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برآورد شوری خاک سطحی با استفاده از تصاویر ماهوارهای
لندست :مقایسة آمار کالسیک با مدلهای آمار مکانی
 علیاکبر نوروزی :1دانشآموختة دکتری گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 مهدی همایی* :استاد گروه خاکشناسی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 عباس فرشاد :استادیار دانشکدة علوم زمین دانشگاه توئنته هلند

چکیده
شوری خاک یکی از عوامل مهم محدودکنندة رشد گیاهان و تخریب اراضی است ،لیکن مشاهدات زمینی برای تعیین شوری خاک بس یار
زمانبر و پُرهزینه است .کاربرد مدلهای پیشبینی و برآورد شوری خاک به کم ک م دله ای آم ار مک انی در مح یط س امانة اطالع ات
جغرافیایی ( )GISدر مقایسه با آمار کالسیک ،با توجه به فرایند پیچیدة آن ،مناسب و نس تاا ارزان اس ت .در ای ن پ ووهش ب ا اس اهادز از
دادزهای هدایت الکاریکی خاک بهدستآمدز از  632نقطه در دشت گرمسار به بررسی رابطة همتساگی بین مقادیر هدایت الکاریکی با 62
ماغیر بهدستآمدز از تصاویر ماهوارزای لندست (شامل شاخصهای پوشش گیاهی ،شاخص شوری ،بان دهای  1ت ا  2م اهوارز ،ش اخص
مؤلهههای اصلی ،و شاخص اناقال طیهی) اقدام گردید .به کمک روش تحلیل عاملی و شاخص شتاهت در برنامة  SPSSماغی ره ا ب ه س ه
دساه تقسیم شد و بر اساس باالترین ضریب همتساگی ( 0/85و  ،)0/20دو مدل به منظور پیشبینی شوری و تهیة نقشة هدایت الکاریک ی
خاک اشاقاق گردید .به موازات این کار ،مدلهای تخمینگر به منظور تهیة نقشة شوری از اطالع ات نق ا نمون هب رداریش دز در مح یط
 ArcGISبا اساهادز از مدل آمار مکانی رگرسیون حداقل مربعات معمولی ( )OLSRاشاقاق و نقشة خطای تخمین ب ا اس اهادز از ش اخص
 Moransتهیه شد .ناایج نشان داد میزان دقت مدلهای بهدستآمدز از روش  OLSRبا مدلهای حاصل از روشهای آمار کالسیک یکسان
است .مزیت اساهادز از روشهای آمار مکانی ارائة نقشة مقادیر تخمینی شوری و توزیع مک انی خط ای تخم ین اس ت .ب ر ای ن اس اس،
مدلهای آمار مکانی ،افزون بر داشان دقت مناسب ،به دلیل ارائة نقشة پراکنش نقا  ،نقش ة خط ا ،و ع دم نی از ب ه تت ادل اطالع ات ب ین
نرمافزارهای مخالف نستت به آمار کالسیک برتری دارند.
واژگان کلیدی :آمار کالسیک ،آمار مکانی ،رگرسیون حداقل مربعات معمولی ( ،)OLSRشاخص Morans

 .1آدرس فعلی :اساادیار پووهشی پووهشکدة حهاظت خاک و آبخیزداری
* نویسندة مسئول:

تلهن061-05626650 :

