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ABSTRACT
The aim of this research was to study the importance of the neighborhood scale in modeling the relationship
between vegetation cover and morphometric variables using the classification and regression trees algorithm
(CART) in southwestern of Iran. For this purpose, the second Modified Soil-Adjusted Vegetation Index
(MSAVI2) was calculated from a Landsat 8 image, and eight morphometric variables were derived using the
Wood method in four neighborhood scales (90×90, 150×150, 210×210, and 270×270 m) from a 30 m SRTM
digital elevation model. The results of the Kruskal-Wallis test confirmed that in some sub-watersheds,
neighborhood-scale change can have a significant effect on slope gradient, profile curvature, specific catchment
area, LS factor, and topographic wetness index. The results showed that in each sub-watershed different
morphometric variables are most related to the spatial distribution of the MSAVI2 index and the value of the
Spearman correlation coefficient between them is slightly affected by the neighborhood scale. CART models
based on the MSAVI2 index and 270×270 m morphometric variables with a kappa coefficient of 0.55 and 0.78,
respectively, had the best performance in classifying vegetation types. The elevation smoothed, which is the
least affected by the neighborhood scale, was recognized as the most important predictor in the CART model.
However upscaling led to the increasing importance of other morphometric variables, especially slope gradient,
in classifying vegetation types and finally improving the accuracy of the CART model. Overall, the present
results indicate that the application of multi-scale geomorphometric analysis with respect to the geomorphology
of the study area can improve the performance of prediction models related to vegetation cover to an appropriate
extent.
Keywords: Classification and Regression Trees (CART), Geomorphometry, Neighborhood Scale, Vegetation
Cover.
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تأثير اندازة همسايگی بر متغيرهای مرفومتريک و رابطة آنها با پوشش گياهی در سه زير حوزة آبخيز متفاوت از
منظر ژئومرفولوژيکی و اقليمی در جنوب غرب ايران
*1

جواد خنيفر ،1عطااله خادمالرسول

.1گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/8/29 :تاریخ بازنگری -1400/10/18 :تاریخ تصویب)1400/10/29 :

چکيده
هدف این پژوهش بررسی اهمیت مقیاس همسایگی در مدلسازی رابطة پوشش گیاهی و متغیرهای مرفومتریک به کمک
الگوریتم درخت رگرسیونی و طبقهبندی ( )CARTدر جنوب غرب ایران است .برای این هدف ،شاخص پوشش گیاهی
اصالح شده ( )MSAVI2از یک تصویر لندست  8محاسبه گردید و استخراج هشت متغیر مرفومتریک با بهکارگیری روش
 Woodدر چهار مقیاس همسایگی ( 210×210 ،150×150 ،90×90و  270×270متر) از یک مدل رقومی ارتفاع SRTM
با وضوح مکانی  30متر انجام پذیرفت .نتایج آزمون کروسکال  -والیس تأیید کرد که در برخی از زیر حوزههای آبخیز تغییر
مقیاس همسایگی میتواند تأثیری معنادار بر گرادیان شیب ،انحنای پروفیل ،سطح ویژة آبخیز ،عامل  LSو شاخص خیسی
توپوگرافیک بگذارد .نتایج این مطالعه نشان داد که در هر زیر حوزة آبخیز متغیرهای مرفومتریک متفاوتی با توزیع مکانی
شاخص  MSAVI2بیشترین ارتباط را دارند و مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن بین آنها به میزان کمی تحتتأثیر مقیاس
همسایگی میباشد .مدلهای  CARTمبتنی بر شاخص  MSAVI2و متغیرهای مرفومتریک محاسبه شده در مقیاس
همسایگی  270×270متر به ترتیب با میزان ضریب کاپای  0/55و  0/78دارای بهترین عملکرد در طبقهبندی تیپهای
گیاهی بودند .ارتفاع هموار شده که کمترین تأثیر را از مقیاس همسایگی دارد ،بهعنوان مهمترین پیشبینیکننده در مدل
 CARTشناسایی شد ولی افزایش مقیاس همسایگی منجر به بیشتر شدن اهمیت دیگر متغیرهای مرفومتریک بهویژه
گرادیان شیب در طبقهبندی تیپهای گیاهی و نهایتاً ارتقاء دقّت مدل  CARTگردید .نتایج کلی این پژوهش بیانگر آن می
باشد که کاربرد آنالیز چند مقیاسی ژئومرفومتریک باتوجهبه ژئومرفولوژی منطقة مطالعاتی میتواند عملکرد مدلهای
پیشبینی مرتبط با پوشش گیاهی را به میزان مناسبی افزایش دهد.
واژههای کليدی :پوشش گیاهی ،درخت رگرسیونی و طبقهبندی ( ،)CARTژئومرفومتری ،مقیاس همسایگی.

مقدمه
توپوگرافی پیکربندی عمومی سطح زمین است که بر آب وهوا،
جریان و ذخیره آب ،خاک و رسوبات و موجودات زنده تأثیر
میگذارد ( .) Huggett & Cheesman, 2002ژئومرفومتری علم
مدل سازی کمّی سطح توپوگرافی مبتنی بر مدل رقومی ارتفاع
( )DEMمیباشد که تمرکز آن بر محاسبة متغیرهای
مرفومتریک و شناسایی اشیاء (مانند لندفرم ها) است
(  .)Florinsky, 2016; Wilson, 2018متغیرهای مرفومتریک
توصیفکننده خصوصیات هندسی ،موقعیتی نسبی و یا آماری
یک نقطه مشخص از سطح توپوگرافیک هستند که محاسبة
آن ها میتواند به دو صورت باشد ( Franklin, 2020; Olaya,
 :)2009محلی (به وسیله آنالیز همسایگی؛ مانند شیب و انحناء)
یا یک رویکرد منطقه ای (بر اساس کاربرد الگوریتم های
مسیریابی جریان؛ مانند سطح آبخیز).
* نویسنده مسئولa.khademalrasoul@scu.ac.ir :

