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1-Introduction
In recent years, some areas of Khuzestan Province have experienced excessive drought and have become dust
production centers due to the decrease in soil resistance and loss of vegetation. Combination of these factors along
with poor management, has led the soil erosion resistance to reduce against winds. Among soil properties, texture
as an essential characteristic plays a crucial role in soil resistance to wind and rain erosive factors and affects
water movement and soil fertility (Hillel, 1980).
Since traditional methods of soil texture measurement are costly and time-consuming, in recent decades
researchers, have used novel methods such as Remote Sensing and reflectance spectroscopy to estimate soil
properties, especially for large areas (Ben-Dor et al., 2009; Curcio et al., 2013).
One of the limiting factors in the evaluation of soil properties by spectroscopy is the identification of preprocessing methods in noise and error elimination and determining the appropriate regression model to estimate
these properties (Mohamed et al., 2017). Therefore, proper regression and pre-processing methods are required to
determine soil properties using soil reflectance. Xuemei and Jianshe (2013) used PLSR and LS-SVM models to
investigate soil properties. Based on their results, the LS-SVM model estimated the properties of organic matter,
nitrogen, phosphorus, and potassium with determination coefficients of 0.87, 0.82, 0.76, and 0.73, respectively.
Silva et al. (2016) used the PLSR model spectroscopy and second derivative methods to determine the soil texture
of southwestern Greece. Based on evaluation of coefficients of determination and root mean square error, the
results of their study showed the accuracy percentage of sand, silt and clay were 0.3, 0.59 and 0.69 and 5.47, 5.18,
5.39 respectively in 100 grams of soil. Wang et al. (2018) used partial least squares regression (PLSR) and
random forest (RF) methods to estimate soil salinity and based on their research results, the RF model had better
performance than the PLSR model.
In the context of considering the complicated relationship between soil properties and their reflectance, it is
necessary to use the spectroscopic method to determine the best statistical model for spectral analysis in different
regions. In this regard, the objectives of this study are 1-Estimation of clay, silt, and sand percentages
characteristics of productive dust soil of Khuzestan province by PLS-RF model, 2- Comparison of PLS-RF model
performance and accuracy in 6 spectral methods including: Main Spectrum, Savitzky-Golay filter, first derivative
with the Savitzky-Golay filter (FD-SG), second derivative with the Savitzky-Golay filter (FD-SG), Standard
Normalization Method (SNV) and Continuous Removal Method (CR), and 3-Determining the key wavelengths of
soil texture in these areas.

2-Material and methods
The area under study was in a geographical coordinate range between 30°24′ to 31°19′ and 49°21′ to 49°28′. The
area is located in south and southeast of Ahvaz toward the south of Khuzestan province which is about 110,000
hectares. One hundred forty-two soil samples were collected from 0 to 5 cm depth by the systematic-random
method. Hydrometer method was also used to determine soil texture.
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Spectroscopy: ASD FieldSpec3 laboratory spectrometer was used to determine soil reflectance. At the laboratory,
a small amount of soil sample was transferred to a Petri dish with a diameter of 8 cm and a depth of 2 cm. Spectral
measurements were carried out using three separate detector types in the range 2500–3500 nm, which is the range
from visible to near-infrared. For each sample, ten reflectance spectra were measured, and ten replicates for each
soil sample were averaged using ViewSpect software then stored as a spectral library in the spectral library.
Spectrum analysis: Pre-processing was performed on the primary spectrum, including types of filters using
software and then modeling and estimation of soil texture by PLS-RF method.

3-Findings
The results of PLS-RF model showed that for clay, the highest accuracy belonged to the continuum removal
method and the least accuracy belonged to the primary spectrum. For sand percentage, second derivative and SG
methods had the highest and least accuracy, respectively. Finally, for the silt, the least accuracy was obtained
rather than clay and sand percentages. According to the results, the highest and least estimation accuracy was
observed in continuous removal (CR) and Savitzki-Golay straightening methods, respectively.

