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ABSTRACT
Preparation of soil moisture map with high spatial resolution and appropriate quality is important in land
management. Due to the lack of meteorological stations in watersheds, especially in mountainous areas, field
measurement to study changes in soil moisture is time-consuming, costly and error-prone. To achieve a suitable
model for spatial prediction of soil moisture in low rainfall season in Marghab Basin of Khuzestan province,
683 km2 area, field sampling was performed in 174 points at four standard depths (0-5, 5-15, 15-30, and 30-60
cm) correspond to the global digital soil mapping project. The spatial distribution of soil moisture was mapped
by a machine learning model using two sets of remote sensing data, including surface biophysical features
derived from Landsat-8 and Sentinel-2 satellite images, and topographic features derived from the digital
elevation model. The most suitable auxiliary variables for predicting soil moisture were selected via the
Recursive Feature Elimination (RFE) method. The results of the trend of mean changes in soil moisture from
the first to the fourth layer were observed to be 2.2, 3.24, 3.41, and 4.6%, respectively. At the surface depths
(0-5 cm), biophysical covariates had more impact on spatial variations of soil moisture, and at the lower depths
(5-15, 15-30, and 30-60 cm), topographic attributes showed higher importance. The evaluation of RF model in
relation to the type of image used for the production of biophysical features showed that based on the
concordance correlation coefficient (CCC), the model performance increased between 1.28 to 3.66 in standard
soil depths when using Sentinel-2 images compared to Landsat 8. Generally, the RF model and biophysical
features were extracted from the Sentinel-2 satellite along with topographic attributes at the watershed scale
are able to provide soil moisture prediction maps with acceptable accuracy.
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برآورد تغييرات مکانی رطوبت خاک با بهرهگيری از روش جنگل تصادفی و ويژگیهای محيطی حاصل از تصاوير
ماهوارهای در حوضه مرغاب خوزستان
2

پديده جوادی ،1حسين اسدی* ،1مجيد وظيفه دوست

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/7/15 :تاریخ بازنگری -1400/8/10 :تاریخ تصویب)1400/8/17 :

چکيده
در مدیریت اراضی ،تهیه نقشه یکپارچه تغییرات رطوبت خاک با وضوح مکانی باال و کیفیت مناسب از اهمیت باالیی برخوردار
است .با توجه به کمبود ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری در حوزههای آبخیز ،بهویژه در مناطق کوهستانی ،مطالعات
میدانی بررسی تغییرات رطوبت خاک فرآیندی زمانبر ،پرهزینه و با خطا است .جهت دستیابی به مدلی مناسب برای
پیشبینی مکانی رطوبت خاک در فصل کم بارش در حوضه مرغاب استان خوزستان با مساحت  683کیلومترمربع ،نمونه-
برداری میدانی به تعداد  174نقطه در چهار عمق استاندارد با پروژه جهانی نقشهبرداری رقومی خاک (-30 ،5-15 ،0-5
 15و  30-60سانتیمتری) صورت گرفت .نقشههای تغییرات مکانی رطوبت خاک با استفاده از اجرای مدل یادگیری ماشین
جنگل تصادفی ( )RFو دو مجموعه دادهی فضاپایه شامل ویژگیهای بیوفیزیکی سطح حاصل از تصاویر ماهواره لندست8-
و سنتینل 2-و ویژگیهای توپوگرافی مستخرج از مدل رقومی ارتفاع تولید گردید .مناسبترین ویژگیهای کمکی پیشبینی
کننده رطوبت خاک با روش حذف ویژگی برگشتی انتخاب گردیدند .نتایج میانگین تغییرات رطوبت خاک از الیه اول تا
الیه چهارم بهترتیب  3/41 ،3/24 ،2/2و  4/6درصد مشاهده گردید .در عمق سطحی ( 0-5سانتیمتر) ،ویژگیهای بیوفیزیک
ارتباط بیشتری با تغییرات مکانی رطوبت خاک از خود نشان دادند و در اعماق پایینتر ،ویژگیهای توپوگرافی اهمیت
باالتری را نشان دادند .بررسی کارایی مدل  RFدر ارتباط با نوع تصویر مورد استفاده برای تولید ویژگیهای بیوفیزیکی
بیانگر آن است که بر مبنای ضریب تطابق همبستگی مدل ،استفاده از تصاویر سنتینل 2-در تلفیق با فاکتورهای توپوگرافی
در عمقهای استاندارد بین  1/28تا  3/66درصد از دقّت باالتری نسبت به تصاویر لندست 8-برخوردار است .بهطورکلی
الگوریتم جنگل تصادفی به همراه ویژگیهای بیوفیزیکی مستخرج از سنتینل دو و دادههای توپوگرافی در سطح حوضه
آبخیز قادر است نقشههای رطوبت خاک را با دقّت باالیی فراهم نماید.
واژههای کليدی :شاخصهای سنجشازدور ،فاکتورهای توپوگرافیکی ،مدل جنگل تصادفی.

