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چکیده
نیاز به اطالعات دقیق و با کیفیت خاک بهدلیل کاربرد در برنامهریزیهای کشاورزی در حال افزایش است .هدف این تحقیق
برآورد رنگ و بافت خاک با استتتفاده از اطالعات تصتتاویر ماهوارهای بهعنوان دادههای ورودی رگرستتیون بردار پشتتتیبان و
رگرسیون درختی میباشد .در پژوهش حاضر ،شاخصهای ماهوارهای ،TVX ،TCI ،MSAVI ،MPDI ،SAVI ،PDI ،NDVI
 MVWSI ،RVWSI ،NVWSI ،VHIو  VCIاستفاده شد .آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد حاکی از وجود تغییرات
معنیدار زمانی بین شاخصها ا ست .تفاوت معنیدار بین میانگین شاخصها از نظر تنوع بافت خاکی برا ساس آزمون دانکن
در ستتتطح احتمال پنج درصتتتد وجود نداشتتتت .آمارههای خطای  AMAPE ،RRMSE ،RMSEو  MSEدر مورد شتتتن از
رگرسیون درختی به رگرسیون بردار پشتیبان به ترتیب  16/41 ،13/33 ،15/43و  28/7درصد کاهش داشتند .تعیین بافت
خاک با مثلث بافت خاک در دوره صحت سنجی حاکی از تطابق نوع بافت خاک مشاهداتی و رگرسیون بردار پشتیبان بود .با
در نظر گرفتن اجزاء بافت خاک و مولفههای رنگ خاک آماره  RPDاز رگرستتیون درختی به رگرستتیون بردار پشتتتیبان به
میزان  12/43درصد افزایش داشت که بیانگر کارایی رگرسیون بردار پشتیبان در برابر رگرسیون درختی است .درصد کاهش
آمارههای  RRMSE ،RMSEو  MSEاز رگر سیون خطی چندگانه به رگر سیون بردار پ شتیبان در هیو به ترتیب ،76/88
 77/4و  94/6و در رگر سیون درختی به ترتیب  72/58 ،72/15و  92/92بیانگر عملکرد بهتر دو مدل رگر سیونی ن سبت به
رگرس تیون خطی چندگانه بود .براستتاس تحلیل از جهات گوناگون رگرس تیون بردار پشتتتیبان نستتبت به رگرس تیون درختی
عملکرد بهتری در تعیین رنگ و بافت خاک داشت.
واژههای کلیدی :شاخصهای ماهوارهای ،رگرسیون ،آمارههای خطا،
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بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که بهترین باندهای
هیو شامل باندهای  7 ،10 ،5و بهترین باندهای ولیو شامل
باندهای  10 ،11 ،6و بهترین باندهای کروما شامل 1 ،7
و  11است (.)Hasanzadeh et al., 2019
برای ایجاد توابع انتقالی برای برآورد هدایت آبی اشباع و
پارامتر عکس طول درشت موئینگی در  60نقطه از دشت
آزادگان در منطقه شهرکرد از رگرسیون خطی چندگانه و
درختی استفاده شد .معیارهای ارزیابی عملکرد مدل یعنی
میانگین خطا ( ،)MEخطای نسبی ( ،)REجذر میانگین
مربعات خطا ( )RMSEو ضریب همبستگی پیرسون بیانگر
عملکرد بهتر رگرسیون درختی در برابر رگرسیون خطی
چندگانه در برآورد پارامترهای بیانشده بودند .با
بکارگیری رگرسیون درختی هدایت آبی اشباع بیشتر و
با رگرسیون خطی چندگانه کمتر نسبت به مقدار واقعی
تخمین زده شد ( .)Dehghani Baniani et al., 2012با
استفاده از برخی ویژگیهای خاک مانند بافت خاک،pH ،
ماده آلی و چگالی ظاهری حاصل از دادههای  106نمونه
خاک بانک اطالعاتی  UNSODAو بکارگیری روشهای
رگرسیون درختی و خطی ،ظرفیت تبادل کاتیونی تخمین
زده شد .مدل رگرسیونی براساس ضرایب ماده آلی و
درصد رس که بیشترین همبستگی را با ظرفیت تبادل
کاتیونی خاک داشتند ،توسعه یافت .براساس معیارهای
ارزیابی عملکرد مدل ،مدل رگرسیون درختی در دو بخش
صحتسنجی و اعتبارسنجی دارای کارایی باالیی بود
( .)Ostovari et al., 2015با تصاویر ماهوارهای Landsat-
 8و  Sentinel-2به ارزیابی توزیع مکانی رنگ خاک
سطحی در اردن شمالی پرداخته شد .نتایج نشاندهنده
شباهت قابلتوجه طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان از
 Landsat-8و  Sentinel-2در منطقه و رابطه قوی از توزیع
رنگ قرمز خاک ،میانگین بارش ساالنه و جنبههای
ژئومرفولوژی بود ( .)Sahwan et al., 2018مساله قابل
توجه ارتقاء رابطه بین باندهای انعکاسی و مؤلفههای رنگ
خاک (هیو ،ولیو وکروما) بهجای استفاده از رگرسیون
خطی ساده است بهعنوان نمونه در تحقیق متیکالی
( )Mattikalli, 1997ضریب همبستگی از ( 0/5رگرسیون
خطی ساده) به بیشتر از ( 0/8روش انتقال یافته چرخشی
بهینه) در مدلسازی رنگ خاک ارتقاء یافت .مقایسهای بین
عملکرد ماشین بردار پشتیبان ،شبکه عصبی مصنوعی و

