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استفاده از الگوریتم نا پارامتریک  kنزدیکترین همسایه ( )k-NNبهعنوان
روشی مناسب جهت تهیۀ فاکتور پوشش گیاهی و مدیریت مدل  RUSLEدر
حوضۀ سد شیرین دره ،شمال خراسان
 عماد ذاکری*؛ دکتری علوم مرتع  ،ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ،ایران.
 حمیدرضا کریم زاده؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.
 سید علیرضا موسوی؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران.

چکیده
از میان فاکتورهای مدل اصالال شالالدج انا ی فرسالالایش خاک ( ،)RUSLEفاکتور پوشالالش م مدیریت (فاکتور  )Cیکی از عوامل منم م
اثرگذار بر میزان فرسالالایش خاک اسالالت .تعیین فاکتور  Cبر اسالالار رم های اص ال ی معرفیشالالدج با تواه به فقدان اط عات دقیق در
بسیاری از مناطق مشکل است .در این رم قشۀ پوشش گیاهی میتوا د در انت برآمرد فاکتور  Cمورد استفادج قرار گیرد ،اما تنیۀ
قشۀ مناسب از درصد پوشش گیاهی در بسیاری از شرایط یک چالش است .در تیجه در این مطالعه قشۀ درصد تاج پوشش گیاهی
تنیه شالالدج با اسالالتفادج از الگوریتم ا پارامتریک  ،k-NNرگرس الیون خطی م رگرس الیون خطی گامبهگام در حوضالالۀ آبزیز شالالیرین در
خراسان شمالی تنیه م مورد مقای سه قرار گرفت .در رم های رگرسیو ی  17شاخص گیاهی م محیطی تنیه م رمابط آنها بررسی شد.
تایج مقای سۀ ق شههای حا صل از  3رم شان داد که رم  k-NNبه دلیل دارا بودن باالترین در صد صحت ک ی ( 83/3در صد) م
ضریب کاپا ( 75/9درصد) سبت به دم رم رگرسیو ی دیگر از تایج مناسبتری برخوردار است ،ازاینرم انت تنیۀ فاکتور مدیریت م
پوشش ( )Cمورداستفادج قرار گرفت .تایج مطالعه شان داد که رم ا پارامتریک  k-NNدارای تایج امیدمارکنندجای در انت تنیۀ
ق شههای در صد تاج پو شش گیاهی مراتع مناطق خ شک م یمهخ شک ا ست .در میان شاخصهای گیاهی شاخص گیاهی NDVI
بیشترین همبستگی ( )0/82را با درصد پوشش گیاهی دارد .همچنین دررم  k-NNمعیار فاص ۀ اق یدسی در قطۀ  k=9سبت به دم
معیار دیگر ماهاال وبیس م فازی تایج مناسبتری دارد م میتوا د قشه درصد پوشش گیاهی را با دقت باالتری برآمرد ماید.
کلید واژگان : :فرسایش خاک ،فاکتور پوشش م مدیریت ،شاخص گیاهی ،الگوریتم اپارامتریک k ،زدیکترین همسایه.

* ویسندج مسئول :شمارج تمار0989363111463 :

Email: emad.zakeri1@gmail.com
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 .1مقدمه
فرسایش آبی خاک یکی از مشک ت رایج
زیستمحیطی بهمیژج در کشورهای درحالتوسعه است که

برای برآمرد فاکتور  Cاستفادجشدج است .مسعت زیاد مراتع
کشور م عدم امکان دسترسی به ک یۀ اراضی مرتعی

میتوا د توسعۀ پایدار در بزش کشامرزی کشورها را با
مشکل موااه سازد [ .]32فرسایش خاک طی دهههای
اخیر سرعت قابلتوانی داشته بهطوریکه بیش از 85
درصد از تزریب زمین با فرسایش خاک در ارتباط است
[ .]36رخ ساال ۀ فرسایش خاک در ایران  33تن در هکتار
گزار شدج است که  6/5برابر حد مجاز م استا داردهای
بینالم ی است [ ،]23به گزار با ک انا ی در سال

ازیکطرف م هزینه زیاد م زمانبر بودن تنیۀ قشۀ درصد
پوشش گیاهی م ارزیابی پوشش با استفادج از پیمایشهای
میدا ی یکی از مشک تی است که کارشناسان هموارج با آن
رمبرم بودجا د .در سالهای اخیر اط عات ماهوارجای در
مطالعات منابع طبیعی بهمیژج در ارزیابی م تنیۀ قشههای
پوشش گیاهی گستر رمزافزم ی داشته است .بهطورک ی
سه رم انت تنیۀ قشۀ درصد پوشش گیاهی با استفادج

 2005خسارت اشی از فرسایش خاک در ایران در سال
 2002معادل  2840می یون دالر برآمرد شدج است که این
رقم  2/5درصد از کل تولید اخالص داخ ی ایران در این
سال را تشکیل میدهد [ .]46برآمرد میزان هدر رفت خاک
م شناسایی مناطق بحرا ی فرسایش انت پیادجسازی
بنترین رم های مدیریتی م حفاظت خاک ضرمری است
[ .]45مدلهای مزت فی بهمنظور برآمرد فرسایش خاک در
مناطق مزت ف توسعهیافته م کالیبرج شدجا د .مدل
اص شدج انا ی فرسایش خاک ) (RUSLE1ازام ه
مدلهای تجربی برآمرد فرسایش آبی است که برای شرایط
اق یمی معتدل طراحی م توسعهیافته است [ ،]40از میان
 6فاکتور تأثیرگذار در این مدل ،فاکتور مدیریت م پوشش
 فاکتور  - Cبهعنوان یکی از منمترین آنها معرفیمیشود ،در تیجه باید در برآمرد آن دقت زیادی کرد
امناسب فاکتور  Cمیتوا د
بهطوریکه ا تزاب ارز
خطای زیادی در محاسبات فرسایش ایجاد کند [ .]29این
فاکتور در مدل  RUSLEبهعنوان سبتی از هدر رفت خاک
در اراضی کشتشدج کشامرزی م اراضی آیش م یز شزم
زدج شدج است [ ،]58با اینماود در سطح حوضههای آبزیز
بزرگ م یز حوضههای دارای سطح باالی اراضی مرتعی،
فاکتور  Cتننا تحت تأثیر عامل کشت زواهد بود [ .]61در
تیجه در مطالعات مزت فی از برآمرد درصد پوشش گیاهی

