
8 . Multiresolution Index of Valley Bottom Flatness
9 . Standard height
10 . Diffuse insolation
11 . Terrain roughness index
12 . Channel Network

سایهاندازی تپهها  ،شاخص همواری قله برآمدگی با درجه
تفکیک باال 20در نرمافزار  SAGA GISنسخه  7.4تهیه گردیدند.
همچنین جهت بررسی تغییرات مکانی شوری خاک از نسبتهای
باندی طیفی و حرارتی هر یک از باندهای (10 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
و  )11ماهوارهی لندست  )OLI/TIRS( 8با شماره ردیف و مسیر
بهترتیب  35و  165مربوط به بازه زمان مطالعات میدانی
شهریورماه تا بهمن ماه ( 1398میانگین  13تصویر ) با قدرت
تفکیک مکانی  30متر شامل شاخص پوشش گیاهی تفاضلی
نرمال شده ،21شاخص پوشش گیاهی تفاضلی ،22سه شاخص
19

13 . Normalized height
14 . LS Factor
15 . Topographic position index
16 . Wind Direction
17 . Convergence Index
18 . Vertical distance to channel network
19 . Analytical Hillshading
20 . Multiresolution index of the ridge top flatness
21 . Normalized difference vegetation index
22 . Difference vegetation index
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شوری ،1شاخص کربنات نرمال شده ،2شاخص گچ ،3شاخص نرمال
شده رس ،4شاخص سبزینگی -5شاخص خیسی 6و شاخص
درخشندگی 7حاصل از تبدیل تسلدکپ ،8شاخص پوشش گیاهی
تعدیلکننده اثر خاک )U.S Geology Survey 2014( 9در
نرمافزار  ERDAS IMAGINE 2014پس انجام اصالحات
(رادیومتری) مربوطه تهیه گردیدند (جدول .)1
جدول  :1تاريخ دريافت تصاوير ماهوارهای مورد استفاده در اين تحقيق
مرتبط با زمان نمونهبرداری
شماره تصویر

تاریخ دریافت تصویر

شماره تصویر

تاریخ دریافت
تصویر

1

 16مرداد 1398

7

 6آذر 1398

2

1شهریور 1398

8

 22آذر 1398

3

17شهریور 1398

9

8دی 1398

4

 2مهر 1398

10

24دی 1398

5

 18مهر 1398

11

 10بهمن 1398

6

 4آبان 1398

12

26بهمن 1398

7

20آبان 1398

دو فاکتور میانگین بارندگی سالیانه و میانگین درجه حرارت
سالیانه بر اساس دادههای مستخرج از  24ایستگاه هواشناسی
موجود در منطقه طی یک دوره آماری  49ساله ()1398-1349
( )Iran Meteorological organization, 2018با استفاده از روش
کریجینگ بیزین 10تجربی پهنهبندی گردیدند .در نهایت همه
متغیرهای کمکی محیطی با استفاده از روش بازنمونهگیری( 11
تابع همسایگی) در نرم افزار  Rاز نظر وضوح مکانی همسانسازی
و منطبق گردیدند.
به کاربردن همه متغیرهای محیطی موجب افزایش زمان
محاسبات ،پیچیدگی فرآیند مدلسازی و امکان بیش برازش در
نتایج مدلسازی میگردد .در این تحقیق از روش حذف ویژگی
برگشتی )RFE( 12که بهوسیله بسته " "caretباهدف انتخاب
بهینهترین دسته داده از میان متغیرهای محیطی پیشبینی کننده
برای پیشبینی شوری خاک استفاده گردید (.)Kuhn et al. 2016
درنهایت انتخاب بهینهترین دسته داده متغیرهای کمکی بر اساس
روش  10-foldارزیابی متقاطع با  10تکرار و در نظر گرفتن حداقل
مقدار میانگین ریشه مربعات خطا برای هر یک از عمقهای
استاندارد صورت پذیرفت.
1 . Salinity index
2 . Carbonate normalized index
3 . Gypsum index
4 . Clay normalized index
5 . Greenness index
6 . Wetness index
7 . Brightness index