مقدمه
خاک نقش مهمی در محیطزیست و زندگی انسان دارد.
در این میان آگاهی از ویژگیهای خاک مانند بافت و رنگ
خاک نقش مهمی در مطالعه وضعیت خاکها دارد.
ویژگیهای خاک در مهندسی کشاورزی مانند بهبود
خاک ،مدیریت زهکشی ،فرسایش خاک و آبیاری تأثیر
دارد .آگاهی در مورد تغییرات ویژگیهای خاک میتواند
اطالعات ارزشمندی را برای طراحی منطقیتر و برنامه
ریزی مدیریتی بهویژه در مناطق کشاورزی فراهم کند.
اقلیم ،زیواگان 1و تاریخ زمینشناسی از عوامل مهم
تأثیرگذار بر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک در
مقیاسهای بزرگتر و فعالیّتهای انسانی و توپوگرافی
عوامل اصلی کنترلکننده ویژگیهای خاک در مقیاس
های کوچکتر هستند (.)Wu et al., 2018
بافت خاک بهعنوان یک عامل تأثیرگذار مهم در بسیاری
از ویژگیها و رفتارهای فیزیکی و شیمیایی خاک نظیر
حاصلخیزی خاک ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،ذخیره آب،
زهکشی داخلی در نظر گرفته میشود ( Ding et al.,
 .)2020همچنین رنگ خاک نیز بهعنوان شاخص قوی در
توصیف سایر ویژگیهای خاک مانند آهن و مواد آلی
بشمار میآید ( .)Stiglitz et al., 2017تعیین بافت خاک
و نقشه مربوط به توزیع آن نقش مهمی در برنامهریزی
کاربری اراضی ،رژیم آبی و مطالعات حفاظت خاک دارد.
با این حال تجزیه و تحلیل معمول بافت خاک مانند
روشهای هیدرومتری و پیپت وقتگیر و گران بوده و
امروزه برای تعداد زیاد نمونه و نقشههای با قدرت تفکیک
مکانی باال مناسب نیست (.)Coblinski et al., 2020
تعیین رنگ خاک با دفترچه مانسل دارای یکسری
محدودیتهایی از جمله حساسیت به کاربر ،شرایط
محیطی را دارد ( ،)Stiglitz et al., 2016بنابراین استفاده
از تکنیک سنجش از دور در تخمین ویژگیهای خاک در
حال گسترش است ( )Coblinski et al., 2020که میتوان
به تغییرات مکانی ذرات معدنی خاک با استفاده از تصاویر
ماهواره ترا و سنجنده  MODISبا قدرت تفکیک مکانی
 500متر اشاره کرد ( .)Asadzadeh et al., 2019در
تعیین رنگ خاک امکان بکارگیری باندهای مختلف
تصاویر ماهوارهای  Landsatدر دشت هرات در استان یزد
(خاکهای آهکی ،نمکی ،سنگالخی ،ماسهای) مورد
1. Biota
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در استان آذربایجان شرقی با استفاده از سنجنده MOIDS

درخت طبقهبندی در تعیین کالسهای بافت خاک
براساس پارامترهای مربوط به عوارض زمین در
جنوبغربی چین انجام گرفت .توابع کرنل مورد استفاده
در ماشین بردار پشتیبان چندجملهای و شعاعی بودند.
ماشین بردار پشتیبان در برابر شبکه عصبی مصنوعی و
درخت طبقهبندی دارای عملکرد بهتری بود .افزون بر این،
ماشین بردار پشتیبان با تابع کرنل چند جملهای نسبت
به پایه شعاعی بهتر عمل میکند .ارتفاع ،شاخص
طبقهبندی زمین برای مناطق پست و طول مسیر جریان
مهمترین شاخصهای زمینی بودند که بر تغییر در کالس
بافت خاک در منطقه مورد مطالعه تأثیرگذار بودند ( Wu
 .)et al., 2018با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
چندکالسه در منطقهای در هند به طبقهبندی بافت خاک
پرداخته شد .بدین منظور پردازش تصاویر خاک برای
تولید یک سیستم طبقهبندی خاک رقومی انجام گرفت.
درصدهای شن ،رس و سیلت با استفاده از آزمایش
هیدرومتری بدست آمدند .از مقادیر هیو و ولیو در برآورد
بردار ویژگی استفاده شد .به طور متوسط روش پیشنهادی
 91/37درصد دقت را برای تمام نمونههای خاک نشان
داد ( .)Barman & Choudhury, 2020مدلهای جنگل
تصادفی و ماشین بردار پشتیبان برای ارزیابی متغیرهای
ورودی مختلف در پیشبینی و تهیه نقشههای کالسهای
زهکشی خاک در بخشی از چهارمحال و بختیاری توسعه
داده شدند .متغیرهای ورودی شامل ویژگیهای
توپوگرافی استخراج شده از  ،DEMشاخصهای پوشش
گیاهی سنجش از دور ،توصیفکنندههای رنگ خاک
حاصل از طیفسنج بازتابی (ولیو-کروما) بودند .کروما به
همراه  NDVIو  SAVIمؤثرترین پیشبینیکننده
زهکشی خاک بودند .بهترین عملکرد مدلها زمانی
بهدست آمد که صفات توپوگرافی ،SAVI ،کروما و ولیو به
عنوان متغیرهای ورودی برای پیشبینی کالسهای
زهکشی خاک در نظر گرفته شد .دقت کلی پیشبینی و
ضریب کاپا برای طبقهبندی زهکشی به ترتیب  0/83و
 0/73برای جنگل تصادفی و  0/86و  0/74برای ماشین
بردار پشتیبان بودند ( .)Asgari et al., 2020رگرسیون
گام به گام ،تحلیل مولفههای اصلی و روش تابع حساسیت
برای تعیین متغیرهای ورودی مؤثر در تعیین رنگ خاک