مقدمه
خاک بهعنوان مخزنی از آب و مواد غذایی ،بستر رشد گیاهان بوده
و اساساً حاصلخیزی خاک تا حد زیادی به میزان دسترسی گیاه،
به آب و مواد غذایی موردنیاز وابسته است (.)Li et al., 2016
رطوبت خاک بهعنوان یک ویژگی مهم در درک تغییرات آب و
هوایی و مدیریت منابع آب در مقیاس محلی و جهانی عمل می-
کند ( Szabó et al., 2019; Khaki & Awange, 2019; Nasta et
 .)al., 2018پیشبینی دقیق رطوبت در حوضه آبخیز ،در تدوین
روشهای مناسب جهت کنترل خشکسالی ،رواناب ،میزان آب
قابلدسترس گیاه ،تبخیر و تعرق و مدیریت منابع آب بسیار مفید
است .میزان رطوبت در سطح خاک و عمق مؤثر ریشه ،متأثر از
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میزان بارندگی ،نفوذ و تبخیر و تعرق است که برخی از مهمترین
پدیدههای چرخه هیدرولوژیکی هستند ( ;Tang et al., 2017
 .)Zhang et al., 2019رطوبت خاک نقش مهمی در فرآیندهای
اکوسیستم ازجمله چرخههای انرژی ،آب و کربن ایفا میکند
) .(Seneviratne et al. 2010بنابراین ،تعیین مقدار رطوبت خاک
برای ارزیابی میزان تبادالت انرژی بین هوا و خاک ( Li et al.
 ،)2014مقدار آلبدو ) ،)Luo et al., 2019رژیم حرارتی خاک
( ،)Lehnert. 2014رشد گیاهان ( )Wagner et al., 2003و پوشش
گیاهی ) (Brevik et al., 2015; Li et al., 2016نیز ضروری است.
در مناطق کوچک ،از مشاهدات میدانی برای تهیه نقشههای
رطوبت خاک باکیفیت باال استفاده میشود ،اما چنین رویکردی
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برای نقشهبرداری در مقیاس منطقهای بسیار سخت و پرهزینه
است .با توجه به کمبود ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری در
حوزههای آبخیز ،بهویژه در مناطق کوهستانی ،برآورد آن اغلب با
خطا همراه است ) .)Fatholomi et al. 2020در حال حاضر ،از
روشهای مختلف سنجشازدور (RS) 1برای نقشهبرداری رطوبت
خاک استفاده میشود ) .)Zhang et al. 2019در پژوهشی
( )Nourouzi et al. 2009بین رطوبتِ سطحی با 2NDVIتأخیری
به کمک رگرسیون خطی ساده 3همبستگی  0/47تا  0/57در
مراتع خراسان رضوی گزارش کردند .در مطالعه دیگری توسط
( )Keshavarz et al. 2014مشاهده نمودند ،پایش تغییرات مکانی
رطوبت از طریق تصاویر ماهوارهای در اکثر مناطق ایران که
پیشینه تاریخی رطوبتی ثبتنشده دارند ،میتواند جایگزین
مناسبی برای نمونهبرداری مستقیم رطوبت خاک باشد .در
مطالعهای با تلفیق متغیرهای محیطی استاتیک و دینامیک جهت
رقومی سازی نقشه رطوبت خاک بر روی تصاویر لندست  8به این
نتیجه رسیدند که متغیر دمای سطح زمین و بعدازآن آلبدو ،بیش-
ترین تأثیر را در مدلسازی نقشه رطوبت خاکدارند Fatholomi
).)et al. 2020
کارایی باالی مدلهای یادگیری ماشین به نحو مطلوبی
( )Suleymanov et al. 2021در پیشبینی و نقشهبرداری ویژگی
های خاک توسط پژوهشگران گزارششده است .مدلهای جنگل
تصادفی ) ،)Mousavi et al. 2020; Rahmani et al. 2020مدل
 ،)Parsaie et al. 2021; Wang et al. 2020( CBمدل DTr
) ،)Abedi et al. 2021با دقت مناسب در مدلسازی و پیشبینی
مکانی ویژگیهای خاک مورداستفاده قرارگرفتهاند .برای پیش
بینی خصوصیات خاک در نقشهبرداری رقومی ،از متغیرهای
محیطی )EC)4در مکان نمونهبرداری استفاده میشود و بهکل
منطقه تعمیم داده میشود ) .(Ma et al. 2019bبسیاری از روش-
های یادگیری ماشین (Forkuor et al. 2017; Holtgrave et al.
)2018; Mosleh et al. 2016برای ایجاد روابط بین خواص خاک
و متغیرها استفاده میشود .متداولترین متغیرهای محیطی،
مشتقات مبتنی بر مدل رقومی ارتفاع ) ،5)DEMدادههای اقلیمی،
زمینشناسی و خصوصیات خاک ;(Ma et al. 2019b
) Mahmoudabadi et al. 2017میباشند .نوع متغیرها و انتخاب
مدل بر میزان دقت پیشبینی ویژگیهای خاک بسیار مهم هستند
 Diek et al. 2019; Kato and) (Nishimura, 2017برخی از
متغیرها دارای ماهیت استاتیک هستند ،مانند توپوگرافی که منبع

اصلی آنها  DEMاست و عموماً یکبار اندازهگیری میشوند
) (McBratney et al., 2003برخالف شاخصهای طیفی مستخرج
از  RSکه دارای ماهیتی پویا میباشند و در طول زمان تغییر
میکنند و میتوانند در یک دوره زمانی خاص جمعآوری شوند و
اطالعاتی در خصوص مشخصات خاک منطقه و یا تغییراتی که در
بازه زمان رخدادهاند را ارائه دهند .از آنجا که دادههای مبتنی بر
 RSبهروز هستند بنابراین ،با استفاده از تکنیکهای مبتنی بر RS
در مدلسازی رطوبت خاک میتوان تنوع مکانی و زمانی آنها را
ثبت نمود ) .)Fatholomi et al. 2020عمده پژوهشهای پیشین
مبتنی بر متغیرهای محیطی استاتیک جهت پیشبینی خواص
دینامیک خاک بودند و نیاز به مطالعات جدیدتر بر روی متغیرهای
محیطی مبتنی بر سنجشازدور است Dharumarajan et al.
) )2017; Mahmoudabadi et al. 2017با توجه به کاربرد گسترده
مدلهای یادگیری ماشین در نقشهبرداری رقومی ویژگیهای
خاک ،مطالعات اندکی ( Mousavi et al. 2021; Taghizadeh et
 )al, 2021با استفاده از تلفیق رویکردهای تابع عمق و یادگیری
ماشین به ترتیب در استانهای اصفهان و قزوین (دشت آبیک) بر
روی تغییرات سطحی و عمقی رطوبت خاک صورت پذیرفته است.
از طرفی ،توزیع خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی منطقه
موردمطالعه بهعنوان یک منطقه کوهستانی ،ازنظر مکانی متفاوت
است.
عمده مطالعات نقشهبرداری رقومی که تاکنون جهت
پیشبینی و مدلسازی برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
مانند کربن آلی ،درصد آهک و درصد رطوبت خاک و  ...صورت
پذیرفته است به بررسی تغییرات سطحی ( 0-30سانتیمتری)
اکتفا نمودهاند ;Mousavi et al. 2020; Rahmani et al. 2020
) )Fatholomi et al. 2020که در این پژوهش جهت رفع کمبود
اطالعات در مورد تغییرات زیرسطحی رطوبت خاک و همچنین
همسویی با پروژه جهانی تهیه نقشههای خاک ،به مدلسازی
تغییرات رطوبت مکانی خاک در چهار عمق استاندارد (-15 ،0-5
 15-30، 5و  30-60سانتیمتر) اقدام گردید .همچنین در بخش
استفاده از شاخصهای طیفی نیز متفاوت از سایر مطالعات در این
تحقیق به مقایسه کار آیی دو منبع طیفی (لندست 8و سنتینل)2
پرداخته شد .با توجه به اینکه رطوبت خاک بهعنوان یک مشخصه
پویا و تأثیرگذار بر روی تراوایی ،نگهداشت آب ،وضعیت رواناب،
میزان تبخیر و تعرق گیاهان ) )Sinoga et al. 2010نقش مهمی
را ایفا مینماید؛ بنابراین تحقیق حاضر با اهداف )1 :استفاده از

1 Remote Sensing
2 Normalized Difference Vegetation Index
3 Simple Linear Regression

4 Environmental Covariates
5 Digital Elevation Model
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ویژگیهای محیطی کمکی توپوگرافی (استاتیک) و طیفی (پویا)
حاصل از نسبت گیری باندی دادههای سنجشازدور (دینامیک) و
تلفیق آنها جهت پیشبینی تغییرات سطحی و عمقی رطوبت
خاک در چهار عمق استاندارد  15-5،30-15 ،0-5و 30-60
سانتیمتر )2( ،تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی پیشبینی
کننده تغییرات سطحی و عمقی رطوبت خاک و ( )3مقایسه
عملکرد تصاویر نوری لندست 8-و سنتینل ،2-در توزیع مکانی
رطوبت خاک در ماههای کم بارش در بخشی از اراضی حوضه
مرغاب استان خوزستان انجام گردید.