از دادجهای سنجشازدمر شامل رم های پارامتریک
رگرسیو ی ،رم های ا پارامتریک ظیر الگوریتم k
زدیکترین همسایه ( )k-NN2م رم های اداسازی
طیفی 3،ماود دارد [ .]52الگوریتم ا پارامتریک  k-NNکه
بهطور گستردج در ع وم انگل برای محاسبۀ میژگیهای
انگل ظیر حجم تود سطح زمین ،تراکم ،وع پوشش
انگ ی ،قطر برابر سینه م دیگر شاخصهای مورد مطالعه م
استفادج قرارگرفته است [ ،]14 ,20 ,10میتوا د در تنیۀ
قشۀ پوشش گیاهی مراتع با دقت باال در مناطق خشک م
یمهخشک [ ]52یز مورد استفادج قرار گیرد اما تجربیات
چندا ی از استفادج از این رم در کشور ماود دارد .با این
مقدمه مطالعۀ حاضر به د بال  3هدف ک ی است-1 ،
مقایسۀ رم اص ی پیشننادی  k-NNبا دم رم
رگرسیو ی متدامل تنیۀ قشۀ پوشش گیاهی -2،تعیین
فاکتور  Cبا استفادج از رم مناسب تنیۀ قشۀ پوشش
گیاهی م  -3برآمرد سایر فاکتورهای مدل  RUSLEم تعیین
میزان فرسایش خاک در منطقۀ مورد مطالعه.

The Revised Universal Soil Loss Equation
k-nearest neighbor

1
2

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ موردمطالعه
تحقیق حا ضر در محدمد حو ضۀ آبزیز ار امج ،بز شی
Spectral Unmixing Analysis

3
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از حو ضۀ سد شیرین درج ،در فا ص ۀ حدمد  60کی ومتری

منطقۀ موردمطالعه در ارتفاع بین  703متر تا  1710متر

مرکز اسالتان خراسالان شالمالی در شالمال شالرا ایران ،در
م حدمد عرض اغراف یایی " 37°42' 19تا "37°51'23
عرض شمالی م " 57°6' 36تا " 57°17' 56طول شرقی،
ا جامشالالالدج اسالالالت .حوز مزبور دارای مسالالالاحت 150
کی ومترمربع م متوسالالالط بار دگی  342می یمتر اسالالالت.

از سالالالطح دریا قرار دارد م متوسالالالط ارتفاع آن  1070متر
است .این حوضه بنا به گزار ها مزت ف یکی از فرسایش
پذیرترین حو ضههای ا ستان خرا سان شمالی ا ست [،]31
موقعیت حو ضۀ مورد مطالعه در ا ستان خرا سان شمالی م
قاط مو هبرداری در شکل ( )1آمردج شدج است.

شکل  .1موقعیت حوضۀ آبخیز مورد مطالعه ،نقاط نمونهبرداری پوشش گیاهی ،استان خراسان شمالی ،ایران.

 .2.2روشتحقیق
در این مطالعه ابتدا سعی شد قشۀ درصد تاج پوشش
گیاهی با استفادج از  3رم تنیه م موردبررسی م مقایسه
قرار گیرد .رم امل؛ رم ا پارامتریک  k-NNکه از
تصامیر سنجند  OLIماهوار لندست ( 7با د) متع ق به
زمان مو هبرداری به شمار ردیف  34م گذر  ،161قطعات
مو ه شامل اط عات ا دازجگیری شدج پوشش گیاهی،
موقعیت اغرافیایی هر یک از قطعات ،اط عات طیفی هر
یک از  6با د ماهوارج متناظر با هر یک از قطعات استفادج
دمم؛ رابطۀ رگرسیو ی خطی
میکند [ .]60رم

بهدستآمدج از ارتباط بین شاخص گیاهی  NDVIم درصد
پوشش گیاهی حاصل از برداشت میدا ی م رم سوم؛
رگرسیون چند متغیر گامبهگام خطی که ع مج بر شاخص
گیاهی  NDVIاز  13شاخص گیاهی دیگر مبتنی بر شیب،
فاص ه ،حسار به آب گیاهان م تبدی ت راستگوشه ،م
همچنین  3متغیر محیطی (ادمل  )1استفادج می ماید.
ازآ جاکه ماود همبستگی باال بین متغیرهای مرمدی مدل
میتوا د سبب ایجاد خطایی قابلتواه شود [ ،]8پیش از
ا جام تجزیهمتح یل متغیرها م استفاد آنها ،همبستگی
آنها با استفادج از تح یل همبستگی پیرسون آزمودج شد م
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از میان متغیرهای با همبستگی بیش از  80درصد م
همچنین دارای کمترین همبستگی با دادجهای پوشش
بهعنوان متغیر مابسته ،یک متغیر حذف گردید .در هر 3
رم یاز به اط عات میدا ی از پوشش گیاهی است .انت
در اختیار داشتن این اط عات در هر  3رم بیانشدج،
مو هبرداری از خصوصیات پوشش گیاهی شامل درصد تاج

سیستماتیک ا جام شد .بدینصورت که ابتدا  52قطۀ
تصادفی در سطح منطقۀ موردمطالعه در ظر گرفته شد
(شکل  ،)1سپس در طول چنار ترا سکت  60متری،
بهصورت شعاعی از مرکز قطۀ تصادفی به فاص ۀ
بیستمتری با تواه بها داز تجربی بزرگترین تاج پوشش
گیاهی (غالباً یک مترمربع) پ تی قرارگرفته ،م میا گین

پوشش گیاهی ،خاک لزت ،سنگ م سنگریزج م الشبرگ،
در اردیبنشتماج سال  1396با استفادج از رم تصادفی-

درصد تاج پوشش گیاهی  13پ ت ا دازجگیری شدج به هر
یک از قاط تصادفی سبت دادج شد (شکل .)2