Email: mhomaee@modares.ac.ir
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مقدمه
آمار کالسیک یا آمار سنای شاخهای از علم آم ار اس ت
که در آن اجزا یا نمونههایی که از کل جامعه ب ه منظ ور
شناخت برداشت میشود فاق د اطالع ات م وقعیای در
فضاست و ،در نایجه ،مقدار انداززگیریشدة یک کمیت
معین در یک نمونة خاص هیچگون ه اطالع اتی درب ارة
مقدار آن کمیت در نمونهای دیگر به فاصلة معلوم ارائ ه
نخواهد داد .ب ه عت ارت دیگ ر ،در آم ار کالس یک ب ه
موقعیت فضایی نمونهها توجه نم ی ش ود و تحلی له ا
مساقل از مکان و توزیع فضاییِ آنها انجام میش ود .در
ای ن روش رازه ای جم عآوری ،خالص هس ازی ،و
نایجهگیری از دادز ها بررسی م یش ود و ب رای گس ارة
وسیعی از علوم کاربرد دارد .هنگامی که دادزها از طریق
نمونهبرداری جمعآوری شوند ،رفا ار موج ود در ی ک
مجموعة آزمایشی ب ه کم ک نا ایج ع ددی ،نم ودار ،و
جداول قابل ارائه خواهد بود .در حالی که در روش آمار
مکانی ،عالوز بر مقدار یک کمیت معین در یک نمون ه،
به موقعیت مکانی آن نیز توجه میشود .بنابراین ،میتوان
به موقعیت فضایی نمونهها همراز با مقدار کمیت م ورد
نظر به صورت توأمان توجه کرد.
شوری یکی از عواملِ مهم تخری ب اراض ی در
من اطق خش ک و نیم هخش ک اس ت ک ه از طری ق
مح دودکردن رش د گی از باع ک ک اهش تولی دات
کشاورزی میشود .شناسایی و پهنهبن دی خ اکه ای
شور غالتا ،بهدلی ل تغییرپ یری زم انی و مک انی آن،
مشکل است [ .]2به منظور تهیة نقشههای موضوعی با
اساهادز از روشهای س نای ب ه آن الیز تع داد زی ادی
نمونه در آزمایشگاز نیاز است که ب ا ص ره هزین ه و
زمان همراز اس ت .در ای ن می ان ،ک اربرد روشه ای
دورکاوی ماهوارزای باع ک ص رفهج وییِ زی ادی در
هزینه و زمان میشود و حای موج ب اف زایشِ دق ت

تخمینها میگردد .ناایج تحقیقات نشان میده د ک ه
همتس اگی ب االیی ب ین مق ادیر بازت ا

در تص اویر

ماهوارزای با ویوگیهای فیزیک ی و ش یمیایی س ط
خاک ،بهوی وز ش وری خ اک ،وج ود دارد [ .]2ای ن
ارتتا معم وال ب ا اس اهادز از روشه ای رگرس یونی
بررسی شدز است .بر این اساس ،با در اخایار داش ان
اطالعات رقومی باندهای مخالف ماهوارزای میت وان
به شناسایی ویوگیهای خاک اق دام نم ود [.]12 ،11
در برخی تحقیقات ،با اساهادز از تصاویر م اهوارزای،
عکسهای هوایی و بازت ا س نجی زمین ی در قال ب
بررسی همتساگی شاخصهای شوری با میزان شوری
خاک نقشههای پهنهبن دی ش وری خ اک تهی ه ش دز
است [ .]12 ،2تحقیقات نستاا زیادی در زمینة اساهادز
از روشهای آماری و زم ین آم اری ب رای ب ه نقش ه
درآوردن ویوگیهای خ اک ب ه کم ک س ری زم انی
دادزهای ماهوارزای انجام شدز است .مثال از دادزهای
TMماهوارز لندس ت و دادزه ای  AVHRRحاص ل از
 ]16 ،3[ NOAAو نی ز دادزه ای  ETM+و

ASTER

برای بررسی غلظت فسهر [ ]13و از دادزهای ماهوارز
 SPOT2برای شناسایی شوری خاک بهرز گرفاه ش دز
است [.]8
در بیشار مطالعاتی که در سامانههای اطالع ات
1

جغرافیایی ( )GISانجام یافاه از مدلهای آمار مکانی
به منظور بررسی روابط آماری بین نقا نمونهبرداری
شدز اساهادز شدز است .تحقیقات ماع ددی در زمین ة
کاربرد مدلهای آمار مکانی در پیشبینی شوری خاک
در دنیا انجام شدز اس ت [ .]18 ،13 ،2 ،0 ،1در هم ة
این مطالعات ،شوری خاک از طریق بررسی و تحلی ل
آماری آن با عوام ل محیط ی و ش اخصه ای طیه ی
ماهوارزای برآورد گردیدز است .از جمل ه م دله ای
1. Geographic Information System
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آمار مکانی موجود در محیط

GIS

میت وان ب ه روش
1

رگرسیون حداقل مربع ات معم ولی ) (OLSRاش ارز
کرد .در این روش مقدار کمیت مورد نظر به گون های
ب رآورد م یش ود ک ه کما رین فاص له را ب ا مق ادیر
مشاهدزای داشاه باشد .بررسی میزان رابطة بین ماغی ر
وابساه با سایر ماغیرهای مساقل از طریق ارائ ة نقش ة
پراکنش خطا بیان میشود [.]10 ،1