مدلسازی مکانی

در این تحقیق برای پیشبینی مکانی شوری خاک در الیههای
سطحی و زیرسطحی ،از چهار مدل یادگیری ماشین شامل جنگل
تصادفی ( ،)RFکوبیست ( ،)CBرگرسیون درخت تصمیم ()DTr
و نزدیکترین - kهمسایگی ( )k-NNدر نرمافزار  Rو بسته
" "caretاستفاده شد.
جنگل تصادفی

در این تحقیق از مدل جنگل تصادفی به عنوان یکی از روشهای
پیشبینی تغییرات سطحی و عمقی شوری خاک استفاده گردید.
بهینهسازی کارکرد مدل  RFبه ترتیب تعداد درختان ( )ntreeدر
دامنه  100تا  1000درخت بافاصله  100عدد درخت و تعداد
متغیرهای محیطی قابلاستفاده برای رشد هر درخت بر اساس
حداقل مقدار خطا ( )RMSEدر بسته " "random forestدر
محیط نرمافزار  Rانجام گردید.
کوبيست

واسنجی مدل کوبیست بر اساس دو پارامتر تعداد کمیتهها (،20
 )0 ،10و تعداد همسایگیها )9،5،0( 13در مقابل ارزیابی خطا
( )RMSEدربسته تخصصی " "cubistانجام و توسط تابع ""train
دربسته " "caretبهینه گردید.
درخت تصميم رگرسيون

این مدل برای پیشبینی میزان شوری خاک از ساختار شبه
درختی استفاده مینماید .بهنحویکه ،در ابتدا از همه دادههای
مجموعه نمونههای آموزشی استفاده مینماید سپس متغیر
محیطی که بهترین برازش را نشان میدهد را برای ساخت
زیرمجموعههای خود انتخاب مینماید .در این تحقیق تمامی
مراحل مدلسازی این مدل با استفاده از بسته تخصصی ""rpart
صورت پذیرفت.
مدل نزديکترين  -Kهمسايگی

نزدیکترین احتمال وقوع و تعیین مقدار پیشبینی صورت گرفته
در این مدل بر اساس بهینهترین  kهمسایگی ایجادشده در
مجاورت نمونه پیشبینیشده و حداقل خطا ( )RMSEتعیین می-
گردد ( .)Karamooz and Araghinejad, 2005در این تحقیق
جهت تعیین ارزش نمونههای جدید در مناطق فاقد مشاهده در
هر یک از اعماق موردمطالعه ،مقادیر kهای  7 ،5و  ،9باهدف
8 . Tasseled Cap Transformation
9 . Soil adjusted vegetation index
10 . Empirical Bayesian kriging
11 . Resampling Technique
12 . Recursive Feature Elimination
13 . neighbors
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لحاظ نمودن حداکثر احتماالت ممکن در تعیین مقادیر متغیر
هدف استفاده گردید.
ارزيابی عملکرد مدلها

جدول  -2توصيف آماری تغييرات سطحی و عمقی شوری خاک در منطقه

بهمنظور ارزیابی عملکرد هر یک از الگوریتمهای یادگیری ماشین
مورداستفاده از دو شاخص آماری ضریب تبیین ( )R2و ریشه
میانگین مربعات خطا ( )RMSEاستفاده گردید (روابط  1و .)2
(رابطه )1

تغییرات شوری و کالسهای بافت خاک نتایج مشابهی را گزارش
نمودند.

n

 Pi ) 2

i

 (Y

RMSE  1 / n

i 1

(رابطه )2

(Y i  Pi ) 2
2

) (Y i Y

n




i 1
n
i 1

R 2  1

در معادالت فوق  :Yiمقادیر اندازهگیری شده :Pi ،مقادیر
پیشبینیشده شوری خاک Y ،میانگین مقادیر اندازهگیری شده
و  :nتعداد مشاهدات است.