بهکار برده شدند .متغیرهای ورودی شامل شاخصها و
باندهای حاصل از تصاویر ماهوارهای بودند .مدلسازی با
شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت MPDI .و باندهای
حرارتی به عنوان شاخصهای دقیق در تعیین رنگ خاک
معرفی شدند (.)Parviz, 2020
هدف این تحقیق مقایسه عملکرد رگرسیون بردار
پشتیبان و رگرسیون درختی در تعیین رنگ و بافت خاک
است .ورودی های مدل شامل باندها و شاخصهای حاصل
از تصاویر ماهوارهای سنجنده  MODISاست .با آزمون
دانکن تغییرات شاخصها و باندها از نظر زمانی و تنوع
بافت خاک مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین تأثیر
انتخاب دقیق پارامترهای شاخصهای ماهوارهای هم مورد
ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

داده های جمعآوریشتتتده برای تجزیه و تحلیل بافت و
رنگ خاک مربوط به زمینهای دانشتتتگاه شتتتهید مدنی
آذربتایجتان ( 30نمونته) واقع در  35کیلومتری جتاده
تبریز -آذرشهر بود که موقعیت نقاط نمونهبرداریشده در
شتتکل  1نشتتان داده شتتده استتت .دوره زمانی تصتتاویر
ستتتنج نده  MODISمربوط به ب هار ،تابستتت تان و پاییز
( 2015تا  )2017بود .با فت خاک منط قه حاصتتتل از
نمونهبرداری تصتتادفی شتتامل دو نوع بافت خاک شتتن و
شتتن لومی بود .براستتاس درونیابی دادههای دما و بارش
ایستتتگاههای تبریز و مراغه ،اقلیم منطقه نمونهبرداری در
بازه زمانی  2017 -1987براستتتاس اقلیمنمای دومارتن
نیمهخشتتک و با استتتفاده از ستتیستتتم طبقهبندی کوپن
استپی برآورد شد.
در این تحقیق شاخصهای حا صل از ت صاویر ماهوارهای
بهعنوان دادههای ورودی رگرستتتیون بردار پشتتتتیبان و
درختی مورد استتتتفاده قرار گرفت که در ادامه در مورد
شتتاخصهای بهکار گرفتهشتتده و مدلهای رگرستتیونی
توضیح داده شده است.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری شده خاک
Figure 1. Location of case study and soil sampling points

شاخصهای حاصل از تصاویر ماهوارهای

شاخصهای حا صل از ت صاویر ماهوارهای شامل ترکیب
باندهای مختلف (باندهای مرئی ،مادون قرمز نزدیک و
غیره) براستتتتاس راب طه ر یاضتتتی می باشتتت ند .فرمول
شاخصهای مورد ا ستفاده براساس د ستهبندی باندها در
روابط  13 -1آورده شده است.
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4. Vegetation Condition Index
5. Soil Adjustment Vegetation Index
6. Modified Soil Adjustment Vegetation Index

1. Normalized Difference Vegetation Index
2. Perpendicular Drought Index
3. Modified Perpendicular Drought Index
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LSTmax  LST
LSTmax  LSTmin

رگرسیون بردار پشتیبان
مدلهای ماشتتین بردار پشتتتیبان با وجود آن که مبانی
ریاضتتی آنها در دهه  1960مشتتابه مفهوم شتتبکههای
ع صبی تنظیم شده ا ست ولی هنوز جزء مفاهیم ن سبتاً
جدیدی معرفی میشتتوند .ماشتتین بردار پشتتتیبان یک
روش یادگیری نظارت شده ا ست که برا ساس مجموعهای
از نمونههای آموزشی ساخته شده است و مدلی را ایجاد
میکند که میتواند نمونههای طبقهبندیشده را به دسته
های جداگانه تقستتیم کند .ماشتتین بردار پشتتتیبان یک
طب قهب ندی غیراحت مالی براستتتاس تفک یک نمو نه ها به
کالسهای مجزا با تعریف ابرصتتفحه که دستتتهها را جدا
میکند ،میبا شد .ا صل ا سا سی طبقهبندی ما شین بردار
پ شتیبان تبدیل ف ضای ورودی ا صلی به ف ضای دیگر با
ابعاد باالتر استتت .افزایش ابعاد فضتتای داده امکان یافتن
راهحل خطی برای جدا سازی دادهها که در ف ضای ا صلی
داده وجود ندارد را امکان پذیر میکند .این فرآیند را می
توان در نمونهای از فضتتتای دو بعدی با دادههای باینری
شامل نمونههای مثبت و منفی آموز شی که توزیع آنها
اجازه جداستتازی خطی کالسها را نمیدهد ،نشتتان داد
( شکل  .)a-2ف ضای دو بعدی اولیه جایی که هر بردار با
دو ویژگی تعریف می شود میتواند با ا ضافه کردن ویژگی
سوم براساس تبدیل ویژگیهای اولیه به فضای سه بعدی
تبدیل شتتود .چنین تبدیلی امکان جابجایی نقاط داده را
در امتداد محور جدید فراهم میکند تا این که صفحهای
پیدا شتتود و کالسهای دادهها از هم جدا شتتوند (شتتکل
 . (b-2تبدیل بیان شده در مدل ما شین بردار پ شتیبان با
کرنل براستتاس اصتتول متفاوت همانند خطی ،چند جمله
ای ،سیگموئید انجام میگیرد .رگر سیون بردار پ شتیبان
ایده ا صلی ما شین بردار پ شتیبان را برای نگا شت دادهها
به فضتتای با ابعاد باال از طریق نگاشتتت غیرخطی و انجام
رگر سیون خطی در این ف ضا را حفظ میکند .تابع کرنل
داده ها را به فضتتتای با اب عاد باال ت بد یل میک ند که
جداستتازی خطی را ممکن میستتازد ( & Langhammer
.)Česák, 2016