سه مدل آماری شامل  ،OLSRرگرسیون مکانی ،6و

مدل کریجینگ با باقیماندة تصحی شدز 3به منظور تخمین
شوری خاک از روی دادزهای ماهوارزای مقایس ه ش دند.
ناایج نشان داد که الگوی مکانی در باقیماندزهای حاص ل
از مدلهای رگرسیون حداقل مربعات معمولی همیش ه ب ا
خودهمتساگی همراز است و وقای که این باقیماندزها ب ا
این مدلهای رگرسیونی ترکیب میشوند ،ناایج دقیقت ری
بهدست خواهد آمد [ .]2در پووهشی دیگر دقت تص اویر
م

اهوارزای  ،LANDSAT ،IKONOSو  ASTERرا در

تخمین شوری خاک بررسی نمودند .ناایج ب هدس تآم دز
نشان داد که دادزهای  ،IKONOSبه دلیل دارابودن ق درت
مکانی بسیار باال ،دقت بیشاری در تهکیک اراضی ش ور از
غیر شور دارد [ .]5همچنین ،در برخی دیگ ر از تحقیق ات
به دقت مناسب تص اویر  LANDSATو  SPOTدر پ ایش
شوری خاک اشارز شدز است [.]10
با توجه به اینکه تا کنون تحقیقات چن دانی در
زمینة تخمین میزان شوری خاک در مناطق خش ک و
نیمهخشک کشور با اساهادز از تلهیق روشه ای آم ار
مکانی و دادزهای ماهوارزای انجام نگردیدز است ،این
پووهش با هده مقایسة روشهای آم ار کالس یک و
آمار مکانی برای مدلسازی و برآورد شوری خ اک و
تلهیق آن با تصاویر ماهوارزای لندست در محیط

GIS

روششناسی
منطقة مطالعاتی
محدودة مورد مطالع ه بخش ی از دش ت گرمس ار در
شهرساان گرمسار اساان سمنان است .ای ن دش ت ب ا
وس عت  8138کیل ومار مرب ع ،از نظ ر موقعی ت
جغرافیایی ،بین طولهای ' 86°00و ' 86° 30شرقی و
عرضهای  38°00تا' 38° 60شمالی قرار گرفاه است

(شکل  .)1ماوسط بارندگی طوالنیمدت ساالنة منطقه
براب ر  160میل یما ر ،می زان تتخی ر و تع رق 1600
میلیمار در سال ،حداکثر بارندگی  60ساعاه برابر 20
میلی مار ،میانگین حداکثر و حداقل دما بهترتیب 08/5
و  -66درجة سانای گراد است .اقلیم منطقه بر اس اس
طتقهبندی اقلیمی دومارتن اصالحشدز فراخشک سرد
تا خشک بیابانی است.

جمعآوری دادهها
نمونهبرداری خاک
در ای ن پ ووهش تع داد  632نمون ه خ اک ب ه روش
نمون هب رداری تص ادفی (در داخ ل ش تکهه ای 1×1
کیلوماری) از عمق  0-18سانایماری سط خاک تهی ه
شد و ،پس از آمادزسازیهای اولیه ،برخی ویوگیه ای
فیزیکی و شیمیایی خ اک ش امل توزی ع ان دازة ذرات،
هدایت الکاریکی عصارة اشتاع ،و واک نش نمون هه ای
خاک با روشهای اسااندارد آزمایشگاهی ان داززگی ری
شد .پیمایش صحرایی و نمونهبرداری از خ اک منطت ق
بر زمان اخ تصاویر ماهوارزای و مخاصات دقیق نقا

0

نمونهبرداری به کمک س امانة مک انی ابی جغرافی ایی
) )GPSثتت گردید.

در دشت گرمسار انجام شد.
2. Spatial Autoregressive
4. Global Positioning System

1. Ordinary Least Square
3. Modified Residual Kriging Model
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شکل  .1موقعیت منطقة مطالعاتی و محل نقاط نمونهبرداریشدة خاک

م دل گرافیک ی )GMD( 8تهی ه و آزم ون ش د.

تهیة تصاویر ماهوارهای

در ای ن پ ووهش ،تص اویر س نجندة TM 1م اهوارة

شاخصه ای ایجادش دز ش امل  8ش اخص پوش ش

لندست در ردیف  32و گ ر  120از آرش یو تارنم ای

گی اهی (2 ،)SAVI ،SATVI ،MSAVI ،EVI ،NDVI

سازمان زمینشناسی ایاالت ماحدز (USGS) 6تهیه شد.