مواد و روشها
مشخصات منطقه

منطقه موردمطالعه در جنوبغربی ایران و شرق استان خوزستان،
حد واسط عرض جغرافیایی´ 31˚37تا ´ 31˚55شمالی و طول
جغرافیایی´ 49˚33تا ´ 50˚5شرقی واقعشده است و یکی از زیر

حوضههای کارون بزرگ به نام مرغاب است که دارای مساحت
 68973هکتار است .شکل  1موقعیت محدوده مطالعاتی نسبت
به استان ،شهرستان ایذه و همچنین محل نقاط نمونهبرداری در
محدوده مطالعاتی را نشان میدهد .دارای ایستگاه هیدرومتری
جلوگیر -مرغاب بر روی رودخانه مرغاب است که در ارتفاع 480
کیلومتری واقعشده و از سال  1369جزء ایستگاه هیدرومتری
فعال منطقه محسوب میگردد .در منطقه موردمطالعه ایستگاه
تبخیرسنجی بارانگرد قرار دارد که از سال  1350تأسیسشده در
ارتفاع  907متری از سطح دریا واقعشده است .میانگین مجموع
متوسط بارندگی  35ساله برابر  628میلیمتر و متوسط دما 21
درجه سلسیوس ()Iran Meteorological Organization, 2018
است .بیشینه دما نیز  33/3°cدر مردادماه و کمینه دما  9/3°cدر
دیماه است .رژیم رطوبتی منطقه یوستیک و رژیم حرارتی این
منطقه هایپرترمیک است.

شکل  -1موقعيت محدوده مطالعاتی و موقعيت ايستگاه هيدرومتری ،هواشناسی و رودخانهها در محدوده موردمطالعه و در استان خوزستان

واحدهای زمیننمای کوهها ،تپهها ،فالت و تراسهای
فوقانی و دشتهای دامنهای مهمترین سطوح ژئومورفیک منطقه
میباشند ( .)Zink et al. 2016; Mousavi et al. 2017ازلحاظ
پراکندگی بافت خاک عمدت ًا لوم ،سیلتی لوم و در بخشهایی لوم

رسی است .کاربری فعلی اراضی شامل مراتع ( 42درصد) جنگل-
های کم تراکم ( 25درصد) و اراضی کشاورزی (آبی و عمدتاً دیم،
 25درصد) و سایر اراضی شامل رخنمون سنگی ،رودخانه و مناطق
( 8درصد) است.
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روند نمای تحقيق

روند نمای کلی این تحقیق (شکل  )2شامل )1 ،تهیه دادههای
محیطی ازجمله ،ویژگیهای توپوگرافی ،شاخصهای
سنجشازدور و نمونهبرداری میدانی خاک )2 ،اندازهگیری مقادیر
وزنی رطوبت خاک در آزمایشگاه )3 ،انتخاب مؤثرترین ویژگیهای
محیطی با استفاده از روش حذف ویژگی برگشتی ()4 ،)RFE

مدلسازی مکانی تغییرات سطحی و عمقی رطوبت خاک با
استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین )5 ،انتخاب مناسبترین
مدل پیشبینی کننده مکانی بر اساس شاخصهای ارزیابی آماری
و  )6تعیین مؤثرترین ویژگیهای محیطی پیشبینی کننده
رطوبت خاک در اعماق استاندارد موردمطالعه بودند.

شکل  -2روند نمای اصلی پژوهش

مطالعات ميدانی

انتخاب زمان نمونهبرداری متأثر از شرایط اقلیمی منطقه است ،با
توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی مدل مکانی رطوبت خاک
در ماههای خشک فصل رشد در اراضی کوهستانی بوده است ،لذا
ازلحاظ آماری خردادماه بیشترین دما ( 29درجه سانتیگراد) و
کمترین بارندگی ( 0/8میلیمتر) نسبت به  9ماه پیشین منطقه
ثبتشده ،انتخاب گردید .از اینرو بازدید میدانی و نمونهبرداری
خاک از تاریخ  16خردادماه  1400به مدت چهار روز انجام شد.
انتخاب نقاط نمونهبرداری به روش نمونهگیری طبقهبندی
تصادفی 1با وزن دهی صورت پذیرفت .بهاینترتیب که بر اساس
همپوشانی کاربری اراضی ،جهت و درصد شیب و نیز واحدهای
سری خاک منطقه ،الیه واحدهای همگن رطوبت خاک تهیه
گردید .تعداد نقاط نمونهبرداری بر اساس مساحت کلی الیههای
و واحدهای همگن تعیین شد .بر این اساس مناطقی که مساحت
بیشتری از مشخصات و ویژگیهای مذکور را داشتند به تعداد
1 Waited Stratified Random Sampling

بیشتری جهت نمونهبرداری معرفی و انتخاب شدند و بهعنوان
نمونه با توجه به اینکه اراضی مرتعی بیشترین وسعت حوضه را
در برمیگیرند ،بنابراین حداکثر تعداد نقاط نمونهبرداری نیز در
این کاربری قرار گرفت .درنهایت بر اساس تالقی نقشهها و تحلیل
کارشناسی 174 ،نقطه در سطح حوضه (شکل  )1جهت تهیه
نمونه خاک در چهار عمق  30 ،15 ،5و  60سانتیمتری (بر اساس
استاندارد پروژه جهانی نقشهبرداری رقومی خاک) تعیین شد.
نمونهبرداری با استوانههای فلزی به قطر  10سانتیمتر و ارتفاع 5
سانتیمتر در سه تکرار صورت گرفت .درمجموع تعداد  674نمونه
جهت اندازهگیری میزان رطوبت به روش وزنی حرارتی ،به
آزمایشگاه منتقل گردید .ذکر این نکته ضروری است با توجه به
اینکه منطقه دارای پستیوبلندی زیاد با تنوع شیب باال است ،به
دلیل محدودیت عمق خاک ،تعداد  22نمونه خاک در عمق  30تا
 60سانتیمتری به علت برخورد به الیه محدودکننده برداشت
نشد.
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استخراج ويژگیهای توپوگرافی

