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زمینه و هدف :خاک از منابع طبيعي هر کشور است که در حفظ محيط و توليد غذا نقش مهمي دارد .افزايش و کاهش مقدار نيتروژن کل
خاک در اثر شيوه هاي مختلف کشاورزي ،ورود پساب صنعتي به آب و عوامل ديگر ،منجر به آلودگي ميکروبي خاک ،کاهش پوشش گياهي
و نقصان در محصوالت کشاورزي مورد نياز انسان ميشود .نقشهبرداري پراکنش مواد مغذي خاک به تصميمگيريهاي مديران کمک
ميکند .از آنجا که تحليل آزمايشگاهي اين متغيرها ،وقتگير و در مقياسهاي وسيع هزينهبر است ،تالشهايي براي مطالعه نيتروژن خاک
با استفاده از سنجشازدور انجام گرفته است .مطالعه حاضر به بررسي روش سنجش از دور و مدلهاي رگرسيون و جنگل تصادفي در پيش
بيني نيتروژن کل خاک در شرق شهرستان لنجان پرداخته است.
روش پژوهش :نقاط مرجع نيتروژن  50نمونه خاک از اليه  20-0سانتيمتري خاک سطحي بود که از منطقه موردمطالعه به روش
تصادفي نمونهبرداري شد .نيتروژن نمونهها پس از خشک شدن در دماي  25درجه ،عبور از مش  2و انتقال به آزمايشگاه ،بهمنظور مقايسه
نتايج نهايي بهدستآمده ،حاصل از ارزيابي زميني و سنجش از دور ،به روش کلدال اندازهگيري شد .تصوير ماهوارهاي سال  2019با
تصحيح هندسي و راديومتريک از باندهاي طيفي  2تا  7سنجندهي  OLIلندست ( 8رديف و گذر  164و  )۳7آبان  1۳98تهيه شد .پوشش
ابر براي تصاوير تهيه شده کمتر از  ٪10در نظر گرفته شد .براي کاهش اثر پراکندگي اتمسفر بر کيفيت اين تصاوير ،تصحيح تابش و
تصحيح اتمسفر با استفاده از مدل فلش انجام شد .شاخصهاي ماهوارهاي شامل ،NDWI ،RVI ،SAVI ،MSAVI ،EVI ،NDVI ،DVI
 SI3 ،SI2 ،SI1و  SBIاز تصوير ماهواره ايي استخراج شد و به همراه سه شاخص توپوگرافي شامل ارتفاع ،شيب و شاخص رطوبت
توپوگرافي ( )TWIبه مدل رگرسيون خطي چندگانه و جنگل تصادفي معرفي شد.
يافتهها :نقشه رقومي ارتفاعي منطقه مقاديري بين  1100تا  2050متر را در برگرفت .شيب منطقه ،در محدودههاي با شيب کم و پايينتر
از هشت درصد قرار دارد .مقادير عددي شاخص  TWIدر نزديکي مجاري آبي  0/77به دست آمد .مقادير شاخص  DVIو  EVIبا افزايش
پوشش گياهي افزايش داشت .شاخص  NDVIمقادير باالتر از  0/۳و شاخص  NDWIبهعنوان يک شاخص آبي ،مقدار حداکثري  0/77را
در مناطق غرقاب نشان داد .شاخص  SAVIتفکيکپذيري بااليي از نواحي بدون پوشش تا پوشش تنک و نواحي با پوشش گياهي قوي را
ارائه داد .شاخص  SBIو شاخصهاي سهگانه شوري  SIتغييرپذيري بسيار بااليي از جنبه پارامترهاي خاک در نواحي بدون پوشش نشان
داد .مدل رگرسيون نيتروژن خاک با سه شاخص  DVI ،RVIو  TWIبا مقدار معناداري آماري ( )p-valueبرابر با  0/04توليد شد .در مدل
جنگل تصادفي ،شاخصهاي گياهي و خاک نقش تعيينکنندهاي در ساخت مدل داشتند و مقدار ضريب تعيين ( (R2برابر با  0/44به دست
آمد.
نتايج :نيتروژن کل خاک نيز در پارامترهاي خاک با چگالي و با شن و رس از بافت خاک و در پارامترهاي توپوگرافي با ارتفاع و در
شاخصهاي طيفي با  RVI, SAVI, NDWI,NDVI ,EVIو  DVIدر سطح  0/01و با  SI3از شاخصهاي شوري در سطح 0/05
همبستگي دارد .در پارامترهاي خاک نيز سيلت با شن و رس در سطح  0/05و شن با رس همچنين چگالي با رس در سطح 0/01
همبستگي دارند .نتايج نشان داد که وضعيت توپوگرافي منطقه به همراه شاخصهاي بر پايه مادون قرمز نزديک و قرمز نقش بسزايي در
پيشبيني نيتروژن دارد .همچنين مقايسه نتايج حاصل از ارزيابي زميني و سنجش از دور نشان داد که در پيشبيني نيتروژن کل خاک،
اختالف معنيداري بين دو مدل و ارزيابي ميداني وجود ندارد و هر دو مدل نتايج نزديکي به ارزيابي ميداني داشتند.
کلید واژهها :شاخص طيفي ،مدلسازي ،تصوير ماهوارهاي لندست ،8-دادههاي زميني
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الکترومغناطيس تصاوير ماهوارهاي ،امواج مرئي و مادون