شاخص شوری ،رطوبت و روش نایی (،SI3 ،SI2 ،SI1

سنجندة  TMدارای قدرت تهکیک مکانی و زمانی 30

 3 ،)BI ،NDMI ،NDSIمؤلهة اص لی (،PCA2 ،PCA1

مار و  12روز و  2باند طیهی (بانده ای  ،6 ،1و  3در

 2 ،)PCA3شاخص اناقال طیه ی

( Tasseled cap 1, 2,

گس ارة طی ف مرئ ی ،بان دهای  ،8 ،0و  2در گس ارة

 ،)3, 4, 5, 6و  2باند تصویر ماهوارزای لندست اس ت

طیف مادون قرمز نزدیک تا دور ،و بان د  2در طی ف

که در مجموع  62ماغیر برای تجزیه و تحلیل آم اری

حرارتی) است.

و تعیین ارتتا با شوری خاک اساهادز شد .در مرحلة
بعد ،دادزهای هدایت الکاریکی افق سطحی خ اک ب ا
اساهادز از برنام ة  ARCGISب ر روی ه ر ی ک از 62

استخراج شاخصهای طیفی
تصاویری که دارای تصحیحات اتمسهری ،رادیوماری،
و هندسی بود ب ا نقش هه ای توپ وگرافی ب ا مقی اس
 1/68000کنا رل و س س از آنه ا اس اهادز ش د .در
مرحلة بعد شاخصهای پوشش گیاهی ،شوری ،مؤلهه

های اصلی ،)PCA( 3و اناقال طیهی 0به ص ورت ی ک
3 .Principal Component Analysis
6. Overlay
7. cross

2

2

ماغیر هم وشانی شد و پس از تالقی مق ادیر طیه ی
هر یک از شاخصها بر اساس مخاصات هر نقطه ب ه
صورت جداول توص یهی اس اخرا و ارائ ه گردی د.
س س ،این جداول در برنام ة  SPSSتجزی ه و تحلی ل
شد و رواب ط ح اکم ب ین ماغیره ا ب ا روش ح داقل
مربعات معمولی بهدست آمد.

2. United States Geological Survey
5. Graphic Meta Data

1. Thematic Mapper
4. Tasseled Cap
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ماناسب با قابلی ت ه ر ی ک از آنه ا در ه ر مرحل ه
.اساهادز گردید

 تولی د،ب رای پ ردازش تص اویر م اهوارزای
 و تهی ة نقش ه از ن رماف زاره ای،الیههای اطالع اتی
ArcGIS 9.3

 و،ERDAS

9.2 ،ENVI 4.7 ،IDRISI 15

 مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرها و تحلیل همبستگی هر یک از آنها با مقدار هدایت الکتریکی خاک.1 جدول

متغیر

تعریف شاخصها

میانگین

EC
Electrical Conductivity (dS/m)
SI1
Salinity Index 1 (√G×R)
SI2
Salinity Index 2 (√G2+R2+NIR2)
SI3
Salinity Index 3 (√G2+R2)
NDSI
Normalized Differential Salinity Index (R-NIR/ R-NIR)
BI
Brightness Index (√ R2+NIR2)
NDVI Normalized Differential Vegetation Index(NIR-R/ NIR+R)
SAVI
Soil Adjusted Vegetation Index(NIR-R/ NIR+R+L)
SATVI
Soil Adjusted Total Vegetation Index
MSAVI
Modified Soil Adjusted Vegetation Index
EVI
Enhanced Vegetation Index
NDMI
Normalized Differential Moisture Index
BAND1
Reflectance Value of Band 1 (Blue visible)
BAND2
Reflectance Value of Band 2 (Green visible)
BAND3
Reflectance Value of Band 3 (Red Visible)
BAND4
Reflectance Value of Band 4 (Near Infrared)
BAND5
Reflectance Value of Band 5 (Middle Infrared)
BAND6
Reflectance Value of Band 6 (Thermal)
BAND7
Reflectance Value of Band 7 (Far Infrared)
PCA1
Principal Component 1
PCA2
Principal Component 2
PCA3
Principal Component 3
TAS1
TASSELED CAP1 (Brightness)
TAS2
TASSELED CAP2 (Greenness)
TAS3
TASSELED CAP3 (Wetness)
TAS4
TASSELED CAP4
TAS5
TASSELED CAP5
TAS6
TASSELED CAP6