 DEMتوزیع مکانی ارتفاعات را بهوسیلة تابع
نمایش میدهد که در آن  zارتفاع و  xو  yمختصات دکارتی می
باشد .متغیرهای مرفومتریک محلی (مانند گرادیان شیب و انحنای
پروفیل) توابعی تشکیل شده بر پایة مشتقات جزئی تابع ارتفاع
هستند .الگوریتمهای مختلفی برای مشتقگیری مشتقات جزئی
ارائه شده که شیوة محاسباتی عمدة آنها بر پایة برازش یک
چندجملهای به مقادیر ارتفاعی یک پنجره همسایگی  3×3در
حال حرکت در سرتاسر یک  DEMبا ساختار شبکهای مربعی و
تقریب ضرایب آن (مشتقات جزئی) بهوسیله تفاضل محدود است
( .)Khanifar & Khademalrasoul, 2021اندازة پنجرة همسایگی
یک عنصر اساسی در یک آنالیز ژئومرفومتری میباشد ،چرا که می
تواند بر مقادیر تخمینی متغیرهای مرفومتریک تأثیر معنیداری
بگذارد و میتوان با تنظیم مناسب آن میزان انتشار خطاهای
ارتفاعی به متغیرهای مرفومتریک را کنترل کرد (.)Albani, 2004
)z = f(x, y
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در عمدة تحقیقات جغرافیایی به اندازة همسایگی توجه نمی
شود ،حالآنکه عالوه بر اهمیت ریاضی میتواند با مقیاس عملیاتی
پدیدة موردمطالعه نیز مرتبط باشد .تعامل عوامل محیطی
بهصورت یک فرایند تبادل انرژی و ماده انجام میگیرد که این
فرایند در یک فضایی نمود پیدا میکند که به وسعت آن که می
تواند از چند عدد تا صدها پیکسل باشد ،مقیاس عملیاتی می
گویند ( .)Lam 2019; Zhu, 2008بهعنوانمثال ،خصوصیات خاک
در یک نقطه کامالً تابع ویژگیهای توپوگرافی آن نقطه نمیباشند،
بلکه با شرایط توپوگرافی یک محل خاص در اطراف این نقطه
همبستگی دارند ،زیرا فرایند توزیع مجدد انرژی و ماده که
تحتتأثیر توپوگرافی بهعنوان یک فاکتور خاکساز است ،برای
عملکردن به یک محل با اندازه خاصی نیاز دارد (.)Zhu, 2008
هر یک از فرایندهای محیطی (مانند تأثیر توپوگرافی بر توزیع
پوشش گیاهی) دارای مقیاس عملیاتی خاص خود میباشد که می
تواند در لنداسکیپهای مختلف متفاوت باشد .تطابق اندازة پنجرة
همسایگی با مقیاس عملیاتی میتواند منجر به تولید مدلهای
محیطی دقیقی گردد ( ;Khanifar and Khademalrasoul, 2021
.)Lam 2019
کاربرد آنالیز ژئومرفومتریک چند مقیاسی برای ارتقاء دقت
پیشبینی مدلهای محیطی میتواند یک اقدام سودمندانه باشد.
) Wood (1996با تعمیم الگوریتم معروف و پرکاربرد Evans-
 )Young, 1978; Evans, 1979( Youngبه مقیاسهای
همسایگی بزرگتر یک گام مهم در آنالیز ژئومرفومتریک چند
مقیاسی برداشته است (.)Rigol-Sanchez et al, 2015
بااهمیتترین مؤلفة طبیعی در حوزههای آبخیز ،پوشش
گیاهی در چارچوب فرماسیونهای مرتعی و جنگلی میباشد که
بهعنوان فاکتوری اساسی در کنترل مخاطرات زیستمحیطی
همانند فرسایش خاک ،رواناب و زمینلغزش قلمداد میشود
( .)Gharachorlou et al., 2018پوشش گیاهی از طریق تعرق
گیاه ،آلبیدو و زبری سطح مستقیماً بر تنظیم بیالنهای انرژی
سطحی و آب تأثیر میگذارد ( .)Ju et al., 2008الگوی توزیعی
جوامع گیاهی به طور عمده تحت کنترل فاکتورهای اقلیمی و
ادافیک ناحیة حضور آنها میباشد (.)Shokrollahi, 2009
شناخت ارتباط پوشش گیاهی با فاکتورهای محیطی به دلیل نقش
کلیدی که در برقراری تعادل یک اکوسیستم طبیعی دارد ،یکی از
مسائل بنیادی در مدیریت و حفاظت جامع حوزههای آبخیز
محسوب میگردد ( .)Fattahi et al., 2009سیستمهای ژئومرفیک
و اکولوژیک در حوزههای آبخیز کوهستانی دارای پیوستگی
)1 Classification and Regression Trees (CART

3

نزدیکی با یکدیگر میباشند (.)Gharachorlou et al., 2018
توپوگرافی یک عامل مرتبط با تغییرپذیری مکانی پوشش گیاهی
است ،چرا که الگوهای جریان هوا و همچنین تعادل تابش سطحی
را تغییر میدهد و از سوی دیگر یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر
تشکیل و تحول خاکها بهویژه در اراضی با پستیوبلندی زیاد
میباشد ( .)Huggett and Cheesman, 2002در یک مقیاس
منطقهای ،تغییرات ارتفاعی بهواسطة تنظیم بارش و دما نقش خود
را در تنوع گونههای گیاهی نمایان میسازد ( .)Abdi, 2013جهت
منطقهای عوارض توپوگرافیک بزرگ که رو به جریان تابشی
خورشید قرار میگیرد ،عموم ًا به دلیل برخورداری از گرمای
بیشتر دارای پتانسیل باالتر در تولید بیومس و تنوع گونهای
بیشتر در روییدن گیاهان است ( .)Shokrollahi, 2009قابلانتظار
است که با افزایش گرادیان شیب سرعت جریان آب افزایش
مییابد ،بنابراین بارش دریافتی در واحد سطح و نفوذ آن در خاک
کاهش و سطح رواناب و تبخیر افزایش مییابد .انحناهای افقی و
عمودی فاکتورهای توپوگرافیک کلیدی در تعیین دینامیک
جریان آب سطحی و درونی خاک هستند که به ترتیب بهعنوان
معیاری از همگرایی و واگرایی جریان و تضعیف و تشدید سرعت
جریان میباشند ()Florinsky, 2016؛ بنابراین ،گرادیان شیب و
انحنای سطح زمین در مقیاس محلی بهواسطة تمایز مکانی میزان
رطوبت خاک که یک خصوصیت مؤثر بر قابلیت جذب و توزیع
مواد مغذی خاک و عمق ریشه دواندن است ،میتواند با توزیع
مکانی پوشش گیاهی در ارتباط باشد.
باتوجهبه ارتباطاتی که بین پوشش گیاهی و پستیوبلندی
وجود دارد ،این مطالعه باهدف مدلسازی پوشش گیاهی بر اساس
متغیرهای مرفومتریک چند مقیاسی با استفاده از روش درخت
رگرسیونی و طبقهبندی ( )1CARTانجام شده است .به دلیل
وابستگی مقیاس عملیاتی فرایندهای محیطی به زمیننما ،این
مدلسازی در سه زیر حوزة آبخیز متفاوت از منظر ژئومرفولوژیکی
و اقلیمی در جنوب غرب ایران اجرا گردید.

