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بررسی سناريوهای مختلف وضوح طيفی در برآورد ويژگیهای هيدروليکی خاک
3

ابراهيم باباييان ،1مهدی همايی ،*2علیاکبر نوروزی

 .1دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 .2استاد گروه خاکشناسی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 .3استادیار سنجش از دور پژوهشکدة حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
(تاریخ دریافت -1393/9/11 :تاریخ تصویب)1394/2/6 :

چکيده
توابع انتقالی خاک ( )PTFsروشی غیر مستقیم برای برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک به کمک اطالعات زودیافت
خاک است که غالباً شامل بافت ،مادة آلی ،و جرم ویژة ظاهری خاک هستند .در چند دهة گذشته ،مطالعاتی در زمینة
برآورد مشخصههای مبنایی از روی اطالعات طیفی خاک در گسترة مرئی و مادون قرمز نزدیک (350ـ  2500نانومتر)
انجام شده است .برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک به کمک رفتارسنجی طیفی خاک رویکرد نوینی است که چندان مد
نظر قرار نگرفته است .در این پژوهش ،قابلیت استفاده از توابع انتقالی طیفی ( )STFsدر قالب چهار سناریو شامل
دادههای طیفی در مقیاس آزمایشگاهی (سناریوی  ،)1دادههای طیفی در مقیاس سنجندة ( Sentinel-2سناریوی ،)2
دادههای طیفی در مقیاس سنجندة ابرطیفی ( EnMapسناریوی  ،)3و مقایسة آنها با نتایجِ کاربرد توابع  Rosettaو
( HYPRESسناریوی  )4در مقیاسهای نقطهای و واحد نقشة خاک به منظور برآورد پارامترهای مدل معلمـ ونگنوختن
بررسی شد .به منظور اشتقاق STFها ،روش رگرسیون مرحلهای چندگانه و روش بوتاستراپ به کار رفت .بهترین نتایج
برای برآورد پارامترهای مدل معلمـ ونگنوختن بهازای سناریوی  1و ( 2متوسط  RMSRval .برابر ،0/061 ،0/029 ،0/382
 0/634برای †  ) K s† ،  s ، n ، به دست آمد .همچنین ،استفاده از سه سناریوی طیفی به باالترین دقت در پیشبینی
منحنی مشخصة رطوبتی (متوسط  RMSRبرابر  0/0337سانتیمتر مکعب بر سانتیمتر مکعب) و هدایت هیدرولیکی
خاک (متوسط  RMSRبرابر  1/015سانتیمتر بر روز) در مقایسه با سناریوی چهارم انجامید .این نتایج نشان میدهد
استفاده از اطالعات با وضوح طیفی مختلف میتواند روشی غیر مستقیم و سریع و کمهزینه در برآورد ویژگیهای
هیدرولیکی خاک ،بهویژه در مقیاس بزرگ ،باشد.
کليدواژگان :بازتاب طیفی ،توابع انتقالی خاک ،توابع انتقالی طیفی ،منحنی مشخصة رطوبتی ،معلمـ ونگنوختن.

مقدمه

*

ویژگیهای هیدرولیکی خاک ،شامل منحنی مشخصة رطوبتی و
هدایت هیدرولیکی (غیر) اشباع خاک ،از پارامترهای ورودی مهم
در بسیاری از مدلهای هیدرولوژیک ،به منظور مطالعة حرکت
آب در خاک ،انتقال امالح و آالیندهها ،انتقال گرما ،و جابهجایی
گازها در خاکاند .توابع انتقالی خاک ( 1)PTFsیکی از روشهای
مهم و غیر مستقیم در اندازهگیری ویژگیهای هیدرولیکی خاک
است که در آنها از مشخصههای زودیافت خاک ،همچون توزیع
اندازة ذرات و مقدار کربن آلی و جرم ویژة ظاهری خاک،
استفاده میشود ( Vereecken et al., 1989; Vereecken et al.,
1990; Vereecken et al., 1992; Schaap et al., 1998; Jarvis
et al., 2002; Rawls and Pachepsky, 2002; Pachepsky et
*

نویسندة مسئولmhomaee@modares.ac.ir :
1. Pedotransfer functions

;al., 2004; Pachepsky et al., 2006; Jana et al., 2007
Weynants et al. 2009; Khodaverdiloo and Homaee,
2002; Ghorbani Dashtaki and Homaee, 2002; Ghorbani
Dashtaki and Homaee, 2004; Ghorbani Dashtaki and
;Homaee, 2007; Farokhian Firouzi and Homaee, 2003
Farokhian Firouzi and Homaee, 2005; Motalebi et al.,
.)2007; Motalebi et al., 2010; Navabeian et al., 2004

 Khodaverdilooو همکاران ) (2011توابعی را به منظور
برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاکهای آهکی و غیر آهکی ارائه
کردند .آنها همچنین عملکرد توابع انتقالی Schaap ( Rosetta
 )et al., 2001را در برآورد ویژگیهای هیدرولیکی این خاکها
ارزیابی کردند .بر پایة نتایج آنها ،توابع انتقالی اشتقاقیافته در
برخی مناطق ایران در مقایسه با توابع  Rosettaدر برآورد
ویژگیهای هیدرولیکی خاک دقت بیشتری دارند .از دالیل
مهمی که آنها در توجیه عملکرد پایین توابع  Rosettaاعالم
کردند عدم در نظر گرفتن کربنات کلسیم به مثابة متغیر ورودی
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توابع ،اثر موقعیت جغرافیایی بر تغییرپذیری ویژگیهای خاک ،و
تفاوت روشهای اندازهگیری این ویژگیها بود .عالوه بر این،
 (2008) Homaee and Farrokhian Firouziنیز نتایج مشابهی
مبنی بر عملکرد پایین توابع انتقالی  Rosettaدر پیشبینی
منحنی مشخصة رطوبتی خاکهای گچی ایران گزارش کردند .از
طرفی ،تا کنون دستورالعمل جامع و مشخصی ارائه نشده است
که نشان دهد توابع انتقالی خاکهای مختلف در چه مناطقی و
در چه شرایطی قابلیت کاربرد دارند ( Pachepsky and Rawls,
 .)2004مروری بر منابع ( )Vereecken et al., 2010نشان
میدهد هنوز توابع انتقالی خاک با محدودیتهایی همچون
وابستگی به نوع و میزان دقت روشهای اندازهگیری ،عدم در
نظر گرفتن ویژگیهای ساختمانی و کانیشناسی خاک ،اثر
عواملی همچون فرسایش و شخم بر پویایی زمانی توابع،
وابستگی مکانی و کارآیی نه چندان باال در دیگر مناطق ،نبودِ
اطالعات جانبی و تکمیلی دربارة شرایطی که در آن نمونهبرداری
خاک انجام شده و نیز وضعیت پوشش گیاهی و سطح زمین
روبهرو است.
طی سالهای اخیر ،استفاده از اطالعات طیفی خاک در
گسترههای مرئی و مادون قرمز نزدیک و میانی (350ـ 2500
نانومتر) به مثابة روشی غیر مستقیم ،سریع ،و کمهزینه برای
برآورد برخی ویژگیهای مبنایی خاک ،همچون توزیع اندازة
ذرات خاک ( ;Gomez et al., 2008; Lagacherie et al., 2008
 ،)Janik et al. 2009; Lopez et al. 2013مقدار آهک
( ،)Lagacherie et al., 2008; Gomez et al., 2008کربن آلی
(Viscarra ( pH ،)Nocita et al., 2013; Lopez et al., 2013
 ،)Rossel and Behrens, 2010و ظرفیت تبادل کاتیونی ( Janik
 )et al., 2009; Savvides et al., 2010مورد توجه قرار گرفته
است .بهرغم پژوهشهای زیاد در زمینة برآورد این ویژگیهای
خاک ،تا کنون مطالعات ناچیزی در زمینة برآورد ویژگیهای
هیدرولیکی خاک ،با استفاده از اطالعات طیفی خاک ،به عمل
آمده است Janik .و همکاران ) (2007و  Minasnyو همکاران
) (2008از اطالعات طیفی خاک در گسترة مادون قرمز دور
(2500ـ  25000نانومتر) برای برآورد مقدار رطوبت خاک در
مکشهای  ،300 ،10 ،1و  1500کیلوپاسکال استفاده کردند .بر
اساس نتایج ،تخمینها در مکش  1500کیلوپاسکال
( RMSE=0/05سانتیمتر مکعب بر سانتیمتر مکعب)R2=0/51 ،
در مقایسه با مکش  10کیلوپاسکال ( RMSE=0/07سانتیمتر
مکعب بر سانتیمتر مکعب  )R2=0/08دقت باالتری نشان دادند.
نکتة شایان توجه آن است که به دلیل آنکه سنجندههای
ماهوارهای غالباً در گسترة  350تا  2500نانومتر (Vis-NIR-