 آزمون نرمالبودن دادزها به روش،خاک در آزمایشگاز
 می انگین ه دایت. اسمیرنف انجام ش د-کلموگروه
 دس ی11/22±2/06 الکاریکی خاک سطحی برابر ب ا

انحراف معیار

همبستگی با
)r( EC

11/22
2/06
1
101/08
60/23
0/20**
182/52
60/33
0/28**
110/52
62/06
0/23**
-0/022
0/13
0/21**
101/08
60/23
0/20**
0/022
0/13
-0/21**
0/110
0/12
-0/21**
-50/2
6/20
-0/80**
0/16
0/12
-0/22**
-0/12
0/30
0/20**
-0/103
0/02
-0/88**
110/5
60/2
0/22**
25/3
10/88
0/28**
26/3
63/03
0/26**
108/3
13/81
0/15**
106/1
62/21
0/22**
120/3
8/56
0/80**
22/22
60/15
0/26**
300/3
32/3
0/23**
0/22
18/20
-0/28**
1/26
15/28
-0/28**
600/0
35/83
0/20**
-60/0
61/8
-0/21**
-62/2
11/22
-0/88**
03/2
2/12
0/22**
-15/3
2/25
-0/02**
-6/23
1/02
-0/00**
)P<0.001( %1 ** اخااله معنیدار در سط

نتایج و بحث
آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل همبستگی
پس از انداززگیری مقدار ه دایت الکاریک ی محل ول
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زیمنس بر مار انداززگیری ش د .ج دول  1تع داد 62
ماغیر بهدس تآم دز از دادزه ای تص اویر م اهوارزای
لندست را به هم راز برخ ی از رواب ط ریاض ی آنه ا
نشان میدهد .این ماغیرها مشامل ب ر  8گ روز اس ت:
شاخصهای شوری ،ش اخصه ای خ اک و پوش ش
گیاهی ،بان دهای  1ت ا  2تص اویر لندس ت ،ش اخص
مؤلههه ای اص لی ( ،)PCAو ش اخص اناق ال طیه ی
( .)Tasseled Capمیانگین و انحراه معیار این ماغیرها
به همراز ضریب همتساگی هر یک از آنها ب ا مق دار
هدایت الکاریکی خاک ( )ECمحاسته گردید (ج دول
 .)1همانگونه که مشاهدز میشود ،هم ة ش اخصه ا
همتساگی معنیداری در س ط  1درص د ب ا ض ریب
هدایت الکاریکی خاک نشان میدهند ،به ط وری ک ه
باالترین ضرایب همتس اگی ب ین ه دایت الکاریک ی
خاک و باندهای  ،3 ،6 ،1و ( 2بهترتی ب براب ر ،0/22
 ،0/26 ،0/28و  ،)0/26مؤلهة اص لی  ،)0/23( 1اناق ال
طیهی  1و ( 6بهترتیب براب ر  0/2و  )-0/21ب هدس ت
آم د و کما رین آن در بان د  0ب ه مق دار  .0/15هم ة
ش اخصه ای پوش ش گی اهی ب ا مق دار  ECخ اک
همتساگی معنیدار و منهی نشان دادند .این همتساگیِ
منهی منطقی است و دلیل آن ک اهش مق دار پوش ش
گیاهی با افزایش سط شوری خاک ( )ECاست.
از آنجا که همة  62ماغیر بهدستآمدز همتس اگی
معنیداری با هدایت الکاریکی خ اک نش ان دادن د ،ب ه
منظور ک اهش تع داد ماغیره ا و گ روزبن دی آنه ا در
چارچو شاخصهای مرتتط و همسان از روش تجزیه
و تحلیل عاملی 1اساهادز شد .با اساهادز از این روش ،از
بین شاخصهای ارائهشدز تع دای ش اخص ب ا در نظ ر
گرفان معیار مقادیر ویوز 6باالتر از یک اناخ ا گردی د.
شاخصهای اناخابی در سه دساه طتقهبندی شد :گ روز
اول (مشامل بر  11شاخص 8 :شاخص پوشش گیاهی،