مواد و روشها
موقعيت منطقة مطالعاتی

منطقة مطالعاتی یک حوزة آبخیز با مساحت تقریبی 2235
کیلومترمربع میباشد که در بخشی از ارتفاعات زاگرس واقع در
ناحیة شمالی استان خوزستان قرار دارد .تعداد سه زیر حوزة
متفاوت از منظر ژئومرفولوژیکی و اقلیمی در این حوزة آبخیز
بزرگ انتخاب گردید که موقعیت جغرافیایی آنها در شکل ()1
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نمایشدادهشده است .زیر حوزة یک ( )SW1به مساحت 3780
هکتار در ناحیة شمالی حوزة آبخیز بزرگ جای دارد و یک اقلیم
نیمه مرطوب معتدل بر آن حاکم است .کاربری اراضی نیمی از
 SW1جنگل و نیم دیگر مرتعی است و آنطور که نقشة
ژئومرفولوژی ارائه شده در شکل ( )1نشان میدهد ،این زیر حوزه
کوهستانی عمدتاً با تیپ دامنة نامنظم همراه با رخسارههای بیرون
زدگی سنگی ،پوشیده از نهشتههای منفصل و توده سنگی می
باشد .زیر حوزة دو ( )SW2در بخش جنوبی محدودة مطالعاتی
قرار گرفته است و مساحتی در حدود  3000هکتار دارد .اقلیم و
کاربری اراضی  SW2به ترتیب از نوع نیمهخشک معتدل و مرتعی
بوده است و یک واحد ژئومرفولوژیکی با عنوان تپه ماهور با تیپ
دامنة منظم با رخساره پوشیده از نهشتههای منفصل قسمت
عظیمی از این زیر حوزه را تشکیل میدهد (شکل  .)1زیر حوزة
سه ( )SW3که نیمی از آن تپهماهوری و نیم دیگر کوهستانی
است ،دارای مساحت  4500هکتار میباشد و مابین  SW1و SW2
جای گرفته است .ویژگی اقلیمی  SW3عمدتاً مشابه  SW1بوده
و یک تیپ جنگلی در سطح وسیعی از آن به چشم میخورد
( .)"Reports of Justification Studies," n.d.بهطورکلی در
گسترة موردمطالعه چهار تیپ پوشش گیاهی عمده وجود دارد که
نام علمی گونههای گیاهی موجود در هرکدام از آنها در جدول
( )1ارائه شده است .دو تیپ پوشش گیاهی از نوع مرتعی بوده که
در طبقات ارتفاعی پایینتر نسبت به تیپهای جنگلی ظاهر شدند.
بین تیپهای مرتعی در مقایسه با تیپهای جنگلی اختالف

قابلتوجهی از منظر ارتفاعی و گرادیان شیب قابلمشاهده است
که باتوجهبه تفاوتهای ژئومرفولوژیکی مناطق حضور آنها این
موضوع قابلتوجیه میباشد .بهغیراز یک تیپ پوشش گیاهی ()T2
که تحت حاکمیت یک اقلیم اکولوژیک نیمه استپی گرم است،
مابقی تیپهای پوشش گیاهی در یک ناحیة رویشی استپ جنگلی
قرار دارند (.)"Reports of Justification Studies," n.d.
آناليز ژئومرفومتری

تعریف و فرمول محاسباتی هشت متغیر مرفومتریک بکار رفته در
این مطالعه در جدول ( )1ارائه شده است .روش )Wood (1996
برای محاسبة متغیرهای مرفومتریک محلی به کار گرفته شد .در
این روش ،تابع ) z = f (x, yکه بهصورت چندجملهای زیر بیان
میگردد ،با استفاده از روش حداقل مربعات به نقاط ارتفاعی یک
پنجرة همسایگی  n × nتقریب زده میشود:
(رابطه )1
+ sxy + px + qy + u

ty2
2

مساحت

گرادیان شیب

)(Ha

)(°

)(m

SW2

2225

8.00

356

SW1

1642

22.12

789

SW3

3990

12.69

1100

SW1

1401

19.95

1011

منطقه

2

متغیرهای مرفومتریک در چهار اندازة پنجره همسایگی 3×3
( 90×90متر) 150×150( 5×5 ،متر) 210×210( 7×7 ،متر) و
 270×270( 9×9متر) از یک  SRTM DEMبا وضوح مکانی 30
متر استخراج شدند .اندازة نمونه برای حوزههای  SW2 ،SW1و
 SW3به ترتیب  122 ،149و  179نقطه میباشد (فواصل بین
نقاط شبکه  500متر است).

جدول  -1خصوصيات تيپهای گياهی در مناطق مورد مطالعه ()"Reports of Justification Studies," n.d.
ارتفاع

+

rx2

=z

نام علمی گونههای گیاهی متداول

تیپ گیاهی

Annual plant – Convolvulus – Teucrium – Echinops
– Astragalus

جو پیازدار  -چمن پیازکدار  -کنگر علوفهای  -گیاهان یکساله

T23

Hordeum - Poa - Gundelia - Annual plant

Amygdalus – Quercus – Astragalus

بادام کوهی -بلوط ایرانی  -گون

T8

جنگل

Quercus – Hordeum – Gundelia – Annual grasses

بلوط ایرانی  -جو پیاز دار  -کنگر علوفهای  -گندمیان یکساله

مرتع

گیاهان یکساله  -پیچک صحرایی  -کلپوره  -شکر تیفال  -گون
خاردار

T2

T20
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شکل  -1موقعيت جغرافيايی ( )Aو نقشة واحدهای ژئومرفولوژيکی ( )Bسه زير حوزة آبخيز موردمطالعه ( SW2 ،SW1و  )SW3در شمال استان خوزستان
(منبع نقشههای ژئومرفولوژی)"Reports of Justification Studies," n.d. :

آناليز سنجشازدور

برآورد وضعیت پوشش گیاهی سطح زمین از تصویر ماهوارة
لندست  8و با بهکارگیری شاخص  1MSAVI2صورت پذیرفت:
)2NIR+1−√(2NIR+1)2 −8(NIR−RED