مقدمه
خاک در توليد غذا و حفظ و نگهداري محيط نقش

قرمز هستند که براي تعيين ويژگيهاي كيفي و كمي

مهمي دارد .افزايش و كاهش مقدار نيتروژن در خاک در

متغيرهاي مربوط به گياه ،خاک و آب استفاده ميشود

اثر شيوههاي مختلف كشاورزي ،منجر به آلودگي ميكروبي

(عباسي و همکاران .)۱۳۹۷ ،خصوصيات بازتابي خاک با

خاك ،كاهش شديد بهرهوري و سالمت خاك و نقصان در

رنگ خاک ،مقدار خاک بدون پوشش ،مقدار مواد آلي،

محصوالت كشاورزي مورد نياز انسان ميشود .با توجه به

مقدار رطوبت سطحي ،کانيشناسي و ترکيب مواد

نگرانيهاي زيستمحيطي و سالمتي و نقش اساسي خاک

شيميايي مختلف خاك ،توزيع اندازه ذرات ،ساختمان

و کيفيت آن در سالمت بومسازگان ،آگاهي از ميزان

خاك ،شرايط زهكشي ،ناهمواري سطح خاك و رسوبات

نيتروژن كل بهعنوان شاخص مهمي در كيفيت خاك و

بر جاي مانده بر سطح خاك تغيير ميکند .در سنجش از

محصوالت كشاورزي ضروري است (نوروزي و

دور از سطح زمين ،اعداد رقومي ارسالي از ماهواره در

همکاران.)۱۳۸۹ ،

برخي از قسمتهاي طيف الکترومغناطيس با بازتابهاي

در حال حاضر و در مقايسه با روشهاي مرسوم،

سطحي خاک داراي خصوصيات فيزيکي و شيميايي

فنآوري سنجش از راه دور داراي مزاياي زيادي در

متفاوت ارتباط بسيار نزديکي دارد (دياني و همکاران،

مشاهدات و بررسيهاي ميداني ،مقياسها و تحليلهاي

 .)۱۳۸۹باندهاي طيفي جديد فرصتي براي ارزيابي

كوتاه مدت و بلند مدت مکاني و زماني است و بنابراين

باندهاي طيفي لبه قرمز و شاخصهاي مربوط به لبه قرمز

ميتواند اطالعات طيفي از شور شدن خاك و نيتروژن كل

را فراهم ميکنند .چندين شاخص برگرفته از لبه قرمز

خاك را بارها و بارها با فواصل زماني كوتاه ارائه دهد.

براي پيشبيني جذب نيتروژن گياه حاصل شده است ،اما

درواقع دادههاي سنجش از راه دور با استفاده از

عملکرد آنها در پيشبيني نيتروژن کل خاک نامشخص

فنآوريهاي نقشهبرداري ديجيتالي خاك و مدلهاي

است .مبناي نظري پايش از طريق سنجش از دور ،بر

پيشبيني كننده آن فرصتهاي جديدي براي نظارت بر

اساس خصوصيات طيفي خاكهاي شور ،استوار است.

ويژگيهاي خاك مثل شوري و نيتروژن و بررسي

انعكاس خاك با افزايش شور شدن خاك در باندهاي

(Taghizadeh-

مادون قرمز با طول موج كوتاه از مادون قرمز قابلمشاهده

Mehrjardi et al., 2014; Jiang et al., 2018; Peng et
 .)al., 2019در طول چند سال گذشته تجهيزات جديدي

است ) .(Sidike et al., 2014; Elharti et al., 2016خاک

چگونگي توزيع آنها از فضا فراهم ميكند

براي توليد تصاوير ماهوارهاي ساخته شدهاند که ميتوانند
تصاويري مانند تصاوير  ۳۰( OLIمتر) و تصاوير

MSI

( ۱۰متر) ،با قدرت تفکيک مکاني و طيفي باالتر توليد
کنند .اين دادههاي سنجش از راه دور با ارائهي اطالعات و
سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

چشمانداز دقيق ،بهراحتي در دسترس هستند ،شفافيت
بااليي دارند و در بهبود فنآوري نقشهبرداري ديجيتالي در
طيف وسيعي از مقياسها مورد توجه قرار گرفتهاند
).(Zhang et al., 2019
فنآوري سنجش از دور براي مطالعه و بررسي خاک
نسبت به روشهاي اندازهگيري ميداني مرسوم روش
مؤثرتري است ) .(DengWei et al., 2009بخشي از امواج

بهطور مستقيم با چندين عامل محيطي فوق و آب و هوا و
شيب مرتبط است که پيشبيني کنندههاي مهمي براي
ويژگيهاي مکاني و زماني خواص خاک در مقياسهاي
بزرگ (منطقهاي ،ملي و جهاني) هستند ،به همين دليل اين
عوامل بايد در روشهاي فنآوري نقشهبرداري ديجيتالي
ادغام شوند ) .(Camera et al., 2017روشهاي مختلف
در فنآوري نقشهبرداري ديجيتالي ازجمله رگرسيون
چندگانه خطي ) ،(Wang et al., 2017کريجينگ

(Xu et

) al., 2018و مدل جنگل تصادفي) (Hengl et al., 2015
براي تخمين ويژگيهاي خاک استفاده شده است .مدل
جنگل تصادفي يک فن يادگيري محبوب است که در
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تحليل سنجش از دور به کار ميرود .اين مدل پايدارتر از

پيشبيني کننده اصلي هنگام نقشهبرداري نيتروژن كل

مدلهاي سنتي تک درخت است و ميتواند عملکرد را با

خاك در مناطق جنگلي و مناطق ديگر با پوشش گياهي

کاهش پديدههاي بيش از حد دانشي و بيش از حد مناسب

مشابه استفاده شود )2۰۱6( Belgiu & Dragut .استفاده از

تقويت کند ).(Zhang et al., 2019

مدل جنگل تصادفي در سنجش از دور را بررسي کردند.