3. Stepwise Regression

بان دهای  2و  ،2ش اخص اناق ال طیه ی  6و ،3
شاخصهای  NDSIو )NDMI؛ گروز دوم (مش امل ب ر
 13شاخص :باندهای  ،0 ،3 ،6 ،1و  8تصاویر لندس ت،
 0شاخص شوری و روشنایی 3 ،شاخص مؤلهة اص لی،
و  1شاخص اناقال طیهی)؛ گ روز س وم (مش امل ب ر 3
شاخص اناقال طیهی  ،8 ،0و  .)2همان طور که در شکل
 6مشاهدز میشود ،گروز نخست  01درصد ،گ روز دوم
 32درصد ،و گروز سوم فقط  3درصد تغییرات ه دایت
الکاریکی را پوشش میدهد .شاخصهای گروز سوم ،به
دلیل آنکه درصد اندکی از واریانس هدایت الکاریکی را
پوشش م یده د ،از تجزی ه و تحلی له ا ح ه ش د.
بنابراین ،در حالت کلی ،از  60ماغیر ماعلق به گروزهای
 1و  6در تجزیه و تحلیلها اساهادز شد.

رابطة  ECبا متغیرهای گروه اول
ماغیرهای گروز اول ( 11ماغیر) ماغیرهای مس اقل در
نظر گرفاه شد .س س ،با اس اهادز از روش رگرس یون
مرحلهای 3ارتتا آنها ب ا مق دار ه دایت الکاریک ی
خاک به عن وان ماغی ر وابس اه بررس ی ش د .در ای ن
مرحله تعداد  5مدل ،که دارای بهارین برازش بودن د،
اناخا گردید .بر اس اس مق دار ض ریب همتس اگی
( ،)R2خطای اسااندارد ( ،)SEو درجة تورم واری انس
از این  5مدل یک مدل ،که دارای بیشارین دقت ب ود،
شناسایی و اناخا شد .مدل اناخابی رابطة بین مقدار
هدایت الکاریکی خاک با ماغیرهای بان د  2تص اویر
لندست و شاخص اناقال طیهی  3با ضریب همتساگی
براب ر  ،0/85درج ة ت ورم واری انس  ،2/06و خط ای
اسااندارد  0/5را نشان میدهد (جدول  .)6این به ای ن
معناست که مدل بهدستآمدز ق ادر اس ت ح دود 85
درصد تغییرات شوری در منطقه را پیشبینی کند.

2. Eigenvalue

1. Factor Analysis
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شکل  .2طبقهبندی متغیرها به منظور انتخاب شاخصها بر اساس مقادیر ویژة بزرگتر از یک

شکل  3نقشة پهنهبندی مقدار هدایت الکاریک ی

می شود ک ه ک السه ای همس ایه (از نظ ر کم ی) در

خاک را با اساهادز از مدل اشاقاقی ماغیرهای گروز اول

مجاور یکدیگر (از نظر مکانی) در منطقه واقع شدزان د.

به دو صورت مقادیر مطلق و مقادیر طتقهبن دیش دز

بر این اساس ،میتوان این احامال را در نظر گرفت که

نشان میدهد .تعداد  8کالس شوری شامل ،0-5 ،> 0

ک السه ای پ ایین ب ا گ ش ت زم ان ب هت دریج ب ه

 ،12-36 ،5-12و  < 36دسیزیمنس بر مار در منطق ه

کالسهای مج اور ب االتر خ ود تت دیل خواهن د ش د.

بهدست آمد .همانگونه که مش اهدز م یش ود ،بخ ش

بنابراین ،در این منطقه به اتخاذ رویکرده ای م دیریای

اعظ م منطق ه در دو ک الس ش وری  5-12و 12-36

مناسب برای جلوگیری از افزایش روند تخریب خ اک

دسیزیمنس بر مار قرار گرفاه اس ت ک ه در وض عیت

نیاز است.

نامطلوبی است .اگر در این نقشه دقت ش ود ،مالحظ ه
جدول  .2رابطة هدایت الکتریکی خاک و متغیرهای انتخابی گروه اول
)R2adj (SE

مدل اشتقاقی

(0/85 )0/5

EC = -14/55 + 0/022 × Band7 + 0/393 × Tasseled cap3

 SEخطای اسااندارد تخمین است و  R2adjضریب همتساگی تصحی شدز

رابطة  ECبا متغیرهای گروه دوم

با هدایت الکاریک ی خ اک ب ود (ج دول  .)3مق دار

مشابه قتل ،رابطة بین ماغیرهای گروز دوم ( 13ماغیر)

ضریب همتساگی در مدل اشاقاقیافا ه براب ر  0/20و

ب ا ه دایت الکاریک ی خ اک ب ه روش رگرس یون

خطای اسااندارد برابر  0/2بهدست آمد .بر این اساس،

مرحلهای و بر اس اس معیاره ای ض ریب همتس اگی

مدل بهدس تآم دز ق ادر اس ت  20درص د تغیی رات

( ،)R2خطای اسااندارد ( ،)SEو درجة تورم واری انس

شوری را در منطقه پیشبینی نماید.