شکل  -2روش نمونهبرداری از پوشش گیاهی و استقرار پالتها

 .3.2الگوریتم  kنزدیکترین همسایه ()k-NN
انت تنیۀ قشه درصد تاج پوشش گیاهی با استفادج از
الگوریتم ا پارامتریک  k-NNاز پکیج  ]12[ yaImputeم
در محیط رمافزار آماری  Rاستفادج شد [ .]53الگوریتم k-

 NNیازمند ماتریس مراع بهعنوان داد مرمدی است ،که
دارای اط عات دادج ا دازجگیری زمینی م تصامیر ماهوارجای
است .ماتریس مراع با استفادج از ت فیق اط عات قاط
مو هبرداری زمینی شامل اط عات پوشش گیاهی م
موقعیت اغرافیایی هر یک م ارز های طیفی پیکسلها
مربوط به قاط مو هبرداری زمینی ،تنیه میشود .بدین
ترتیب که ارتباطی بین قطعات مو ه م ارز طیفی تصامیر
ماهوارجای در قالب ماتریس دادج برقرار خواهد شد .به این

معنی که ماتریسی متشکل از اط عات اغرافیایی
مو ههای میدا ی ،اط عات پوشش مو هها م ارز طیفی
پیکسلهای مربوط به هر یک از مو هها خواهیم داشت.
هدف الگوریتم  k-NNبرآمرد ارز امع وم پوشش گیاهی
برای پیکسلهایی است که تننا دارای ارز طیفی تصامیر
ماهوارجای هستند .در نایت برآمرد مشزصههای مورد ظر
برای دیگر پیکسلهای تصویر که تننا دارای ارز طیفی
مربوط به خود بودج م فاقد اط عات قطعات مو هبرداری
هستند ،ا جام خواهد گردید [ .]1دررم  k-NNهر
پیکسل از با دهای ششگا ه بهعنوان یک قطه در ظر
گرفتهشدج م با استفادج از رابطۀ  2مقدار پوشش گیاهی
[ ،]60برای هر یک از پیکسلهای هدف تعیین خواهد شد.
1

معادله 2

 k

  W ji 
  i 1


ji

 1  k
Y j     W jiY
 k   i 1
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الگوریتم  kزدیکترین همسایه م مقدار متغیرهای پاسخ

که در آن  kبرابر است با ضریب تعیینشدج،

 W ji ، 1  k  nبرابر است با مزن قاط ا تزابشدج از
مجموعه دادجهای مراع Y ji ،برابر است باارز متغیر Y
مرتبط با پ ت  iام م پیکسل  jام .در این رم

دقت م

بنینهسازی آن تحت تأثیر عوام ی ظیر مقدار ثابت  kبرای
پیدا کردن تعداد همسایهها م همچنین عامل فاص ۀ بنینه
برای پیدا کردن همسایگی م همچنین وع م تعداد
متغیرهای فضایی خصوصیات است [ .]1برای تعیین معیار
فاص ه در این الگوریتم از رم های اق یدسی ،مننتن ،فازی،
ماهاال وبیس م غیرج استفادج میشود ،که در مطالعۀ حاضر
مقایسۀ بین سه رم اق یدسی ،فازی م ماهاال وبیس ا جام
شد .یکی از رم ها انت بنینهسازی الگوریتم k-NN
اعتبار سنجی متقابل )Leave-One-Out (LOO
رم
1
است ،که با استفادج از محاسبۀ مقدار میا گین مربعات خطا
( )RMSEم ضریب همبستگی( )R2بین تزمینهای

ماتریس دادجهای مراع ،م با در ظر گرفتن ،به ترتیب
کمترین م بیشترین مقدار میا گین مربعات خطا م ضریب
همبستگی ،مناسبترین بنینهسازی الگوریتم  k-NNانت
تزمین متغیر مابستۀ  Yبرای هر یک از مجموعه دادجهای
هدف تعیین خواهد شد [ .]18در ماقع بیشترین میزان
ضریب همبستگی ( ) R2م کمترین میزان مربعات خطا
( )RMSEبین  k-NNتزمینی م مقادیر متغیر پاسخ
ا دازجگیری شدج معیاری از ا تزاب رم صحیح خواهد بود
[ .]18در تیجه در مطالعۀ حاضر پس از محاسبۀ مقادیر
 RMSEم  R2برای هر یک از معیارهای فاص ه مورد بررسی
در قاط ( )kم ترسیم شکل  ،4مقادیر درصد تاج پوشش
گیاهی در ماتریس هدف با استفادج رمافزار R 3.4.1
تزمین زدج شد م قشۀ درصد تاج پوشش گیاهی در سطح
پیکسل در محیط  ArcGIS 10.4تنیه شد (شکل .)5

جدول  .1متغیرهای استفادهشده در روشهای مختلف و نحوۀ تهیه آنها
متغیر

توضیحات م حو تنیه

متغیرهای بر پایه سنجش از دمر/
با دهای ماهوار لندست 8

blue, green, red, near infrared (NIR), shortwave infrared 1
)(SWIR1),shortwave infrared 2(SWIR2

NDMI3

NIR – SWIR1/NIR + SWIR1

][27

NDVI4

NIR – red/NIR + red

][43

EVI5

])[2.5 × ((NIR– red)/(NIR + (6 × red) – (7.5 × blue) + 1

][28

SR6

SR=NIR/R

][37

SAVI
PVI7

)[(NIR-R)/(NIR+R+L)] ×(1+L

][25

Sin(α)×NIR-Cos(α)×R

][42

GNDVI8

)(NIR-Green)/(NIR+Green

][20

DVI9

NIR-Red

][54

GI10

)Sqrt(NIR/Red

][21

RVI11

NIR/Red+Green
)Blue(-0.2848(+GGGGG(-0.2435(+GGG(0.5436(+GGG)0.7243(+GGGGGGGG)0.084(+GGG)-0.18

][54

GVI12
NRVI13

)(RVI-1)/(RVI+1

منبع

][30
][4

1

8

2

9

Root Mean Square Error
coefficient of correlation
3
Normalized Difference Moisture Index
4
Normalized Difference Vegetation Index
5
Enhanced Vegetation Index
6
Simple Ratio
7
Perpendicular Vegetation Index