 1)SWIRاز عوارض سطح زمین تصویربرداری میکنند ،گسترة
مادون قرمز دور نمیتواند در تخمینهای بزرگمقیاس از طریق
تصاویر ماهوارهای استفاده شود .از طرفی ،در این پژوهشها طول
موجها یا باندهای مهم ،که در حقیقت متغیرهای مؤثر طی
فرایند تخمیناند ،به طور دقیق شناسایی نشدهاند .اخیراً،
 Babaeianو همکاران ( )2012, 2014a, 2014bنشان دادهاند با
استفاده از اطالعات طیفی خاک در گسترة مرئی و مادون قرمز
نزدیک و میانی میتوان توابعی تحت عنوان توابع انتقالی طیفی
نقطهای و پارامتریک ارائه کرد که به کمک آنها میتوان
ویژگیهای هیدرولیکی خاک را برآورد کرد.
به نظر میرسد استفاده از اطالعات طیفی خاک میتواند
تا حد زیادی محدودیتهای توابع انتقالی خاک را برطرف کند.
زیرا در رویکرد طیفی دادههای ورودی توابع منحصر به
متغیرهای طیفی خاکاند که برخالف دادههای زودیافت خاک
منحصراً با یک روش استاندارد طی یک مرحله و با سرعت
بیشتری اندازهگیری میشوند .بنابراین ،خطای ناشی از تنوع
روشهای اندازهگیری و همچنین خطای کاربر به مقدار زیادی
کاهش خواهد یافت ( .)Stenberg et al., 2010همچنین ،روش
طیفی روشی غیر تهاجمی است که در صورت بهکارگیری آن از
طریق دورکاوی ماهوارهای قابلیت کاربرد در مقیاسهای بزرگ را
دارد و میتواند پویایی زمانی ویژگیهای هیدرولیکی خاک را نیز
مد نظر قرار دهد .عالوه بر این ،بهرغم آنکه مطالعاتی اندکی در
زمینة برآورد برخی ویژگیهای مبنایی خاک به کمک تصاویر
ابرطیفی ماهوارهای صورت گرفته است ( ;Gomez et al., 2008b
 ،)Lagacherie et al., 2008; Gomez et al., 2012در زمینة
برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک به کمک اطالعات ابرطیفی
ماهوارهای تا کنون هیچ مطالعهای انجام نشده است .بنابراین،
بررسی پتانسیل استفاده از تصاویر چندطیفی و ابرطیفی
ماهوارهای در برآورد چنین ویژگیهایی میتواند اهمیت استفاده
از اطالعات طیفی خاک را دوچندان کند.
بر این اساس ،هدف این پژوهش برآورد پارامترهای مدل
معلمـ ونگنوختن با استفاده از دادههای ابرطیفی خاک در
مقیاس آزمایشگاهی (سناریوی  )1و تعمیم آن به تصاویر
چندطیفی (سناریوی  )2و ابرطیفی ماهوارهای (سناریوی  )3در
گسترة  Vis-NIR-SWIRبه منظور بررسی قابلیت استفاده از
دادههای ماهوارهای برای برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک
بود .به منظور مقایسه و ارزیابی عملکرد اطالعات ماهوارهای در
برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک نسبت به توابع انتقالی خاک
1. Visible, Near-infrared, Shortwave-infrared
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و نیز با توجه به ویژگیهای مبنایی خاک در مقیاسهای مختلف
مکانی ،یک سناریوی چهارم نیز به منزلة مبنای ارزیابی در نظر
گرفته شد .در این سناریو ویژگیهای مبنایی خاک در دو
مقیاس آزمایشگاهی (نقطهای) و واحد نقشة خاک به مثابة
ورودی دو تابع انتقالی مهم خاکهای دنیا ،شامل توابع انتقالی
 )Schaap et al., 2001( Rosettaو  ،HYPRESبه منظور
محاسبة پارامترهای مدل معلمـ ونگنوختن در نظر گرفته شد.

مواد و روشها
ويژگیهای هيدروليکی خاک

به منظور توصیف منحنی مشخصة رطوبتی و هدایت هیدرولیکی
خاک از مدلهای رطوبتی ونگنوختن (رابطة  )1و معلمـ
ونگنوختن (رابطة  )2استفاده شد (:)van Genuchten, 1980
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پارامترهای شکل منحنی رطوبتی (  بر حسب  cm-1و  nو
 mبدون بعد)  (h) ،مقدار رطوبت ( )cm3 cm-3بهازای
پتانسیلهای ماتریک (  ) hمعین (  r ،)cmو )cm3 cm-3(  s
به ترتیب مقدار رطوبت باقیمانده و اشباع خاک است.
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در شکل  1شمایی از منطقة مطالعاتی همراه موقعیت نقاط
نمونهبرداری خاک در مقیاس نقطهای و واحد نقشة خاک
میآید .نمونههای خاک هواخشک و از الک  2میلیمتر عبور
داده شدند .ویژگیهای زودیافت خاک شامل توزیع اندازة ذرات
( ،)PSDجرم ویژة ظاهری (  ،)  bو مقدار کربن آلی خاک ()OC
با روشهای استاندارد اندازهگیری شدند ( Gee and Bauder,
 .)1986; Walkley and Black, 1934مقدار رطوبت وزنی
خاکها بهازای پتانسیلهای ماتریک ،-100 ،-50 ،-10 ،-5 ،0
 ،-1000 ،-5000 ،-3000 ،-1000 ،-330و -15000
سانتیمتر با استفاده از روش جعبة شنی و دستگاه صفحات
فشاری اندازهگیری شدند ( .)Vereecken et al., 2010جرم ویژة
ظاهری نمونههای خاک موجود در دستگاه صفحات فشاری نیز
به روش پارافین (کلوخه) اندازهگیری شد و برای تبدیل مقادیر
وزنی رطوبت به مقادیر حجمی به کار رفت .ضریب آبگذری
اشباع خاک نیز بر اساس نوع بافت خاک به دو روش بار ثابت و
افتان بر نمونههای دستنخوردة خاک (رینگهایی به ابعاد 68
میلیمتر قطر در  50میلیمتر ارتفاع) در آزمایشگاه اندازهگیری
شد .برای هر نمونه خاک و بهازای هر روش سه تکرار انجام شد
و میانگین تکرارها مقادیر اندازهگیریشده برای هر پارامتر در
نظر گرفته شد .به منظور فراهم کردن امکان ارزیابی صحیح
دقت توابع ،دادههای مبنایی خاک و دادههای هیدرولیکی و
دادههای طیفی به دو گروه دادههای واسنجی ( )n=130و
اعتبارسنجی ( )n=44تقسیم شدند.
اندازهگيری رفتار طيفی خاک

K (h ) 

1  ( h )n 
 K sو ) K (hبه ترتیب ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع و
غیر اشباع ( )cm.d-1و  lپارامتر اتصال (پیچاپیچی) منافذ خاک

به منظور اندازهگیری بازتاب طیفی نمونههای خاک از دستگاه
اسپکترورادیومتر زمینی ()FieldSpec®3, ASD, FR, USA
استفاده شد .صد و هفتاد و چهار نمونة خاک هواخشک و از الک
 2میلیمتری عبور داده شد و منحنیهای طیفی آنها در دامنة

است؛ که بدون بعد و معموالً برابر  0/5فرض میشود .بقیة
پارامترها نیز مفاهیم قبل را دارند .با استفاده از کمینهسازی به
روش حداقل مربعات خطا به کمک برنامة  Solverاکسل ،مدل
رطوبتی ونگنوختن به نقاط رطوبتی اندازهگیریشده برازش و
پارامترهای هیدرولیکی شامل  و  nمحاسبه شد .مقدار
رطوبت باقیماندة (  )  rخاک نیز تقریباً برابر  0در نظر گرفته
شد.

طیفی ثبت شد .سپس ،به ایجاد کتابخانهای طیفی از خاکهای

نمونهبرداری و اندازهگيری ويژگیهای خاک

منطقه اقدام شد ( .)Viscarra Rossel, 2008میانگین و انحراف

صد و هفتاد و چهار نمونه خاک از الیة سطحی (اعماق 0ـ  15و
15ـ  30سانتیمتر) به صورت سریهای دستخورده و
دستنخورده از بخشی از حوزة آبخیز سفیدرود جمعآوری شد.