TCI 

 :TCIشتتاخص شتترایط دمایی :LSTmax ،بیشتتینه دمای
ستتطح زمین :LSTmin ،کمینه دمای ستتطح زمین:LST ،
دمای سطح زمین.
شاخصهای ترکیبی

()8
()9
()10
()11

()12

LST
NDVI

TVX 

VHI  VCI  (1   )TCI
fv
100  f v
VCI 
TCI
100
100
VWSI  VWSI min
,
VWSI max  VWSI min

100  NDVI
LST  100

= VHI

NVWSI 

NDVI
LST

VWSI 

RVWSI 

RNDVI
,
RLST 2
()13
NDVI
RNDVI 
NDVI
LST
RLST 
LST
 :TVX1شتتاخص پوشتتش گیاهی -دمایی :VHI2 ،شتتاخص
MVWSI 

شتتادابی پوشتتش گیاهی :NVWSI3 ،شتتاخص تأمین آب
پوشتتش گیاهی نرمالشتتده :VWSI ،شتتاخص تأمین آب
پوشتتش گیاهی :RVWSI ،شتتاخص تأمین آب پوشتتش
گیاهی ا صالح شده :MVWSI ،شاخص تأمین آب پو شش
گیاهی تعدیلشتتتده :LST ،دمای ستتتطح زمین:NDVI ،
شتتاخص تفاضتتل نرمالشتتده پوشتتش گیاهی: LST ،
̅̅̅̅̅̅̅̅ :متوستتط شتتاخص
میانگین دمای ستتطح زمینNDVI ،
تفاضتتل نرمالشتتده پوشتتش گیاهی :1-α ،α ،بهترتیب
نمایانگر سهم ن سبی شاخصهای  VCIو  TCIدر مقادیر
شتتتاخص  :TC4I ،VHIشتتتاخص شتتترایط دمایی:VCI ،
شاخص شرایط پوشش گیاهی ( Menxin & Houquan,
.)2016; Shahabfar et al., 2012

3. Normalized Vegetation Supply Water Index
4. Temperature Condition Index

1. Temperature Vegetation Index
2. Vegetation Health Index
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شکل  -2اصل یافتن راه حل خطی طبقهبندی با افزایش ابعاد ( )aنمونهای از دادههای آموزش با مقادیر مثبت و منفی جایی که
تفکیک خطی امکانپذیر نیست ( )bفضای داده با ابعاد افزایش یافته -امکان پیدا کردن صفحهای برای جدا کردن دادهها
(.(Langhammer & Česák, 2016
)Figure 2. Principle of finding the linear solution of classification by augmenting the dimensionality: (a
sample of training data with positive and negative values, where linear separation is not possible (b); data
space with augmented dimensionality, enabling to find a plane, separating the data (Langhammer & Česák,
2016).

فرز ندی با تو جه به متغیر های ورودی نمو نه ستتتاخ ته
میشتتتود .هر تقستتتیم یک بررستتتی در مورد متغیرهای
ورودی است و پاسخ بلی و نه بهترتیب به زیرمجموعههای
(ن سل) چپ و را ست منتهی می شود .شکل  3رگر سیون
تتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتع
درختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

رگرسیون درختی

رگر سیون درختی به عنوان یک الگوریتم ناپارامتری ،یک
طبقهبندیکننده خودکار ا ست .برای نمونههای آموز شی
شامل  nمورد ( )xn,yn(، ....،)x2,y2( ،)x1,y1که xها متغیر
مستتتقل در یک فرم بهصتتورت بردار  mبعدی و  yمتغیر
پاستتخ میباشتتند و رگرستتیون درختی یک طبقهبندی
ستتتاختاری درختی (باینری) را تشتتتکیل میدهد .این
درخت با تقسیمهای مکرر زیر مجموعهها به دو زیرشاخه

]y  x1 x2 ( x1  1)  e x2  4x2 , x1 , x2 [0,7
است.

شکل  -3رگرسیون درختی تابع ]y  x1 x2 ( x1  1)  e x2  4x2 , x1 , x2 [0,7
)y  x1 x2 ( x1  1)  e x2  4x2 , x1 , x2 [0,7] (Yang & Suergen, 2006
از آنجائیکه الگوریتم درخت رگرسیون تنها با مقادیر
گسسته مرتبط است ابتدا تابع به  64بردار ورودی و
خروجی گسسته شد .به هر زیرمجموعه گره گفته میشود
مانند گره  .s،....،b،aاگر تقسیم گره  ND1را به دو گروه
انجام گیرد  ND2و  ،ND3بنابراین  ND1والدین  ND2و
 ND3است و  ND2همنژاد  ND3است .گره برگ گرهای
است بدون تقسیم بیشتر مانند  .k ،jگره ریشه دسته

()Yang & Suergen, 2006

Figure 3. Regression tree of

نمونه اصلی است مانندگره  .aهر گره برگ دارای یک
مقدار خروجی و یک قانون (بصورت اگر ...سپس بیان می
شود) است مانند گره  mکه قانون به اینصورت نوشته
میشود:
if 1.5  x2  3.5 and x1  4.5, then y  66.76

93

جلد  ،9شماره  ، 4زمستان 1400

تحقیقات کاربردی خاک

برای گره  kکه شامل  Nمورد است،… ،)xk1,yk1( :
( ،)xkn,yknپراکندگی دادهها براساس انحراف معیار اندازه
گرفته میشود.