دور و مدل جنگل تصادفي بهمنظور مدلسازي نيتروژن

زيرمجموعه كه بهطور تصادفي از نمونههاي آموزشي و

خاک انجام گرفته است Zhang .و همکاران ( )2۰۱۹در

متغيرها انتخاب شده است ،طبقاتي را با دقت باال در

مطالعهاي از مقادير نيتروژن كل خاك با استفاده از

سنجش از دور طبقهبندي و توليد ميکند .هدف کلي

دادههاي سنجش از دور (مقايسهي مدلهاي جنگل

مطالعه آنها ،بررسي استفاده از طبقهبندي کننده جنگل

تصادفي با پيشبيني كنندههاي مختلف) نقشه توزيع مکاني

تصادفي در سنجشازدور بود .اين بررسي نشان داد كه

تهيه نمودند .نمونهبرداري زميني را از خاک سطحي در

جنگل تصادفي ميتواند مقادير باالي دادهها را با سرعت و

 ۱۰۴مکان نمونهبرداري از زمينهاي کشاورزي منطقه

با موفقيت طبقهبندي كند .با اين وجود بهدقت نمونههاي

خاک سياه در شمال شرقي چين جمعآوري و تصاوير

آموزشي ايجادشده ،حساس است .اندازهگيري متغير

ماهوارهاي چند طيفي سنتينل  A2را نيز تهيه کردند .سپس،

شاخص پوشش گياهي در طبقهبندي با جنگل تصادفي

 2۱پيشبيني کننده ازجمله باندهاي اصلي ،شاخصهاي

مهم بوده و بهطور گسترده در موارد مختلف استفاده شده

طيفي طبيعي ،شاخصهاي لبه قرمز و متغيرهاي محيطي را

است Xu .و همكاران ( )2۰۱۸نيتروژن کل خاک را در

براي تخمين توزيع فضايي نيتروژن كل خاك با استفاده از

مزارع كوچك با استفاده از شاخصهاي طيفسنجي و

مدل جنگل تصادفي ،استفاده نمودند .نتايج اين مطالعه

کريجينگ رگرسيون برآورد نمودند .هدف از اين تحقيق،

نشان داد که روش سنجشازدور مبتني بر مدل جنگل

تجزيه و تحليل اثرات وضوح مکاني تصاوير مختلف

تصادفي قادر به ضبط دقيق تغييرات در نيتروژن كل خاك

سنجشازدور بر روي مدلهاي پيشبيني نيتروژن کل خاک

بوده و عملکرد مدل پيشبيني را ميتوان با ارائه انواع

در دو روستاي کوچک كوتاپالي و ماسوتي در جنوب هند

کافي از پيشبيني کنندههاي مناسب بهبود بخشيد Wang.و

بود .کريجينگ رگرسيون براي توصيف الگوي مکاني

همکاران ( )2۰۱۷مطالعهاي بهمنظور نقشهبرداري ازت کل

نيتروژن كل خاک (در عمق  ۰تا  ۱۵سانتيمتر) در ترکيب

خاک شهر لوشون در شمال شرقي استان ليائونينگ چين

با شاخصهاي طيفي با وضوح مکاني مختلف مورد

انجام دادند .در اين مطالعه از سه مدل جنگل تصادفي و

استفاده قرار گرفت .نتايج نشان داد استفاده از قدرت

سه مدل رگرسيون گام به گام چندگانه ۱۱۵ ،نمونه از

تفکيکهاي مکاني بسيار باال در نقشهبرداري ديجيتال

سطح خاک ( ۰-2۰سانتيمتر) ۱2 ،متغير (ازجمله

خاک ميتواند عملکرد مدل خاک و خصوصيات مکاني را

توپوگرافي ،آب و هوا و تصاوير سنجشازدور) و سپس از

بهبود بخشد .نتايج همچنين نشان داد مدلهاي پيشبيني

يک مجموعه اعتبارسنجي استفاده شد .ارزيابي دقيق نشان

خاک مبتني بر سنجشازدور از پتانسيل بااليي براي استفاده

داد ابتدا مدل جنگل تصادفي ،همراه با تمام متغيرهاي

در مديريت خاك مزارع كوچك برخوردار هستند.

محيطي ،بهترين عملکرد پيشبيني را دارد ،سپس استفاده

 Zhouو همکاران ( )2۰2۰در مطالعه خود بررسي

بهتنهايي از سنجشازدور و در آخر مدلي که فقط از

توانايي دادههاي چند زمانه سنتينل ۱-در پيشبيني کربن

ميکرد.

آلي خاک را با مقايسه عملکرد پيشبيني کننده جنگل

سنجشازدور و متغيرهاي محيطي حاصل بايد بهعنوان

تصادفي و تقويت مدل رگرسيون درختي در حوضه

متغيرهاي

توپوگرافي و اقليمي استفاده

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

در سالهاي اخير مطالعاتي با استفاده از سنجش از

طبقهبندي کننده جنگل تصادفي ،با استفاده از يک
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رودخانه شمال غربي چين انجام دادند .نتايج نشان داد که

هواي خشك با فصول نامنظم است .ازاينرو از نظر

دادههاي سنتينل ۱-در نقشهبرداري کربن آلي خاک

پوشش گياهي مانند ساير نقاط شهرستان تحت تأثير اين

سودمند بودند Mirchooli .و همکاران ( ،)2۰2۰بررسي

آب و هوا بسيار فقير بوده و گياهان خودرو در اين منطقه

تخمين کربن آلي خاک را با استفاده از تصاوير ماهوارهاي

شامل رويش انواع شيرمال ميشود .بهطور متوسط

و برخي از متغيرهاي ميداني براي آبخيز شازند ايران انجام

درجهحرارت ساليانه  +۱۴درجهي سانتيگراد و متوسط

دادند .نتايج نشان داد که شاخصهاي مبتني بر سنجش از

ميزان بارندگي ساليانه آن  ۱۱۵ميليمتر است .ميزان فشار

دور از پتانسيل کافي براي توليد برنامههاي مديريتي براي

هوا نيز  ۴۷۰ميليبار ميباشد .عمدتا بادهاي اين منطقه

حوزه آبخيز برخوردار نيستند ،بنابراين ميتوان مطالعات

جهت جنوب و جنوبغربي دارند .در اشكال  ۱و 2

بيشتري را براي يافتن مدلهاي پيشبيني معتبر براي کربن

موقعيت منطقه موردم طالعه و نقاط نمونهبرداري بر روي

آلي خاک انجام داد.

تصوير ماهوارهاي لندست نشان داده شده است.