در ابتدا مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMبا وضوح مکانی  12/5متر
از ماهواره آلوس ) (https://vertex.daac.asf.alaska.eduاخذ شد.
در ادامه برخی از مهمترین مشتقات اولیه و ثانویه مدل رقومی
ارتفاع بهعنوان نماینده فاکتور خاکساز توپوگرافی شامل شیب،
جهت شیب شیب میانی ،1مساحت حوضه اصالحشده ،2ارتفاع
استانداردشده ،3گرادیانت ،4عمق دره ،شاخص خیسی ساگا،
ارتفاعات شیبدار ،5حوضه آبخیز ،موقعیت میانی شیب ،شاخص
همواری دره با درجه تفکیک باال ،6ارتفاعات استاندارد ،7تابش
پخشیده ،شاخص زبری عوارض زمین ،شبکه آبراهه ،ارتفاعات
نرمال شده ،8ضریب طول در درجه شیب ،شاخص موقعیت
توپوگرافی شاخص جهت باد ،شاخص تحدب و تجزیهوتحلیل
سایهاندازی تپهها 9استخراج گردید.
استخراج ويژگیهای بيوفيزيکی

شاخصهای بیوفیزیکی از تصاویر ماهوارهای لندست8-
سنتینل2-
و
))https://earthexplorer.usgs.gov
گردیدندکه
استخراج
()https://scihub.copernicus.eu
مشخصات تصاویر مورداستفاده در جدول ( )1ارائهشده است.
انتخاب تصاویر ماهوارهای متأثر از نزدیکترین فاصله زمانی
(ماهواره سنتینل دو 16 ،خرداد و ماهواره لندست هشت19 ،

خرداد  )1400با تاریخ نمونهبرداری (اختالف کمتر از سه روز)
است که در این تاریخ هیچگونه رخداد جوی از جمله بارش که
عامل عمده تغییرات رطوبت است و موجب ایجاد تغییرات ناگهانی
در نتایج شاخصهای طیفی میگردد ،اتفاق نیفتاده است.
تصحیحات رادیومتریک در لندست  8در باندهای حرارتی و
انعکاسی بر اساس ) ،(Mishra et al., 2014و تصحیحات اتمسفری
با استفاده از الگوریتم (Berk et al., 2014; Cooley et al.,
2002) 10FLAASHو نرمافزار 11SNAPبرای تصویر ماهواره
سنتینل دو با استفاده از (Segarra et al., 2020; ،Sen2Cor
) Verrelst et al., 2015انجام گردید.
برخی از مهمترین شاخصهای سنجشازدور تهیهشده
شامل شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده ،شاخص ،شاخص
سبزینگی ،12شاخص خیسی 13و شاخص درخشندگی 14حاصل از
تبدیل تسلدکپ و شاخص گیاهی تعدیلکننده اثر خاک است.
پس از همسانسازی متغیرهای کمکی ،کلیه ویژگیهای محیطی
با استفاده از تابع بازنمونهگیری در نرمافزار Arc GIS.10.4بهوضوح
مکانی  30متر تبدیل و هم مقیاس شدند .در جدول ( )2برخی از
مهمترین معادالت متغیرهای کمکی و در شکل ( )3نقشه تعدادی
از شاخصهای طیفی ارائهشده است.

جدول  -1مشخصات تصاوير ماهوارهای مورداستفاده
ماهواره

سنجنده قدرت تفکیک )(m

باند مورداستفاده

تاریخ

دوره بازگشت (روز)

15

1-7

2021-06-09

16

نام محصول
16

2-8

2021-06-06

5

لندست8-

OLI

30

بازتابش در سطح زمین

سنتینل2-

MSI

10

بازتابش در سطح زمین

جدول  -2بخشی از مهمترين معادالت متغيرهای کمکی خاک-محيطی مورداستفاده برای مدلسازی مکانی
متغیر کمکی محیطی

نماد

فرمول

منبع

شاخص روشنایی
شاخص سبزینگی
شاخص رطوبت
شاخص تفاضلی پوشش
گیاهی نرمال شده
شاخص آب تفاضلی نرمال
شده
شاخص پوشش گیاهی
تعدیلیافته خاک

Brightness

0.3029Blue +0.2786Green+0.4733Red+0.5599NIR+0.508SWIR1+0.1872SWIR2

Mijani et al.2019

Greenness

-0.2941Blue-0.243Green-0.542Red+0.7276NIR+0.0713SWIR1-0.1608SWIR2

Mijani et al.,2019

Wetness

0.1511Blue+0.1973Green+0.3283Red+0.3407NIR-0.7117SWIR1-0.4559SWIR2

Ullah et al.2012

NDVI

))NIR-Red) / (NIIR+Red

Ke et al.2015

NDWI

)(Green-NIR)/ (Green+NIR

Gao,1996

SAVI

) ∗ 𝑆 [(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑)/(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑)] ∗ (1 +

Huete,1988

* :Sعموماً برابر مقدار  0/5برای تعديل اثر خاک پسزمينه

1 . Mid slope
2 . Modified catchment area
3 . Standardized height
4 . Gradient
5 . Slope height
6 . Multi resolution index of valley bottom flatness
7 . Standard height
8 . Normalized height
9 . Analytical hillshading

10 Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercube
11 https://sentinel.esa.int/web/sentinel/toolboxes/sentinel-2
12. Greenness index
13 .Wetness index
14 .Brightness index
15 .T1_SR
16 .S2_SR

(علمی  -پژوهشی)
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شکل  -3نمونهای از مهمترين شاخصهای بيوفيزيکی مستخرج از لندست 8شامل  NDWI ،Brightness،Greennessو NDVI

مدلسازی مکانی

مدل جنگل تصادفی )RF(1یک روش یادگیری نظارتشده است
که از درختهای چندگانه در طبقهبندی استفاده می
کنند ) .(Breiman et al. 2004الگوریتم جنگل تصادفی با
جایگزینی و تغییر مداوم عوامل مؤثر و مرتبط باهدف ،منجر به
ایجاد تعداد زیادی درخت تصمیمگیری شده سپس تمام درختان
بهمنظور پیشبینی باهم ترکیب میگردد.)Vorpahl et) al. 2012
در این روش اهمیت متغیرها 2نیز تعیین میشود .مقادیر درست
متغیرها با مقادیری که بهطور تصادفی برای هر درخت تولیدشده
است جایگزین میشود و اثر این تغییر را روی طبقهبندی
اندازهگیری میکند ،اگر این جایگزینی اثری روی خطای اندازه-
گیری نداشته باشد اهمیت آن متغیر کم است و اگر مقدار خطای
اندازهگیری افزایش یابد آن متغیر مهم است .رویکرد مدلسازی
در این پژوهش بر اساس دو سناریو که سناریو اول مدلسازی