Green Normalized Difference Vegetation Index
Differential Vegetation Index
10
Greenness index
11
Ratio Vegetation Index
12
Green Vegetation Index
13
Normalized Ratio Vegetation Index
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WDVI1

])[NIR-(Green× Red

][10

AVI2

[(Red+1) ×(65536-Green) ×(Red-Green)]1/3

][41

متغیرهای محیطی /شیب

) ArcGISدر رمافزار  Slopeمحاسبهشدج توسط تابع( درصد
بدمن ماحد (مقادیر باالی شاخص شاندهند پتا سیل باالی رطوبت خاک است)
متر (استفادج از  30 DEMمتری منطقه)

][6

CTI3

ارتفاع

 .4.2پیشپردازش
به دلیل استفادج از دادجهای سطح امل ماهوار لندست
انت تنیۀ شاخصها ،هیچگو ه تصحیح هندسی بر رمی
تصامیر صورت گرفت [ ،]3م تصحیحهای رادیو متریک م
اتمسفری یز با استفادج از الگوریتم  FLAASHدر محیط
رمافزار  ENVI 5.1ا جام گرفت [.]40

ا جام میگیرد .ک یۀ آ الیزهای آماری در محیط رمافزار
 SPSS.17م رسم مودارها با استفادج از بر امۀ
 Sigmaplot.10ا جام شد.

 .6.2مدل  RUSLEو فاکتورهای مؤثر

در این مطالعه از مجموعه قاط بیانشدج تعداد 37
قطه ( 70درصد قاط) بهعنوان دادجهای آموز انت
برآمرد مدلهای رگرسیو ی خطی م خطی گامبهگام م یز
الگوریتم  k-NNاستفادج شد م  15قطه ( 30درصد) یز

در ادامۀ تحقیق با استفادج از قشۀ پوشش گیاهی
بهدستآمدج از بنترین رم مراحل قبل ،فاکتور مدیریت
م پوشش (فاکتور  )Cبا استفادج از رابطۀ  1تنیه شد [.]60
در این رابطه Fc؛ درصد تاج پوشش گیاهی تنیه شدج با
استفادج از بنترین رم است.
(C=0/0-6508/343 log)Fc
معادله 1
م پسازآن مدل  RUSLEانت برآمرد هدر رفت خاک
در سطح منطقۀ مورد مطالعه استفادج گردید ،مدل
 RUSLEیک مدل برآمرد فرسایش آبی است که با  6فاکتور
فرسایشی رابطه دارد []40؛

محاسبات مارد شدج بود د ،از شاخصهای ضریب کاپا م
یز درصد صحت ک ی قشهها استفادج شد .به این منظور
ابتدا قشههای پوشش گیاهی بهدستآمدج از  3رم
مورد ظر به  5طبقه (شکل  )6تقسیمبندی شد م با برآمرد

معادله 3
در این رابطه  :Aمیا گین فرسایش خاک در ماحد سطح
( :R ،)t ha-1 yr-1فاکتور فرسایندگی باران م رما اب ( MJ
 : K ،)mm ha -1h-1yr-1فاکتور فرسایشپذیری خاک ( Mg

 .5.2ارزیابی صحت مدلها

بهعنوان دادجهای تست انت بررسی صحت مدلها
استفادج شد (شکل  .)3برای ارزیابی صحت مدلها با
استفادج از مجموعۀ  15عددی دادجهای تست که در

ماتریس خطا ،ضرایب عنوانشدج با استفادج از مجموعه
دادجهای تست تعیین شد (ادمل  .)4همچنین مقایسه م
ا تزاب رم مناسب با استفادج از مجموعه دادجهای تست
م بنرجگیری از آزمون  tافتی در سطح احتمال  5درصد
یز ا جام شد .ضمن اینکه همانطور که بیان شد مقایسۀ
معیارهای فاص های برآمرد قاط مجنول در خود رم
الگوریتم  k-NNیز بر پایۀ محاسبۀ مقادیر  RMSEم R2

A=R×K×LS×C×P

 :LS ،)h MJ-1mm-1فاکتور توپوگرافی است که بیانکنند
طول شیب م دراۀ شیب است :C ،فاکتور مدیریت م
پوشش م در نایت  :Pفاکتور عم یات حفاظتی است .با
تواه به هدف مطالعه تننا به دادجهای مورد استفادج در
برآمرد سایر فاکتورهای مدل اشارج میگردد .فاکتور
فرسایندگی باران ( )Rبیانکنندج تأثیر توأم قطرات باران م
رما اب بر هدر رفت خاک است .در این مطالعه به دلیل
فقدان اط عات شدت رگبار از شاخص اص شدج فور یه م
1

Weight Differenced Vegetation Index
- Advanced Vegetation Index
3
- Compound Topographic Index
2
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رابطۀ فاکتور فرسایندگی باران با آن استفادج شد [،]5
شاخص اص شد فور یه برای  20ایستگاج بارانسنجی در

تنیه شد [ .]15در این رابطه از میژگیهای بافت خاک
(درصد رر ،سی ت م شن خی ی ریز) ،درصد مادج آلی،

داخل م خارج حوضۀ موردمطالعه طی سالهای آماری
 1374 -1395برای هرسال محاسبه ،م قشۀ آن با ا جام
عم یات میا یابی  IDWتنیه شد .فاکتور فرسایشپذیری
خاک ( )Kبیا گر حساسیت ذاتی خاک به فرسایش است م

دراه امتیاز مربوط به ساختار خاک م دراه فوذپذیری
مربوط به خاک استفادج میشود .فاکتور توپوگرافی()LS
بیانکنندج اثر طول شیب م دراه شیب در میزان فرسایش
خاک میباشند[ .]5انت تنیۀ این فاکتور از الیۀ ،DEM

سنولت ادا شدن ذرات خاک بر اثر ا رژی انبشی قطرات
باران م ا تقال آنها بهمسی ه یرمی رما اب را شان میدهد
[ .]56برای تنیۀ فاکتور فرسایشپذیری خاک  19پرمفیل
در سطح منطقۀ موردمطالعه در سال  1396تا عمق