معیار منحنیهای طیفی تکرارهای هر یک از نمونههای خاک

مرئی و مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز میانی (350ـ 2500
نانومتر) با روشهای استاندارد طیفسنجی در تاریکخانه
اندازهگیری شد ( .)Viscarra Rossel, 2008از هر نمونة خاک
بیست اسکن تهیه (ده اسکن در ابتدا و ده اسکن پس از دوران
ساعتگرد  90درجة نمونه خاک) و در مجموع  3500منحنی

(میانگین بیست اسکن) با نرمافزار  ViewSpec.محاسبه شد و
به ازای هر نمونة خاک یک منحنی طیفی در تجزیهوتحلیلها به
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کار رفت .هر منحنی طیفی تفکیک طیفی برابر  1نانومتر داشت؛

شامل  2150بازتاب طیفی ( 2150طول موج) بود (

طوری که در گسترة  350تا  2500نانومتر هر منحنی طیفی

.)et al., 2014a and 2014b

Babaeian

)الف(

)ب(

شکل  .1منطقة مطالعهشده همراه موقعيت نقاط نمونهبرداری خاک در مقياس نقطهای (الف) و واحد نقشة خاک (ب)

پيشپردازش دادههای طيفی

پیشپردازش دادههای طیفی خاک (همچون رفتار غیر خطی
باندها ،نرمالسازی طیفها ،فیلتر ،بارزسازی طیفی) و ارتقای
کیفی دادهها ،روشهای مختلف پیشپردازش با استفاده از
نرمافزار  Unschambler 10.3بر دادههای طیفی انجام شد و بر
اساس روش اعتبارسنجی متقابل و بررسی دقت نتایج
منحنیهای حذف پیوستار 1و فیلتر  Savitzky-Golayبه صورت
تابع چندجملهای درجة دوم با سه نقطه برای صاف کردن
شکستگیها به کار رفت .جزئیات نحوة پیشپردازش دادههای
طیفی را  Babaeianو همکاران ) (2014a and 2014bارائه
کردند.
سناريوهای طيفی و غير طيفی

به منظور شناسایی قابلیت و کارآیی دادههای بازتاب طیفی با
وضوح طیفی مختلف در تخمین پارامترهای هیدرولیکی خاک و
نیز بررسی کارآیی آنها در مقایسه با توابع انتقالی خاک چهار
سناریو مطالعه شد.
سناريوی  .1دادههای ابرطيفی در مقياس آزمايشگاهی

دادههای ابرطیفی حاصل از اندازهگیری توسط دستگاه
اسپکترورادیومتر زمینی حاوی اطالعات غنی در گسترة وسیعی
1. Continuum Removal

از طول موجها هستند .بسیاری از این طول موجها ،که در مجاور
یکدیگر قرار دارند ،دارای همبستگی بسیار باال و بازتاب طیفی
بسیار نزدیک به یکدیگرند .اثر این همپوشانی طیفی را میتوان
از طریق تلفیق باندهای مجاور یکدیگر تا حد بسیار زیادی
کاهش داد .در این سناریو میانگین هر پنج طول موج مجاور
یکدیگر محاسبه و در نهایت چهارصد و ده باند در گسترة 400
تا  2450نانومتر به دست آمد (.)Lopez et al., 2013
سناريوی  .2دادههای ابرطيفی با قدرت تفکيک طيفی منطبق با
باندهای سنجندة EnMAP

در این سناریو دادههای ابرطیفی حاصل از اندازهگیری توسط
اسپکترورادیومتر به مقیاس طیفی سنجندة ابرطیفی EnMAP
فرامقیاس شدند .سنجندة  EnMAPیک تصویربردار ابرطیفی
است که در کشور آلمان طراحی شده و قرار است در سال
 2015از عوارض زمین تصویربرداری کند .این سنجنده در
گسترة  420تا  2450نانومتر با عرض باندی ( 6/5در گسترة
420ـ  900نانومتر) و ده نانومتر (در گسترة 900ـ 2450
نانومتر) تصویربرداری را انجام خواهد داد .نسبت سیگنال به نویز
این سنجنده در گسترة مرئی برابر  1:500و در گسترة مادون
قرمز برابر  1:150است ( .)Guanter et al., 2009مقیاسسازی
طیفی دادهها به باندهای سنجندة  EnMAPبه کمک رابطة 3
انجام شد:
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(رابطة )3
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 Riمقدار بازتاب در iامین باند سنجنده Rw ،مقدار بازتاب
طیفی در طول موج  wاز دادههای اندازهگیریشده در
تاریکخانه wu i ،مرز باالیی باند  wli ،iمرز پایینی باند  ،iو ni
تعداد باندهاست.
سناريوی  .3دادههای چندطيفی با قدرت تفکيک طيفی
منطبق با باندهای سنجندة Sentinel-2

در این سناریو دادههای ابرطیفی به مقیاس سنجندة چندطیفی
 ،Sentinel-2که مشتمل بر سیزده باند است ،فرامقیاس شدند.
دادههای این سنجنده در گسترة  414تا  2311نانومتر است و
تصویربرداری آن را سازمان فضایی اروپا ( )ESAدر سال 2015
آغاز خواهد کرد .این سنجنده چهار باند در گسترة مرئی ،هفت
باند در گسترة مادون قرمز نزدیک ،و سه باند در ناحیة مادون
قرمز دور با پهنای باند  15تا  180نانومتر دارد .باندهای طیفی
منطبق با باندهای سنجندة  ،Sentinel-2شامل باند 414( 1ـ
 472نانومتر) ،باند 425( 2ـ  555نانومتر) ،باند 510( 3ـ 610
نانومتر) ،باند 618( 4ـ  707نانومتر) ،باند 675( 5ـ 722
نانومتر) ،باند 720( 6ـ  760نانومتر) ،باند 741( 7ـ 812
نانومتر) ،باند 752( 8ـ  927نانومتر) ،باند 823( 9ـ 902
نانومتر) ،باند 903( 10ـ  982نانومتر) ،باند 1338( 11ـ 1412
نانومتر) ،باند 1532( 12ـ  1704نانومتر) ،و باند 2035 ( 13ـ
 2311نانومتر) است .مقیاسسازی طیفی دادههای ابرطیفی به
باندهای سنجندة  Sentinel-2به کمک رابطة  3انجام شد.
سناريوی  .4توابع انتقالی  Rosettaو HYPRES

در این سناریو ویژگیهای مبنایی خاک در دو مقیاس
آزمایشگاهیـ نقطهای و واحد نقشة خاک به منزلة ورودی دو
تابع انتقالی مهم خاکهای دنیا ،شامل توابع Schaap ( Rosetta
( )et al., 2001مربوط به خاکهای امریکا و اروپا) و HYPRES
(( )Wosten et al., 1999مربوط به خاکهای اروپا) ،به منظور
برآورد پارامترهای مدل معلمـ ونگنوختن و ایجاد مبنایی برای
ارزیابی سناریوهای طیفی استفاده شدند .متغیرهای ورودی توابع
 Rosettaشامل مقادیر رس ،شن ،سیلت ،و جرم ویژة ظاهری
خاک و متغیرهای ورودی توابع  HYPRESشامل رس ،سیلت،
شن ،مادة آلی ،و جرم ویژة ظاهری خاک بودند .این ویژگیهای
مبنایی خاک در مقیاس واحد نقشة خاک و از روی نقشههای
رقومی واحدهای خاک ( 1)DISMتهیه و توسط مؤسسة
1. Digital Iran Soil Map

تحقیقات خاک و آب استفاده شدند .در پایان به محاسبه و
شبیهسازی منحنیهای مشخصة رطوبتی و هدایت هیدرولیکی
غیر اشباع خاک اقدام شد.
همبستگی بين متغيرها ،اشتقاق توابع انتقالی

پس از محاسبة وضعیت نرمال بودن متغیرهای هیدرولیکی و هر
یک از سناریوهای طیفی ،همبستگی این دو گروه از متغیرها از
طریق ضریب همبستگی پیرسون ( )Rبررسی شد .آن دسته از
متغیرهای طیفی که دارای همبستگی معنادار (سطح  %1و )%5
با پارامترهای هیدرولیکی خاک بودند به مثابة ورودی مدل
رگرسیون مرحلهای چندگانه انتخاب شدند و مدلهای تخمینگر
اشتقاق یافتند .هر تابع انتقالی از نظر وجود همراستایی
چندگانه 2و نیز همبستگیهای درونی 3بین متغیرها به ترتیب به
کمک شاخصهای تورم واریانس ( 4)VIFو دوربینـ واتسون
( 5)DWارزیابی شدند ( .)Ho, 2006مقادیر مطلوب برای شاخص
 DWباید نزدیک به مقدار  2و برای شاخص  VIFکمتر از 10
باشد .در شکل  2مراحل مختلف استفاده از سناریوهای طیفی و
غیر طیفی به منظور شبیهسازی منحنی مشخصة رطوبتی و
هدایت هیدرولیکی خاک میآید.
ارزيابی دقت توابع انتقالی

از آنجا که توابع انتقالی اشتقاقی مدلهایی تجربیاند ،الزم است
دقت و صحت آنها در مقابل سایر ورودیها که قبالً در اشتقاق
توابع استفاده نشدهاند آزموده شود .ارزیابی دقت توابع انتقالی
طیفی و توابع انتقالی خاک با استفاده از آمارههای جذر میانگین
مربعات باقیماندهها ( ،)RMSRمیانگین خطا ( ،)MEمیانگین
نسبی خطا ( ،)MREضریب تبیین ( ،)R2و کارآیی مدل ()EF
انجام شد .بیان ریاضی این آمارهها به صورت روابط  4تا  9است:
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2. Multico-linearity
3. Autocorrelation
4. Variance Inflation Factor
5. Durbin Watson
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 RMSR Validation
 Eiو  M iبه ترتیب مقادیر تخمینی و مشاهدهای E ،و
 Mبهترتیب میانگین مقادیر تخمینی و مشاهدهای SD ،انحراف
معیار مقادیر مشاهدهای P ،تعداد تخمینگرها ،و  Nتعداد
دادههاست.