4-Conclusion
In this study, the performance of PLS-RF model in the primary spectrum and five pre-processing methods was
compared to estimate the silt, sand, and clay properties in the soil of dust center areas of Khuzestan province.
According to comparison with pre-processing methods in estimating soil properties, it was observed that
continuum removal method in both clay and silt percentage had the best performance and for the sand percentage,
the second derivative method showed the best accuracy estimation.
Based on the results of spectral correlation in this study, the key wavelengths for clay percentage were in the
wavelength range 1200-1210, 1800 and 2200 nm, for sand percentage in the wavelength range 1400-150, 19301930, 2200 and 2220 nm and for soil silt percentage The wavelengths of 1320, 1615 and 2200 nm were observed.
Therefore, the use of PLS regression method and determination of significant components in each spectral group
resulted in reducing computational effort, increasing the speed of computational processing and finally obtained
the optimum performance in estimating soil properties.
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چکیده

بافت خاک نقش مهمی در مقاومت خاک به فرسایش بادی دارد .تصاویر ابر طیفی با مزیت هزینه پایین و سرعت عمل باال ،ابزار مناسبی برای بررسی ویژگیهای
خاک از جمله بافت محسوب میشوند .هدف این مطالعه ارزیابی رفتار طیفی درصد رس ،شن و سیلت در خاک های مستعد تولید ریز گرد استان خوزستان با استفاده از
مدل  PLS-RFاست .در ابتدا فاکتورهای اصلی با مدل رگرسیون حداقل مربعات جزئی تعیین و سپس مدل جنگل تصادفی روی فاکتورهای تعیینشده اجرا گردید.
در مرحله بعد عملکرد طیف اصلی و پیشپردازشهای :فیلتر ساویتزکی و گالی ،فیلتر ساویتزکی و گالی به همراه مشتق اول ،فیلتر ساویتزکی و گالی به همراه مشتق
دوم ،روش نرمالسازی استاندارد و روش حذف پیوستار در حذف نویز و افزایش دقت مدل  PLS-RFمقایسه شد .نتایج نشان داد که روش حذف پیوستار در دو
ویژگی درصد رس ( )RPDCAL =3/94و درصد سیلت ) )RPDCAL =3/66و روش مشتق دوم برای درصد شن ( ،)RPDCAL =3/90بهترین عملکرد را داشتهاند.
همچنین طول موج کلیدی برای درصد رس در طول موجهای 3422 ،3032-3022و  0022نانومتر ،برای درصد شن در محدوده طول موجهای ،3862- 3822
 0022 ،3912-3932و  0002نانومتر و برای درصد سیلت خاک در محدوده طول موجهای  ،3636 ،3102و  0022نانومتر مشاهده گردید.

کلمات کلیدی :فیلتر ساویتزکی و گالی ،فیلتر مشتق دوم ،فیلترحذف پیوستار ،طول موج کلیدی ،فاکتور اصلی
خصوصیت مهم و اثرگذار در محیطزیست شناخته میشود .بافت خیاک نقیش
مهم و کلیدی در مقاومت خاک در برابر عوامل فرسیاینده آبیی و بیادی دارد و
در حرکت آب ،باروی و حاصلخیزی خاک اثرگذار است ).(Hillel, 1980
در روش های سنتی ،برای بررسی دانهبندی و بافیت ،نییاز بیه جمینآوری
نمونه و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی است .به دلیل هزینه زیاد و زمانبر بیودن
این روشهیا ،در دهیههیای اخییر پژوهشیگران از روشهیای نیوینی از جملیه
دورسنجی و طیفسنجی بازتیابی در بیرآورد خصوصییات خیاک ،بیه وییژه در
سطوح وسین اسیتفاده مییکننید (Ben-Dor et al., 2009; Curcio et
) .al., 2013از عوامل محدودکننده در ارزییابی ویژگییهیای خیاک بیا روش

 -1مقدمه
شوری و سدیمی شدن خاک از جمله مهمترین مسائل زیستمحیطیی در
مناطق خشک و نیمهخشیک محسیوب میی شیود ( Ranjbar and Jalali,
 .)2016در سال های اخیر پدیده خشیکسیالی سیب تجمین نمیک ،کیاهش
حاصلخیزی و تغیییرات فیزیکیی و مکیانیکی در خیاک سیطحی شیده اسیت.
مناطقی از استان خوزستان با این پدیده مواجه شده و با کاهش مقاومت خاک
و از بین رفتن پوشش گیاهی ،به کانونهیای تولیید ریزگیرد تبیدیل شیدهانید.
مجموعه این عوامل تحت تأثیر مدیریت نامطلوب ،سب کاهش مقاومت خیاک
در برابر باد فرساینده شده است .در بین خصوصیات خاک ،بافت به عنوان ییک
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عملکییرد بهتییری ( )RMSE =8/60( ،)R2 =2/91و )0/62 ≥ 0/04( RPD
داشت.
مناطق مستعد تولید ریز گرد استان خوزستان سطح گستردهای دارنید و
در بعضی نواحی ،ناهمگونی در ویژگیهای خاک مشیاهده مییشیود .در بیین
ویژگیهای خاک ،بافت خاک تیأثیر قابیلتیوجهی در مقاومیت خیاک بیه بیاد
فرساینده و تولید رییز گیرد دارد .اسیتفاده از روش هیای نیوین ماننید طییف
سنجی می تواند نقش مهمی را در ارزیابی بافت خاک در این منیاطق داشیته
باشد .با توجه به رابطه پیچیده ویژگی های خاک با بازتاب آنها نیاز است روش
طیف بینی برای تعیین بهتیرین میدل آمیاری در تجزییه و تحلییل طییف در
مناطق مختلف استفاده گردد.
در این راستا اهداف این پژوهش عبیارتانید از -3 :بیرآورد ویژگییهیای
درصیید رس ،سیییلت و شیین در خییاکهییای مسییتعد تولییید ریییز گییرد اسییتان
خوزستان با روش مدل  -0 ،PLS-RFمقایسه کیارایی و دقیت میدل PLS-
 RFدر  6روش طیفی شامل :طیف اصلی ،فیلتیر سیاویتزکی و گیالی ،فیلتیر
ساویتزکی و گالی به همراه مشتق اول ( ،)FD-SGفیلتر ساویتزکی و گیالی
به همیراه مشیتق دوم ( ،SD-SGروش نرمیال سیازی اسیتاندارد ( )SNVو
روش حذف پیوستار ( )CRو  -1تعیین طول موج های کلیدی بافت خاک در
این مناطق.