انت اریان ( ،)Fdrتجمع اریان ( )Facم شیب با ا داز
س ول  30متر م بر اسار رمابط مواود [ ]55استفادج
گردید .همچنین به دلیل عدم ماود رم های مدیریتی
حفاظت خاک در منطقه ضریب  1برای فاکتور عم یات

سنگبستر حفرشدج م با استفادج از رمابط مواود بین
خصوصیات خاک م این فاکتور استفادج [ ]19م در نایت
قشۀ مورد فاکتور  Kبا استفادج از رم میا یابی  ،IDWم
با ا داز س ول  30متر در محیط رمافزار ArcGIS 10.4

حفاظتی در ظر گرفته شد .ف وچارت مراحل ا جام تحقیق
در ادامه آمردج شدج است (شکل .)3

شکل  .3فلوچارت مراحل مقایسۀ روشهای مختلف تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی و فاکتور مدیریت و پوشش جهت برآورد فرسایش خاک
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 .2.3رگرسیون خطی گامبهگام (شاخص گیاهی

 .3نتایج

 NDVIو باند )7

 .1.3رگرسیون خطی ()NDVI

همچنان که بیان شد انت ا وگیری از خطای هم
خطی چندگا ه 1بین متغیرهای مستقل ماردشدج در مدل

در این مرح ه سعی شد از بین شاخصهای مزت ف
گیاهی م محیطی اثرگذار بر پوشش گیاهی بنترین آن
تعیین م رابطۀ رگرسیو ی آن با پوشش گیاهی برآمرد گردد.
در تیجه ابتدا همبستگی بین شاخصها م درصد تاج
پوشش گیاهی با استفادج از ضریب همبستگی پیرسون
موردبررسی قرار گرفت .ازآ جاکه شاخص گیاهی NDVI
بیشترین همبستگی ( )0/82را با درصد پوشش گیاهی در
سطح  99درصد دارد ( ،)p<0.01در تیجه شاخص NDVI
ا تزاب م رابطۀ آن با پوشش گیاهی به شکل رابطۀ 4
تزمین زدج شد .بهطوریکه بنا بر تایج بهدستآمدج 78
درصد تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی بهماسطۀ متغیر
 NDVIتوایه میشود .در ادامه رابطۀ رگرسیو ی بین
شاخصهای مزت ف م پوشش گیاهی در مو ههای محیطی
برآمردج شدج آمدج است (شکل .)3
معادله 4

م ا وگیری از برآمرد همراج با خطای ضرایب [ ،]9از میان
متغیرهایی که همبستگی باالیی با یکدیگر داشتند ،یک
متغیر ا تزاب م مارد مدل شد .در تیجه متغیرهای
 ،CTI ،NDMI ،SAVI ،GNDVI ،NDVIشیب ،ارتفاع،
م همچنین با دهای  5 ،2م  7ماهوار لندست  8بهعنوان
متغیرهای مستقل مارد مدل شدج م با ا تزاب رم گزینش
 Forwardمنمترین متغیرهای مستقل بیانکنند درصد
تاج پوشش گیاهی تعیین م معادلۀ مزبور به شکل رابطۀ 5
برآمرد گردید.
 = 78/815تاج پوشش ()%

معادله 5
تایج بهدستآمدج (ادمل  ،)2شان داد که با د 7
ماهوار لندست  8بهتننایی  0/76درصد م همراج با شاخص
گیاهی  0/79 ،NDVIتغییرات متغیر مابسته را توایه
مود د (.)p<0.05
(+ 64/241)NDVI( -0/004)SWIR2

( = 0/951 + 130/984)NDVIتاج پوشش ()%

جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس رگرسیون گامبهگام پوشش گیاهی و شاخصهای گیاهی و محیطی موردمطالعه
مراحل رگرسیون گامبهگام
عدد ثابت
با د 7

1

2

144/9

78/815

-0/007

-0/004

شاخص NDVI

64/241

R

-0/871

0/88

R2

0/759

0/786

1

- Multicollinearity

استفادج از الگوریتم اپارامتریک  Kزدیکترین همسایه...

شکل  .4رابطۀ رگرسیونی بین شاخصهای مختلف و پوشش گیاهی در نمونههای محیطی
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 .3.3آنالیز نا پارامتریک

k-NN

همانطور که در قسمتهای قبل بیان شد تعیین مقدار
ثابت  kم عامل فاص ۀ بنینه برای پیدا کردن همسایگی،
الزمۀ اارای رم ا پارامتریک  k-NNهستند .سه معیار
فاص ۀ اق یدسی ،فاص ۀ ماهاال وبیس م فازی انت تنیۀ
قشۀ درصد تاج پوشش گیاهی ا تزاب شد .تایج
بهدستآمدج شان میدهد که معیار فاص ۀ اق یدسی به
دلیل داشتن سطح پایینتری از  RMSEم باالترین میزان
 ،R2سبت به دم معیار دیگر ماهاال وبیس م فازی تایج
مناسبتری دارد ،پس از معیار اق یدسی یز معیار
ماهاال وبیس قرار دارد .کمترین م بیشترین مقادیر
شاخصهای  RMSEم ضریب همبستگی  R2برای معیار

فاص ۀ اق یدسی (،)R2=0/76 ، RMSE=12/21
ماهاال وبیس ( )R2=0/62 ، RMSE=14/84م فازی
( )R2=0/6 ، RMSE=15/13به ترتیب در قاط ،k=6 ،k=9
 k=6به دست آمد (شکل  .)4باید عنوان کرد که معیارهای
فاص ۀ فازی م ماهاال وبیس از الگوی سبتاً یکسا ی پیرمی
کردج م بسیار به یکدیگر زدیک هستند ،همچنان که
بیشترین م کمترین میزان  R2م  RMSEدر معیار فاص ۀ
ماهاال وبیس در قطه  k=3با مقادیر  0/76م  12/28است
م معیار اق یدسی در این مدل کام ً با معیارهای فاص ۀ دیگر
تفامت دارد (شکل .)4