پايگاه داده

هدف :برآورد پارامترهای
هيدروليکی ونگنوختن

تصميمگيری

دادههای طيفی پيشپردازش يافته

نوع پردازش
انتخاب سناريوهای مختلف تفکيک طيفی

پارامتر ورودی/خروجی

سناريوی  .4توابع  Rosettaو  HYPRESدر

سناريوی  .3فرامقياسسازی دادههای ابرطيفی

سناريوی  .2فرامقياسسازی دادههای ابرطيفی

سناريوی  .1استفاده از دادههای ابرطيفی

مقياس نقطهای و واحد نقشة خاک

آزمايشگاه به باندهای سنجندههای چندطيفی

آزمايشگاه به باندهای سنجندههای ابرطيفی

( )ASDبا تفکيک طيفی  5نانومتر

مشخصههای خاک به عنوان ورودی توابع:
رس ،سيلت ،شن ،جرم ويژة ظاهری ،کربن آلی

سنجندة چندطيفی Sentinel-2

سنجندة ابرطيفی EnMAP

تعداد  13باند (414ـ  2311نانومتر)

تعداد  244باند (420ـ  2450نانومتر)

پهنای باند  15تا  180نانومتر

پهنای باند  6/5تا  10نانومتر

تعداد  410باند (گسترة 400ـ 2450
نانومتر)

متغيرهای طيفی
پارامترهای هيدروليکی
تجزيهوتحليل همبستگی و رگرسيون مرحلهای
چندگانه (دادههای کاليبراسيون)

محاسبة پارامترهای θs,α,n,Ks

آزمون همراستايی چندگانه ( )Multi-co-linearityبا

آزمون خودهمبستگی ( )Auto-Correlationبا

استفاده از شاخص تورم واريانس ()VIF

استفاده از روش Dorbin-Watson

توابع انتقالی طيفی ()STFs

توابع انتقالی طيفی ()STFs

توابع انتقالی طيفی ()STFs

برای برآورد  θs,α,n,Ksاز روی

برای برآورد  θs,α,n,Ksاز روی

برای برآورد  θs,α,n,Ksاز روی

دادههای Sentinel2

دادههای EnMAP

دادههای ASD

شبيهسازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک
شبيهسازی منحنی هدايت هيدروليکی خاک

شکل  .2چارچوب استفاده از سناريوهای مختلف طيفی و غير طيفی در برآورد پارامترهای هيدروليکی مدل معلمـ ونگنوختن

يافتهها و بحث
تجزيه وتحليل طيفی

در شکل  3میانگین و انحراف معیار مقادیر بازتاب منحنیهای
خام طیفی و منحنیهای حذف پیوستار طیفی خاکهای منطقة
مطالعهشده در حضور سناریوهای مختلف تفکیک طیفی میآید.
چنین منحنیهایی نشاندهندة شکل معمول طیفهای خاکاند
که چهار مشخصة جذب طیفی در طول موجهای ،1915 ،1414
 ،2212و  2341نانومتر دارند .همچنین ،تعدادی باند جذبی

ضعیف در طول موج  950نانومتر و نیز در طول موجهای بین
 2300تا  2400نانومتر مشاهده شد .این طول موجهای جذبی
در منحنیهای خام و منحنیهای حذف پیوستار در انطباق با
یکدیگرند؛ با این تفاوت که در منحنیهای حذف پیوستار
مشخصترند .مشخصة جذبی در طول موج  1414نانومتر مربوط
به گروههای عاملی ( OHرطوبت جذبشده با سطوح رسها) و
مشخصة جذبی در  1915نانومتر مربوط به گروههای  OHو H-
 O-Hملکولهای آب محبوسشده در شبکة کریستالی
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رسهاست .در حالی که باندهای جذبی در  2212نانومتر مربوط
به پیوند  OHبا فلزاتی همچون  Alیا جایگزینی  Feیا  Mgبه
جای  Siاست ( .)Clark et al., 1990این مشخصههای جذب

طیفی را دیگر پژوهشگران نیز گزارش کردهاند (

Ben-Dor and

;Banin, 1995; Ben-Dor et al., 1999; Gomez et al., 2008b
.)Santra et al., 2009

شکل  .3ميانگين و انحراف معيار مقادير بازتاب منحنیهای طيفی خام (منحنی پايين) و حذف پيوستار (منحنی باال) خاک بهازای سه سناريوی طيفی شامل
سناريوی ( 1بازتاب طيفی در طول موجهايی با وضوح  1نانومتر)ASD ،؛ سناريوی ( 2وضوح طيفی منطبق با باندهای سنجندة ابرطيفی  ،)EnMAPو سناريوی 3
(وضوح طيفی منطبق با باندهای سنجندة چندطيفی )Sentinel-2

تجزيهوتحليل همبستگی بين ويژگیهای خاک و سناريوهای
مختلف طيفی

بر پایة شکل  4الف ،همبستگی قوی و معناداری بین پارامترهای
هیدرولیکی خاک و مقادیر بازتاب طیفی بهازای سناریوی  1در
گسترة مرئی و مادون قرمز نزدیک و میانی مشاهده شد .در مورد
پارامتر †  ، حداکثر همبستگی معنادار (سطح  )%1در طول
موجهای  552و  2317نانومتر و به ترتیب برابر  -0/315و
 0/463به دست آمد .در حالی که پارامتر  nحداکثر همبستگی
را در طول موجهای  547و  2307نانومتر و به ترتیب برابر
 0/242و  -0/558نشان داد .پارامترهای †  و † K sروند
همبستگی مشابهی را در گسترة  350تا  2500نانومتر نشان
دادند .بزرگترین ضریب همبستگی ( )R=/456معنادار (سطح
 )%1برای † K sدر طول موج  1927نانومتر به دست آمد.
رطوبت اشباع خاک فقط در طول موجهای  2242نانومتر
( 2247 ،)R=0/191نانومتر ( ،)R=0/160و  2232نانومتر
( )R=0/151همبستگی معنادار (سطح  )%5با مقادیر بازتاب
طیفی خاک نشان داد (شکل  4الف) .پارامترهای معلمـ
ونگنوختن نیز همبستگیهای قوی و معناداری (سطح  )%1با

مقادیر بازتاب طیفی بهویژه در طول موجهای ،1915 ،1414
 2341 ،2212نانومتر داشتند .پارامتر شکل  nروند معکوسی از
نظر همبستگی با پارامتر †  نشان داد که میتواند به دلیل
همبستگی قوی و منفی بین این دو پارامتر شکل منحنی
مشخصة رطوبتی خاک باشد (.)van Genuchten et al., 1992
در شکل  4ب همبستگی بین توزیع اندازة ذرات خاک
(رس ،سیلت ،شن) با مقادیر بازتاب طیفی در هر طول موج
میآید .همانطور که مشاهده میشود ،مقادیر رس و شن و
سیلت همبستگیهای معناداری (سطح  )%1با مقادیر بازتاب
طیفی در طول موجهایی منطبق با طول موجهای پارامترهای
هیدرولیکی خاک نشان میدهند؛ اگرچه رس و شن نسبت به
پارامترهای هیدرولیکی خاک با مقادیر بازتاب طیفی همبستگی
بیشتری داشتند (شکل  4الف و  4ب) .پارامتر  nروند
همبستگی مشابهی با مقادیر شن و پارامتر  روند همبستگی
مشابهی با مقادیر رس در همة طول موجها نشان دادند.
به طور مشابه ،در شکل  4ج ضرایب همبستگی بین
مقادیر بازتاب باندی حاصل از سناریوی  2با پارامترهای
هیدرولیکی خاک میآید .پارامترهای معلمـ ونگنوختن (شامل
†
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†  )  s ، K s† ، n ، همبستگیهای باال و معناداری (سطح )%1
با باندهای طیفی ،بهویژه باندهای بین  10تا  60و  180تا ،240
نشان دادند .مقادیر بازتاب طیفی در باندهای  22و  )Vis( 45و
 196و  221و  )SWIR( 230همبستگیهای معناداری با
پارامترهای هیدرولیکی خاک داشتند (شکل  4ج) .باند 196
همبستگی معناداری (سطح  )%1با مقادیر  Rبرابر  0/361و
 -0/306با پارامترهای  nو †  نشان داد .حداکثر ضریب
همبستگی برای پارامترهای †  و  nبه ترتیب برابر  0/458و
 -0/555و در باند  230به دست آمد .ضریب هدایت هیدرولیکی
اشباع خاک نیز همبستگی معناداری (سطح  )%1با مقادیر
بازتاب طیفی در باندهای  )R=0/452( 192و )R=0/264( 226
نشان داد .همچنین ،رطوبت اشباع خاک فقط در باندهای 222
و  223با مقادیر  Rبه ترتیب برابر  0/154و  0/180همبستگی
معنادار (سطح  )%5با مقادیر بازتاب باندی نشان داد .مقادیر رس
و شن خاک نیز بیشترین ضرایب همبستگی را در باندهای 221
(با مقادیر  Rبه ترتیب برابر -0/599و  )0/555و ( 228با مقادیر
 Rبه ترتیب برابر  0/674و  )0/675نشان دادند .در حالی که
مقدار سیلت در باند  230با بیشترین مقدار  )0/467( Rهمراه
بود (شکل  4د).
همبستگی بین پارامترهای معلمـ ونگنوختن با مقادیر
بازتاب طیفی حاصل از کاربرد سناریوی  3در شکل  4ه میآید.
از میان سیزده باند طیفی ،باند  3بیشترین همبستگی را با
پارامترهای هیدرولیکی خاک نشان داد؛ طوری که مقادیر R
مربوط به پارامترهای †  n ، K s† ، به ترتیب برابر ،-0/305
 0/225 ،-0/168به دست آمد .همچنین ،باندهای  2و 11