بررسی شد .مناسبترین مدل دربرگیرندة ارتتا ب ین

به طور کلی ،دو مدل بهدستآمدز دارای دق ت

شاخصهای باند  1تصاویر لندست و مؤلهة اص لی 6

تقریت ا یکس انی در تخم ین می زان ش وری خ اک در
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منطقه هساند .از طره دیگر ،عرض از متدأ در هر دو

نمایانگر کمبرآوردی م دل در تخم ین ش وری خ اک

مدل مقداری منهی بهدست آمدز اس ت ک ه م یتوان د

باشد (جداول  6و .)3

)(dS/m

(الف)

)(dS/m

(ب)

شکل  .3پهنهبندی شوری خاک ( )ECبه دو صورت مطلق (الف) و طبقهبندیشده (ب) بر اساس مدل اشتقاقی گروه اول

جدول  .3رابطة بین هدایت الکتریکی خاک و متغیرهای انتخابی گروه دوم
)R2adj (SE

مدل اشتقاقی

(0/20 )0/2

EC = -31/66 + 0/322 × Band1 + 0/146 × PCA2

 SEخطای اسااندارد تخمین است و  R2adjضریب همتساگی تصحی شدز
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)(dS/m

(الف)

(dS/m
)

(ب)

شکل  .4پهنهبندی شوری خاک ( )ECبه دو صورت مطلق (الف) و طبقهبندیشده (ب) بر اساس مدل اشتقاقی گروه دوم

ب ه منظ ور ارزی ابی توانمن دی روشه ای

بهدستآمدز از روش رگرسیون مرحل های دارن د ،ب ه

مدلس ازی متان ی ب ر آم ار مک انی نس تت ب ه روش

طوری که ماغیرهای باند  2و اناقال طیه ی  3از می ان

رگرس یون مرحل های برنام ة  SPSSاز روش ح داقل

ماغیرهای گروز اول و ماغیرهای باند  1و مؤلهة اصلی

مربعات معمولی ( )OLSRدر برنامة  ArcGISاس اهادز

 6از بین ماغیرهای گروز دوم مناسبت رین ارتت ا را

شد .در این روش میزان همتس اگی واری انس مق ادیر

با شوری خاک نشان دادند .مقدار ض ریب همتس اگی

باقیماندزها 1با میزان تغییرات ماغیره ای وابس اه م د

م دل ب ه ازای ماغیره ای گ روز اول براب ر 0/82و در

نظر قرار میگیرد [ .]10همانگونه که در ج داول  0و

گروز دوم برابر  0/82بهدست آم د .همچن ین ،مق ادیر

 8نشان دادز شدز است ،م دله ای اش اقاقیافا ه ب ر

آم ارزه ای ض ریب ت ورم واری انس و  AICب رای

تط ابق بس یاری ب ا م دله ای

ماغیرهای گروز اول برابر  2/06و  1012و برای گ روز

اس اس روش

OLSR

دوم برابر  2/12و  1008محاسته شد.
1. residual
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جدول  .4مدل اشتقاقی و دقت آن با استفاده از متغیرهای گروه اول در محیط ArcGIS
R2adj

AIC

VIF

مدل اشتقاقی

0/82

1012

2/06

EC = -10/5 + 0/476 × Band7 + 0/39 × Tasseled cap3

 SEخطای اسااندارد تخمین است R2adj ،ضریب همتساگی تصحی شدز ،و  VIFدرجة تورم واریانس و )Akaike's Information Criterion( AIC
جدول  .5مدل اشتقاقی و دقت آن بر مبنای متغیرهای گروه دوم در محیط ArcGIS
R2adj

AIC

VIF

0/82

1008

2/12

مدل اشتقاقی
EC = -31/2 + 0/322 × Band1 + 0/142 × PCA2

 SEخطای اسااندارد تخمین است R2adj ،ضریب همتساگی تصحی شدز ،و  VIFدرجة تورم واریانس و )Akaike's Information Criterion( AIC