شکل  .5مقدار شاخصهای  RMSEو  R2برحسب معیارهای بهینۀ فاصله و تعداد  ،kدر الگوریتم .k-NN

 .4.3مقایسۀ روش و ارزیابی صحت مدلها
انت ارزیابی صحت م دقت قشههای پوشش گیاهی
حاصل از  3رم موردمطالعه با استفادج از  30درصد
دادجهای آزمون که در تنیۀ قشههای استفادج شدج بود د
م طبقهبندی قشهها در  5طبقه (شکل  )5مقدار درصد
صحت ک ی م ضریب کاپا تعیین شد .تایج شان داد که
قشۀ حاصل از الگوریتم ا پارامتریک  k-NNاز باالترین

مقدار صحت ک ی ( 73/3درصد) م یز کاپای  65/9درصد
برخوردار است .دم رم دیگر رگرسیو ی یز هرچند در
مقدار صحت ک ی اخت ف داشته ( 40درصد در هر دم
رم ) ،اما رم رگرسیو ی خطی از ضریب کاپای باالتری
برخوردار است (ادمل  .)4همچنین تایج حاصل از آزمون
 tافتی (ادمل  ،)5شان داد که اخت ف معنیداری بین
ا
دادجهای مشاهدجشدج م تزمین زدجشدج دررم

763

استفادج از الگوریتم اپارامتریک  Kزدیکترین همسایه...
پارامتریک  k-NNماود داشته م در یک گرمج قرار

گرمجهای اداگا ه قرار میگیر د ( .)p<0.05تایج شان داد

میگیر د ()p<0.05؛ اما بین دادجهای مشاهدجشدج م
تزمین زدجشدج در دم رم رگرسیون خطی م رگرسیون
خطی گامبهگام تفامت معنیداری ماود داشته م در

که استفادج از رم  k-NNتایج مناسبتری سبت به
رابطۀ رگرسیو ی با شاخص  NDVIم همچنین رگرسیون
خطی گامبهگام دارد (ادمل  3م .)4

جدول  .3ارزیابی صحت نقشههای بهدستآمده حاصل از  3روش موردمطالعه
الگوریتم ا پارامتریک k-NN

رگرسیون خطی ()NDVI

رگرسیون خطی گامبهگام

83/3
75/9

50
34/15

50
31/51

صحت ک ی ()%
ضریب کاپا ()%

جدول  .4اعتبار سنجی و آزمون  tجفتی و درصد تاج پوشش مشاهدهشده و تخمین زدهشده در چهار روش موردمطالعه
اعتبار سنجی

.5.3

همبستگی
پیرسون

p-value

0/89

0/68

0/85

0/963

0/87
0/87
0/9

0/828
0/017
0/001

df

14

آزمون  tافتی
)Paired differences (%
ا حراف از
خطای
مقدار t
میا گین
معیار
استا دارد
-0/411

3/014

11/676

-1/24

-0/046

3/653

14/15

-0/168

-0/22
-2/704
-4/319

3/525
2/828
2/476

13/65
10/95
9/59

-0/77
-7/64
-10/69

فاکتورهای مؤثر در RUSLE

پس از ارزیابی صحت رم ها ،قشۀ پوشش گیاهی با
استفادج از مناسبترین رم تنیه شد .با تواه به تایج
مرح ۀ قبل الگوریتم ا پارامتریک  k-NNدر معیار فاص ۀ
اق یدسی ( )k=9انت تنیۀ قشۀ پوشش گیاهی استفادج
شد .در نایت قشۀ فاکتور  Cمدل  RUSLEبا استفادج از
رابطۀ  1تنیه شد (شکل  .)6سایر فاکتورهای مؤثر در مدل
 RUSLEیز در محیط رمافزار  ArcGIS 10.5تنیه م
میزان متوسط فرسایش خاک در سطح هر پیکسل محاسبه
شد (شکل  .)6فاکتور فرسایندگی باران م رما اب دارای
محدمدجای از  1006/3 MJ mm ha-1 h-1yr-1تا MJ mm

مدلهای مورداستفادج در تحقیق
الگوریتم  - k-NNاق یدسی
()k=9
الگوریتم  - k-NNماهاال وبیس
()k=6
الگوریتم  - k-NNفازی ()k=6
رگرسیون خطی ()NDVI
رگرسیون خطی گامبهگام

 1123/5 ha-1 h-1yr-1م با متوسط مقدار MJ mm ha-1 h-
-1

1

 1092/5 GGاست (شکل  .)6فاکتور  Rبا استفادج از رم

 IDWبا تواه به ا دک بودن ایستگاجهای بارانسنجی در
منطقۀ موردمطالعه م کمترین مقدار  MBE ،RMSEم
 MAEدر مقایسه با سایر رم ها تنیه شد .متوسط مقدار
فاکتور  LSبرابر با  3/65در محدمد  0/03برای مناطق
صاف تا  66/8است (شکل  .)6فاکتور فرسایشپذیری خاک
با استفادج از رم  IDWتنیه شد .مقدار متوسط فاکتور
فرسایشپذیری خاک یز  0/018 Mg h MJ-1 mm-1با
کمترین مقدار  0/012 Mg h MJ-1 mm-1م بیشترین مقدار
 0/031 Mg h MJ-1 mm-1است (شکل .)6
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شکل  .6نقشۀ تاج پوشش گیاهی و نقشۀ طبقهبندیشده آن حاصل از  3روش موردمطالعه ،الف) نقشۀ حاصل از الگوریتم  ،k-NNب) نقشۀ حاصل
از رگرسیون خطی و ج) نقشۀ حاصل از رگرسیونی خطی گامبهگام.