طیفسنجی ،شناسایی روشهای پیشپردازش در حذف نویز و خطیا و تعییین
مدل رگرسیونی مناس در برآورد این ویژگیها اسیت ( Mohamed et al.,
 )2017بنابراین به روش رگرسیونی و پیش پیردازش مناسیبی نییاز اسیت تیا
بتوان ویژگیهای خاک با استفاده از بازتاب خاک را تعیین کند.
در دو دهه اخیر پژوهشهای گستردهای در ارزیابی خصوصییات خیاک بیا
روش طیفسنجی ( 0622-822نانومتر) و انواع مختلف روشهای آماری چنید
متغیره انجام شده است .بیلگلی و همکاران ( )Bilgili et al., 2010از روش
طیف سنجی برای بررسی خصوصییات خیاکهیای شیمال ترکییه بیا دو میدل
( )PLSRو ( )MARS3استفاده کردنید .در پیژوهش آنهیا میدل MARS
برآورد قابل قبولی از ویژگی های ماده آلی ،کربنات کلسیم ،درصد رس و شن،
کلسیم و منیزیم تبادلی و ظرفیت تبادل کاتیونی را با ضرای تعیین ( )R2به
ترتییی  2/01 2/61 ،2/69 ،2/42 ،2/46 ،2/03 ،2/01نشییان داد .خییویمی و
جانشیی ( )Xuemei and Jianshe, 2013از میدلهیای  PLSRو LS-
 SVMدر بررسی خصوصیات خاک استفاده کردند .در پژوهش آنهیا دو میدل
عملکرد مناسبی نشان داد و مدل  LS-SVMماده آلیی ،نیتیرو،ن ،فسیفر و
پتاسیم را به ترتی با ضرای تعیین  2/06 ،2/40 ،2/40و  2/01بیرآورد کیرد.
کورسیو و همکاران ( )Curcio et al., 2013در روش طیفسنجی مرئیی –
مادونقرمز از روش پیشپردازش حذف پیوستار 0و مدل  PLSRبرای بیرآورد
بافت خاک استفاده کردند .نتایج مطاله آنها مشخص کیرد کیه میدل PLSR
دقت باالیی در برآورد درصید رس ( RMSE = %6/4و  ،)R2 =2/40شین و
سیلت به ترتیی ( RMSE = 0/0و  )R2 =2/42و ( RMSE = 0/0و =2/62
 )R2دارد .دوتیو و همکیاران ( )Dotto et al., 2014از روش طییف بینیی
مرئی و مادونقرمیز نزدییک و مییانی و رگرسییون چندگانیه ( )SWIRبیرای
برآورد بافت خاک استفاده کردند .برای شن و ماسه ضرای تعییین بیین 2/00
و  2/00متغیر بود و مشخص شد که روش طیفسنجی دقیت قابیل قبیولی در
شناسایی بافت خاک منطقه دارد .در بررسی ویژگیهای خاک استان اصیفهان،
ماده آلی ،کربنات کلسیم و گچ را با دقت قابل قبولی بیا ضیری تعییین ()R2
 2/86 ،2/63و  2/42برآورد شده است .با از روش طییفسینجی بیرای بیرآورد
ویژگی های کربنات کلسیم و گچ ( R2 <2/6و  )RPD<3/4عملکیرد عیالی و
برای ماده آلی عملکرد قابل قبیولی ( R2 <2/6و  )RPD<3/8مشیاهده شیده
است .سییلوا و همکیاران ( )Silva et al., 2016بیرای تعییین بافیت خیاک
جنوب غربی یونان از روش طیفسنجی با مدل  PLSRو روش مشتقات دوم
استفاده کردند .نتایج مطالعه آن هیا نشیان داد کیه براسیاس ارزییابی ضیرای
تعیین و ریشه میانگین مربعات خطا ،دقت شناسایی درصد ذرات شین ،سییلت
و رس بییه ترتییی  2/69 ، 2/1 ،و  2/69و  ،6/19 ،6/34 ،6/80در  322گییرم
خاک است .وانگ و همکیاران ( )Wang et al., 2018بیرای بیرآورد شیوری
خاک ،از دو روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی ( )PLSRو جنگل تصادفی
( )RFبا پیشپردازش مشتق جزئیی (در محیدوده صیفرتا  0و بیا فاصیله )2/3
استفاده کردند .در نتایج پژوهش آنهیا میدل  RFنسیبت بیه میدل PLSR