مزیت روش  OLSRدر برنامة  ArcGISآن است

خطا یا باقیماندز را بررسی کرد .مقدار مطل و

ای ن

که در این روش ،اف زون ب ر امک ان محاس تة خط ای

شاخص زمانی است که توزیع خطا به صورت ک امال

اسااندارد ،میتوان ماغیرهای تک راری و همگ را را از

تصادفی باشد و توزیع خوشهای ی ا پخش یدز حال ت

طری ق محاس تة درج ة ت ورم واری انس ( )VIFاز

مناستی نداشاه باشد .بر اساس شکل  ،8توزیع مق ادیر

ان(Brush-

ب اقیمان دز در ماغیره ای گ روزه ای اول و دوم ب ه

) Peganنشان داد که خطای مدل به صورت ن اهمگن

صورت تصادفی و با مقدار شاخص م ورانز براب ر ب ا

و دارای حالت غیرایساگاهی است .ابزار آم ار مک انی

 0/03ب هدس ت آم د .ای ن نمای انگر توانمن دی روش

در ن رماف زار  ARCGISقابلی ت محاس تة خط ای

OLSR

در مدلس ازی تخم ین می زان ش وری خ اک

اسااندارد را دارد و ماغیرهای تکراری و همگ را را ب ا

اس ت .از دیگ ر مزای ای اس اهادز از روشه ای آم ار

ب رآورد درج ة ت ورم واری انس ( )VIFاز محاس تات

مکانی در برنامة  ArcGISمیتوان به ص رفهج ویی در

ح ه م ینمای د .همچن ین ،ب ا اس اهادز از ش اخص

زمان از طریق کاهش تتادل اطالعات بین نرمافزارهای

محاستات ح ه کرد .آزم ون ب روش -پگ

مورانز 1ارائهشدز در این برنامه میتوان توزیع مق ادیر

آماری و GISای اشارز کرد.

(الف)

(ب)

شکل  .5توزیع شاخص مورانز در متغیرهای گروه اول (الف) و گروه دوم (ب)
1. Moran's I
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شکل  2نقشة توزیع خط ا را در منطق ه نش ان

نقا قرمزرنگ خطای بیش از حد اناظ ار ()<6/8 SE

میدهد .همان گونه که مشاهدز میشود ،توزی ع خط ا

و نق ا آب یرن گ خط ای کما ر از ح د اناظ ار

به صورت تصادفی است .به عتارتی ،بین نق ا دارای
خطا هیچگونه ارتتاطی وجود ندارد .این ع دم ارتت ا

( )>6/8 SEرا نشان میدهن د .می زان خط ا در نق ا
زردرنگ حالت حد واسط را داراست (شکل .)2

از طریق بررسی میزان نق ا دا ص ورت م یگی رد.

شکل  .6نقشة توزیع خطا (نقاط قرمز نمایانگر بیشبرآوردی است و نقاط آبی نمایانگر کمبرآوردی مدل در تخمین شوری خاک)

نتیجهگیری
ناایج بهدستآمدز از این پووهش نشان داد که کاربرد
دادزهای ماهوارزای لندست روشی مناسب و کمهزینه
برای برآورد شوری خ اک س طحی اس ت .همچن ین،
روشهای متانی بر آمار مکانی ،مانند روش رگرسیون
حداقل مربعات معم ولی ،اف زون ب ر داراب ودنِ دق ت
مناس ب ،نس تت ب ه روشه ای آم ار کالس یک در
توصیف رابطه بین شوری خاک و شاخصهای طیهی
آن ،میتواند نقش ة ش وری و توزی ع خط ای مق ادیر
برآوردی را نیز ب هخ وبی ارائ ه نمای د ک ه ب ا نا ایج
محققان دیگر تطابق دارد [ ،]5ب ه ط وری ک ه نق ل و
اناقال دادزهای مکانی ( )GISبه نرمافزارهای آماری را

برای تحلیلهای الزم ح ه مینماید و ب ا توج ه ب ه
دقت یکسان و مشابه با آنان روشی مناسب و مق رون
به ص رفه از نظ ر زم انی اس ت .همچن ین ،نا ایج ب ه
صورت نقشههای مکانی است و کاربر میتواند نق ا
با خطای باال را نیز مجددا بررسی کند و یا از تحلی ل
های آماری ح ه نماید.

تشکر و قدردانی
از همک اریه ای پووهش کدة حهاظ ت خ اک و
آبخی زداری ،دانش کدة  ITCهلن د ،و وزارت جه اد
کشاورزی در تهیة تصاویر م اهوارزای و عک سه ای
هوایی تشکر و قدردانی میشود.
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