 .6.3اجرای مدل RUSLE

تایج بهدستآمدج از برآمرد مدل  RUSLEشان داد
که متوسط میزان هدر رفت خاک در منطقه برابر با t ha-1
 13/46 yr-1است ،بیشترین م کمترین میزان فرسایش
برآمرد شدج یز به ترتیب  596 t ha-1 yr-1م t ha-1 yr-1
 0/012است .میزان هدر رفت خاک در منطقۀ موردمطالعه
به  6ک ر ازئی ( ،)0-5کم ( ،)5-10متوسط (،)10-25
شدید ( ،)25-50خی ی شدید ( )50-100م بهشدت شدید
(بیشتر از  100تن در هکتار در سال) تقسیمبندی شدج
است .تایج بهدستآمدج شان داد که  62درصد از حوضۀ

موردمطالعه ازء ک رهای ازئی م کم 19 ،درصد ک ر
فرسایشی متوسط 18 ،درصد شدید م خی ی شدید م تننا
زدیک به  1/5درصد از منطقه دارای میزان فرسایش بسیار
شدید است (شکل  .)6با اداسازی مراتع که زدیک به 87
درصد از منطقه را دربر میگیرد (شکل  ،)2هدر رفت خاک
بهصورت مشزص در مراتع تعیین م تایج شان داد که
متوسط هدر رفت خاک در سطح مراتع 14/84 t ha-1 yr-1
است ،بهعبارتدیگر  58درصد از حوضۀ موردمطالعه ازء
ک رهای ازئی م کم 21 ،درصد ک ر فرسایشی
متوسط 20 ،درصد شدید م خی ی شدید م  1/4درصد از
منطقه دارای میزان فرسایش بسیار شدید است.
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شکل  .6فاکتور  Cحاصل از مناسبترین روش تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی ،سایر فاکتورهای مؤثر در مدل  ، RUSLEفاکتور توپوگرافی (،)LS
فاکتور فرسایندگی باران ( )Rو فاکتور فرسایشپذیری خاک ( ،)Kنقشۀ هدر رفت خاک و کالسهای فرسایش خاک در منطقۀ موردمطالعه.

درصد صحت ک ی ( 83/3درصد) م ضریب کاپا (75/9

 .4بحث و نتیجهگیری
این مطالعه باهدف مقایسۀ رم اپارامتریک  k-NNم
رم های رگرسیو ی خطی سادج م رگرسیون خطی
گامبهگام در تنیۀ قشۀ درصد پوشش گیاهی م سپس تنیۀ
قشۀ فاکتور مدیریت م پوشش ( )Cبا استفادج از قشۀ
درصد پوشش گیاهی حاصل از مناسبترین رم در سطح
مراتع ا جام گرفت .تایج مقایسۀ قشههای حاصل از 3
رم موردمطالعه م ارزیابی صحت آنها شان میدهد که
الگوریتم ا پارامتریک  k-NNبه دلیل دارا بودن باالترین

درصد) سبت به دم رم رگرسیو ی دیگر از تایج
مناسبتری برخوردار است .همچنین تایج مقایسهای
حاصل از آزمون  tافتی دادجهای تست یز شان داد که
مدل  k-NNتایج مناسبتری سبت به رمابط رگرسیو ی
دار د .محدمد برآمرد شدج درصد پوشش در رم
از صفر تا  76/6م در رم های رگرسیون خطی م رگرسیون
خطی گامبهگام به ترتیب در محدمد صفر تا  109/5م
 100/5است که همچنان که مشزص است در مدل k-NN
k-NN

تایج شبیهتری به ماقعیت زمینی دارد .تایج مطالعۀ تنیۀ
قشۀ پوشش گیاهی با استفادج از این رم م مقایسۀ آن با
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رم های مزت ف درخت تصمیمگیری ( ،)DT1رگرسیون
خطی ( )LR2م فرآیند گوسین ( ،)GP3رگرسیون خطی
گامبهگام ( )LSR4یز شان از دقت باالتر این رم دارد
[ .]33 ،52در خصوص تایج مناسبتر رم  k-NNباید
به این کته اشارج کرد که اط عات حاصل از محیطهای
طبیعی به دلیل ساختار خود از پراکنش رمالی برخوردار

گیاهی اشارجشدج است .دلیل آن خشک بودن پوشش
گیاهی یکساله به دلیل مو هبرداری در ماجهای خشک
سال بیانشدج است .همچنان که کاهش بنیه م شادابی
گیاهان از میزان همبستگی آن خواهد کاست [.]11 ،34
همبستگی باال در مطالعۀ حاضر با تواه به زمان
مو هبرداری از پوشش گیاهی منطقه که زمان امج مرح ه

یستند ،ازاینرم استفادج از الگوریتمهای ا پارامتریک ظیر
الگوریتم ا پارامتریک  k-NNکه از ا عطافپذیری باالیی در
خصوص این متغیرها برخوردار است بسیار کارآمد خواهد
بود[ ،]52ضمن اینکه رم های رگرسیو ی خطی ع مج
برفرض توزیع رمال متغیرها ،رابطۀ قوی با شاخصهای
سنجشازدمری یاز به تعداد زیادی از مشاهدات میدا ی
مستقل دار د ،در غیر این صورت پیشبینیهای منفی م یا

رمشی گیاهان غالب تیپهای گیاهی است میتوا د قابل
توایه باشد .در ادامه تایج حاصل از رگرسیون خطی
گامبهگام م بررسی سایر شاخصهای گیاهی م محیطی
موردمطالعه شان داد که دم فاکتور  NDVIم با د  7ماهوار
لندست  8بیشترین همبستگی را با درصد پوشش گیاهی
داشته م همراج باهم  79درصد از تغییرات معادله
بهدستآمدج (معادلۀ  )3را توایه می مایند .بهطوریکه

بیشازحد بزرگی از متغیر مابسته خواهند داشت [.]17 ،57
همچنین در خصوص شاخصهای گیاهی مورداستفادج در
رم های رگرسیو ی موردبررسی در این تحقیق باید عنوان
کرد که از بین  14شاخص گیاهی م متغیرهای محیطی
موردمطالعه شاخص گیاهی  NDVIبیشترین همبستگی
( )0/82در سطح  99درصد با پوشش گیاهی دارد ،که با
تایج مطالعات مزت ف هماهنگی دارد [،26 ،44 ،38 ،49