نتايج و بحث
تجزيهوتحليل آماری

نتایج خالصه آماری مقادیر استانداردشده سطحی و عمقی شوری
خاک با استفاده از تابع عمق اسپیالین در پنج عمق مورد مطالعه
بیانگر این است که ،میانگین تغییرات شوری خاک از ()dS/m
 5/22در عمق  0-58سانتیمتر تا ( 6/85 )dS/mدر عمق -60
 100سانتیمتر متغیر است؛ که این نشاندهنده افزایش میزان
میانگین شوری در منطقه با افزایش عمق است (جدول  .)2از
طرفی حداکثر مقدار شوری خاک بر اساس تجزیه و تحلیل آماری
در دو عمق سطحی ( 5-0و  5-15سانتیمتر) با مقادیر ()dS/m
 165و ( 162 )dS/mو حداقل مقدار شوری در عمق پنجم (-60
 100سانتیمتر) به مقدار ( 107 )dS/mمشاهده گردید .بر اساس
توزیع نقاط مشاهداتی موجود (شکل  .1پ) ازنظر درصد فراوانی
و محدودیت شوری نتایج بیانگر این بود که  %64مشاهدات فاقد
محدودیت شوری %15 ،محدودیت شوری خیلی کم %8 ،دارای
محدودیت کم %3/5 ،متوسط %9/5 ،خیلی شور قرار دارند ( Soil
 .)survey manual, 2018بر اساس طبقهبندی ارائهشده توسط
ویلدینگ ( ،)Wilding 1945تغییرات شوری سطحی و عمقی
مشاهدهشده در کالس تغییرپذیری حداکثر ،طبقهبندی میگردد.
بطور کلی با توجه به اینکه در بخشهای شمالی منطقه که عمدتاً
دارای بافتهای لومی ،شن لومی و لوم سیلتی هستند حداقل
مقدار شوری و در بخشهای جنوبی و جنوب غرب منطقه که
دارای کالسهای بافت سنگینتر رسی ،لوم رسی و لوم رسی شنی
هستند باالترین میزان شوری مشاهده شد .در همین راستا
( Taghizadeh et. al (2014در دشت اردکان در ارتباط بین

موردمطالعه
عمق خاک
(سانتیمتر)