صنعت پررونق كشاورزي با شيوههاي مختلف آن در
زرينشهر ميتواند موجب تغيير ميزان مواد مغذي ازجمله

نمونهبرداري ،آمادهسازي و اندازهگيري نيتروژن خاک

نيتروژن كل خاك و در نتيجه كمبود نيتروژن يا آلـودگي

براي انجام اين پژوهش ابتدا بازديد و بررسي منطقه مورد

ميكروبي خـاك زمـينهـاي كشـاورزي اين منطقه شود و

مطالعه صورت گرفت .نقاط نمونهبرداري با استفاده از

به اين ترتيب ميتواند با تأثير بر كيفيت خاك كشاورزي

اطالعات بهدستآمده از تصاوير رنگي ،نقشهها و اطالعات

بر محصوالت غذايي اين منطقه مؤثر باشد .با توجه به

آماري از منطقهي مورد مطالعه ،انتخاب شد .نمونهبرداري از

تمامي موارد ذکر شده ،هدف از اين پژوهش استفاده از

خاک بهصورت تصادفي در  ۱۵تا  ۱۷آبان ماه  ۱۳۹۸در

سنجش از دور در تخمين نيتروژن کل و استفاده از مدل

منطقهي زرينشهر بود .با توجه به اينکه مساحت منطقه

جنگل تصادفي و مدل رگرسيون و همبستگي براي بررسي

موردمطالعه زياد نبود ،در مجموع  ۵۰نمونه خاک از اليهي -۰

رابطه بين نيتروژن کل و باندهاي تصاوير ماهوارهاي و

 2۰سانتيمتري خاک با استفاده از بيل و بيلچه جمعآوري شد

همچنين مقايسهي نتايج حاصل با ارزيابي زميني است.

( Zhangو همکاران .)2۰۱2 ،نمونههاي خاک در هر ايستگاه از
پنج نقطه ،يكي در مركز و چهار نقطهي ديگر بهطور مساوي

مواد و روشها

در فاصله  ۰/۵متري از مركز و حدود  ۷۰سانتيمتري از

روش دستهبندي گروهي دادهها

يکديگر جمعآوري و سپس ترکيب شدند .موقعيت هريك از
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زرينشهر مركز شهرستان لنجان ،در بخش مركزي

نقاط توسط دستگاه  GPSثبت شد .خاك هر نقطه در کيسه

شهرستان واقع در  ۴۱كيلومتري جنوب غربي استان

مجزا و شمارهگذاري شده ،براي خشككردن به محل مناسب،

اصفهان بوده و يكي از قطبهاي توسعهي استان اصفهان

منتقل شدند .نمونهها با درب باز و زير و رو شدن و خرد شدن

در نظر گرفته شده است .زرينشهر در  ۳2درجه و 2۴

روزانه در دماي اتاق ( 2۵درجه سانتيگراد) خشک شدند.

دقيقه عرض شمالي خط استوا و  ۵۱درجه و  22دقيقه

سپس از الک با مش  2ميليمتر عبور داده شد و به آزمايشگاه

طول شرقي نصفالنهار گرينويچ واقع ميباشد .ارتفاع آن

منتقل شدند.

از سطح دريا  ۱۵۵۰متر و مساحت آن  ۹۰كيلومتر مربع

ميزان نيتروژن كل خاك با روش كجلدال اندازهگيري شد

است .بلندترين قله آن با ارتفاع  2۴۰۰متر از سطح دريا با

)Bremmer & Mulvancey, 1982؛ تفضلي و همکاران،

نام زرد مطبخ در قسمت شمال واقع است .زرينشهر به

.)۱۳۹6

دليل آنکه در فالت مركزي قرار گرفته است داراي آب و
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شکل  .1موقعيت منطقه موردمطالعه و ايستگاههاي نمونهبرداري

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

شکل  .2پراکندگي نقاط نمونهبرداري بر روي تصوير ماهوارهي لندست
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جدول  .1شاخصهاي مورد استفاده براي مدلسازي نيتروژن خاك
نوع

شاخص

رابطه
NIR − R

DVI
NDVI
EVI

گياهي

MSAVI
SAVI
RVI

آب

NDWI

توپوگرافي

TWI

خاک

مرجع

NIR − R
NIR + R
)2.5 × (NIR − R
NIR + 6 × R − 7.5 × B + 1
))2 × NIR + 1 − sqrt((2 × NIR + 1)2 − 8 × (NIR − R
2
NIR − R
(NIR + R + 0.5) × 1.5
NIR
R
NIR − SWIR
NIR + SWIR
a
( Ln
)
tan b

SI1

G×R

SI2

(G2 + R2 + NIR2 )0.5

SI3

(G2 + R2 )0.5

SBI

(R2 + NIR2 )0.5

Sulistyo et al., 2017

Xu, 2018
Luca, 2011

Khan & Abbas, 2007

(عبارات  B ،G ،Rو  NIRبه ترتيب نشاندهندهي باندهاي قرمز ،سبز ،آبي و مادون قرمز نزديک و  aو  bنشاندهندهي شيب باال دست و شيب محلي است)

محاسبه شاخصهاي ماهوارهاي و توپوگرافي

لندست است .شاخص رطوبت توپوگرافي ( )TWIو شيب

در اين مطالعه ،از شاخصهاي طيفي و توپوگرافي

با استفاده از نرمافزار  ArcGIS 10.5توليد شد .جدول ۱

براي توليد ورودي مدلهاي تخميني نيتروژن كل خاک

نشاندهندهي شاخصهاي مورد استفاده و معادله آنها

استفاده شد .شاخصهاي طيفي بر اساس هدفي که براي

ميباشد.

آن طراحي شدهاند به شاخصهاي گياهي ،آبي ،خاک
تقسيم ميشوند .شاخصهاي طيفي موردنظر توليد و در

مدلسازي پراکنش نيتروژن با استفاده از مدلهاي رگرسيون

فرآيند مدلسازي استفاده شد .براي نيتروژن كل خاك،

و جنگل تصادفي

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

تصوير ماهوارهاي سال  2۰۱۹همزمان با برداشتن

بهمنظور اجراي مدل رگرسيون ،ابتدا توزيع نرمال

نمونههاي زميني با تصحيح هندسي و راديومتريك از

پارامترها با استفاده از آزمون شاپيرو -ويلک در نرمافزار

باندهاي طيفي  2تا  ۷سنجندهي  OLIماهواره لندست از

 SPSS 22مورد بررسي قرار گرفت

(Hanusz et al.,

سامانه متن باز با حافظه ابري گوگل ارث انجين تهيه شد.