بین با د  7م پوشش گیاهی همبستگی باالی منفی (-0/83
) ماود دارد .بهطوریکه در مناطق دارای بیشترین رطوبت
خاک ،گیاج م سطو آبی م غیرج کمترین میزان بازتابش
مشاهدج میشود در تیجه پیکسلهای با بیشترین پوشش
گیاهی کمترین میزان بازتابش را خواهند داشت.
همبستگی باالی این با د با پوشش گیاهی در مطالعاتی که
رابطۀ بین پوشش م شاخصهای گیاهی که در ترکیب آنها

 ،]2در تیجه با تواه به تأثیرپذیری کم این شاخص از
خصوصیات منطقه م سنولت در اارا میتوا د در مطالعات
پوشش گیاهی مورداستفادج قرار گیرد [ ،]2که دررم
رگرسیو ی خطی سادج رابطۀ آن با درصد پوشش گیاهی

با د  7ظیر  MIRV1م  MIRV2ماود دارد ،اشارجشدج
است [ .]24 ،22این با د توسط [ ]50 ،7بهعنوان با دی که
قدرت معرفی پوشش گیاهی را دارد معرفیشدج است]13[ .
یز گزار داد د که امواج مادمنقرمز برای تزمین پوشش

انت تنیۀ قشۀ درصد پوشش موردبررسی قرار گرفت .اما
برخی محققان بیان کرد د که شاخص گیاهی NDVI
شاخص مناسبی برای مناطق خشک یست ،زیرا پوشش
گیاهی ضعیف بهطور معنیداری رمی کاهش بازتاب ور
مادمنقرمز تأثیر میگذارد .این مشکل از کمبود بار دگی م
باال بودن میزان تبزیر م تعرا اشی میشود که باعث
کاهش سبزینه م بهتبع آن کاهش فتوسنتز میگردد [،]48
در مطالعۀ [ ]24یز به رابطۀ پایین این شاخص با پوشش

شاخ م برگ گیاهان مناسب میباشند .در خصوص الگوریتم
ا پارامتریک  k-NNبهعنوان دقیقترین رم تنیۀ قشۀ
درصد پوشش گیاهی در این مطالعه باید بیان کرد که
بنینهسازی آن با تعیین مقدار ثابت  kبرای پیدا کردن
تعداد همسایهها م همچنین عامل فاص ۀ بنینۀ برای پیدا
کردن همسایگی ا جام میگردد ،بهطوریکه با افزایش
مقدار  kاز املین مقدار در هر سه معیار فاص ه مقدار خطای
 RMSEبا شیب تندی کاهش مییابد م تا حدمدی در یک

1

3

2

4

- Decision Tree
- Linear Regression

- Gaussian process
- linear stepwise regression
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مقدار ثابت خواهد ما د .با افزایش تعداد همسایگان از  1به

با پوشش گیاهی بین صفر تا حداکثر  78درصد []59

 ،5قشۀ بهدستآمدج دارای صحت مناسبتری خواهد بود
که در مطالعات به آن اشارجشدج است [ .]35همچنین
افزایش در تعداد همسایگان (مقدار  )kبهخصوص اگر هدف
از رم  k-NNتولید قشه متغیر باشد ،باعث کاهش
امط وب تنوع در مقادیر پیشبینیشدج خواهد شد [،]18
در تیجه یافتن مقدار بنینۀ  kدر این رم بسیار منم است.
تایج بهدستآمدج شان میدهد که قشۀ حاصل از ا تزاب

محاسبه م با برآمرد سایر فاکتورهای مدل میزان هدر رفت
خاک در سطح منطقۀ موردمطالعه تعیین شد .برآمردهای
حاصل از میزان فرسایش آبی خاک  RUSLEشان داد که
فاکتور مورد ظر بهخوبی میتوا د شرایط حال حاضر پوشش
گیاهی را در میزان هدر رفت خاک لحاظ ماید .قابلذکر
است که با داشتن اط عات دقیق محیطی پوشش گیاهی
م ارتباط با آن با تکنیکهای سنجشازدمر میتوان میزان

 k=9م معیار فاص ۀ اق یدسی به دلیل داشتن سطح
پایینتری از  ،RMSEم باالترین میزان  ،R2سبت به دم
معیار دیگر ماهاال وبیس م فازی تایج مناسبتری دارد.
معیار فاص ۀ اق یدسی در میان دیگر معیارهای فاص ه به
دلیل سادج بودن محاسبۀ این معیار بزصوص در شرایطی
که مجموعه مراع دارای اط عات زیادی است م همچنین
هماهنگی بیشتر آن با مشزصه موردبررسی عمومیت
بیشتری دارد م بهعنوان معیار بنینه اایگاج مناسبی در
تحقیقات مزت ف کسب کردج است [ .]51 ،16 ،47در
تیجه تایج بهدستآمدج ،فاکتور  Cمدل  RUSLEبا
استفادج از قشۀ پوشش گیاهی حاصل از الگوریتم ا
پارامتریک  k-NNم رابطۀ بهدستآمدج از  200سبت هدر
رفت خاک در  30پ ت ا دازجگیری فرسایش خاک در
مناطق خشک م یمهخشک (رابطۀ  )1چین برای مناطق

هدر رفت خاک را تحت شرایط سناریوهای مزت ف مدیریت
اراضی موردبررسی قرارداد .تایج مطالعۀ حاضر شان داد
که استفادج از تکنیکهای سنجشازدمر میتوا د بهعنوان
مکمل مو هبرداریهای میدا ی بهخوبی عمل کردج ،م یز
استفادج از رم ا پارامتریک  k-NNیز تایج مناسبتر م
با دقت بنتری سبت به شاخصهای گیاهی در تنیۀ
قشههای درصد تاج پوشش گیاهی در سطح پیکسل دارد،
همچنان که در مطالعات مزت فی در خصوص متغیرهای
مزت ف محیطی مورداستفادج قرارگرفته است [ .]35 ،39با
تواه به سبتاً ادید بودن این رم در مطالعات مرتبط با
ع وم مرتع در کشور ،یاز است تا مطالعات بیشتری در
سطح مراتع مزت ف با متغیرهای مزت ف محیطی انت
آزمودن بیشتر آن ا جام گردد.
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