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات()%

5-0
15-5
30-15
60-30
100-60

0/5
0/30
0/19
0/17
0/14

165
162
150
128
107

5/22
5/33
5/72
6/42
6/85

17/52
17/33
16/98
16/34
16/26

335
325
296
254
237

متغيرهای محيطی منتخب و اهميت آنها

بر اساس جدول ( )3نتایج نشان داد که درمجموع  16متغیر
محیطی ( 10متغیر کمکی در هر عمق) که دارای بیشترین میزان
اهمیت بودند از مجموع  31متغیر کمکی بر اساس روش "جنگل
تصادفی-حذف ویژگی برگشتی" ( )RF-RFEانتخاب گردیدند .به
ترتیب هشت شاخص Clay ،Carbonate ،NDVI ،SI3 ،SI2 ،SI1
 Greens ،indexو  Brightnessحاصل از نسبت گیری باندی
ماهواره لندست  ،8شش پارامتر ،Midslope ،MrVBF ،Diffuse
 SAGA ،Standardو  Bassinمستخرج از مدل رقومی ارتفاع و
دو پارامتر اقلیمی  MAPو  MATانتخاب گردیدند .در پژوهش
مشابهی ( Nazari et al. )2020نیز مشاهده نمودند که متغیرهای
محیطی منتخب توسط روش حذف ویژگی برگشتی (جنگل
تصادفی-میانگین کاهش صحت) ،دارای باالترین میزان دقت در
فرآیند نقشهبرداری رقومی خاک بودند .بر اساس جدول ( )2نتایج
بیانگر آن است که متغیرهای محیطی حاصل از دادههای
سنجش ازدور ،سهم بیشتری را ازنظر فراوانی نسبت به سایر
نمایندگان فاکتورهای خاکسازی به خود اختصاص دادند .سه
شاخص شوری به ترتیب  SI2 ،SI1و  SI3بیشترین میزان اهمیت
را در عمق استاندارد اول ( 5-0سانتیمتر) دارا بودند به نحوی که
این سه شاخص بیش از  %48از تغییرات شوری خاک را در این
عمق توجیه نمودهاند (شکل  3الف ،ب ،پ) .در همین راستا
) Taghizadeh et al. (2014در دشت اردکان نتیجه گرفتند که
پارامترهای حاصل از سنجشازدور دارای اهمیت بیشتری نسبت
به سایر فاکتورهای خاکسازی (ژئومورفولوژی ،توپوگرافی و
هدایت الکتریکی ظاهری خاک) در پیشبینی مکانی شوری خاک
در افقهای سطحی میباشند .در مطالعات دیگری که بطور مجزا
توسط ( )Naumann et al. 2009; Noroozi et al. 2011به
مدلسازی و پهنهبندی شوری خاک سطحی پرداختند بیان
داشتند که شاخصهای طیفی از قبیل شاخص شوری (،)SI
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سانتیمتر نیز  MrVBF ،Diffuseو ( SWIشکل  )4مهمترین
پیشبینی کنندههای محیطی و تعیینکننده روند تغییرات مکانی
شوری در اعماق زیرسطحی بودند .همانگونه که مشاهده میگردد
(شکل  3ت و ث) تغییرات شوری در اعماق زیرسطحی وابسته به
متغیر اقلیمی درجه حرارت سالیانه ( )MATو متغیرهای
ژئومورفومتری– اقلیمی ( ،)Diffuseژئومورفومتری -هیدرولوژی
( )SWIو ژئومورفومتری – توپوگرافی ( )MrVBFبودند ،به
نحویکه در اعماق  60-30به ترتیب بیش از  %46و  %45از
تغییرات شوری خاک را در این اعماق توجیه مینمایند .در مطالعه
نقشهبرداری رقومی شوری خاکهای اصفهان Taghizadeh et al.
) (2021بیان داشتند که دادههای اقلیمی (دما) از مهمترین
متغیرهای محیطی پیشبینیشده شوری در همه اعماق استاندارد
مورد مطالعه میباشند.

شاخص تفاضلی شوری نرمال شده خاک ( )NDSIو  NDVIاز
پتانسیل باالئی در ارتقاء و تفکیک تغییرات شوری خاک با جزئیات
باال برخوردار هستند .برخالف عمق سطحی ( )5-0سانتی متر ،در
الیههای زیرسطحی نتایج حاکی از نقشآفرینی سایر متغیرهای
ال متفاوت از عمق سطحی بود(شکلهای 3
محیطی بود که کام ً
ت 3 ،ث 3 ،ت 3 ،ج 3 ،چ و  3ح) .در عمق  1-15سانتی متر
پارامترهای  Diffuse ،MATو  MrVBFو در عمق 15-30
سانتیمتر پارامترهای  MAT ،Diffuseو  Brightnessمهمترین
متغیرهای مؤثر در اعماق میانی خاکرخ بودند (شکل  .)4در
مطالعهای ( Zhang et al. (2015شاخصهای پوشش گیاهی و
شاخص شوری را مهمترین پیشبینیشده شوری خاک معرفی
نمودند .در اعماق زیرسطحی به ترتیب  30-60سانتیمتر
پارامترهای  MAT ،Diffuseو ( MrVBFشکل  )4و در 60-100

جدول  -3متغيرهای کمکی محيطی مورداستفاده در پيشبينی مکانی شوری خاک با روش حذف ويژگی برگشتی ( )RFEدر اعماق استاندارد

منبع

مدل رقومی
ارتفاع

دادههای
اقلیمی

دادههای
سنجشازدور

متغیر کمکی محیطی  /شاخص

نماد

تعریف

نماینده فاکتور خاکسازی
مدل (اسکورپن)

شدت تابش پخشیده

Diffuse

بخشی از تابش مستقیم انعکاس یافته از سطوح
شیب دار و در نواحی صاف از طریق گردو غبار و
بخار آب اتمصفر می باشد.