) .2016سپس از آزمون همبستگي اسپيرمن براي شاخص-

با انجام مرور منابع و همچنين لزوم بهرهگيري از

هاي غير نرمال و آزمون پيرسون براي شاخصهاي نرمال

مجموعهاي از شاخصهاي ماهوارهاي ،تعداد  6شاخص

استفاده شد تا موارد داراي همبستگي باالي  ۰/۸از فرآيند

گياهي ،يک شاخص آب و  ۴شاخص خاک انتخاب

مدلسازي به روش رگرسيون خطي چندگانه کنار گذاشته

شدند .عالوه بر شاخصهاي ماهوارهاي ،سه پارامتر شيب،

شوند ) .(Islam & Toor. 2019در نهايت با انتخاب روش

شاخص مدل رقومي ارتفاعي و شاخص رطوبت

 stepwiseدر ورود اليههاي اطالعاتي به مدل رگرسيوني

توپوگرافي نيز توليد و در اين تحقيق مورداستفاده قرار

خطي چندگانه ،فرآيند مدلسازي در نرمافزار

SPSS 22

گرفت .اليهي ارتفاع بر اساس دادههاي جمعآوري شده

انجام شد (محمدي و همكاران .)۱۳۹۹ ،ميزان معنيداري

توسط ماهواره استر توليد شد .در اين اليه ،اندازه سلولها

پارامترها و مدل توليد شده با استفاده از آزمون  tدر سطح

برابر  ۳۰متر و منطبق بر سلولهاي تصاوير ماهواره

 ۰/۰۵موردبررسي قرار گرفت .همچنين ميزان تورم
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واريانس ( )VIFبين  ۰/2تا  ۱۰بهعنوان معياري از وجود

بيثباتي در الگوريتمهاي تصميمگيري ميگردد

همخطي بين پارامترها در نظر گرفته شد .جنگل تصادفي،

 )al., 2012براي اجراي اين مدل از افزونه  RFدر نرمافزار

يک الگوريتم يادگيري ماشين با قابليت استفاده آسان است

 QuantumGISاستفاده شد .براي اجراي اين دستور ،ميزان

که اغلب اوقات نتايج بسيار خوبي را حتي بدون تنظيم

اهميت پارامترهاي ورودي به همراه ضريب تعيين بهعنوان

پارامترهاي مورد نظر ،فراهم ميکند .براي اجراي مدل

معياري از صحت مدل توليد شد .براي اعتبارسنجي روش

جنگل تصادفي نيز از افزونه مدل جنگل تصادفي در نرم-

با دادههاي ميداني ،به مقايسه نتايج آنها با مقادير به دست

افزار  Quantum GISاستفاده شد

(Santos Silva et al.,

) .2020تحليل خروجيهاي اين مدل بر اساس اهميت
نسبي پارامترها و دو شاخص ضريب تعيين ( )R2و
ميانگين مربع خطاها ( )RMSEارزيابي شد (محمدي و
همكاران .)۱۳۹۹ ،عالوه بر موارد ذکر شده ،پيشبيني
مدلهاي مورد استفاده با نقاط واقعي اندازهگيري شده در
آزمايشگاه مقايسه شد تا ديد بهتري از توان دو مدل مورد
استفاده در پيشبيني مقادير نيتروژن به دست آيد.
جنگل تصادفي ،يک الگوريتم يادگيري ماشين با
قابليت استفاده آسان است که اغلب اوقات نتايج بسيار
خوبي را حتي بدون تنظيم پارامترهاي مورد نظر ،فراهم
ميکند .هم براي دستهبندي و هم رگرسيون قابل استفاده
ميباشد و جنگلي را بهصورت تصادفي ميسازد که
گروهي از درختهاي تصميم هستند .از تعداد زيادي
درختهاي تصميمگيري براي رسيدن به نتيجه نهايي
استفاده ميکند .هر درخت با استفاده از يک نمونه تصادفي
انتخاب ميشود .يک زيرمجموعه تصادفي از پيشبينيهاي
ورودي در هر مجموعه از درخت براي تقسيم کردن به
يک گروه جديد ايجاد ميشود (

( Nitze et

آمده در آزمايشگاه پرداخته شد.
ارزيابي صحت مدل

با توجه به موقعيت نقاط نمونهبرداري در منطقه مورد
مطالعه ،تعداد  ۸۰درصد از دادهها مربوط به موقعيتهاي
معين ،بهعنوان دادههاي آموزشي و بهمنظور ايجاد مدل و
 2۰درصد ديگر دادهها ،بهطور كامل ،مستقل از دادههاي
آموزشي و متعلق به مناطق جديد بهمنظور دادههاي آزمون
و ارزيابي اعتبار مدلهاي توليد شده ،به كار رفت

(Kisi et

) .al., 2006براي مقايسهي عملكرد مدل جنگل تصادفي از
اهميت نسبي پارامترها و شاخصهاي ريشه ميانگين
مربعات خطا كه از معادلهي  1محاسبه ميگردد و ضريب
تعيين استفاده شد .در معادلهي  j ،1برابر تعداد كل
مشاهدات Qi ،برابر با مقدار مشاهدهاي هر داده Pi ،برابر
با مقدار پيشبيني شده براي داده مورد نظر است .مقادير
 RMSEمنفي نيستند و از صفر تا بينهايت متغير ميباشند.
مقادير كم  RMSEنشانهي دقت باالي مدل است.
()۱
∑𝑗 (𝑂𝑖 − 𝑃𝑖)2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1
𝑗

Amini Khoei and

) .)Abdollahpouri 2017اگر در اين روش هر نمونه  Xرا
بهصورت جداگانه در نظر بگيريم ،هر درخت يک

نتايج و بحث

با بيشترين تعداد راي درختان ،روي ورودي  Xبهعنوان

تخمين نيتروژن کل و استفاده از مدل جنگل تصادفي و

رده نمونه انتخاب ميگردد .بنابراين هر درخت بهصورت

مدل رگرسيون و همبستگي براي بررسي رابطه بين

جداگانه يک پيشبيني کالس را نشان ميدهد و به اين

نيتروژن کل و باندهاي تصاوير ماهوارهاي و همچنين

صورت کالسي که داراي بيشترين تعداد باشد پيشبيني

مقايسهي نتايج حاصل با ارزيابي زميني بود .نقشههاي

مدل مورد نظر را انجام ميدهد .از اين رو اين روش يکي

شاخصهاي ماهوارهاي و توپوگرافي در شکل  3نمايش

از روشهاي سازگار با تغييرات بوده و سبب از بين رفتن

داده شده است .مدل رقومي ارتفاعي منطقه مقاديري بين

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

پيشبيني را براي رده نمونه  Xارائه ميدهد و در نهايت

هدف از اين پژوهش استفاده از سنجش از دور در
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 ۱۱۰۰تا  2۰۵۰متر را در برگرفته است .قسمتهاي مرتفع