= MSAVI2

(رابطة )2
در رابطة باال NIR ،و  REDبه ترتیب برابر با بازتاب باند
2

)1 second Modified Soil-Adjusted Vegetation Index (MSAVI2

مادونقرمز نزدیک (باند  )5و بازتاب باند قرمز (باند  )4میباشد.
مناطق مطالعاتی دارای پوشش گیاهی با تراکم متوسط و پراکنده
است ،به همین دلیل از شاخص  MSAVI2استفاده گردید چرا که
در مقایسه با شاخص پرکاربرد  2NDVIکه بهصورت زیر محاسبه
میشود ،دارای قابلیت کاستن تأثیرات بازتابهای طیفی خاک
)2 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،53شماره  ،1فروردين ( 1401علمی  -پژوهشی)
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زمینهای بر روی تخمین پوشش گیاهی میباشد:
NIR−RED
= NDVI
رابطة ()3
NIR+RED
تعریف متغیرهای  NIRو  REDبکار رفته در رابطة باال در
پاراگراف قبل ارائه شده است .ارتباط دو شاخص  NDVIو

 MSAVI2در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است .تصویر
لندست  8مورداستفاده در تاریخ  2021 March 28توسط ماهواره
اخذ شده است .تمامی آنالیز سنجشازدور در سامانة Explorer
گوگل ارث انجین انجام شد ( https:// explorer. earthengine.
.)google. com

جدول  -2تعريف رياضی متغيرهای مرفومتريک محلی ،منطقهای و ترکيبی بکار رفته در اين مطالعه ()Florinsky, 2016; Khanifar & Khademalrasoul, 2020
نوع

مخفف (واحد)

تعریف

متغیر

)ES (m

بلندی از سطح دریا

گرادیان شیب

)G (º

زاویة بین صفحات افقی و مماسی

شیب***

)A (º

ارتفاع هموار

جهت

شده*

** G = arctan √p2 + q2

زاویة بین جهت شمالی و تصویر افقی بردار دو بعدی گرادیان در راستای گردش عقربههای
ساعت

محلی

q
) ( A = arctan
p

انحنای مقطع قائم دارای خط مماس مشترک با خط شیب
p2 r + 2 pqs + q2 t

انحنای قائم

)Kv (m-1

انحنای مماسی

)Kh (m-1

سطح ویژه حوزه

)SCA (m2m-1

مساحت باالدست یک کنتور واحد
الگوریتم جریان چند جهته

شاخص خیسی توپوگرافی

( TWIبدون واحد)

)TWI = ln(SCA/tan G

شاخص حمل رسوب

( LSبدون واحد)

SCA 0.4 sin G 1.3
( )LS = (1.4
( )
)
22.13
0.0896

(p2 + q2 )√(1 + p2 + q2 )3

Kv = −

انحنای مقطع قائم مماس بر خط کانتور
q2 r − 2 pqs + p2 t
) (p2 + q2 )√(1 + p2 + q2

Kh = −

منطقهای
ترکیبی

* متغیرهای محلی در یک نقطة مشخص از سطح توپوگرافیک تعریف میشوند.
** s ، r ، q ، pو  tمشتقهای جزئی از تابع ) z = f(x, yمیباشند :
∂z
∂z
∂2 z
∂2 z
∂2 z
=, q
=, r
=, t
=, s
∂x
∂y
∂x 2
∂y 2
∂x ∂y

=p

*** جهت شیب دایرهای با استفاده از رابطة زیر به یک متغیر پیوسته تبدیل شد :
𝜋
))) (𝐴∘ − 30
180
2

آناليز آماری

برای ارزیابی معنیداری تفاوت هرکدام از متغیرهای مرفومتریک
در بین مقیاسهای همسایگی مختلف از آزمون غیرپارامتریک
کروسکال  -والیس استفاده شد .از آزمون مقایسة چندگانه
پیشنهاد شده توسط ) Siegel and Castellan (1988برای تعیین
معنیداری تفاوت بین گروهها استفاده شده است .ارتباط بین
متغیرهای مرفومتریک و شاخصهای پوشش گیاهی با آنالیز

(( 1 − cos

همبستگی اسپیرمن بررسی و از بستة نرمافزاری " "corrplotدر
محیط برنامهنویسی  Rبرای نمایش گرافیکی ماتریس همبستگی
استفاده شد .بازآرایی ماتریس همبستگی باهدف شناخت الگوی
پنهان موجود در آن بر اساس الگوریتم خوشهبندی سلسلهمراتبی
با روش پیوند  Wardانجام گردید.
مدلسازی وضعیت پوشش گیاهی بر اساس متغیرهای
مرفومتریک با استفاده از روش  CARTانجام شد CART .یک

خنيفر و خادم الرسول :تأثير اندازة همسايگی بر متغيرهای مرفومتريک ...

(علمی  -پژوهشی)

روش مدلسازی ناپارامتریک میباشد چرا که برای کاربرد آن هیچ
پیشفرضی در مورد توزیع نمونهها وجود ندارد .این روش که
منجر به ایجاد یک درخت تصمیم با تقسیمات دوتایی میگردد،
بـرای پیشبینی متغیرهای وابسته نوع رستهای (مانند تیپهای
پوشش گیاهی) و نوع کمّـی (مانند شاخص )MSAVI2
قابلاستفاده است .یک مدل  CARTاز چندین گره تشکیل می
شود که باالترین گره را که دربرگیرندة تمامی نمونهها است را گره
ریشه میگویند .هر گره و نمونههای موجود در آن مطابق یک
معیار تصمیمگیری که بر اساس مقادیر یک متغیر مستقل ارائه
میگردد به دو گره شاخه تقسیم میشود .این روند تا رسیدن به
گرههای برگ موجود در پایینترین موقعیت درخت ادامه مییابد.
گرههای برگ نمایانگر پیشبینی مدل است و نمونهها موجود در
آنها دارای بیشترین میزان یکنواختی میباشد .قواعد مختلفی
جهت تنظیم رشد یک درخت تصمیم ارائه شده است ،بهعنوان
نمونه روشهای حداقل مربعات و حداقل انحراف مطلق در شیوة
رگرسیونی و شاخصهای جینی و آنتروپی در شیوة طبقهبندی
قابلاستفاده میباشد .در  CARTپارامترهای قابل تنظیم همچون
حداقل تعداد نمونه برای تقسیم گرههای شاخه ،حداقل تعداد
نمونه برای تولید گرههای برگ ،حداکثر تعداد گرهها ،حداکثر
عمق رشد درخت و نوع شاخص تنظیمی برای رشد درخت وجود
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دارد که میتوان آنها را بهینه کرد تا مدل ساخته شده دقّت
خوبی داشته باشد.
در این تحقیق الگوریتم  CARTدر دو شیوة رگرسیونی و
طبقهبندی همراه با انجام تنظیمات پارامترهای فوق اجرا گردید.
ارزیابی عملکرد پیشبینی مدلهای  CARTبا استفاده از روش
اعتبارسنجی متقابل ( )k = 5انجام و بر اساس آمارههای ضریب
تعیین ( )R2و خطای جذر میانگین مربعات ( )1RMSEدر شیوه
رگرسیونی و دقّت کلی ( )2OAو معیار کاپای کوهن ( )3CKدر
شیوة طبقهبندی مورد قضاوت واقع شدند.