توپوگرافی (-)rاقلیم ()c

شاخص همواری دره با درجه
تفکیک باال

MrVBF

اندازهگیری همواری و پستی

توپوگرافی ()r

موقعیت میانی شیب

Midslope
Standard

محاسبه مقدار هر نقطه (پیکسل) نسبت به خط
الراس و دره که بین  0تا  100متغیر است.
حاصلضرب ارتفاع نرمال شده در ارتفاع مطلق

توپوگرافی ()r

ارتفاع استانداردشده
شاخص خیسی ساگا
حوضه آبخیز

Basin

-

میانگین بارندگی سالیانه

MAP

-

اقلیم ()c

میانگین دمای ساالنه

MAT

-

اقلیم ()c

شاخص شوری

SI1

شاخص شوری

SI2

) SI 1  sqrt (Green  RED
) SI 2  sqrt (Green  RED

مواد مادری ( ،)pخاک ()s

شاخص شوری
شاخص تفاضلی پوشش گیاهی
نرمال شده

SI3

SWI

NDVI

شاخص کربنات نرمال شده

Carbonate

شاخص رس نرمال شده

Clay index

سبزینگی
درخشندگی

Greens
Brightness

2

2

) SI 3  (Blue  RED
) (NIR  RED
) (NIR  RED
) (RED  Green
) (RED  Green

توپوگرافی ()r
توپوگرافی (-)rاقلیم ()c
توپوگرافی ()r

مواد مادری ( ،)pخاک ()s
مواد مادری ( ،)pخاک ()s

NDVI 

مواد مادری ( ،)pخاک ()s

Carbonate  index 

مواد مادری ( ،)pخاک ()s

Clay  index 

مواد مادری ( ،)pخاک ()s

) ) (SWIR (a )  SWIR (b
) ) (SWIR (a )  SWIR (b

باند  2تسلدکپ
باند  1تسلدکپ

ارگانیسم ( ،)oخاک ()s
ارگانیسم ( ،)oخاک ()s

 SWIR(a) ،NIR ،RED ،Greenو ) SWIR(bبه ترتيب :باندهای منفرد طيفی با شماره  6 ،5 ،4 ،3و  7ماهواره لندست  o ،s ،r ،8و pبه ترتيب نمايندههای
فاکتورهای خاکسازی توپوگرافی ،خاک ،ارگانيسم و مواد مادری در مدل .scorpan
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شکل  -3اهميت نسبی (تبديل به بازه  0تا  )%100هر يک از متغيرهای محيطی پيشبينی کننده شوری خاک در هر يک از اعماق استاندارد خاک بهترتيب  :الف)
عمق  5-0سانتیمتر ،ب) عمق  15-5سانتیمتر پ) عمق  30-15سانتیمتر ت) عمق  30-60سانتیمتر ث) عمق  100-60سانتیمتر(.رفرنس نمادها-جدول .)3

همچنین ( Mohammadifar et al.)2021در مطالعهای با
هدف پیشبینی شوری خاک در حوضه جاهین در جنوب ایران،
مشاهده نمودند که  MrVBFو در مراتب بعدی شاخص خیسی
توپوگرافی ( )TWIو شاخص موقعیت توپوگرافی ( )TPIبه عنوان
مهمترین کنترلکنندههای شوری خاک میباشند .در همین راستا
( )Wang et al.2020معتقدند که شاخص خیسی توپوگرافی به
عنوان یک شاخص اولیه برای کنترل شوری در خاک است و
همبستگی بسیار باالئی بین شوری خاک و میزان آب موجود در
خاک بهویژه در بخشهای فوقانی وجود دارد .در مطالعات دیگری

(Fathizad et al. 2020؛ )Taghizadeh et al. 2016نتایج
همراساتایی با نتایج این تحقیق مبنی بر اهمیت پارامترهای
ژئومورفومتری  MrVBFو شاخص خیسی به عنوان مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر روی تغییرات عمقی شوری ()60-100
گزارششده است.
ارزيابی مدلهای يادگيری ماشين