نتايج مشاهدات ميداني و اندازهگيري آزمايشگاهي

منطقه بيشتر در قسمتهاي شمالي و شرقي واقع شده

نيتروژن خاک نشان داد مقادير به دست آمده از نيتروژن

است و نقاط نمونهبرداري در اين تحقيق در دامنه جنوبي

بهطور متوسط برابر با  ۰/۱2بود که با توجه به مقادير

اين قسمتهاي مرتفع در حاشيه رودخانه زايندهرود

حداقل و حداکثر و همچنين انحراف معيار باالي به دست

پراکنده شده است .شيب منطقه در محدودههاي پايينتر از

آمده از آن اينطور ميتوان استنباط کرد که مقادير نيتروژن

هشت درصد قرار دارد .بهطور کلي نواحي نمونهبرداري

خاک از تغييرپذيري بسيار بااليي در نقاط نمونهبرداري

در اين منطقه را ميتوان در محدودههايي با شيب کم و به

برخوردار است .در جدول  2نتايج حاصل از نمونهبرداري

اصطالح مناطق دشتي متصور شد .با اين حال براي تعيين

و پيشبيني مدلسازي رگرسيون و جنگل تصادفي نيتروژن

اثر مجاري و راه آبها که بر رطوبت خاک نيز اثرگذار

نشان داده شده است.
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است ،شاخص  TWIمحاسبه و براي استفاده در اين

از آنجا که بررسي ميزان همبستگي بين کليه پارامترها

تحقيق استفاده شد .نواحي با مقدار عددي باال در اين

نيازمند آگاهي از توزيع نرمال و غير نرمال آنها و در

نقشه نشاندهنده نواحي هستند که به دليل نگهداري آب

نتيجه انتخاب آزمون همبستگي مناسب با آن است ،آزمون

(عمل بهصورت راه آبهاي کوچک) از توان باالتري براي

توزيع نرمال با استفاده از دو شاخص کولموگروف-

جذب و نگهداري رطوبت برخوردار هستند .مقادير عددي

اسميرنوف و شاپيرو-ويلک محاسبه گرديد .آزمون

اين شاخص در نزديکي مجاري آبي به  ۰/۷۷و کمترين

شاپيرو-ويلک (جدول  )3نشان داد که غير از  RVIو

مقدار آن در نواحي کوهستاني و تخت سنگي که از توان

 MSAVIو دو شاخص توپوگرافي  DEMو  ،TWIساير

بسيار پاييني براي نگهداشت آب برخوردار هستند با مقدار

پارامترهاي مورد بررسي داراي توزيع نرمال بودند .بر

حدودي برابر با  ۰/۱۴بهدستآمد .با افزايش مقدار توده

اساس آزمون همبستگي ،باالترين همبستگي بين باندهاي

گياهي در منطقه ،مقادير کليه شاخصهاي گياهي افزايش

ماهوارهاي  2تا  ۷به دست آمد ،به صورتي که باندهاي

يافت .بهطور مثال ،شاخص  DVIمقادير بيشتر از  ۱2را در

ماهوارهاي نهتنها با يکديگر بلکه با بسياري از شاخصهاي

نواحي که از تراکم پوشش گياهي بااليي برخوردار هستند

محاسبهشده ،مانند  RVIو  ،NDVIهمبستگي معنيداري

از خود نشان داد .شاخص  RVIتفکيک دو ناحيه با

در سطح يک درصد را نشان دادند .از اينرو ،تنها باند 6

پوشش گياهي قوي و پوشش گياهي ضعيف را بهخوبي به

ماهوارهي لندست براي اجراي مدل رگرسيون خطي

تصوير کشيد .شاخص  EVIبا افزايش زيست توده سبز و

چندگانه استفاده شد .نتايج همبستگي پارامترها نشان

حضور پوشش گياهي افزايش چشمگيري را از خود نشان

ميدهد نيتروژن كل خاك نيز در پارامترهاي خاك با

داد بهطوري که با عبور از مناطق بدون پوشش شرقي به

چگالي و با شن و رس از بافت خاك و در پارامترهاي

سمت جنگلهاي دست کاشت و سپس اراضي کشاورزي

توپوگرافي با ارتفاع و در شاخصهاي طيفي

باRVI, ,EVI

جنوبي به تدريج بر مقادير اين شاخص اضافه شد.

 SAVI, NDWI,NDVIو  DVIدر سطح  ۰/۰۱و با  SI3از
شاخصهاي شوري در سطح  ۰/۰۵همبستگي دارد.

جدول  .2مقايسه نتايج حاصل از نمونهبرداري و پيشبيني مدلسازي نيتروژن (برحسب درصد)
مقدار كمينه

مقدار بيشينه

ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

نمونه ميداني نيتروژن

۰/۰2

۰/2۷

۰/۱2

۰/۰6

۰/۵۱

مدل جنگل تصادفي نيتروژن

۰/۰2

۰/۳۰

۰/۱6

۰/۰۹

۰/۵۴

مدل رگرسيوني نيتروژن

۰/۰2

۰/۳۰

۰/۱۵

۰/۰۹

۰/۵۹
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جدول  .3نتايج آزمون نرماليته شاپيرو-ويلک بر روي اليههاي ورودي به مدل رگرسيون
گروه شاخص