همبستگی معناداری (سطح  )%1با پارامترهای †  و n
داشتند .از طرفی ،هیچیک از سیزده باند طیفی همبستگی
معنادار (سطح  )%5با رطوبت اشباع خاک نداشتند.
نتایج این پژوهش با یافتههای  Santraو همکاران )(2009
مطابقت دارد .آنها همبستگیهای معناداری بین پارامترهای
 K s ، n ، با مقادیر بازتاب طیفی در باند  2سنجندة ETM+
(گسترة520ـ  600نانومتر) به دست آوردند .مقادیر رس و شن
بیشترین همبستگی را با باند  8و با مقادیر  Rبه ترتیب برابر
 -0/28و  0/341نشان دادند؛ در حالی که مقدار سیلت خاک
بیشترین همبستگی را با باندهای  5و  9و با مقادیر  Rبه ترتیب
برابر  0/321و  -0/324نشان داد (شکل  4و) .به نظر میرسد
این همبستگیهای باال بین پارامترهای معلمـ ونگنوختن با
مقادیر بازتاب طیفیـ باندی به دلیل وجود ذرات رس و شن
موجود در خاک باشد که مستقیم بر رفتار طیفی خاک اثر

میگذارند .ارتباط بین ویژگیهای مبنایی خاک با مقادیر بازتاب
طیفی را دیگر پژوهشگران هم گزارش کردهاند ( Bilgli et al.,
.)2010; Somers et al., 2010; Santra et al., 2009
نتايج سناريوی 1

در جدول  1توابع انتقالی طیفی حاصل کاربرد سه سناریوی
مختلف تفکیک طیفی ،به منظور برآورد پارامترهای مدل معلمـ
ونگنوختن میآید .همچنین ،آمارههای مختلف ارزیابی شامل
 R2و  RMSRبهازای سری دادههای واسنجی و اعتبارسنجی
محاسبه شد .بر اساس نتایج ،مقادیر شاخص  VIFبرای همة
توابع اشتقاقیافته کمتر از  5به دست آمد؛ هرچند مقدار عددی
حداکثر برابر  10را اغلب معیار ارزیابی و نبودِ همراستایی
چندگانه بین متغیرها در نظر میگیرند ( ;Ho, 2006
 .)Khodaverdiloo et al., 2011مقادیر شاخص  DWنیز بسیار
نزدیک به مقدار مطلوب  2به دست آمد که نشاندهندة عدم
همبستگی درونی بین مقادیر باقیماندههاست ( .)Ho, 2006بر
2
 Rvalبین  0/10تا  0/58و مقادیر
پایة نتایج سناریوی  ،1مقادیر .
 RMSRval .به ترتیب برابر  0/619 ،0/062 ،0/029 ،0/407برای
پارامترهای †  K s† ،  s ، n ، به دست آمدSTF .ها اندکی
حالت کمبرآورد با مقدار  MEبین  -0/003تا  -0/1304نشان
دادند .پارامترهای  nو † K sبا برآوردهای بهتری نسبت به
پارامتر †  همراه بودند .متغیرهای تخمینگر در ناحیة مرئی
شامل مقادیر بازتاب در طول موجهای  550نانومتر (سبز) و
 680نانومتر (قرمز) بودند .این نشان میدهد تغییرپذیری در
پارامترهای هیدرولیکی خاک تا حدودی توسط رنگ خاک قابل
توصیف است ( .)Stenberg et al., 2010همچنین ،مهمترین
تخمینگرهای طیفی شامل مقادیر بازتاب در طول موجهای
 1200تا  1450نانومتر 1900 ،تا  2000نانومتر ،و  2150تا
 2450نانومتر بودند .طول موجهای نزدیک به  1400و 2200
نانومتر به ترتیب متأثر از گروههای عاملی هیدروکسیل ()OH
موجود در آب آزاد خاک و گروههای  OHموجود در شبکة
کانیهای رس ()Clark, 1999; Viscarra Rossel et al., 2006c
و طول موجهای نزدیک به  2341و  2373نانومتر عمدتاً مربوط
به گروههای  CO3موجود در کانیهای کربناتهاند ( Gaffey,
.)1986; Gomez et al., 2008
نتایج سناریوی  1مشابه یافتههای  Cohnو همکاران
) (2007و نسبت به یافتههای  Minasnyو همکاران )(2008
دارای دقت بیشتر است .آنها با استفاده از دادههای طیفی در
گسترة  NIRو  MIRضریب آبگذری اشباع خاک را با مقادیر
 R2به ترتیب برابر  0/62و  0/43برآورد کردند .دقت نسبتاً کم در
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برآورد پارامترهای †  و  nمیتواند به دلیل خطای برازش
پارامترهای مدل به مقادیر اندازهگیریشده و در برآورد پارامتر
† K sبه دلیل خطاهای اندازهگیری باشد .مقادیر بازتاب

در طول موجهای  2137و  2232نانومتر یگانه متغیرهای
تخمینگر در برآورد رطوبت اشباع خاک در سطح  5درصد بودند
(جدول .)1

(
الف)

(
ب)

(
ج)

(
د)

(
ه)

(
و)

شکل  .4ضريب همبستگی پيرسون ( )Rبين مقادير پارامترهای مدلهای معلمـ ونگنوختن (الف ،ج ،ه) و توزيع اندازة ذرات خاک (ب ،د ،و) با مقادير بازتاب
طيفیـ باندی حاصل از سناريوی ( 1الف و ب) ،سناريوی ( 2ج و د) و سناريوی ( 3ه و و)

 538تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،3پاييز 1394

نتايج سناريوی 2

در جدول  1خالصهای از STFهای پارامتریک حاصل از کاربرد
2
 Rvalو
سناریوی  2همراه دقت برآوردهای آن میآید .مقادیر .
 RMSRval.به ترتیب بین  0/10تا  0/57و  0/029تا 0/649
محاسبه شدند .مقادیر  R2مربوط به دادههای اعتبارسنجی
اندکی بیشتر از مقادیر  R2مربوط به دادههای واسنجی بود؛ در
حالی که مقادیر  RMSEبین این دو سری تفاوت چندانی با
یکدیگر نداشتند .مشابه چنین نتیجهای در دیگر پژوهشها نیز
اعالم شده است ( Dardanne et al., 2000; Zhang et al.,
 .)2013مشابه سناریوی  ،1هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
نسبت به بقیة پارامترهای هیدرولیکی با برآورد بهتری همراه
بود .جدول  1نشان میدهد سناریوی  2قادر به تخمین رطوبت
اشباع خاک به خوبی سه پارامتر دیگر نیست و فقط ارتباط
خطی ضعیفی به دست آمده است .این نتیجه با یافتههای
 Tranterو همکاران ) (2008مطابقت دارد که با استفاده از
دادههای طیفی در گسترة  MIRرطوبت حجمی خاک را در
حالت اشباع با مقدار  R2و  RMSEبه ترتیب برابر  0/05و cm3
 0/08 cm-3برآورد کردند .پارامترهای †  و  nبا دقت متوسط
2
2
 Rval؛  RMSRval . =0/382و
(به ترتیب  Rval . =0/39و . =0/31
 ) RMSRval . =0/029برآورد شدند؛ در حالی که پارامتر † K sبا
2
 Rvalو RMSRval . =0/649
برآوردهای بهتری همراه بود (. =0/57
) .به طور مشابه ،سناریوی  2به کمبرآورد کردن پارامترهای
معلمـ ونگنوختن تمایل داشت؛ طوری که مقدار  𝑀𝐸𝑣𝑎𝑙.برابر
 -0/0544به دست آمد (جدول  .)1در مورد پارامتر † ، n ، 
†  s ، K sبه ترتیب  1 ،3 ،3 ،5باند طیفی به منزلة متغیرهای
تخمینگر استفاده شدند .مهمترین متغیرهای تخمینگر در
گسترة  400تا  700نانومتر متعلق به باندهای  16و  44بودند.
این باندها توصیفکنندة رنگ خاکاند و میتوانند به دلیل وجود
اکسیدهای آهن (مثالً هماتیت و گئوتایت) در خاک باشند
( .)Stenberg et al., 2010تخمینگرهای طیفی در گسترة NIR-
 SWIRشامل باندهای ،235 ،230 ،226 ،223 ،201 ،192 ،79
و  244بودند (جدول  .)2مقادیر بازتاب طیفی در باند 230
مهمترین متغیر در برآورد پارامترهای †  و  nبود؛ در حالی که
باند  226فقط برای برآورد †  و † K sاستفاده شد .این نتایج
نشان میدهد باندهای طیفی در گسترة  NIR-SWIRدر برآورد
پارامترهای هیدرولیکی خاک اهمیت بیشتری دارند .باندهای
طیفی ،که پیشتر به آنها اشاره شد ،دارای برخی همپوشانیها
با طول موجهای طیفی حاصل از سناریوی  1بودند؛ مثالً،
باندهای  44و ( 230برای †  ،) باند ( 16برای  ،) nباند 223