مبتنی بر مدل  ،RFویژگیهای توپوگرافی و مشتقات ماهواره
لندست  8و سناریو دوم شامل مدل  ،RFویژگیهای توپوگرافی و
مشتقات ماهواره سنتینل 2-صورت پذیرفت .در این تحقیق
باهدف انتخاب بیشترین میزان اهمیت 3داده از میان ویژگیهای
محیطی برای پیشبینی رطوبت خاک ،از روش حذف ویژگی
برگشتی )RFE( 4با بسته " "caretاستفاده گردید .(Kuhn et al.
) 2017درنهایت انتخاب مهمترین دسته داده متغیرهای کمکی بر
اساس روش  10foldارزیابی متقاطع با  10تکرار و با در نظر
گرفتن حداقل مقدار میانگین ریشه مربعات خطا برای هر یک از
عمقهای استاندارد صورت پذیرفت .همچنین در الگوریتم RF
جهت دست یافتن به مناسبترین مدل مکانی بهینهترین مقادیر
دو متغیر تنظیمی تعداد درخت ( )ntreeو تعداد دادههای ورودی
در مدل جنگل تصادفی ( )mtryدر هر عمق مطالعاتی مدنظر قرار
گرفتند.
1 .Random forest
2 Variable importance
3 The most important
4 Recursive feature elimination
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صحت سنجی و اعتبار سنجی مدل

از  % 80کل دادهها برای مدلسازی و صحتسنجی و از % 20
باقیمانده برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد .شاخصهای آماری
مورداستفاده به شرح زیر میباشند.
n

 Pi ) 2

i

 (Y

RMSE  1/ n

i 1

(رابطه )1

𝑖𝑃𝜕𝑖𝑌𝜕𝑛2

(رابطه )2

2 +𝜕2 +(𝑃+𝑌)2
𝑖𝑃𝜕
𝑖𝑌
𝑖𝑃𝑌𝑖−

(رابطه )3

𝑁

(Y i  Pi )2
(Y i Y )2

n

= 𝐶𝐶𝐶
= 𝑠𝑎𝑖𝐵


 1


i 1
n

2

R

(رابطه )4
که در آن :RMSE ،خطای جذر میانگین مربعات:CCC ،
ضریب تطابق همبستگی :Bias ،اریبی R2،ضریب تبیین Yi ،و :Pi
مقادیر اندازهگیری شده و پیشبینیشده رطوبت خاک Y ،و P
میانگین مقادیر اندازهگیری و مقادیر پیشبینیشده :n ،تعداد
i 1

مشاهدات و 𝑖𝑦𝜕  :𝜕𝑝𝑖,واریانس مقادیر اندازهگیری و پیشبینی

شده میباشند .هرچه مقدار ضریب تطابق همبستگی و تبیین
بیشتر و به یک نزدیکتر ،و مقدار اریبی و خطای جذر میانگین
مربعات به صفر نزدیکتر باشد ،دقّت و صحت مدلباالتر است .در
صورتیکه مقادیر  R2در مدلسازی رقومی نقشههای خاک
) (1DSMدر بین دامنههای ،کمتر از  0/0،41/4تا  0/61 ،0/6تا
 0/8و یا بیشتر از  0/81قرار گیرد ،بهترتیب بیانگر ضعیف،
متوسط ،خوب و عالی بودن مدلسازی است ( Rossel and
.)McBratney 2008

نتايج و بحث
توصيف آماری مقادير رطوبت خاک اندازهگيری شده

نتایج توصیف آماری دادههای رطوبت خاک اندازهگیری شده در
اعماق استاندارد موردمطالعه در جدول ( )3ارائهشده است.
میانگین درصد رطوبت خاک از  2/22در الیه اول تا  4/60در الیه
چهارم متغیر است .درصد بسیار پایین رطوبت در کل منطقه بر
اساس اطالعات هواشناسی منطقه به دلیل دمای باال در اواسط
خردادماه و مقدار کم بارندگی در ماههای قبل است.

جدول  -3خالصه آماری درصد رطوبت وزنی اندازهگيری شده در چهار عمق استاندارد در حوضه مرغاب
عمق (سانتیمتری)

میانگین

بیشینه

0-5

2/22

7/78

0/40

5-15

3/24

13/00

0/65

15-30

3/41

12/50

0/40

2/17

30-60

4/60

25/65

0/49

0/29

( Wilding.

طبق طبقهبندی ارائهشده توسط ویلدینگ
 ،)1985تغییرات رطوبت خاک تا عمق  30سانتیمتری در کالس
تغییرپذیری حداکثر و در عمق  30-60سانتیمتری در
کالسپایین ،طبقهبندی میگردد .با توجه بهقرار گرفتن منطقه در
شرایط با اقلیم کم بارندگی ،رطوبت به مقدار کمی در خاک
ذخیرهشده و عمدتاً بهصورت تبخیر و تعرق از دسترس گیاه خارج
میگردد ،پوشش گیاهی کم تراکم هم نتوانسته است همان مقدار
کم رطوبت خاک را نگهداری نماید بدیهی است با افزایش از سطح
به الیهها ی عمقی خاک نوسان رطوبت به دلیل کاهش اثر دمای
هوا و تأثیر مستقیم رطوبت کاهش پیدا میکند ولی در افقهای
سطحی به علت تأثیر ارتفاع بر دما ،تبخیر و تعرق ،بارندگی و
پوشش گیاهی ،درصد تغییرات رطوبت افزایش مییابد ( Kattel
.)et al. 2013
ويژگیهای محيطی منتخب و اهميت آنها
1 Digital Soil Mapping

کمینه

انحراف معیار

ضریب تغییرات ()%

1/48

67

1/80

56
64
6

در شکل ( )4ویژگیها ی ایستای توپوگرافی مشتق از  DEMو
ویژگیهای پویای بیوفیزیکی مشتق از تصاویر لندست ،برای
پیشبینی رطوبت خاک در چهار عمق استاندارد موردبررسی
قرارگرفته است .در شکل ( )5نیز ویژگیهای ایستای توپوگرافی
مشتق از  DEMو ویژگیها ی پویای بیوفیزیکی مشتق از تصاویر
سنتینل ،2-برای پیشبینی رطوبت خاک در چهار عمق
موردبررسی قرارگرفته است .در هر عمق ،شش متغیر با بیشترین
اهمیت در پیشبینی رطوبت خاک با روش حذف برگشتی -جنگل
تصادفی تعیین گردیده است .همانطور که در شکل ( )4مشاهده
میشود بر اساس نتایج سناریو اول ،ویژگیهای محیطی
Gradient, Mid Slope, Modified Catchment, NDWI,
 Standard, TPIمورداستفاده قرار گرفتند .از میان این ویژگیهای

کمکی دو شاخص  NDWIو  Wetnessحاصل از نسبت گیری
باندی و سایر ویژگیهای مستخرج از مدل رقومی ارتفاع و نماینده
فاکتور پستیوبلندی ( )rدر مدل  scorpanمیباشند .نتایج اهمیت

جوادی و همکاران :برآورد تغييرات مکانی رطوبت خاک با بهرهگيری 2867 ...