میباشند .شاخص شادابی پوشش گیاهی به دو طریق
محاسبه شد :الف) با در نظر گرفتن ضرایب  αبرابر با 0/5
(معادله  .)VHI -0.59ب) تعیین ضرایب براساس کسر
پوشش گیاهی (رابطه  .)10بافت خاک در نقاط نمونه
برداریشده که با آزمایش هیدرومتری بهدست آمد ،حاکی
از دو نوع بافت خاک شنی و شن لومی در منطقه بود.
تغییرات دادههای ورودی از نظر بافت و زمان مورد بررسی
قرار گرفت به اینصورت که تفاوت میانگین دادههای
ورودی بین دو نوع بافت خاک و از نظر سه زمان ارزیابی
شد که نتایج در جدول  1آورده شده است.
با توجه به جدول  1تغییرات میانگین دادههای ورودی از
نظر بافت خاک کم است بهطوری که بهغیر از باند  31و
 ،32تغییرات میانگین دادههای ورودی بین دو بافت خاک
معنیدار نمیباشد .دلیل این مساله را میتوان در نزدیکی
دو نوع بافت خاک دانست؛ چون تغییرات زیادی از نظر
نوع بافت خاک در منطقه وجود ندارد و درصدهای اجزاء
بافت اختالف محسوسی ندارند .بین سه فصل در میانگین
شاخصهای باند  ،2باند  ،3شاخص عمودی خشکسالی و
شاخص عمودی خشکسالی اصالحشده تفاوت معنیداری
وجود دارد .در باند  1و  4بین میانگین باندها در بهار و
پاییز با تابستان تفاوت وجود دارد .در باند  ،31باند  32و
شاخصهای ، NVSWI،VCI ،MSAVI ،SAVI ،NDVI
 TVX ،TCI ،MVWSI ،RVWSIو  VHIبین میانگین در
بهار و تابستان با پاییز تفاوت وجود دارد .در شاخص
شادابی پوشش گیاهی حاصل از ضرایب  0/5تفاوت معنی
داری بین سه گروه زمانی وجود ندارد .مساله قابل توجه
تفاوت تغییرات میانگینها در سه گروه زمانی بین شاخص
شادابی پوشش گیاهی حاصل از ضریب  0/5و شاخص
شادابی پوشش گیاهی حاصل از کسر پوشش گیاهی است.
در بررسی دیگر ضریب همبستگی بین اجزاء بافت خاک
(درصد شن ،رس ،سیلت) و مولفههای رنگ خاک (هیو،
ولیو و کروما) با باندها و شاخصهای استخراجی تصاویر
ماهوارهای مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج در شکل 4
آورده شده است.

1. Mean Absolute Error
2. Mean Square Error
3. Root Mean Square Error

4. Relative Root Mean Square Error
5. Adapted Mean Absolute Percentage Error
6. Residual Predictive Deviation

N

)DEV (k )  ( ( yk i  yi ) 2 ) /( N  1
i 1

()14
بهمنظور یافتن بهترین متغیر تقسیم شده و بهترین مقدار
تقسیم برای این متغیر ،الگوریتم  RTتمام متغیرهای
تقسیم ممکن و همچنین تمام مقادیر ممکن متغیر مورد
استفاده برای تقسیم گره را بررسی میکند .فرض کنید
که یک تقسیم میتواند گره  Kرا به  kLو  kRتقسیم کند.
) f  DEV (k )  DEV (k L )  DEV (k R

()15
بهترین تقسیم گره معادله  15را بیشینه میکند ( Yang
.)& Stenzel, 2006
آمارههای خطا جهت ارزیابی عملکرد مدل

برای مقایسه عملکرد رگرسیون درختی و رگرسیون بردار
پشتیبان از برخی آمارههای خطا استفاده شد .آمارههای
مورد استفاده شامل( MAE1مجموع قدر مطلق اختالف
بین دادههای مشاهداتی و شبیهسازی تقسیم بر تعداد
داده)( MSE2 ،مجموع توان دو اختالف بین دادههای
مشاهداتی و شبیهسازی تقسیم بر تعداد)( RMSE3،جذر
مجموع توان دو اختالف بین دادههای مشاهداتی و شبیه
سازی تقسیم بر تعداد)( RRMSE4 ،تقسیم  RMSEبر
میانگین دادههای مشاهداتی)( AMAPE5 ،محاسبه
مجموع قدرمطلق اختالف بین دادههای مشاهداتی و
شبیهسازی تقسیم بر میانگین دادههای مشاهداتی و در
نهایت تقسیم بر تعداد)( RPD6 ،تقسیم انحراف معیار بر
Agussabti et al., 2020; Carmen Bas et al., ( )RMSE
.)2017
نتایج و بحث
دادههای ورودی مدلهای رگرسیونی برای تعیین رنگ و
بافت خاک شامل باندها (باند  31 ،4 ،3 ،2 ،1و  )32و
شاخصهای (،MPDI ،SAVI ،PDI ،NDVI
،NVWSI ،VHI ،TVX ،TCI ،MSAVI
 MVWSI ،RVWSIو  )VCIحاصل از تصاویر ماهوارهای
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جدول  -1نتایج آزمون دانکن دادههای ورودی در مقایسه از نظر زمانی و تغییرات بافت خاک در سطح احتمال پنج درصد
Table 1. Result of Duncan's test of input variables basis on time and soil texture variation at the 5%
probability level
Input variables
loamy sand
Sand
Autumn
Summer
Spring
Band1
A
a
b
a
B
Band2
a
a
c
a
B
Band3
a
a
b
a
C
Band4
a
a
b
a
B
Band31
b
a
b
A
A
Band32
b
a
b
a
A
NDVI
a
a
b
a
A
PDI
a
a
c
a
B
SAVI
a
a
b
a
A
MPDI
a
a
c
a
B
MSAVI
a
a
b
a
A
TCI
a
a
a
b
b
TVX
a
a
a
b
b
VHI -0.5
a
a
a
a
a
VHI
a
a
a
b
a
NVSWI
a
a
b
a
a
RVWSI
a
a
b
a
a
MVWSI
a
a
b
a
a
VCI
a
a
b
a
a
LST
a
a
b
a
a