نتایج پیشبینی شوری خاک در اعماق مورد مطالعه بیانگر این
است که مدل  CBدر اعماق استاندارد  0-5و  15-30سانتیمتر
دارای بیشترین میزان صحت با مقادیر  R2برابر  0/92و  0/85و
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 RMSEبرابر  4/77و  7/90دسی زیمنس بر متر بود در حالیکه
در سایر اعماق استاندارد  30-60 ،5-15و  60-100سانتیمتر
مدل  RFبا مقادیر  R2بهتریتب برابر  0/96 ،0/94 ،0/93و RMSE
 5/10 ،6/65و  3/20دسی زیمنس بر متر مشاهده گردید (جدول
 .)4دو مدل دیگر  DTو  k-NNدارای صحت پیشبینی کمتری
نسبت به دو مدل  RFو  CBبودند هرچند مدل  DTrدر سه عمق

 60-30 ،5-0و  60-100مقادیر R2بیش از  0/70و مدل
در عمق  R2 60-100برابر  0/81ارائه نمودند که نشاندهنده
کارایی مناسب الگوریتمهای یادگیری ماشین مورداستفاده در
مدلسازی مکانی و پیشبینی شوری خاک در اعماق استاندارد
موردمطالعه بوده است.
k-NN

شکل  -4پراکنش مکانی مهمترين متغيرهای محيطی پيشبينی کننده شوری خاک در اعماق استاندارد

مدل  RFدر مطالعهای که توسط ( Chen et al. (2020به
بررسی تغییرات سطحی و عمقی شوری خاک پرداختند گزرش

نمودند که این مدل در هر پنج عمق موردمطالعه نسبت به سه
الگوریتم ( ELM2 ،BPNN1و  ،)SVM3باالترین میزان تطابق و

1 . Back propagation neural network
2 . Extreme learning machine

3 . Support vector machine
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درخت ( )mtryبهینه گردید که مقادیر بهینه این پارامترها از
سطح به عمق ( 60-30 ،30-15 ،15-5 ،0-5و 60-100
سانتیمتر) به ترتیب  ntreeهای  800 ،700 ،700 ،600و  900و
mtryهای  4 ،3 ،4 ،6و  5بر اساس حداقل  RMSEحاصل
گردیدند .همانطور که مالحظه میشود با افزایش عمق ،تعداد
درختان مورداستفاده در فرآیند مدلسازی دارای یکروند
افزایشی است ولی مقادیر متغیرهای محیطی قابلاستفاده دارای
یکروند نامنظم از سطح به عمق است .در مورد  CBنتایج نشان
داد که بهینهترین تعداد کمیتهها در همه اعماق برابر  10بود ولی
همسایگیها ( )neighborsاز سطح به عمق با مقادیر 0 ،5 ،9 ،5
و عدد  5بهینهترین مدل شوری را در هرکدام از اعماق استاندارد
ارائه نمودند .عملکرد تعداد کمیتهها ( )committeesدر مدل CB
مشابه تعداد درختان در مدل  RFاست ( )Kuhn et al. 2016که
تعداد مدلهای درختی مجاز را در هر بار فرآیند مدلسازی کنترل
مینماید و  neighborsتعداد قوانین اگر-آنگاه مدل ساختهشده را
( )0 ،5 ،9را نسبت به خطا ( )RMSEبرای یک پیشبینی خاص
ارائه مینماید (.)Kuhn et al. 2012

حداقل خطا ،کمترین بیش برازش بدون کاهش صحت پیشبینی
را ارائه نمود هرچند که محققین گزارش نمودند که سه مدل دیگر
نیز نتایج نسبتا قابل قبولی را ( )R2<0/46را در برآورد شوری
خاک نشان دادند .از طرفی به دلیل دستیابی به مقادیر باالی
ضریب تغییرات شوری خاک (بیش از  )%100در همه اعماق
استاندارد موردمطالعه ،مدلهای غیر پارامتریک یادگیری ماشین
مورداستفاده بهویژه  RFو CBعملکرد مناسبی را در مقابل اثرات
دادههای پرت و نرمال نبودن توزیع دادهها ارائه نمودند که این
نتایج مورد تأکید سایر محققین نیز است ( da Silva Chagas et
al. 2016؛ .)Belgiu & Dragut, 2016مقادیر پارامترهای
تنظیمکننده دو مدل  RFو  CBکه باالترین میزان صحت را در
پیشبینی شوری خاک در ادامه گزارش شده است (جدول .)5
این پارامترهای تنظیمکننده ،موجب بهینهسازی عملکرد این دو
مدل در هنگام مدلسازی و پیشبینی مکانی میگردند که در
اینجا برای مدل جنگل تصادفی دو پامتر تعداد درخت ()ntree
 100تا  1000درخت با دامنه تغییر  100درخت ( Hengl et al.
 )2015و تعداد متغیرهای محیطی قابلاستفاده برای رشد هر