(علمی  -پژوهشی)

نسبی 1ویژگیهای محیطی را در الیه سطحی  0-5سانتیمتری
نشان داد که از میان این شاخصها Wetness ،بیشترین میزان
اهمیت را دارا است و پسازآن ،فاکتورهای  TPIو Standardized
در درجات اهمیت بعدی در پیشبینی رطوبت خاک قرار دارند.
برخالف الیه اول ،در سه الیه استاندارد دیگر ( 15-30 ،5-15و
 30-60سانتیمتر) ،به ترتیب ویژگیهای توپوگرافی  Midslopeو
 Standardizeبیشترین اهمیت را نشان دادند .مطابق شکل (-
4الف) ،تأثیرگذارترین ویژگی در افق سطحی ،شاخص خیسی
است ،ولی با افزایش عمق ،نقش ویژگیهای محیطی توپوگرافی
در برآورد رطوبت خاک اهمیت بیشتری داشتند .در همین راستا

( )Mousavi et al., 2021در نقشهبرداری رقومی خاک در اراضی
خشک و نیمهخشک دشت قزوین بیان کردند که ویژگیهای
محیطی حاصل از دادههای سنجشازدور ،اهمیت بیشتری را
نسبت به سایر متغیرهای محیطی مورداستفاده در الیه سطحی
( 0-5سانتیمتر) به خود اختصاص دادند .در مطالعه دیگری برای
مدلسازی ویژگیهای خاکTaghizadeh-Mehrjardi et ،
) )al.2014در دشت اردکان به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای
حاصل از سنجشازدور در سطح خاک دارای اهمیت بیشتری
نسبت به سایر ویژگیهای خاکساری (ژئومورفولوژی ،توپوگرافی)
میباشند.
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شکل  -4اهميت نسبی (درصد) هر يک از ويژگیهای محيطی پيشبينی کننده رطوبت خاک مشتق شده از نقشه رقومی ارتفاع و تصاوير لندست 8-در هر يک از
اعماق استاندارد خاک بهترتيب( ،الف)  0-5سانتیمتر( ،ب)  5-15سانتیمتر (ب) 15-30 ،سانتیمتر (پ) و  30-60سانتیمتر (ت)

ن تایج حاصل از مطالعات بیانگر آن است که برخالف عمق
سطحی ( )0-5سانتیمتر ،در الیههای زیرسطحی ،سایر ویژگی-

1 Relative importance

های محیطی نقش مهمتری در پیشبینی رطوبت خاک ایفا می-
کنند .در مطالعه دیگری ( )Mousavi et al. 2020در بررسی نتایج
میزان کربنات کلسیم در افقهای زیرین ،به تأثیر بیشتر
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فاکتورهای توپوگرافی در اعماق زیرسطحی نسبت به سنجشازدور
اشاره کردند شکل (4-ب) .در عمق  5-15سانتیمتر ،ویژگیهای
 Mid slope, TPI, NDWIبهترتیب بیشترین تأثیر را در برآورد
رطوبت در عمق زیرسطحی دارند .نتایج این مطالعه مانند مطالعات
( )Sahu, 2014نشان میدهد که شاخص تفاضلی نرمال شده آب
( )NDWIهمبستگی مثبت و معنیدار باالیی (همبستگی )0/66
نسبت به سایر مشتقات سنجشازدور با رطوبت خاک دارد .از
سوی دیگر ،به دلیل همبستگی باالی رطوبت خاک با ویژگیهایی
از قبیل میزان تبخیروتعرق ،تاج پوشش و تنش رطوبتی گیاه GU.
) ،)2008شاخص تفاضلی نرمال شده آب جهت برآورد رطوبت
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خاک ،فاکتور بسیار مهمی است ) .)Khan. 2005در عمق 15-30
سانتیمتر ،ویژگیهای  Wetness ،Standardizedو  Midslopeبه
ترتیب بیشترین تأثیر را در برآورد رطوبت در عمق زیرسطحی
دارند و در الیه استاندارد چهارم ،ویژگیهای Modified ،Standard
 Catchmentو  Midslopeمهمترین پیشبینی کنندههای محیطی
و تعیینکننده روند تغییرات مکانی رطوبت خاک در اعماق
زیرسطحی بودند (شکل -4ب تا ت) .سایر محققین نیز همراستا
با نتایج این تحقیق ،تأثیر بیشتر فاکتورهای توپوگرافی را در
پیشبینی تغییرات زیرسطحی رطوبت خاک گزارش نمودند
).(Fabre et al. 2015; Khellouk et al. 2020
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شکل  -5اهميت نسبی هر يک از ويژگیهای محيطی پيشبينی کننده رطوبت خاک مشتق شده از نقشه رقومی ارتفاع و تصاوير سنتينل 2در هر يک از اعماق
استاندارد خاک به ترتيب عمق  0-5سانتیمتر (الف) ،عمق  5-15سانتیمتر (ب) ،عمق  15-30سانتیمتر (پ) و عمق  30-60سانتیمتر (ت)

همانطور که در شکل ( )5نیز مشاهده میشود ،بر اساس
نتایج سناریوی دوم مدلسازی رطوبت خاک ،ویژگیهای محیطی
،Midslope ،SAVI ،Standardized ،RVI ،BSI ،TPI ،Wetness

 Gradient ،Brightness ،Modified catchmentو
انتخاب گردیدند .از میان این ویژگیهای کمکی شاخصهای
 BSI ،Greeness ،Brightness ،SAVI ،RVIو  Wetnessحاصل
Greeness

جوادی و همکاران :برآورد تغييرات مکانی رطوبت خاک با بهرهگيری 2869 ...

(علمی  -پژوهشی)

Modify، Gradient،midslope ،Standard

از نسبت گیری باندی
 catchmentو  TPIبهعنوان شاخصهای توپوگرافی میباشند.
نتایج ارزیابی اهمیت نسبی ویژگیهای محیطی در الیه سطحی
 0-5سانتیمتری نشان داد که از میان این شاخصهاWetness ،
بیشترین میزان اهمیت را دارا است و پسازآن فاکتورهای  TPIو
 BSIدر درجات اهمیت بعدی در پیشبینی رطوبت خاک قرار
دارند .برخالف الیه اول در سه الیه استاندارد دیگر (-30 ،5-15
 15و  30-60سانتیمتر) ،به ترتیب ویژگیهای توپوگرافی
 Standardize ،Midslopeبیشترین اهمیت را نشان دادند .مطابق
شکل (-5الف) تأثیرگذارترین ویژگی در افق سطحی شاخص
خیسی است ،ولی با افزایش عمق روند اهمیت نسبی ویژگیهای
محیطی از سطح به عمق مشابه سناریوی اول مشاهده گردید.
نتایج حاصل از تغییرات مکانی ویژگیهای محیطی و نیز تغییرات
زیاد توپوگرافی در حوضه ،بیانگر دامنه تغییرات زیاد رطوبت خاک
در منطقه ) (Katuwal et al. 2018است .شکلهای ( )4و ()5
بیانگر آن است که ویژگیهای محیطی حاصل از توپوگرافی،
اهمیت بیشتری در توجیه تغییرات مکانی رطوبت خاک در اعماق
پایینتر به خود اختصاص دادند .بااینحال ،تهیه نقشههای رطوبت