(برای  ،)  sباند  79و  192و ( 226برای † ) K sبه ترتیب در
همپوشانی با باندهای ،1932 ،877 ،2232 ،552 ،2317 ،687
 2277نانومتر قرار داشتند.
از آنجا که در این سناریو پتانسیل برآورد پارامترهای
معلمـ ونگنوختن به روش مقیاسسازی به باندهای
سنجندههای ابرطیفی مد نظر قرار گرفته است ،این امکان نیز
وجود دارد که مشخصههای جذب اتمسفری بر نتایج تأثیر
بگذارند؛ مثالً طول موجهای جذب بخار در اتمسفر در مجاور
باندهای  1870 ،1380 ،1100 ،940نانومتر اتفاق میافتند
( .)Peixoto and Oort, 1993بر اساس نتایج این بخش از
پژوهش ،باندهای طیفی استفادهشده در سناریوی  2تحت تأثیر
بخار آب موجود در اتمسفر قرار نمیگیرند؛ هرچند ،سایر عوامل
همچون پارامترهای ژئوفیزیکی (رطوبت خاک ،زبری خاک،
سنگریزة سطحی ،پوشش گیاهی ،پستی و بلندی و ناهمگنی
خاک) و پارامترهای مربوط به سنجنده (تفکیک مکانی و نسبت
سیگنال به نویز) که بر مقادیر بازتاب طیفی اندازهگیریشده به
کمک سنجندههای هواپیمابرد و ماهوارهبرد اثر میگذارند در
محاسبات در نظر گرفته نشدهاند .توابع انتقالی طیفی این قابلیت
را دارند که تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای هیدرولیکی
خاک را که غالباً در اثر عملیات انجامشده بر خاک (همچون
خاکورزی و فرسایش) اتفاق میافتد ،در نظر بگیرند.
نتايج سناريوی 3

مدلهای رگرسیونی توابع انتقالی طیفی همراه آمارههای ارزیابی
دقت سناریوی  3در جدول  1میآید .استفاده از سناریوی  3در
مقایسه با دو سناریوی دیگر به پایینترین دقت در برآورد
پارامترهای هیدرولیکی خاک انجامیدSTF .های پارامتریک به
2
 Rvalبین  0/09تا  0/22و  RMSRv a .lبین  0/032تا 0/619
.
منجر شدند .همچنینSTF ،ها به کمبرآورد کردن همة
پارامترهای هیدرولیکی خاک تمایل داشتند؛ طوری که ،متوسط
میانگین خطا (  ) MEval .برای پارامترهای †  K s† ، n ، به
ترتیب برابر  -0/023 ،-0/005 ،-0/049به دست آمد .نتایج
کاربرد سناریوی  3نشان میدهد باندهای چندطیفی Sentinel-2
توانایی چندان باالیی در بازگو کردن اثر ترکیبات خاک بر
پارامترهای هیدرولیکی خاک ندارند .پارامتر †  نسبت به سایر
پارامترها از دقت برآورد بهتری برخوردار بود .این دقت باالتر
میتواند به این دلیل باشد که طول موجهای مهم از ناحیة مرئی
در برآورد پارامتر † ( جدول  ،1سناریوی  )1توسط باندهای
چندطیفی ( Sentinel-2باندهای  )5 ،3 ،1بهتر ارائه شدند؛ در
حالی که تخمینگرهای مهم پارامترهای  nو † K sغالباً در
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گسترة  NIRو  SWIRقرار دارند (جدول  ،1سناریوی  1و  )2که
در این گستره باندهای  Sentinel-2نتوانستهاند پوشش طیفی
کاملی ارائه کنند .از آنجا که هیچیک از سیزده باند همبستگی
معناداری (سطح  )%5با مقادیر رطوبت اشباع خاک نشان ندادند،
هیچ مدل رگرسیونی برای تخمین این ویژگی خاک حاصل نشد.
به طور کلی ،باندهای مهم در برآورد پارامترهای هیدرولیکی
خاک شامل باندهای  1و ( 3گسترة  5 ،)Visو ( 9گسترة ،NIR
باند  9منطبق با باند  8aسنجندة  Sentinel-2است) ،و 11
(گسترة  )SWIRبودند (جدول )1؛ اگرچه پارامتر  nفقط به
کمک باند  3برآورد شد .این نتایج نشان میدهد باندهای طیفی
در نواحی  Visو  NIRدر برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک
مهمترند.
نتايج سناريوی 4

در جدول  2معیارهای ارزیابی STFها بر اساس سه سناریوی
مختلف طیفی و نیز توابع انتقالی  Rosettaو HYPRES
(سناریوی  )4بر اساس دو گروه دادههای ورودی توابع ،شامل
دادههای آزمایشگاهی یا نقطهای ( Lab ROSو  )Lab HYPو
دادههای مبتنی بر واحدهای نقشة خاک ( Map ROSو Map
 ،)HYPدر برآورد منحنی مشخصة رطوبتی خاک میآید.
همانطور که مشاهده میشود ،بر اساس آمارهها ،بهترین نتایج
هنگام استفاده از STFها و بهویژه در حضور سناریوی  2حاصل
شد .متوسط مقادیر  R2و  RMSRبرای STFها به ترتیب برابر
 0/93و  0/0337 cm3 cm-3به دست آمد .نتایج توابع  Rosettaو
 HYPRESبا مقادیر سناریوهای مختلف  STFقابل مقایسه
است .در مقایسه با STFها ،استفاده از PTFها تا حدودی به
کاهش دقت تخمین در ناحیة خشک (مثالً  Lab HYPو Map
 )HYPو مرطوب منحنی رطوبتی ،با افزایش  343درصد در
متوسط مقدار  RMSRو کاهش  19درصد در متوسط مقدار ،R2
منجر شد (جدول  .)2این نتیجه میتواند به دلیل وابستگی
مکانی PTFها (پایگاه دادهای که بر اساس آن PTFها اشتقاق
یافتهاند) باشد که باعث کاهش دقت پیشبینیها شده است.
همچنین ،مقادیر  RMSRحاصل از  Lab ROSو Map ROS
کوچکتر از مقادیر بهدستآمده توسط  Lab HYPو Map HYP
بود.
در شکل  5مقادیر اندازهگیری و برآوردشدة منحنی
مشخصة رطوبتی خاک (رطوبتهای مختلف بهازای نُه پتانسیل
ماتریک) توسط سناریوهای مختلف  STFو  PTFمیآید.
همانطور که مشاهده میشود ،سناریوهای مختلف STFها به
پیشبینیهایی با دقت باال در بخش میانی و خشک منحنی