نتايج و بحث
نقشة شاخص پوشش گیاهی  MSAVI2مربوط به سه زیر حوزة
آبخیز در شکل ( )2نمایشدادهشده است .پیکسلهایی که دارای
بیشترین مقدار این شاخص هستند با رنگ سبز مشخص شدند و
بیانگر حضور پوشش گیاهی سالم و با تراکم متوسط در آنها می
باشد .در مقابل با کاستن از ارزش  MSAVI2پیکسلها رو به رنگ
قرمزی متمایل میشوند و بر این داللت دارد که میزان پوشش
گیاهی رو به کاهش است .نتایج آنالیز آماری دادة MSAVI2
نمونهبرداری شده از این سه زیر حوزه در جدول ( )2ارائه گردید.
تعداد نمونهها تابعی از شکل و مساحت زیر حوزهها میباشد.

شکل  -2نقشة شاخص پوشش گياهی  MSAVI2محاسبه شده از تصوير ماهواره لندست  8برای سه زير حوزة آبخيز (تاريخ تصوير)2021 March 28 :

مقادیر میانگین  MSAVI2مربوط به SW1و  SW3نزدیک
به یکدیگر بوده و در مقایسه با مقدار میانگین مربوط به SW2
بسیار بیشتر میباشد .مقایسة چندگانه تأیید میکند که  SW2از
منظر پوشش گیاهی تفاوت معنیداری با دیگر مناطق دارد .این
مشاهده باتوجهبه میزان تفاوتهای ژئومرفولوژیکی و اقلیمی بین
ال قابلتوجیه است .بیشترین و کمترین مقدار
آنها کام ً
تغییرپذیری شاخص  MSAVI2به ترتیب در  SW1و SW2

مشاهده میگردد که با مقایسة شرایط این دو منطقه به نظر می
رسد دلیل عمده این تغییرات خصوصیات توپوگرافی باشد .در
 SW1میزان زبری زمین شدید بوده و در آن دامنهها دارای
گرادیان شیب و انحنای ناهمگونی میباشند که همین امر منجر
به تمایز مکانی خصوصیات خاک و متعاقباً پوشش گیاهی از طریق
کنترل توزیع آب میشود.

)1 Root Mean Square Error (RMSE
)2 Overall Accuracy (OA

)3 Cohen’s kappa (CK
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جدول  -3آناليز آماری دادة شاخص پوشش گياهی  MSAVI2محاسبه شده از تصوير ماهواره
لندست  8برای سه زير حوزة آبخيز
SW3

SW2

SW1

منطقه

179
0/094
0/316
0/183
0/039
21/4

122
0/061
0/181
0/109
0/018
16

149
0/050
0/419
0/212
0/084
39/6

a

b

a

تعداد نمونه
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف استاندارد
ضریب تغییرات ()٪
تفاوت معنیداری*

∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2
𝑁

آماره

√ = انحراف استاندارد *

میانگین کل نمونهها= 𝜇 ؛ مقدار هر نمونه = 𝑖𝑥 ؛ تعداد کل نمونهها = N

× 100

انحراف استاندارد
میانگین

= ضریب تغییرات )** (٪

*** تفاوت حروف بیانگر معنیداری تفاوت بین گروهها است.

نتایج آنالیز همبستگی اسپیرمن بین شاخصهای پوشش
گیاهی و متغیرهای مرفومتریک محاسبه شده در چهار مقیاس
همسایگی در شکل ( )3بهنمایشدرآمده است .مقادیر همبستگی
بین شاخصهای پوشش گیاهی  NDVIو  MSAVI2در مناطق
مورد بررسی بسیار باال و نزدیک به یکدیگر میباشد (.)r ≈0/82
مقادیر مربوط به  MSAVI2از مقادیر همارز آنها در  NDVIدر
مناطق  SW2و  SW3به طور میانگین  40و  52درصد کوچکتر
هستند .در  ،SW2شاخص  MSAVI2در مقیاسهای باالتر از 90

متر فقط با سطح ویژه حوزه ( )SCAو شاخص حمل رسوب
(فاکتور  )LSدارای همبستگی معنیداری در سطح آماری 0/001
میباشد .در دیگر منطقه ،در تمامی مقیاسهای همسایگی هیچ
ارتباط معنیداری بین شاخص  MSAVI2و متغیرهای
مرفومتریک مشاهده نگردید Zhan et al. (2012) .مشاهده نمودند
که  NDVIدارای همبستگی معنیداری با ارتفاع در چهار منطقة
مورد بررسی میباشد ،این در حالی است که هیچ رابطة
قابلتوجهی با گرادیان شیب ( )Gو جهت شیب ( )Aنداشت.

شکل  -3ماتريس مثلثی ضرايب همبستگی اسپيرمن بين متغيرهای مرفومتريک محاسبهشده در چهار مقياس همسايگی و شاخصهای پوشش گياهی در دو زير
حوزة آبخيز  SW2و  .SW3پيکسلهای رنگی بيانگر ضرايب همبستگی معنیدار در سطح آماری  0/001میباشد.

انجام آنالیز همبستگی بین متغیرهای مرفومتریک از دو
جنبه میتواند ارزشمند باشد :بررسی میزان تأثیر مقیاس
همسایگی بر آنها در مناطق مختلف و پدیدة همخطی که ناشی

از وجود همبستگی باال بین متغیرهای توضیحی است و ممکن
است منجر به کاهش کارایی مدلهای پیشبینی گردد .در ،SW2
همبستگی ارتفاع هموارشده ( )ESبا  Gمعنیدار نبوده و با افزایش

خنيفر و خادم الرسول :تأثير اندازة همسايگی بر متغيرهای مرفومتريک ...