-2مواد و روشها
-1-2منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در محدوده ای با مختصات جغرافیایی :بیین طیول
جغرافیایی  13 39′تا  12 08′و عرض جغرافیای  89 03′تیا 89 04′
بود ،این منطقه در جنوب و جنوب شیر اهیواز بیه سیمت جنیوب اسیتان
خوزستان است و مساحت حدود  332هزار هکتار را شامل میشیود .فصیل
گرما از اواسط اردیبهشت شروع و تا اواخر مهرماه ادامه دارد ،متوسط درجه
حرارت  13/0درجه سانتی گراد و میانگین بارش  063میلی متر دارد .از نظر
زمینشناسی در گروه دشتهای رسوبی و زمینهای پست و شور قیرار دارد
و به دلیل صعود مویینه ،امالح در سطح خاک تجمن یافته اسیت .مییانگین
شوری این مناطق  18/4دسی زیمنس بر متر است و در مناطقی شوری بیه
 96دسی زیمنس بر متر رسیده و بلورهیای نمیک در سیطح خیاک نماییان
شده است .همچنین در نقاطی از سطح زمین ویژگی سدیمی بیروز و رنیگ
قهوهای نمایان شده است.

 -2-2نمونه برداری
در ابتدا منطقه به صورت شبکههیای  0*0کیلیومتری تقسییمبنیدی و
نمونهبرداری به صیورت سیسیتماتیک و تصیادفی انجیام شید .بیرای نمونیه
برداری خاک 380 ،نمونه خاک از عمق صفر تیا  6سیانتیمتری جمینآوری
شد .موقعیت نقاط نمونه برداری در شکل  3ارائه شده اسیت .بیرای تعییین
بافت خاک در آزمایشگاه ،نمونههای خاک هوا خشک ،سپس بیا کوبییدن از
الییک دو میلیییمتییری عبییور داده شیید .در آزمایشییگاه بییا اسییتفاده از روش
هیدرمتر بافت خاک اندازهگیری شد.

1- Multivariate adaptive regression splines
2- Continuum Removal
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شکل  -3موقعیت کانون ریز گرد و محلهای نمونهبرداری (نقاط قرمز رنگ).
Fig. 1. Dust center situation and soil samples location (red color points).

گردید .به عالوه دو وقفه حاصل از تغییر آشکارساز 1در محدوده  922و
 3022نانومتر نیز حذف شد ).(Rossel et al., 2009
در ادامه پیش پردازش هایی بر روی طیف اصلی انجام گرفت که شامل:
فیلتر ( Savitzky-Golayبه صورت تابن چندجملهای درجه دوم و نیز
تعداد  01نقطه هموارساز) ،فیلتر  Savitzky-Golayبه همراه مشتق اول
( )FD-SGو مشتق دوم ( ، )SD-SGروش نرمال استاندارد به همراه فیلتر
 Savitzky-Golayبا استفاده از نرمافزار  The Unscramblerانجام
شد ( .)CAMO, 1998در ادامه با استفاده از نرمافزار  Matlabروش
حذف پیوستار اجرا شد.
مشتقگیری با اختالفات دیفرانسیلی نقاط عطف و بازتابهای حداکثر را
با سرعت و وضوح بیشتری نشان میدهد .حساسیت دادههای طیفی نویزدار
با مشتقات کاهش و سب افزایش وضوح ویژگیهای جذبی میشود .رابطه
مشتق اول و دوم به صورت زیر است (: )He et al., 2009