جدول  -4نتايج اعتبار سنجی پيشبينی مکانی شوری خاک با استفاده از مدلهای يادگيری ماشين
k-NN

DTr

CB

RF

0/69
11/60
0/43
18/55
0/49
15/50
0/55
11/50
0/81
9/29

0/78
10/23
0/42
19/12
0/35
21/50
0/70
10/81
0/71
10/11

0/92
4/77
0/90
7/50
0/85
7/90
0/87
5/20
0/91
5/22

0/90
5/65
0/93
6/65
0/71
9/50
0/94
5/10
0/96
3/05

شاخص ارزیابی
2

عمق خاک (سانتیمتر)

R

5-0

RMSE
R2

15-5

RMSE
R2

30-15

RMSE
R2

60-30

RMSE
R2

100-60

RMSE

 :RFمدل جنگل تصادفی :CB،مدل کوبيست :DTr ،مدل رگرسيون درختی :k-NN ،مدل  - kنزديکترين
همسايگی
جدول  -5بهينهسازی پارامترهای الگوريتمهای يادگيری ماشين  RFو  CBدر پيشبينی شوری خاک در هر يک از اعماق استاندارد
اعماق استاندارد
100-60

60-30

30-15

15-5

5-0

900
5
10
5

800
4
10
0

700
3
10
5

700
4
10
9

600
6
10
5

تغييرپذيری مکانی شوری خاک

حداقل و حداکثر مقدار شوری خاک در دو عمق سطحی  0-5و
 5-15سانتیمتر (شکل  5الف و  5ب) از  0/9-155و 0/45 -145
دسی زیمنس بر متر متغیر است .در عمقهای زیرسطحی (شکل

پارمترهای مدل
ntree
mtry
committees
neighbors

مدلهای یادگیری ماشین
RF
CB

 5پ 5 ،ت و  5ث) به ترتیب مقادیر حداقل و حداکثر مقدار
شوری در منطقه در دامنههای  0/23 -120 ،0/29-138و -95
 0/2دسی زیمنس بر متر مشاهده گردید .بهطورکلی روند کلی
تغییرات شوری بر اساس نقشههای پهنهبندی تهیهشده در اعماق
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استاندارد موردمطالعه بهویژه در بخشهای شمالی ،شمال شرق،
شمال غرب به سمت مرکز منطقه به مقدار بسیار زیادی مشابه
است که این نتایج با بازدیدهای میدانی و کالسهای خاک
شناساییشده ( )Mousavi et al., 2020و همچنین مهمترین
متغیرهای محیطی پیشبینی کننده شوری خاک (شکل )4
همخوانی دارد و از طرفی بیشترین تغییرات شوری خاک که منجر
به مشاهده ضریب تغییرات بیش از  %100گردید مربوط به مناطق
جنوبی و جنوب شرقی در اعماق سطحی و بهمراتب با افزایش
عمق خاک این توسعه میزان شوری خاک در اعماق زیرسطحی
( 30-60 ،30-15و  )60-100عالوه بر مناطق جنوبی و جنوب
غرب به سمت بخشهای میانی و جنوب شرقی منطقه نیز در حال
افزایش است.
نقشههای مهمترین متغیرهای کمکی محیطی پیشبینی
کننده شوری (شکل  )4و همچنین طبقهبندی درجه اهمیت
متغیرهای محیطی تأثیرگذار (شکل  )3بر روند تغییرات شوری