(علمی  -پژوهشی)

مقیاس میزان آن کمتر میشود ،حالآنکه در  SW3با افزایش
مقیاس ضریب همبستگی بیشتر شده و در مقیاسهای باالتر از
 90متر معنیدار میباشد .در دو منطقة اشاره شده ES ،با
متغیرهای  ،Aانحنای مماسی ( SCA ،)Khو  LSفاقد همبستگی
قابلتوجهی است امّا در مقیاسهای باالتر از  150متر مشاهده می
گردد که این متغیر در  SW2با  Kvو در منطقة دیگر با شاخص
خیسی توپوگرافی ( )TWIرابطة معنیداری دارد .در  SW3متغیر
 Gبا  ،Kh ،Aانحنای قائم ( )Kvو  SCAفاقد همبستگی معنی
داری است .همانند چنین ارتباطی در منطقة دیگر به جز در مورد
Aهای محاسبه شده در مقیاس باالتر از  90متر نیز مشاهده می
شود .متغیر  Gیکی از دو پارامتر تشکیلدهندة  LSو  TWIمی
باشد ،بنابراین قابلانتظار است که با این دو متغیر همبستگی
معنیداری داشته باشد .مقادیر ضرایب همبستگی در  SW3در
تمامی مقیاسهای همسایگی نسبت به  SW2باالتر است که البته
این میزان تفاوت بین دو منطقه برای  LSقابلتوجه است .متغیر
 SCAدیگر پارامتر بکار رفته در محاسبة متغیرهای ترکیبی است
و بر عکس  ،Gبا  TWIمیزان همبستگی باالتری داشته و مقادیر
ضرایب آن در  SW2در تمامی مقیاسهای همسایگی نسبت به
منطقة دیگر باالتر است .متغیر  Khدر دو منطقة مورد بررسی
فقط با  SCAو  TWIدارای ارتباط معنیداری میباشد ولی در
منطقة  SW2همبستگی باالیی بین این متغیر و  LSنیز مشاهده
میگردد .جریانهای جانبی روی زمینی و درون خاکی ناشی از
گرانش در جایی که  Kh<0و  Kh>0است به ترتیب واگرا و
همگرا میشوند .بدین ترتیب ،ارتباط این متغیر با  TWIکه
نشاندهندة توزیع مکانی و وسعت مناطق اشباع زمین است ،کامالً
منطقی بوده و میزان همبستگی بین آنها با افزایش مقیاس
همسایگی بیشتر نیز میگردد .متغیر  LSکه در برخی از شرایط
خاص معادل فاکتور طول  -شیب معادلة بازنگری شده جهانی
فرسایش خاک بوده ،توزیع مکانی ظرفیت حمل رسوب را نشان
میدهد و مشخصاً همگرایی و واگرایی جریان را در نظر میگیرد
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( .)Wilson, 2018مقادیر  Kvبیانگر میزان تندی جریانها و در
نتیجه نرخ فرسایندگی و رسوبگذاری میباشند و در دو زیر حوزة
آبخیز مشاهده گردید که با  SCAو  TWIدارای همبستگی معنی
داری است .البته در منطقة  SW2از میزان این همبستگی با
افزایش مقیاس کاسته میشود بهگونهای در مقیاس  270متر این
همبستگی معنیداری خود را از دست میدهد.
نتایج آزمون کروسکال  -والیس ثابت میکند که بین
حداقل دو گروه از متغیر  Gو بهتبع آن دو متغیر ترکیبی در
مناطق  SW3 ،SW2و مجموع زیر حوزهها ( )TSWمیزان تفاوت
قابلتوجهی برقرار میباشد (جدول 4؛  .)p<0.01تفاوت بین
گروههای هر یک از متغیرهای  A ،ESو  Khدر تمامی مناطق
مورد بررسی بسیار کم و بدان معناست که این متغیرها چندان
تحتتأثیر مقیاس همسایگی نمیباشند .با افزایش مقیاس
همسایگی از میزان خمش سطح توپوگرافیک کاسته و مقادیر
مربوط به گرادیان شیب و انحنای رو به مقدار صفر متمایل می
شوند ،در نتیجه در مقیاس همسایگی باال سطح زمین هموارتر و
متعادلتر مدل میگردد .بر همین اساس در  SW1که یک زیر
حوزة آبخیز کوهستانی است ،این تصور اولیه بود که متغیرهای
مرفومتریک مربوط به آن بیشتر از دیگر مناطق تحتتأثیر تغییر
مقیاس همسایگی باشند امّا آنالیز آماری نشان داد که بین
گروههای هیچ یک از متغیرهای مرفومتریک مربوط به آن تفاوت
قابلتوجهی وجود ندارد (جدول Khanifar and .)4
) Khademalrasoul (2021دریافتند که از بین چهار متغیر ،A ،G
 Kvو انحنای مسطح تنها  Kvتحتتأثیر معنادار الگوی محاسباتی
ژئومرفومتری هستند .در مطالعة حاضر نیز مشاهده شد که در
سطح اطمینان  95درصد بین برخی از گروههای  Kvدر  SW3و
 TSWتفاوت وجود دارد .مقدار بزرگ کای  -اسکوئر مربوط به
 TWIدر  TSWبه این دلیل است که بین گروههای  SCAدر
همین منطقه تفاوت قابلتوجهی وجود داشت.