باند ماهوارهاي

شاخص
باند 2
باند ۳
باند ۴
باند ۵
باند 6
باند ۷
EVI
RVI
SAVI
SBI
SI1

شاخص ماهوارهاي

SI2
SI3
NDWI
NDVI
MSAVI
DVI
DEM

شاخص توپوگرافي

Slope
TWI

مدل نيتروژن خاک با سه شاخص  DVI ،RVIو

شاپيرو -ويلک
آماره

درجه آزادي

سطح معنيداري

0/947
0/968
0/973
0/982
0/968
0/966
0/956
0/893
0/939
0/971
0/926
0/987
0/987
0/931
0/956
0/311
0/926
0/898
0/929
0/806

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

0/026
0/2
0/296
0/637
0/192
0/165
0/058
00/0
0/013
0/247
0/004
0/84
0/836
0/006
0/058
00/0
0/004
00/0
0/005
00/0

TWI

خطي چندگانه پارامتري كه با بقيه پارامترها همخطي دارد،

ايجاد شد .هر سه شاخص به همراه مقدار ثابت توليد شده

رگرسيون آن را از مدل خارج نموده و فقط پارامترهاي

از معنيداري بسيار بااليي برخوردار بودند ( p-valueکمتر

معنيدار را نگه ميدارد .بدين ترتيب در مدل نيتروژن ،دو

از  .)۰/۰۵ميزان هم خطي پارامترهاي استفاده شده در مدل

شاخص گياهي با يک شاخص توپوگرافي بهعنوان پارامتر

نيز در محدوده مناسب قرار دارد .مقدار  p-valueبه دست

اساسي پيشبيني کننده مورد

استفاده قرار گرفتند.

توان بسيار باالي مدل ايجاد شده براي تخمين نيتروژن در

پيشبيني ميزان نيتروژن خاک در شکلهاي  4و  5نشان

منطقه مورد مطالعه است .نتايج حاصل از مدل رگرسيوني

داده شده است .در مدل جنگل تصادفي توليد شده براي

خطي چندگانه توليد شده براي پيشبيني ميزان نيتروژن

نيتروژن شاخصهاي  SI3 ،RVI ،DVIو  ،MSAVIاز

خاک در جدول  4نشان داده شده است.

باالترين دقت در توصيف پراکندگي نيتروژن برخوردار

بهطور کلي ميتوان بيان کرد که مدل رگرسيون خطي

بودند؛ حال آنکه پارامترهاي ارتفاعي و باندهاي ماهوارهاي

چندگانه از توان بسيار بااليي براي پيشبيني ميزان نيتروژن

کمترين ميزان اهميت در مدل ساختهشده را داشتند .با

با بهکارگيري تعداد پارامترهاي کم برخوردار است .با

توجه به اهميت پارامترهاي ورودي ،مدل جنگل تصادفي

توجه به آنكه در مدل رگرسيون خطي چندگانه همه

با مقدار ضريب تعيين برابر با  ۰/۴۴به توليد نقشه

پارامترها وارد ميشوند ولي فقط پارامترهاي معنيدار باقي

پيشبيني پراکندگي نيتروژن در منطقه پرداخت.

ميمانند و بقيه حذف ميشوند ،با تشخيص رگرسيون

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

آمده براي مدل نيتروژن برابر با  ۰/۰۰است که نشان دهنده

نتايج حاصل از اجراي مدل جنگل تصادفي براي
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جدول  .4نتايج مدل رگرسيون خطي چندگانه توليد شده براي نيتروژن
ضرايب غيراستاندارد
B

Std. Error

مقدار ثابت

40/0

0/030

ضرايب استاندارد

t

سطح معنيداري

1/362

0/044

هم خطي
حد

VIF

DVI

1/509

0/209

1/646

7/215

0/000

0/452

10/001

RVI

0/096-

0/022

0/909-

4/342-

0/000

0/254

8/268

TWI

0/010

0/003

0/271

0/347

0/002

0/345

7/422

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

Sig.

رگرسيون

0/129

3

0/042

35/587

0/000

باقيمانده

0/056

46

0/001

کل

185/0

49
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شکل  .3نقشههاي شاخصهاي ماهوارهاي و توپوگرافي
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شکل  .4نقشه پراکندگي نيتروژن كل خاك با استفاده از جنگل تصادفي
F6
Slope
DEM
F4
NDVI
SI2
SBI
EVI
SI3
DVI

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

شکل  .5نمودار ميزان اهميت پارامترهاي ورودي و صحت مدل جنگل تصادفي ايجاد شده براي نيتروژن كل خاک

نتيجه گيري

گيرند .نتايج به دست آمده در اين تحقيق همسو با نتايج به

همراه برخي از دادههايي که در تعيين پارامترهاي خاک

Periasamy & Shanmugam, 2017؛

Alexakis et al.,

اثرگذار هستند (خصوصاً پارامترهاي توپوگرافي) براي

 )2018نشان داد که ترکيب باندهاي ماهوارهاي ،شاخص-

ايجاد مدل پيشبيني کننده پارامتر نيتروژن مورد استفاده

هاي مستخرج از آنها و برخي پارامترهاي توپوگرافي

قرار گيرد .يافتههاي اين تحقيق نشان داد که مدل

مانند شيب ،ارتفاع و وضعيت آبراهها (که ميزان رطوبت

رگرسيوني با استفاده از بخشي از اليههاي بدون همخطي

خاک را تعيين ميکند) ميتواند به تخميني نزديک به

و جنگل تصادفي با استفاده از کليه اليههاي ورودي

صحيح از پراکندگي مقدار نيتروژن خاک نائل شود .اگرچه

ميتواند براي پيشبيني مقادير نيتروژن مورد استفاده قرار

شاخصهاي بر پايه مادون قرمز نزديک و قرمز بيشتر در

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

هدف اين مطالعه اين بود تا توان سنجش از دور به

دست آمده در مطالعات )Elhag & Bahrawi, 2017؛
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زمينه بررسي تغييرات پوشش گياهي مورد استفاده قرار

پور و رحتمي ( )2019نشان دادند که ترکيب اين پارامترها

ميگيرند ) ،(Robinson et al., 2017اما نتايج حاصل از

ميتواند به توليد نتايج دقيقتر از نيتروژن در خاک منجر

اين مطالعه همسو با نتايج مطالعاتي از قبيل رحتمي و

شود.