رطوبتی منجر شدند .در حالی که در پتانسیلهای ماتریک زیاد
دقت پیشبینیها ضعیف بود.
بر اساس نتایجSTF ،ها و PTFهای مبتنی بر HYPRES
به کمبرآوردی رطوبت خاک بهویژه در گسترة خشک منحنی
رطوبتی خاک تمایل داشتند .در حالی کهPTF ،های مبتنی بر
 Rosettaباعث بیشبرآوردی شدند (جدول  ،2شکل  .)5همة
STFها و PTFها در نواحی اشباع و نزدیک به آن با دقت پایینی
همراه بودند ،که میتواند به دلیل ناتوانی دادههای طیفی و جرم
ویژة ظاهری در توصیف اثر ساختمان خاک باشد .نمودار Lab
 HYPو  Map HYPنشان میدهد انحرافهای بین مقادیر
اندازهگیری و برآوردشدة رطوبت خاک در نواحی خشک و بسیار
مرطوب منحنی رطوبتی خاک زیاد است (شکل  .)5پیشبینی
وضعیت نگهداشت آب در خاک به کمک PTFهای حاصل از
دادههای آزمایشگاهی و واحد نقشة خاک نشان میدهد استفاده
از رویکرد طیفی در منطقة مورد مطالعه عملکرد بهتری دارد.
در جدول  3معیارهای ارزیابی STFها و PTFهای مبتنی
بر توابع  Rosettaو  HYPRESدر پیشبینی هدایت هیدرولیکی
غیر اشباع خاک میآید .بر پایة نتایج بهدستآمده ،همة
سناریوهای طیفی به بیشترین مقدار  R2و  EFو کمترین مقدار
 RMSRبا متوسط مقدار برابر ( 1/048بر حسب واحد لگاریتم)
منجر شدند؛ هرچندPTF ،ها دارای دقت متوسط با مقادیر R2
بین  0/67تا  0/91و  EFبین  0/27تا  0/74بودند .بین
سناریوهای مختلف طیفی ،سناریوی  2بر حسب همة آمارهها به
جز متوسط خطا ( )MEو متوسط خطای نسبی ( )MREبهترین
نتایج را (اندکی بهتر از سناریوی  )1ارائه کرد .همة PTFها در
هر دو مقیاس آزمایشگاهی و واحد نقشة خاک پایینترین دقت
را فراهم کردند؛ هرچند ،بسته به مقیاس دادهها (آزمایشگاهی یا
نقشه خاک) توابع  Rosettaنسبت به توابع  HYPRESبا دقت
باالتری همراه بودند و بالعکس (جدول .)3
در شکل  ،6مقادیر اندازهگیری و پیشبینیشدة هدایت
هیدرولیکی غیر اشباع خاک به کمک سناریوهای مختلف طیفی
و غیر طیفی میآید .همانطور که مشاهده میشودSTF ،ها
نسبت به PTFها با دقت باالتری همراهاند .بر اساس نتایج،
PTFهای مبتنی بر  HYPRESو  Rosettaبه بیشبرآوردی
بهویژه در پتانسیلهای ماتریک کم تمایل داشتند (جدول ،3
شکل  .)6بر پایة نتایج ،میتوان استنباط کرد رویکرد طیفی در
برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک ،بهویژه در مقیاسهای
طیفی با تفکیک زیاد (سناریوی  1و  ،)2عملکرد مناسبی داشته
است.
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جدول  .1مدلهای رگرسيونی توابع انتقالی طيفی ( )STFsحاصل از سناريوهای مختلف طيفی برای برآورد پارامترهای معلمـ ونگنوختن همراه نتايج حاصل از
واسنجی و اعتبارسنجی توابع
2
MEcal . RMSRcal . Rcal
.

توابع انتقالی طیفی ()STFs
 †  44 / 107  0 / 01(2 / 174R 552  48 / 77R 687  0 / 494R1252
) 0 / 53R1897  2 / 608R 2222  19 / 654R 2317  21 / 707R 2447

سناریوی 1

n  3 / 739  0 / 01(0 / 2R 552  0 / 116R1417  385R1957  1 / 885R2157 

) 0 / 935R 2222  2 / 82R2307  1 / 623R2427

2
val .

MEval . RMSRval . R

D- Mean RPD
val .
W VIF

1/21 -0/0030 0/407 0/30 0/0005 0/372 0/33

1/80 2/6

1/89 3/1 1/19 -0/0082 0/029 0/34 0/0027 0/027 0/38

) 1/85 1/0 0/01 -0/0184 0/062 0/10 0/0061 0/053 0/04 s  15 / 811  0 / 01(17 / 15R2137  1 / 878R2222
K s†  53 / 569  0 / 01(8 / 798R 552  53 / 281R 877  12 / 377R1417  24 / 959R1932
) 11 / 911R 2167  62. / 276R 2277  12 / 108R 2432

 †  2 / 102  0 / 01(48 / 335Band 44  22 / 503 Band 201  56 / 489Band 226 
) 36 / 883Band 230  11 / 708Band 244

سناریوی 2

1/73 2/9 1/49 -0/1304 0/619 0/58 0/0435 0/486 0/29
1/88 2/9 1/30 -0/0157 0/382 0/39 0/0052 0/373 0/32

) 1/96 3/3 1/17 -0/0076 0/029 0/31 0/0025 0/026 0/39 n  2 / 62  0 / 01(0 / 181Band16  4. / 031Band 230  2 / 70Band 235
) 1/94 1/0 1/02 -0/0150 0/061 0/10 0/0050 0/053 0/02 s  2 / 663  0 / 01(3 / 266Band 223
) 2/00 1/9 1/42 -0/1793 0/649 0/57 0/0593 0/502 0/24 K s†  35 / 897  0 / 01(52 / 137Band 79  24 / 245Band192  64 / 057Band 226
سناریوی 3

)  59 / 275Band 5

1/65 2/3 1/14 -0/0488 0/434 0/22 0/0163 0/418 0/15   49 / 026  0 / 01(4 / 168Band  16. / 606Band
) 1/88 1/0 1/05 -0/0052 0/032 0/09 0/0017 0/033 0/04 n  0 / 741  0 / 01(0 / 471Band 3
†

3

1

K s†  45 / 842  0 / 01(13 / 707Band 1  47 / 183Band 3 

) 63 / 524Band 8a  20 / 252Band 11

1/85 3/2 1/22 -0/0228 0/613 0/18 -0/0299 0/549 0/11

جدول  .2نتايج ارزيابی دقت توابع انتقالی طيفی ( )STFsو توابع انتقالی خاک ( )PTFsدر پيشبينی منحنی نگهداشت آب در خاک بر اساس سناريوهای مختلف
طيفی شامل ( STFs-ASDسناريوی ( STFs-EnMAP ،)1سناريوی ( STFs-Sentinel2 ،)2سناريوی  ،)3توابع انتقالی  HYPRESمبتنی بر دادههای آزمايشگاهی
( ،)Lab HYPتوابع انتقالی  Rosettaمبتنی بر دادههای آزمايشگاهی ( ،)Lab ROSتوابع انتقالی  HYPRESمبتنی بر واحدهای نقشة خاک ( ،)Map HYPو توابع
انتقالی  Rosettaمبتنی بر واحدهای نقشة خاک ( .)Map ROSمقادير زيرخطدار بيشترين دقت و مقادير ايتاليک کمترين دقت را نشان میدهند.

سناریوی 4

آمارة ارزیابی

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 3

RMSR

0/0333
-0/0017

0/0328
-0/0011

0/0349
-0/0019

0/0945
-0/0221

0/0021

0/0042

0/0044

-0/2346

0/0930

0/9330
0/9325

0/9348
0/9344

0/9262
0/9255

0/8982
0/4551

0/8767
0/7010

Mean error
Mean relative
error
R2
EF

Lab HYP

Lab ROS

Map HYP

Map ROS

0/0700
0/0346

0/1273
-0/0269

0/0644
0/0390

-0/3634

0/1014

0/9562
0/1210

0/9267
0/7360

جدول  .3نتايج ارزيابی دقت توابع انتقالی طيفی ( )STFsو توابع انتقالی خاک ( )PTFsدر پيشبينی منحنی هدايت هيدروليکی غيراشباع خاک بر اساس
سناريوهای مختلف طيفی شامل ( STFs-ASDسناريوی ( STFs-EnMAP ،)1سناريوی ( STFs-Sentinel2 ،)2سناريوی  ،)3توابع انتقالی  HYPRESمبتنی بر
دادههای آزمايشگاهی ( ،)Lab HYPتوابع انتقالی  Rosettaمبتنی بر دادههای آزمايشگاهی ( ،)Lab ROSتوابع انتقالی  HYPRESمبتنی بر واحدهای نقشة خاک
( ،)Map HYPو توابع انتقالی  Rosettaمبتنی بر واحدهای نقشة خاک ( .)Map ROSمقادير زيرخطدار بيشترين دقت و مقادير ايتاليک کمترين دقت را نشان
میدهند.