نشان دادند که شوری خاک در عمق  0-5سانتیمتر متأثر از
حداکثر مقدار سه شاخص شوری ( SI2 ،SI1و  )SI3بود و در
الیههای زیرسطحی نتایج بیانگر همسویی تغییرات شوری خاک
با مقادیر حداکثر  MrVBF ،SWI ،MATو ( Diffuseشکلهای
 4ث ،ج ،چ و ح) بود .به نظر فرآیند اصلی تشدید و افزایش شوری
خاک بهویژه از عمق به سطح خاک در بخشهای جنوبی منطقه
فعال بودن جریانهای موئینگی و انحالل امالح محلول خاک در
حضور افزایش دما ،بافت خاک سنگین و سطح آب زیرزمینی باال
(رژیم رطوبتی اکوئیک) است که شرایط مساعدی را برای انتقال
امالح بهویژه در فصول خشکسال به الیههای سطحی را فراهم
مینماید .طی مطالعهای در استان اصفهان عوامل اصلی
کنترلکننده شوری خاک در اراضی پست این استان را پارامترهای
اقلیمی (خشکسالیهای پیدرپی) و پیرو آن وجود مواد مادری با
منشأ نمکی ،بافت خاک و نبود آبیاری سطحی و زهکشی بیان
داشتند (.)Taghizadeh et al. 2021

شکل  -5نقشه پيشبينی مکانی شوری خاک بر اساس باالترين عملکرد الگوريتمهای يادگيری ماشين در هر يک از اعماق استاندارد .به ترتيب :الف( عمق 5-0
سانتیمتر ،ب) عمق  15-5سانتیمتر پ) عمق  30-15سانتیمترت) عمق  30-60سانتیمتر ث) عمق  100-60سانتیمتر

نتيجهگيری
در این تحقیق به بررسی تغییرات مکانی سطحی و عمقی شوری

خاک در پنج عمق استاندارد متناظر با پروژه جهانی نقشه خاک
در بخشی از اراضی دشت قزوین پرداخته شد .بر اساس روش RF-
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- نقشه.شدید شوری خاک برای بهرهبرداریهای زراعی میباشند
 برای مناطق،های شوری خاک تهیهشده در مقیاس این مطالعه
، میتوانند راهنمای مناسبی برای مدیران،دارای خطر شوری
کارشناسان خاک و آب و بهرهبرداران اراضی جهت برنامهریزی و
 برای مناطق تحت کشت با.هرگونه استفاده از اراضی باشند
 رویکردهای اصالح خاکهای شور را،محدودیت شوری کمتر
 در پایان از دیدگاه کاربردی توصیه.میتوانند مدنظر قرار دهند
-میگردد با توجه به اینکه تابع عمق اسپیالین به همراه الگوریتم
 قادر بودند تا نقشه پیشبینیCB  وRF های ماشین یادگیرنده
-مکانی شوری را در کل منطقه موردمطالعه با دقت باالئی پیش
 پیشنهاد میگردد تا از روش مدلسازی مورد استفاده،بینی نمایند
در این تحقیق برای تهیه نقشه شوری خاک در سایر مناطق مشابه
.در ایران استفاده گردد
""هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد
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 متغیر محیطی به ازای هر عمق استاندارد10  درنهایتRFE
 دادههای سنجش از دور پارامترهای اقلیمی و.انتخاب گردید
شاخصهای توپوگرافی مهمترین عوامل پیشبینی کننده برای
 همچنین.تهیه نقشه شوری خاک در منطقه موردمطالعه بودند
 شاخصهای، سانتیمتر0-5 نتایج تأیید نمود که در عمق سطحی
شوری بیشترین تأثیر را بر روی مدل پیشبینی کننده مکانی
،Diffuse  و توپوگرافیMAT  در حالیکه پارامتر اقلیمی،داشتند
 مهمترین پیشبینی کنندههای شوری خاک درSWI  وMrVBF
. سانتیمتر) بودند60-100  و60-30( اعماق زیرسطحی
 درk-NN  وDTr  نسبت به دو مدلCB  وRF دو مدل
تمامی اعماق استاندارد نتایج دقیقتری را در تهیه نقشه پیشبینی
 همچنین نتایج پراکنش مکانی.مکانی شوری خاک ارائه نمودند
شوری نشان داد که بخشهای جنوبی و جنوب غربی منطقه در
همه اعماق موردبررسی دارای خطرات و محدودیتهای بسیار
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