سیلت

شن

کروما

0/8

هیو

0/6

0/2
0
VHI 0.5

TCI

MPDI

PDI

VHI

TCI

باند 32

باند 31

باند 4

باند 2

باند 1

-0/2
-0/4

Correlation coefficient

0/4

-0/6
-0/8

شکل  -4ضرایب همبستگی بافت و رنگ خاک با اطالعات تصاویر ماهوارهای
Figure 4. Correlation coefficient of soil texture and color with information of satellite images

 ،32شاخص شرایط دمایی ،شاخص شادابی پوشش گیاهی
(هر دو روش) و شاخص پوشش گیاهی-دمایی بود .باند
 31در تمامی اجزاء و مؤلفهها بهغیر از کروما دارای بیشینه
مقدار ضریب همبستگی معنیدار بود .در کروما شاخص
عمودی خشکسالی اصالحشده دارای بیشینه مقدار ضریب
همبستگی معنیدار بود .دادههای ورودی که در تمامی
اجزاء و مؤلفهها دارای ضریب همبستگی معنیدار بوده و
عبارتند از باند  ،31باند  ،32شاخص شرایط دمایی و

ضرایب همبستگی معنیدار باندها و شاخصها با هیو
شامل باند  ،31باند  ،32شاخص شرایط دمایی و شاخص
شادابی پوشش گیاهی بود .در کروما شامل باند  ،1باند،2
باند ،4باند  ،31باند  ،32شاخص عمودی خشکسالی،
شاخص عمودی خشکسالی اصالحشده ،شاخص شرایط
دمایی ،شاخص شادابی پوشش گیاهی (هر دو روش) و
شاخص پوشش گیاهی-دمایی بود .در شن شامل باند ،31
باند  ،32شاخص شرایط دمایی و شاخص شادابی پوشش
گیاهی (هر دو روش) بود .در سیلت شامل باند  ،31باند
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تحلیل حساسیت انجام گرفته در رگرسیون بردار پشتیبان
 Epsilonدر مورد تابع کرنل و پارامتر تنظیمکننده مدل
( )Cانجام گرفت که نتایج تحلیل حساسیت در مورد شن
در شکل  5آورده شده است.

شاخص شادابی پوشش گیاهی (حاصل از کسر پوشش
گیاهی) بودند.
توابع کرنل مورداستفاده در رگرسیون بردار پشتیبان
 Epsilonشامل خطی ،پایه شعاعی و سیگموئید میباشند.

25
20

10

MSE & MAE

خطی
پایه شعاعی
سیگموئید

15

5
0
)MAE(C=3

)MSE(C=3

)MSE(C=1.5) MAE(C=1.5

)MAE(C=1

)MSE(C=1

)MSE(C=0.5) MAE(C=0.5

شکل  -5تحلیل حساسیت رگرسیون بردار پشتیبان (شن)
)Figure 5. Sensitivity analysis of support vector regression (sand

کمینه تعداد برگها (پارامتر  )2انجام گرفت بهعنوان
نمونه در تحلیل حساسیت شن ،تغییرات  MSEو MAE
از ( 2/75 -11/56پارامتر  1برابر با  11و پارامتر  2برابر با
 )2به ( 2/47 – 8/5پارامتر  1برابر با  3و پارامتر  2برابر
با  )7تغییر پیدا کرد.
بعد از انجام تحلیل حساسیت مدلهای رگرسیونی ،اقدام
به برآورد اجزاء بافت خاک و مؤلفههای رنگ خاک با
رگرسیون بردار پشتیبان ( )SVRو رگرسیون درختی
( )RTشد .برای مقایسه دو نوع رگرسیون از برخی آماره
های خطا استفاده شد که نتایج در شکل  6آورده شده
است.

براساس شکل  5کمینه خطا در پارامتر تنظیمکننده برابر
با  1/5و تابع کرنل پایه شعاعی است .بههمین ترتیب تابع
کرنل و پارامتر تنظیمکننده بهینه به اینصورت میباشد:
رس (پارامتر تنظیم کننده=  3تابع کرنل برابر با سیگموئید
 ،)MAE=1/7 ،MSE=4/57سیلت (پارامتر تنظیم
کننده=  0/5تابع کرنل برابر با پایه شعاعی ،MSE=2/32
 ،) MAE =1/24هیو (پارامتر تنظیمکننده=  0/5تابع
کرنل برابر با پایه شعاعی ،) MAE =1/18 ،MSE=1/74
ولیو (پارامتر تنظیمکننده=  0/5تابع کرنل برابر با
سیگموئید  ،) MAE =0/7 ، MSE=0/67کروما (پارامتر
تنظیمکننده=  0/5تابع کرنل برابر با خطی ،MSE=1/31
 .)MAE =1در مورد رگرسیون درختی تحلیل حساسیت
در مورد کمینه تعداد گرهها برای تقسیم (پارامتر  )1و
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60
MSE