جدول  -4نتايج آزمون کروسکال  -واليس برای ارزيابی معنیداری تفاوت متغيرهای مرفومتريک در بين چهار مقياس
همسايگی ( 210 ،150 ،90و  270متر) در زير حوزههای آبخيز متفاوت
LS

TWI

SCA

Kv

Kh

A

G

ES

0/93
**12/80
**16/13
**14/54

7/45
**21/45
**32/21
**54/76

3/07
4/80
7/33
**13/32

1/61
0/16
*8/49
*6/20

0/09
1/03
1/63
0/38

0/95
7/06
0/06
2/65

4/39
**40/60
**32/54
**39/94

0/00
0/00
0/00
0/00

گروه

منطقه
SW1
SW2
SW3
TSW

 فرضیه صفر ( :)H0بین بکارگیری چهار مقیاس همسایگی در محاسبهی هر یک از متغیرهای مرفومتریک تفاوتی وجود ندارد. سلولهای مشخص شده با فونت درشت حاوی * و ** بیانگر مقادیر کای-اسکوئر معنیدار به ترتیب در سطوح  0/05و  0/01هستند(درجه آزادی = .)3

در بسیاری از پژوهشهایی که متکی بر کاربرد متغیرهای

مرفومتریک است به اندازة پنجرة همسایگی توجه نمیشود .نتایج
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مطالعة موردی ) Albani (2004بیانگر آن است که استفاده از
اندازه همسایگی  210×210( 7×7متر) یا بزرگتر منجر به کاهش
قابلتوجهی در تأثیر خطاهای ارتفاعی و درونیابی بر متغیرهای
مرفومتریک میگردد .اطالعات بسیاری از زبریهای
کوچکمقیاس زمین که میتواند بر کنترل فرایندهای هیدرو -
ژئومرفیک تأثیر بگذارند در یک پنجرة همسایگی بزرگ رقیق می
شود .دراینرابطه Roecker and Thompson (2010) ،نیز تأکید
کردند که در اندازههای همسایگی بزرگ ،متغیرهای مرفومتریک
زمین ممکن است اجزاء لندفرمها را به شکل صحیحی نشان
ندهند ،زیرا همسایگی شامل دادة  DEMخارج از منظر محلی
است.
نتایج مدلسازی رگرسیونی جهت پیشبینی  MSAVI2بر
اساس متغیرهای مرفومتریک در جدول ( )5ارائه گردیده است .در
 SW1میزان تفاوت بین هر یک از آمارههای نیکویی برازش مربوط
به مدلهای بهدستآمده در اندازههای همسایگی مختلف بسیار
ناچیز است زیرا  ESکه در این مدلها بهعنوان مؤثرترین
پیشبینیکننده برای  MSAVI2میباشد ،از تغییر مقیاس
همسایگی تأثیر بسیار اندکی میپذیرد (جدول  .)4در دو منطقة
دیگر ،مدلهای  CARTمبتنی بر متغیرهای  270×270متر منجر
به R2های  0/12و  0/10شده که نمایانگر آن بوده که این مدلها

در پیشبینی تغییرپذیری  MSAVI2در مقایسه با مدلهای
 CARTمبتنی بر متغیرهای  90×90متر قویتر میباشند که
منتج به R2های  0/04و  0/02گردیده است .بعد از ادغام دادة سه
منطقه ( ،)TSWعملکرد مدلهای  CARTبرازش یافته در تمامی
مقیاسهای همسایگی که دارای مقدار  R2برابر هستند ،در مقایسه
با مدلهای مربوط به سه زیر حوزه بهبود قابلتوجهی یافتهاند .در
این مدلها متغیرهای مرفومتریک به جزء  ESدر پیشبینی
 MSAVI2فاقد اهمیت میباشند و میزان تفاوت مقادیر R2
مدلها میتواند گواهی بر این بیان باشد .بلندی از سطح دریا یکی
از بااهمیتترین فاکتورهایی میباشد که از طریق کنترل بر
پارامترهای هواشناسی و فرایندهای تشکیل خاک با توزیع مکانی
گونه و تراکم پوشش گیاهی ارتباط دارد .مقدار  R2باالی مدلهای
 CARTمربوط به  TSWنیز به همین دلیل است چرا که زیر
ال متفاوتی جای گرفتهاند.
حوزههای آبخیز در طبقات ارتفاعی کام ً
) Azarnivand (1992نیز فاکتور کلیدی در تغییرپذیری پوشــش
گیاهی در مناطق کوهســتانی را تفاوت ارتفاع دانسته است و در
مطالعهای دیگر Moradi (1994) ،تأکید مینماید که نقش
متغیرهای مرفومتریک از جمله  Aو  Gدر دگرگونی پوشــش
گیاهی و خاک به میزان اهمیت ارتفاع نمیباشد ( Zaremehrjardi
.)et al., 2007

جدول  -5نتايج ارزيابی دقّت مدلهای ( CARTاعتبارسنجی متقابل  )5-foldدر پيشبينی  MSAVI2بر اساس متغيرهای
مرفومتريک محاسبه شده در چهار مقياس همسايگی در زير حوزههای آبخيز متفاوت
210×210 m

270×270 m

90×90 m

150×150 m

RMSE

R2

RMSE

R2

RMSE

R2

RMSE

R2

0/07550
0/01637
0/03709
0/05489

0/19
0/12
0/10
0/35

0/07548
0/01705
0/03806
0/05494

0/19
0/04
0/05
0/35

0/07628
0/01692
0/03787
0/05497

0/17
0/06
0/06
0/35

0/07572
0/01706
0/03871
0/05491

0/18
0/04
0/02
0/35

مدل
منطقه
SW1
SW2
SW3
TSW

 -سلولهای مشخص شده با فونت درشت نمایانگر دقیقترین نتایج است.

نتایج مدلسازی  CARTجهت طبقهبندی تیپهای گیاهی
بر اساس شاخص پوشش گیاهی و متغیرهای مرفومتریک در شکل
( )4ارائه گردیده است .تغییر اندازة همسایگی از  90به  270متر
منجر به افزایش مقدار ضریب کاپای مدلهای مبتنی بر تمامی
متغیرهای مرفومتریک از  0/73به  0/78شده است .میزان صحّت
طبقهبندی تیپهای گیاهی توسط مدل  CARTمبتنی بر
 MSAVI2حدود ًا  69درصد است که نسبت به بهینهترین مدل
مبتنی بر متغیرهای مرفومتریک به جزء  ESبه مقدار  9درصد
بیشتر میباشد .این نتایج بر اهمیت بسیار باالی  ESو MSAVI2
در طبقهبندی تیپهای گیاهی در مقایسه با دیگر متغیرهای
مرفومتریک تأکید میکنند (شکل  .)4با افزایش اندازة همسایگی

میزان عملکرد مدلهای مبتنی بر متغیرهای مرفومتریک به جزء
 ESبا یکروند نامنظم به طور قابلمالحظهای ارتقاء یافته است.
کمترین و بیشترین مقدار ضریب کاپا به ترتیب  0/30و  0/43می
باشد که مربوط به مدلهای برازش یافته در مقیاسهای  90و
 270متری هستند .با مشاهدة شکل ( )5میتوان دریافت که با
افزایش مقیاس همسایگی اهمیت متغیرهای مرفومتریک بهویژه
 Gدر مدل طبقهبندی تیپهای گیاهی افزایش گردیده است.
) Keyghobadi et al. (2020با استفاده از الگوریتم مدل جمعی
افزایشیافته مدلهایی برای شناسایی پراکنش رویشگاه گونههای
گیاهی در مراتع خضری دشت بیاض خراسان جنوبی به دست
آوردند که دارای ضریب کاپای باالی از  0/9بودند و در آنها

خنيفر و خادم الرسول :تأثير اندازة همسايگی بر متغيرهای مرفومتريک ...