در مناطق کوهستانی و شیبدار و بهدلیل تأثیر پیچیده خواص
بیوفیزیکی و توپوگرافی بر سطح بسیار چالشبرانگیز است
).(Fatholomi et al. 2020
نتايج ارزيابی مدلسازی رطوبت خاک

در جدول ( )4نتایج اعتبارسنجی پیشبینی رطوبت خاک در چهار
عمق موردبررسی با بهرهگیری از متغیرهای ایستا و پویای مشتق
از تصاویر لندست 8-و سنتینل 2-آمده است .همانطور که دیده
میشود ،در سناریوی اول ،مقدار ضریب تطابق همبستگی بین
 0/75تا  0/82و مقادیر میانگین مربعات خطا از  0/73تا 1/45
درصد از الیه  0-5تا  30-60است .همچنین میزان اریبی از  0تا
 0/13درصد نوسان دارند .در سناریوی دوم ،مقدار ضریب تطابق
همبستگی در پیشبینی مکانی رطوبت خاک ،به ترتیب در اعماق
 15-30 ،5-15 ،0-5و  30-60به ترتیب  0/79 ،0/85 ،0/77و
 0/82و مقدار میانگین مربعات خطابه ترتیب 1/24 ،1/09 ،0/65
و  1/29میباشند .در هر دو سناریو ،باالترین مقدار آماره  CCCدر
الیه استاندارد  5-15سانتیمتر و کمترین مقدار آن در هر دو
سناریو در الیه  0-5سانتیمتر مشاهده گردید.

جدول  -4نتايج اعتبار سنجی پيشبينی مکانی رطوبت خاک با استفاده از مدل يادگيری ماشين در حوضه مرغاب
منبع دادههای محیطی

سناریو یک
 + DEMلندست8-

سناریو دو
 + DEMسنتینل2-

عمق ()cm
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2

 :CCCضريب تطابق همبستگی :Bias ،اريبی :RMSE ،خطای جذر ميانگين مربعات R ،ضريب تبيين

میزان ضریب تبیین در سناریو شماره  1به ترتیب عمق،
بین  0/82تا  0/87و در سناریو شماره دو  0/87تا  0/91متغیر
است .بر مبنای ) ،(Rossel and McBratney.2008نتایج بیانگر
این است که با استفاده از مدل جنگل تصادفی میتوان شبیهسازی
رطوبت خاک را با صحت باالیی برآورد نمود .بررسیها نشان
میدهد علیرغم اینکه تفاوت زیادی در بین دو تصویر ماهوارهای
سنتینل و لندست برای استخراج متغیرهای محیطی پویا در
صحت پیشبینی رطوبت در این پژوهش دیده نشده است ،ولی با
اختالف کمی ،نتایج مدلسازی مکانی رطوبت خاک با شاخصهای
مستخرج از سنتینل دو در تمامی اعماق خاک ،از دقّت باالتری

برخوردار بوده است که با توجه به قدرت تفکیک مکانی باالتر آن
قابل توجیه است .بر مبنای ضریب تبیین ،در سناریوی دو
(استفاده از تصاویر سنتینل  )2دقت مدلسازی از عمق سطحی به
زیرسطحی بهترتیب  3/45 ،7/14 ،6/10و 4/60درصد افزایش
یافته است.
تغييرپذيری مکانی رطوبت خاک در حوضه مرغاب

نقشه پیشبینی رطوبت خاک سناریو اول در شکل ( )6نشان می-
دهد که در الیه اول ( 0-5سانتیمتر) ،میزان درصد رطوبت بین
 0/97تا  ،4/86با افزایش عمق در الیه استاندارد دوم ،بین 1/53
تا  ،7/93در الیه سوم استاندارد بین  1/44تا  8/05و در الیه

 2870تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،10دی ( 1400علمی  -پژوهشی)

چهارم استاندارد بین  1/63تا  16/72تغییر میکند .همانطور که
مشخص است ،با افزایش عمق میزان رطوبت خاک افزایش و
بهاینترتیب ،در اعماق  30-60سانتیمتری بیشترین میزان
رطوبت خاک مشاهده گردید .در ادامه نقشه پیشبینی مکانی
رطوبت خاک بر اساس مدل  RFدر سناریو شماره دو نیز تهیهشده
است .درصد رطوبت پیشبینیشده در الیه اول  0/91تا  ،4/92در
الیه دوم بین  1/41تا  ،6/09الیه سوم  1/25تا  7/57و در الیه
آخربین  1/70تا  17/93است .بر اساس نقشه پهنهبندی تهیهشده
در حوضه مرغاب در زمان دادهبرداری میدانی ،رطوبت خاک در
مناطق بخشهای شمالی ،جنوب شرقی به سمت شرق ،بیشتر از
سایر مناطق است که این پدیده در نقشههای حاصل از هر دو
سناریوی مدلسازی بهخوبی قابلمشاهده است .همچنین نتایج
بیانگر آن است که میزان رطوبت در امتداد عمق در حال افزایش
است .در مورد علت این مشاهدات چنین به نظر میرسد که یکی
از این عوامل ،تغییرات ارتفاع و توپوگرافی در این بخشها
(بخشهای شمالی ،جنوب شرقی به سمت شرق) که منجر به
دریافت مقادیر مختلف منابع تأمینکننده رطوبت خاک (بارش و
برف) نسبت به سایر مناطق هموار است .لذا در خردادماه که فصل
نمونهبرداری این تحقیق بوده است با توجه به اینکه ازنظر اقلیمی
میزان بارشهای جوی کاهش پیداکرده در نتیجه بهطور مشخص
در دشتها و مناطق کم ارتفاع (دامنههای شیب روبه جنوب و
شرق) از ذخیره رطوبتی کمتری برخوردار هستند (شکل  6و .)7
در همین راستا سایر محققین محتوای باالی رطوبت خاک را
مربوط به اثر فاکتورهای توپوگرافی و تغییرات دما و نوع کاربری
اراضی و پوشش گیاهی مرتبط دانستند ( Fatholomi et al.
 .)2021در این مناطق عمدتاً ازلحاظ کاربری اراضی جنگل بوده و
با توجه به نوع پوشش گیاهی و سایه انداختن جنگلهای بلوط و
همچنین ارتفاع باالی منطقه رطوبت بیشتری در منطقه
موردمطالعه متمرکز است .همچنین در باالدست حوضه ازنظر
مکانی که در بخش شرقی منطقه مطالعاتی قرار دارد به دلیل
حضور رخنمونها ی سنگی ،عمق کم خاک ،پوشش گیاهی
ضعیف ،عمده جریانهای ورودی بهصورت رواناب از این بخش
خارجشده و از تجمع جریانهای رواناب در بخش پاییندست آن
به دلیل وجود شرایط مناسب از قبیل نفوذپذیری ،عمق بیشتر
خاک و ارتفاع کمتر شرایط برای نفوذ آب به خاک فراهم و منجر
به افزایش میزان رطوبت در این مناطق گردیده است .بخشهای
مرکزی و جنوبی محدوده حوضه ،اغلب دارای کاربری زراعی دیم
می باشدکه در این مناطق محتوای رطوبتی خاک ضمن مصرف
برای گیاهان به دلیل کاهش ارتفاع ،افزایش دما و مستقر بودن
پوشش یکساله و نیز بعض ًا به علت عدم رعایت روشهای مدیریتی

حفاظت خاک کمتر از مناطق با پوشش جنگلی و متراکم که
عمدت ًا منبع رطوبتی آنها برف است کمتر مشاهده میگردد.