AMAPE

50

RMSE

30
20

Error Criteria

40

10
0
کروما RT-کروما SVR-ولیوRT-

ولیوSVR-

هیوRT-

هیو SVR-سیلت RT-سیلت SVR-رسRT-

رسSVR-
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شکل  -6مقایسه عملکرد رگرسیون بردار پشتیبان و درختی در برآورد رنگ و بافت خاک
Figure 6. Comparison the performance of support vector regression and tree regression for soil color and
texture determination

در مورد تمام موارد رنگ و بافت خاک محاسبه شد .میزان
آماره  RPDاز رگرسیون درختی به رگرسیون بردار
پشتیبان  13/43درصد افزایش نشان داد که حاکی از
عملکرد بهتر رگرسیون بردار پشتیبان است .در بررسی
دیگر در مورد مقایسه عملکرد رگرسیون درختی و
رگرسیون بردار پشتیبان به تعیین بافت خاک (با اطالعات
اجزای بافت خاک حاصل از دو نوع رگرسیون) با استفاده
از مثلث بافت خاک در دوره صحت سنجی پرداخته شد
که نتایج در جدول  2آورده شده است .همان طور که از
جدول  2مشخص است در دوره صحتسنجی در نقاط
نمونهبرداری شده بجز یک مورد ( )45/93-37/8که بافت
آن شن لومی است ،در بقیه نقاط بافت خاک شنی می-
باشد .این روند در دادههای حاصل از رگرسیون بردار
پشتیبان حفظ شده است .همچنین دورهای از صحت-
سنجی که در آن بیشینه مقدار شن ،رس و سیلت اتفاق
افتاده برای دادههای مشاهداتی ،دادههای حاصل از
رگرسیون بردار پشتیبان و رگرسیون درختی محاسبه شد.
بین دادههای مشاهداتی و دادههای حاصل از رگرسیون
درختی در سه جزء خاک مورد مشابهی در نقطه بیشینه
مشاهده نشد ،ولی در دادههای حاصل از رگرسیون بردار
پشتیبان در مورد رس در نقطه بیشینه دوره صحت سنجی
(نقطه اول) با دادههای مشاهداتی مشابهت وجود داشت.
در حالت دیگر مقایسهای بین عملکرد رگرسیون درختی،
رگرسیون بردار پشتیبان و رگرسیون خطی چندگانه ()R
در تعیین رنگ خاک انجام گرفت که نتایج در شکل 7
آورده شده است.

با توجه به شکل  ،6میزان آمارههای خطا در برآورد شن،
سیلت ،هیو و ولیو با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان
دارای خطای کمی بود .در برآورد رس رگرسیون درختی
دارای عملکرد بهتری بود (در مورد رس در  RRMSEبین
رگرسیون بردار پشتیبان و رگرسیون درختی تفاوت قابل
مالحظهای نبود) و در مورد کروما اختالف دو نوع
رگرسیون کم بود .میزان کاهش ،RRMSE ،RMSE
AMAPEو  MSEدر شن از رگرسیون درختی به
رگرسیون بردار پشتیبان بهترتیب 16/41 ،13/33 ،15/43
و  28/7درصد ،در سیلت بهترتیب ،30/43 ،30/37
 33/63و  51/41درصد ،در هیو بهترتیب ،17/64 ،16/98
 14/61و  31/49درصد ،در ولیو بهترتیب ،19/19 ،10/86
 14/73و  20/23درصد بود .میزان کاهش
 RRMSE ،RMSEو  MSEدر کروما از رگرسیون درختی
به رگرسیون بردار پشتیبان بهترتیب 14/73 ،7/69 ،0/86
و  0/76درصد بود .در تحقیق وو و همکاران (Wu 2018
 )et al.,عملکرد بهتر ماشین بردار پشتیبان در برابر شبکه
عصبی مصنوعی و درخت طبقه بندی به اثبات رسید .در
تحقیق شافری و رامل ) )Shafri & Ramle, 2009در
رابطه با مقایسه بین طبقهبندی تصاویر با ماشین بردار
پشتیبان و درخت تصمیم ،ماشین بردار پشتیبان عملکرد
بهتری داشت .در تحقیق چوبین )et al., 2019
 )Choubinدر زمینه پیشبینی سیالب نیز ماشین بردار
پشتیبان نسبت به رگرسیون درختی نتایج قابل قبولتری
داشت.
برای بررسی بیشتر در مورد مقایسه عملکرد رگرسیون
درختی و رگرسیون بردار پشتیبان ،متوسط آماره RPD
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جدول  -2بافت خاک (مشاهداتی -شبیهسازی) در دوره صحتسنجی
Table 2. Soil texture (observation-simulation) in validation period
Observation
Support vector regression
Tree regression
Loamy Sand
Loamy Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
Sand
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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20
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40
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شکل  -7مقایسه عملکرد سه نوع رگرسیون در برآورد رنگ خاک
Figure 7. Comparison the performance of three kinds of regression for soil color determination

 7/14و  25/56بود .در تحقیق دهقانی بانیانی و همکاران
( )Dehghni Baniani et al., 2012رگرسیون درختی
نسبت به رگرسیون خطی چندگانه در برآورد هدایت آبی
اشباع و پارامتر عکس موئینگی دارای عملکرد بهتری بود.
بررسی درصدهای کاهش یافته در تمام اجزاء رنگ خاک
حاکی از آن است که درصدهای کاهش یافته با رگرسیون
بردار پشتیبان بیشتر از رگرسیون درختی است و این
مساله عملکرد بهتر رگرسیون بردار پشتیبان را نسبت به
رگرسیون درختی نشان میدهد.