آمارة ارزیابی

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 3

RMSR

1/0216
0/0426
0/1735
0/9788
0/9786

1/0117
0/0412
0/0945
0/9792
0/9790

1/0116
0/0205
-0/0577
0/9748
0/9746

Mean error
Mean relative error
R2
EF

سناریوی 4
Lab HYP

Lab ROS

Map HYP

Map ROS

3/5559
2/8098
-1/4043
0/8262
0/7408

4/6181
4/2333
-1/2755
0/6758
0/5629

5/9294
4/7929
-0/3979
0/7527
0/2726

4/5069
4/4454
-0/5133
0/9131
0/5795

باباييان و همکاران :بررسی سناريوهای مختلف وضوح طيفی در برآورد ...
0.60

0.60

سناريو 3

سناريو 2

0.60

سناريو 1

0.40

0.40

θ mod

θ mod
0.20

0.00
0.40

0.60

θ meas

0.40

θ mod

0.20

0.20

0.20

0.00

0.00

0.40

0.60

θ meas

0.20

0.00

0.00

0.40

0.60

θ meas

0.4

θ mod

θ mod

0.40

0.2

0.20

0

0.00
0.60

0.60

0.00

θ meas

0.40

θ meas

0.00

0.20

0.60

0.60

سناريو Map ROS-4

سناريو Map HYP-4
0.40

0.40

θ mod

θ mod

0.20

0.20

0.00
0.40

0.60

θ meas

0.20

0.20

سناريو Lab HYP-4

سناريو Lab ROS-4

0.20

0.00

0.6

0.60

0.40

541

0.00

0.00

θ meas 0.40

0.60

0.00

0.20

شکل  .5مقادير رطوبت خاک پيشبينیشده ( )θ modدر مقابل مقادير اندازهگيریشده ( )θ measبر اساس سناريوهای مختلف طيفی شامل ( STFs-ASDسناريوی ،)1
( STFs-EnMAPسناريوی ( STFs-Sentinel2 ،)2سناريوی  ،)3توابع انتقالی  HYPRESمبتنی بر دادههای آزمايشگاهی ( ،)Lab HYPتوابع انتقالی Rosetta

مبتنی بر دادههای آزمايشگاهی ( ،)Lab ROSتوابع انتقالی  HYPRESمبتنی بر واحدهای نقشة خاک ( ،)Map HYPو توابع انتقالی  Rosettaمبتنی بر واحدهای
نقشة خاک ()Map ROS
سناريو 3

سناريو 2

2

2

]ln [K mod

-14

-14

-22
2

-6

]ln [K meas

-14

]ln [K mod

-6

-6

-14

-22

-22

-6

2

]ln [K meas

سناريو Lab ROS-4

-14

-6

2

]ln [K meas

سناريو Lab HYP-4

2

]ln [K mod

-6

-14

-14

-22
2

-6

]ln [K meas

-22

-14

سناريو Map ROS-4

-22
2

ln [K -6
]meas

-22

-14

سناريو Map HYP-4

2

]ln [K mod

-6

-14

-14

-22
2

-14

-6

]ln [K meas

-22

2

]ln [K mod

-6

-14

-22

]ln [K mod

-6

-22

-22

2

]ln [K mod

-6

سناريو 1

2

-22
2

-6

]ln [K meas

-14

-22

شکل  .6مقادير هدايت هيدروليکی غير اشباع پيشبينیشده ( )K modدر مقابل مقادير اندازهگيریشده ( )K measبر اساس سناريوهای مختلف طيفی شامل STFs-

( ASDسناريوی ( STFs-EnMAP ،)1سناريوی ( STFs-Sentinel2 ،)2سناريوی  ،)3توابع انتقالی  HYPRESمبتنی بر دادههای آزمايشگاهی ( ،)Lab HYPتوابع
انتقالی  Rosettaمبتنی بر دادههای آزمايشگاهی ( ،)Lab ROSتوابع انتقالی  HYPRESمبتنی بر واحدهای نقشة خاک ( ،)Map HYPو توابع انتقالی Rosetta

مبتنی بر واحدهای نقشة خاک (.)Map ROS
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نتيجهگيری
در این بخش ،با استفاده از دادههای بازتاب طیفی خاک در
گسترة 350( Vis-NIR-SWIRـ  2500نانومتر) و با در نظر
گرفتن سه سناریوی مختلف تفکیک طیفی شامل منحنی طیفی
حاصل از اندازهگیری با دستگاه اسپکترورادیومتر (سناریوی ،)1
مقیاسسازی به باندهای سنجندة ابرطیفی ( EnMAPسناریوی
 ،)2و مقیاسسازی به باندهای سنجندة چندطیفی Sentinel-2
(سناریوی  )3اقدام به اشتقاق توابع انتقالی طیفی ( )STFsبه
منظور برآورد پارامترهای معلمـ ونگنوختن (شامل † ، n ، 
† )  s ، K sشد .سپس ،ویژگیهای مبنایی خاک در دو مقیاس
اندازهگیریهای آزمایشگاهی و دادههای واحدهای نقشة خاک به
منزلة ورودی توابع انتقالی  Rosettaو ( HYPRESمعروفترین
PTFهای جهان) در نظر گرفته شدند و برای پیشبینی منحنی
مشخصة رطوبتی و هدایت هیدرولیکی خاک به کار رفتند .نتایج
کاربرد STFها و PTFها با یکدیگر تفاوت قابل توجهی داشتند.
با استفاده از سناریوهای  1و  ،2مقادیر بازتاب طیفی و
پارامترهای معلمـ ونگنوختن با همبستگیهای قوی و معنادار
(سطح  )%1همراه بودند؛ در حالی که ،در سناریوی  3این
همبستگیها با کاهش زیادی همراه بودند .در مقایسه با
سناریوی  ،3سناریوی  1و  2بیشترین دقت تخمین (کمترین
 )RMSRرا داشتند .استفاده از طول موجها با تفکیک طیفی
زیاد (سناریوهای  1و  )2اطالعات بیشتری دربارة پارامترهای
هیدرولیکی خاک در مقایسه با سناریوی  3ارائه کرد .طول
موجهای مؤثر (سطح  )%1در برآورد پارامترهای معلمـ
ونگنوختن شامل طول موجهای ،1932 ،1417 ،687 ،552
 2447 ،2427 ،2317 ،2307 ،2277نانومتر (سناریوی  )1بود.
باندهای مؤثر در تخمین پارامترهای †  ، K s† ، n ، و   sشامل
باندهای  ،235 ،230 ،226 ،201 ،192 ،79 ،44 ،16و 244
(سناریوی  )2و باندهای  ،9 ،5 ،3 ،1و ( 11سناریوی  )3بود.
نتایج سناریوهای  1و  2را میتوان به چند دلیل توجیه
کرد .اوالً ،این دو سناریو با مشخصههای جذب طیفی همراه
بودند که در سناریوی  3قابل تشخیص و ارائه نبودند .دوم ،در
سناریوهای  1و  2همبستگیهای محلی بین پارامترهای
هیدرولیکی خاک و به دنبال آن ویژگیهای مبنایی خاک ،که با

مشخصههای طیفی مرتبطاند ،قابل مشاهده است .از سوی دیگر،
دقت متوسط تا کم STFها در پیشبینی پارامترهای هیدرولیکی
خاک میتواند به دلیل خطا در برازش مدل به مقادیر
اندازهگیریشده (با متوسط  RMSRبرابر  )0/014باشد .نتایج
کاربرد PTFهای مبتنی بر  Rosettaو  HYPRESدر هر دو
مقیاس آزمایشگاهی و واحد نقشة خاک با مقادیر STFها تفاوت
قابل مالحظهای داشت .این تفاوت نشاندهندة وابسته به مکان
بودن PTFها و عملکرد بهتر STFها در منطقه است.
این نتایج نشان میدهد استفاده از سناریوی  1و 2
میتواند روشی غیر مستقیم در برآورد پارامترهای هیدرولیکی از
روی اطالعات طیفی خاک باشد .سناریوی  2و  3میتوانند در
مقیاسهای بزرگ برای برآورد پارامترهای هیدرولیکی و بهویژه
از طریق دورکاوری ماهوارهای استفاده شوند؛ اگرچه الزم است
با استفاده از تصاویر ابرطیفی  EnMAPو  Sentinel-2به اشتقاق
STFها در شرایط واقعیتر اقدام شود .به طور کلی و بر پایة
نتایج ،استفاده از بازتاب طیفی در گسترة Vis-NIR-SWIR
رویکرد جدیدی است که میتواند برای برآورد پارامترهای
هیدرولیکی خاک به کار رود .این روش در مورد پارامترهای
هیدرولیکی ،که اثر مستقیمی با بازتاب طیفی خاک ندارند
(برخالف ویژگیهای مبنایی خاک همچون رس ،شن ،مادة آلی)،
اهمیتی ویژه دارد .عالوه بر این ،در رویکرد طیفی به در اختیار
داشتن دادههایی همچون بافت خاک و مادة آلی نیاز نیست .این
نکته در مناطقی که هیچگونه اطالعاتی از وضعیت ویژگیهای
مبنایی خاک در دسترس نیست اهمیت بسیار دارد .از سوی
دیگر ،برخی عوامل نظیر عملیات مدیریت خاک (همچون
خاکورزی) و فرسایش اثر قابل توجهی بر ویژگیهای خاک
دارند .در چنین وضعیتی ،رفتارسنجی طیفی خاک روشی ارزان
و سریع برای در نظر گرفتن پویایی و تغییرپذیری زمانی
ویژگیهای خاک محسوب میشود .به دلیل تغییرپذیری مکانی
ویژگی های خاک و نیز اثر عواملی همچون رطوبت خاک ،شوری،
گچی ،یا آهکی بودن خاکها بر بازتاب طیفی خاک ،استفاده از
STFهای اشتقاقی در این پژوهش ممکن است در دیگر مناطق
با عدم اطمینان همراه باشد .بنابراین ،الزم است توابع اشتقاقی
در دیگر مناطق قبل از استفاده ارزیابی شوند و با احتیاط
بیشتری به کار روند.
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