(علمی  -پژوهشی)

متغیرهای مرفومتریک بکار نرفته در تحقیق حاضر همچون فاصلة
عمودی تا شبکة کانالی و عمق دره بیشترین تأثیر را بر پراکنش
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مکانی برخی از گونههای گیاهی داشتند.

شکل  -4نتايج ارزيابی صحّت مدلهای ( CARTاعتبارسنجی متقابل  )5-foldدر طبقهبندی تيپهای گياهی بر اساس شاخص  MSAVI2و متغيرهای مرفومتريک
محاسبه شده در چهار مقياس همسايگی در سطح کل منطقة مطالعاتی

در بهترین مدل برازش یافته ،متغیرهای ،)% 100( ES
( )% 53/86و  )% 29/19( LSدارای بیشترین ارتباط با توزیع
مکانی تیپهای گیاهی میباشند (شکل  .)5متغیر  Gاگرچه
مبتنی بر مشتقات درجه اول  DEMاست اما متفاوت با دیگر
مطالعات (همانند A-Xing, 2008; Roecker and Thompson,
 )2010دارای بیشترین حساسیت نسبت به اندازة همسایگی
هستند .متغیرهای مرفومتریک مرتبة دوم (انحناها) سهمی عمده
در کنترل پویایی آب یک سیستم خاک بهویژه در یک منظر
کوهستانی دارند امّا در این مدل از کمترین تأثیر در طبقهبندی
تیپهای گیاهی برخوردار بودند .البته تأثیر این متغیرها میتواند
بهصورت غیرمستقیم باشد ،چرا که تأثیر شناخته شدهای بر
تغییرپذیری مکانی خصوصیات خاک کلیدی همانند مقدار رطوبت
خاک ،اجزاء متشکلة خاک ،مادة آلی و ضخامت افق سطحی خاک
G

دارند ( .)Florinsky, 2016در همین راستا ،نتایج مطالعاتی همانند
) Ghorbani et al. (2009و ) Zare Chahouki et al. (2016در
مناطق مختلف نشان میدهد که خصوصیات خاک مهمترین
فاکتورهای محیطی مؤثر در پراکنش تیپهای گیاهی هستند .این
احتمال نیز برقرار میباشد که با بهکارگیری مقیاس همسایگی
بزرگتر نقش این متغیرهای مرفومتریک در مدلسازی پررنگتر
گردد که البته از جهت فیزیکی و نرمافزاری میتوان برای آن
محدودیت برشمرد .بهموازات افزایش پنجرة همسایگی پردازش
کامپیوتری سنگینتر شده و اگر منطقة مطالعاتی وسیع و یا وضوح
مکانی  DEMباال باشد ،برای محاسبة هر متغیر مرفومتریک نیاز
بهصرف زمان زیادی است .از سوی دیگر ،ممکن است بهکارگیری
پنجرة بزرگ در طبقهبندی رویشگاه گونههای گیاهی دارای
مساحت کوچک کاربردی نباشد.

شکل  -5نمودار اهميت نسبی متغيرهای مربوط به ضعيفترين (سمت چپ) و بهترين (سمت راست) مدل  CARTمبتنی بر متغيرهای مرفومتريک در پيشبينی
تيپهای گياهی

) پژوهشی-  (علمی1401  فروردين،1  شماره،53  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

 مهمترین پیشبینیکنندههاMSAVI2  وES کند که متغیرهای
در طبقهبندی تیپهای گیاهی در سطح کل منطقة مطالعاتی
 افزایش مقیاس همسایگی منجر به بیشتر شدن تأثیر دیگر.بودند
 در پیشبینی تیپهای گیاهی وG متغیرهای مرفومتریک بهویژه
 اهمیت مقیاس. گردیدCART در نتیجه ارتقاء عملکرد مدل
همسایگی در ارتباط با پوشش گیاهی در منطقهای با دامنة
تغییرات ارتفاعی کم نمود بیشتری مییابد اما در عمده مدلسازی
 نتایج.های مبتنی بر متغیرهای مرفومتریک نادیده گرفته میشود
کلی این مطالعه بهروشنی بیان میکند که کاربرد آنالیز چند
مقیاسی میتواند باتوجهبه منطقة مطالعاتی و متغیر هدف عملکرد
.مدلهای پیشبینی را افزایش دهد

سپاسگزاری
نویسندگان از همکاری ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
خوزستان بهویژه جناب مهندس رعیتپیشه کمال تشکر و
.قدردانی را دارند
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد
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نتيجهگيری
 نشان میMSAVI2 تحلیل آماری دادة شاخص سنجش از دوری
دهد که عوامل ژئومرفولوژیکی و اقلیمی میتوانند منجر به تمایز
 نتایج.تراکم و گونههای پوشش گیاهی زیر حوزههای آبخیز گردد
تحلیل همبستگی آشکار میکند که شکل و میزان اثرگذاری
 درMSAVI2 متغیرهای مرفومتریک بر شاخص پوشش گیاهی
.هر مقیاس همسایگی متفاوت و برای هر زیر حوزه گوناگون است
متغیرهای مرفومتریک مهمترین شاخصههای سطح زمین هستند
که میزان همبستگی بین آنها که میتواند بر عملکرد برخی از
 تابعی از تنظیمات،الگوریتمهای مدلسازی نیز تأثیر بگذارد
 نتایج آزمون.منطقة مطالعاتی و مقیاس همسایگی میباشد
 والیس بیانگر آن است که برخی از متغیرهای- کروسکال
 سطح،)Kv(  انحنای قائم،)G( مرفومتریک شامل گرادیان شیب
) و شاخصLS  شاخص حمل رسوب (فاکتور،)SCA( ویژه حوزه
) در بعضی از زیر حوزههای آبخیز بهTWI( خیسی توپوگرافی
میزان متفاوتی تحتتأثیر معنادار مقیاس همسایگی بکار رفته
 تأکید میCART  نتایج مدلسازی.برای محاسبة آنها میباشند
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