با توجه به شکل  7میزان آمارههای خطا در رگرسیون
ساده افزایش داشته است ،به طوری که درصد کاهش
 RRMSE ،RMSEو  MSEاز رگرسیون ساده به
رگرسیون بردار پشتیبان در هیو بهترتیب  77/4 ،76/88و
 94/66و در رگرسیون درختی بهترتیب  72/58 ،72/15و
 94/66بود .درصد کاهش  RRMSE ،RMSEو  MSEاز
رگرسیون ساده به رگرسیون بردار پشتیبان در ولیو به
ترتیب  70/37 ،67/12و  89/34و در رگرسیون درختی
بهترتیب  63/33 ،63/2و  86/64بود .درصد کاهش
 RRMSE ،RMSEو  MSEاز رگرسیون ساده به
رگرسیون بردار پشتیبان در کروما بهترتیب ،13/63
 14/28و  26/13و در رگرسیون درختی بهترتیب ،12/87
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حالی رسیدن به راهحل سراسری در ماشین بردار پشتیبان
تضمین شده است .الگوریتم یادگیری ماشین بهطور
خودکار در مورد ساختار مدل تصمیم میگیرد .رگرسیون
بردار پشتیبان خطای بین پیچیدگی مدل و کیفیت برازش
دادههای آموزشی را کنترل میکند که پارامتر تنظیم
کننده مدل در این مورد تأثیر دارد .انعطافپذیری ماشین
بردار پشتیبان مربوط به تابع کرنل است که بهطور ضمنی
منجر به نگاشت دادهها به فضای ابعادی باال میشود .یک
راهحل خطی در فضای ابعادی باال با راهحل غیر خطی در
فضای ابعادی کم مطابقت دارد که این مسأله ماشین بردار
پشتیبان را در بهکارگیری برای سریهای زمانی مختلف
کاراتر میکند .تغییر تابع کرنل امکان پیدا کردن
ابرصفحهای برای طبقهبندی غیرخطی را ممکن میسازد.
استفاده از توابع کرنل ،رگرسیون بردار پشتیبان را برای
تقریبهای خطی و غیرخطی قابل استفاده میکند و از
عملکرد خوبی در نتیجه استفاده از بردارهای پشتیبانی
برای پیشبینی عدم وجود کمینههای محلی به دلیل
خاصیت تحدب تابع هدف و قیود آن برخوردار است .با
توجه به کارایی باالی رگرسیون بردار پشتیبان نسبت به
رگرسیون درختی و اهمیت تعیین دقیق پارامترهای
رگرسیون بردار پشتیبان یکی از پیشنهادات این تحقیق
تلفیق یکی از الگوریتمهای بهینهسازی مانند الگوریتم
ژنتیک  PSOبا رگرسیون بردار پشتیبان است.

نتیجه گیری کلی
برآورد ویژگیهای خاک مانند بافت ،رنگ خاک در مقیاس
بزرگ در مطالعات حفاظت خاک ،کاربری اراضی از اهمیت
چشمگیری برخوردار است .از موارد مهم در زمینه مدل
سازی اطالعات حاصل از تصاویر ماهوارهای و ویژگیهای
خاک ،نوع مدل مورد استفاده میباشد .در این راستا
عملکرد رگرسیون بردار پشتیبان و رگرسیون درختی
مورد مقایسه قرار گرفت .نوع اطالعات حاصل از تصاویر
ماهوارهای هم در زمینه تخمین رنگ و بافت خاک دارای
اهمیت است به طوری که باند  ،31باند  ،32شاخص
شرایط دمایی و شاخص شادابی پوشش گیاهی در تمام
اجزاء و مولفههای بافت و رنگ خاک ضریب همبستگی
معنیداری داشتند .البته این مساله قابل تامل است که
تعیین دقیق پارامترهای شاخصهای ماهوارهای دارای
اهمیت است مانند شاخص شادابی پوشش گیاهی.
متوسط آماره  RPDدر مورد تمام اجزاء بافت و مولفههای
رنگ خاک حاکی از عملکرد بهتر رگرسیون بردار پشتیبان
بود .ماشین بردار پشتیبان بهترین تکنیک در تشخیص
الگوی دادهها میباشد .ماشین بردار پشتیبان براساس
کمینهسازی ریسک ساختاری میباشد که سعی در
کمینهسازی حد باالی خطا با ایجاد تعادل بین خطای
آموزشی و ظرفیت ماشین است .مدلهایی مانند شبکه
عصبی ممکن است در نقاط بهینه موضعی گیر بیفتند در
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Abstract
The demand for quality and low-cost soil information is growing because of necessity in land use
planning and precision agriculture. The aim of this study is soil texture and color estimation using
satellite images information as input variables of support vector regression and tree regression.
NDVI, PDI, SAVI, MPDI, MSAVI, TCI, TVX, VHI, NVWSI, RVWSI, MVWSI, VCI are satellite
indices which related to the region in Azarshahr (East Azarbaijan). Duncan's test at the 5%
probability level indicates significant time differences between the indices. There was no significant
difference among the average of indices in terms of soil texture diversity. The error criteria RMSE,
RRMSE, MAPE and MSE decreasing regard to sand from tree regression to support vector regression
was 15.43, 13.33, 16.41 and 28.7%, respectively. Determination of soil texture with soil texture
triangle in the validation period indicated the agreement of soil texture between observation and
support vector regression. Considering soil texture and color components, RPD statistic increased
from tree regression to support vector regression by 12.43%, which indicates the efficiency of support
vector regression against tree regression. RMSE, RRMSE and MSE decreasing from multiple linear
regression to support vector regression in hue were 76.88, 77.4 and 94.6%, respectively and for tree
regression were 72.15, 72.58 and 92.92%, respectively, which is indicative of better performance of
two regression models relative to simple regression. Based on various aspects of analysis, support
vector regression had better performance for soil color and texture determination than tree regression.
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