حمزه پور؛ آسفيو و همکاران نشان دادند که بازتابهاي

بهطورکلي ،اينطور ميتوان استنباط کرد که شرايط

زميني برداشتهشده در اين دو طول موج ،عالوه بر پوشش

فيزيکي و شيميايي منطقه نقش مؤثرتري در ساخت مدل

گياهي نقش مهمي در تعيين پارامترهاي فيزيکي و

براي تخمين نيتروژن كل ايفا ميکند .به عبارت ديگر،

شيميايي خاک دارند (Hamzehpour, 2017 & Rahmati؛

آگاهي از شرايط خاک در يک منطقه مورد مطالعه باعث

 .)2018 Asfaw et al 2018.بهطور مثال ژانگ و همکارن؛

ميشود تا پارامترهاي دخيل در مدل به بهترين شيوه

پنگ و همکاران ( )2۰۱۹نشان دادند که هر دو مجموعه

انتخاب شوند و در نتيجه به مدل دقيقتري دست يافت.

از شاخصهاي گياهي (شاخصهاي مبتني بر باندهاي

در اين مطالعه ،تمرکز اصلي بر تعامالت بين باندهاي

مادون قرمز نزديک و قرمز مانند  RVIو  NDVIو

مادون قرمز نزديک و باند قرمز گمارده شد .از آنجا که اين

همچنين شاخصهاي مبتني بر خط خاک مانند )MSAVI

دو محدوده طيف الکترومغناطيس از توان بيشتري براي

از توان بسيار بااليي براي تعيين تغييرپذيري نيتروژن خاک

تعيين پارامترهاي گياهي برخوردار هستند انتظار ميرود تا

Peng et al.; Zhang et al.

انتخاب محدودههايي از طول موج مادون قرمز با طول

) .)2019در مدلسازي نيتروژن كل ،اختالف ناچيزي بين

موج کوتاه و توليد شاخصهايي که بر پايه اين معيارها

دو مدل مشاهده شد و هر دو مدل نتايج نزديكي به

هستند به نتايج دقيقتري از نيتروژن كل خاك منجر شود.

اندازهگيري زميني داشتند .اين نتايج را ميتوان همسو با

از نتايج بسيار متفاوت از مدلها و دادههاي ورودي متنوع

نتايج ژانگ و همکاران ()2019؛ فتحي زاده و همکارن

در مناطق مختلف ،اينطور استنباط ميشود که با

( )2019و وانگ ( )2020در نظر گرفت که در آن نشان

جمعآوري حجم بسياري از دادهها بهشرط عدم وجود

دادند ترکيب باندها و شاخصهاي ماهوارهاي به همراه

همخطي بين آنها ميتوان در نهايت به مدلهاي دقيقتري

شاخصهاي توپوگرافي از توان باالتري براي تخمين

از پارامترهاي خاک دست يافت .اين امر را ميتوان در

نيتروژن نسبت به ساير پارامترها برخوردار هستند ( Zhang

زمينه بهکارگيري مدلهايي که بر پايه ماشين يادگيري

et al. 2019; Fathizad et al. 2019; Wang et al. 2020
(2019؛ مطالعاتي از قبيل پنگ و همکارن ( )2019و حمزه

هستند به خوبي مشاهده کرد.

برخوردار هستند

(2019
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Background and Aim: Soil is one of the important natural resources of any country, which
plays an important role in preserving the environment and producing food. Increasing and
decreasing the amount of total soil nitrogen due to various agricultural methods, the entry of
industrial wastewater into water and other factors, leads to microbial contamination of soil,
reduced vegetation and deficiency in agricultural products needed by humans. Mapping soil
nutrient distribution helps mangers in decisions. Since laboratory analysis of these parameters is
time consuming and costly across large scales, attempts have been made in recent years to study
soil nitrogen based on remote sensing techniques. In this regard, the present study investigated
the applicability of remote sensing predicting soil total nitrogen in the east of Lenjan city.
Method: Nitrogen reference points were identified by analyzing 50 randomly-selected surface
soil samples from 0-20 cm depth. Nitrogen of soil samples was measured by Kjeldahl method
after drying soil at 25 ° C, passing through a 2 mm mesh sieve and transferring to the laboratory,
to compare the final results obtained from field sampling and remote sensing technology. Landsat
8 OLI Satellite Image of 2019 (Path 164/Row 37) was obtained and geometric and radiometric
correction were applied. Cloud cover for image provided was less than 10%. To reduce the effect
of atmospheric diffusion on the quality of image, radiation and atmospheric correction were
performed using the FLASH model. the Landsat-8 satellite image (rows 164 and 37) taken on 15
Sep. 2019 and along with three topographic indices of elevation, slope and topographic wetness
index (TWI) were introduced to the multiple linear regression and random forest models.
Results: The digital elevation map of the area showed elevation values between 1100 and 2050
meters. The slope of the study area was less than eight percent. Numerical values of TWI index
near water bodies were found to be 0.77. DVI and EVI index values increased with increasing
vegetation cover. NDVI index showed values higher than 0.3 and NDWI index as a water index
showed a maximum value of 0.77. The SAVI index showed high differences from areas without
cover to sparse cover and areas with strong vegetation. SBI index and SI salinity indices showed
very high variability in terms of soil parameters in barren lands. Nitrogen regression model was
built using three indices RVI, DVI and TWI with p-values of 0.049 and 0.00, respectively. In the
nitrogen random forest model, however, plant and soil indices played a more important role in
model construction with an of r2 value of 0.44.
Conclusion: Total soil nitrogen in soil parameters showed correlation with density and sand and
clay from soil texture and in topographic parameters with elevation and spectral indices with EVI
RVI, SAVI, NDWI, NDVI and DVI at the level of 0.01 and with SI3 of salinity indices at the
0.05 level. In soil parameters, silt is correlated with sand and clay at the level of 0.05 and sand
with clay as well as density with clay are correlated at the level of 0.01. The results of this study
showed that the topographic condition of the region along with red and near infrared-based
indices had a significant role in predicting soil total nitrogen. Results also showed a slight
difference was observed between the two models in predicting soil nitrogen.
Keywords: Spectral Index وModeling, Landsat 8 satellite image, Terrain data
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