شکل  -6نقشه پيشبينی مکانی رطوبت خاک به ترتيب :عمق  0-5سانتی-
متر ،عمق  5-15سانتیمتر عمق  15-30سانتیمتر ،عمق  30 -60سانتیمتر
(سناريو اول)

در این میان مدل جنگل تصادفی توانایی مدلسازی رطوبت
خاک در یک منطقه کوهستانی با شرایط سطح ناهمگن را دارا
است .همچنین مدل به دلیل توانایی باالی آن در نظر گرفتن
ارتباطات پیچیده و روابط غیرخطی بین خصوصیات بیوفیزیکی
سطح و توپوگرافی کارایی باالیی در مدلسازی مکانی رطوبت
خاک دارا است ( .)Fatholomi et al. 2020این عدم یکنواخت
ویژگیهای متعدد در منطقه موردمطالعه که مهمترین آنها تنوع
باالی توپوگرافی و شیب ،کاربری اراضی و اختالف ارتفاع است ،به
توزیع مکانی ویژگی رطوبت در منطقه موردمطالعه کمک کرده
است ( .)Sayão et al. 2018 ،Forkuor et al. 2017در حوضه
موردمطالعه تنوع زیاد توپوگرافی در منطقه ،تأثیر خواص
توپوگرافی را بیشتر از ویژگیهای بیوفیزیکی بر رطوبت خاک می
داند .همچنین نتایج مطالعات ) (Firozjaei et al. 2020نشان داده
است که در نظر گرفتن همزمان ویژگیهای بیوفیزیکی و
توپوگرافی سطحی در مدل جنگل تصادفی باعث افزایش دقت
مدلسازی رطوبت خاک میشود.
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شکل  -7نقشه پيشبينی مکانی رطوبت خاک به ترتيب :عمق  0-5سانتی-
متر ،عمق  5-15سانتیمتر عمق  15-30سانتیمتر ،عمق  30 -60سانتیمتر
(سناريو دوم)

نتيجهگيری
در این تحقیق به بررسی تغییرات مکانی رطوبت خاک در چهار
عمق استاندارد با پروژه جهانی نقشه خاک در بخشی از اراضی
حوضه مرغاب پرداخته شد .به این منظور از دودسته داده ،متغیر
کمکی شامل تصاویر ماهوارهای لندست  8و سنتینل  2در تلفیق
با ویژگیهای توپوگرافی استفاده شد .همچنین در  174نقطه از
سطح حوضه ،رطوبت خاک در چهار عمق موردنظر اندازهگیری
شد .بر اساس روش حذف ویژگی برگشتی درنهایت شش ویژگی
محیطی در هر عمق استاندارد انتخاب گردید .نتایج نشان داد که
در عمق سطحی  0-5سانتیمتر ،شاخصهای سنجشازدور در هر
دو منبع تصاویر ماهوارهای ،بیشترین تأثیر را در پیشبینی مکانی
رطوبت خاک داشتند .همچنین ،مشخص گردید که دادههای
مبتنی بر سنجشازدور ،امکان برآورد تغییرات مکانی و در
زمانهای مختلف گذر ماهواره بهویژه در سطح فراهم میکنند.
TaghizadehMehrjardi, R., Kerry, R., Razmjoue,
1 Field Cpacity

همچنین مقایسه مدلسازی در هردو سناریو بیانگر آن است که
میزان درصد ضریب تطابق همبستگی ( )CCCتصاویر سنتینل2 -
در تلفیق با فاکتورهای توپوگرافی در مدلسازی مکانی رطوبت
خاک در مقایسه با تصاویر اپتیکال لندست 8در هر عمق استاندارد
از دقت باالتری بین  1/28تا  3/66درصد برخوردار میباشند؛
بنابراین ترکیبی از ویژگیهای طیفی و مکانی بهویژه در تصاویر
سنتینل ،2باعث افزایش دقّت مدلسازی مکانی رطوبت خاک می-
شود .به دلیل کارایی باالی دادههای  RSدر فرآیند مدلسازی،
استفاده از این دادهها برای برآورد رطوبت خاک بسیار مفید است.
همچنین نتایج پراکنش مکانی رطوبت خاکنشان داد که محتوای
رطوبت خاک در شمال و جنوب شرق منطقه موردمطالعه بیشتر
و در بخشهای غربی ،مرکز و جنوب کمتر میباشند که این پدیده
با مشاهدات میدانی نیز همخوانی دارد.
رطوبت خاک با بسیاری از پارامترهای فیزیکی مانند
ظرفیت مزرعهای ،1نقطه پژمردگی دائم ،2آب قابلدسترس،
پتانسیل آب در خاک ،و پتانسیل ماتریک دارای روابط متقابلی
میباشند .از اینرو در دسترس بودن نقشههای رطوبت میتواند
کمک شایانی جهت مدیریت منابع آب و حوضههای آبخیز داشته
باشد .ماهیت رقومی بودن این نقشهها ،منجر به کاهش هزینه و
زمان ،عدم نیاز به تفسیر تصاویر ماهوارهای و بههنگام بودن
اطالعات در هر زمان ممکن میباشند .توصیه میشود که در
مطالعات آینده از سایر الگوریتمهای یادگیری ماشین با تصاویر
اپتیکال و ماکروویو برای مدلسازی رطوبت خاک در افقهای
سطحی و زیرین استفاده شود .مقایسه تصاویر مختلف ماهوارهای
با قدرت تفکیک مکانی و زمانی متفاوت و نیز تلفیق آنها باهم
میتواند بهعنوان منبع اطالعاتی برای مدلها در مطالعات آینده
لحاظ شود .در پایان از دیدگاه کاربردی توصیه میگردد ،با توجه
به اینکه الگوریتمهای ماشین یادگیرنده به همراه متغیرهای
محیطی ،قادر میباشند تا نقشه پیشبینی مکانی رطوبت را در
کل منطقه موردمطالعه پیشبینی نمایند ،از روش مدلسازی مورد
استفاده در این تحقیق برای تهیه نقشه جامع و یکپارچه تغییرات
رطوبت خاک در دورههای زمانی و مکانی مختلف در سایر مناطق
مشابه در ایران استفاده گردد .نقشههای رطوبت خاک تهیهشده
در مقیاس این مطالعه ،میتوانند راهنمای مناسبی برای مدیران،
کارشناسان خاک و آب و بهرهبرداران اراضی جهت برنامهریزی
باشند.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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