 -3-2طیفسنجی
برای تهیه بازتاب خاک نمونهها از طیفسنج آزمایشگاهی ASD
 FieldSpec3استفاده شد .در آزمایشگاه ،مقداری خاک از هر نمونه به
پتری دیش با قطر  4سانتیمتر و عمق  0سانتیمتر منتقل گردید.
اندازهگیری طیفی با سه نوع آشکارساز جداگانه در محدوده (1622-0622
نانومتر) ،که شامل محدوده مرئی تا مادونقرمز نزدیک است؛ انجام شد.
نمونههای خاک در فاصله  02سانتیمتری و زاویه  86درجه از المپ هالو،نی
دستگاه قرار گرفتند .اندازهگیری طیفی به روش غیر تماسی و در ارتفاع 1
سانتیمتر از باالی نمونهها انجام شد .زمان ادغام ،یک ثانیه تنظیم گردید.
برای واسنجی نوری دستگاه طیف سنج از یک صفحه سفید با ضری انعکاس
معلوم و برابر یک ،استفاده شد .تمام اندازهگیریهای طیفی در یک اتا
کامالً تاریک انجام شد تا از تداخل نور جانبی و ایجاد خطا جلوگیری شود.
برای هر نمونه  32طیف بازتابی اندازهگیری شد 32 ،طیف تکراری برای
میانگینگیری با نرمافزار  ViewSpectانجام شد و به عنوان طیف نمونه
خاک در کتابخانه طیفی ذخیره گردید .هر منحنی در محدوده 162-0622
نانومتر طیف  0262بازتاب طیفی ( 0262طول موج) را شامل میشود.

()3

() 0

 -4-2روشهای پیشپردازش و کاهش حجم دادههای طیفی
به دلیل وجود خطا و وجود نویز احتمالی در بازتاب خاک ،طیف اصلی
باید با روشهای پیشپردازش اصالح شود .هدف اصلی از پیشپردازش،
حذف آشفتگی طیفی (نویز) ،ارتقاء کیفی دادهها و استفاده بهینه از دادههای
طیفی در برآورد خصوصیات خاک است ) .(Fearn et al., 2009برای
انجام پیشپردازش ،ابتدا دو بخش نویز دار در ابتدا و انتهای طیف که به
ترتی در محدوده بین  162تا  862و 0862-0622نانومتر قرار دارند حذف

R  i   R  i   R  i 1  / 2  

R   i    R   i   R   i 1   / 2
  R  i 1   2R  i   R  i 1   /  2

3- Detector
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طول موج برای هر باند R   i  ،و



 R   iبه

 4بیانگر رابطه نهایی مدل است (;Sjöström et al., Ji et al., 2016
;:)1983

ترتی مشتق اول و دوم طیفهای مختلف برای طول موج  :  ، iفاصله
بین طول موج

i

^

و  . i 1با افزایش میزان  ،Δλمنحنی دیفرانسیل طیف

()4

به سمت صاف شدن بیشتر تمایل دارد ،که سب حذف بسیاری از ویژگیهای
ظریف طیفی میشود .در این مطالعه Δλ = 10 ،نانومتر انتخاب شده است.
واریانس نرمال استاندارد ( )SNVنوعی تغییر جهتدار در منحنی طیف
است و یک داده را در جهتی تغییر میدهد که درون یک ستون یا دسته از
داده متمرکز شود ).(CAMO, 1998
روش حذف پیوسته سب حذف نویز جانبی طیف میشود و با تغییر
شکل منحنی طیف از حالت بازتابی به جذبی ،ویژگیهای جذبی ضعیف را
در منحنی نشان میدهد ( .)Wenjun et al., 2014در این روش معموالً
ویژگیهای جذبی انتخابی مورد استفاده قرار میگیرد و ویژگیهای جذب
منفرد بر اساس یک خط مشترک مورد مقایسه قرار میگیرد .این روش از

^

پیوستار در طول موج متناظر ( )  ) R c ( iبه دست میآید ( Mutanga
.)and Skidmore, 2003
() 1

) R c ( i

R (i ) 

تعداد  380نمونه خاک به منظور مدلسازی انتخاب شد .در مرحله بعد
از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی ( )PLSRبرای تعیین فاکتورهای
معنادار در هر دسته از طیفهای اصلی و پیشپردازشها استفاده گردید .با
انتخاب و جداسازی فاکتورهای های معنادار در هر گروه ،سایر فاکتور ها از
فرایند مدلسازی حذف گردید .فاکتورهای معنادار محاسبهشده تا  90درصد
واریانس کل دادهها را تشکیل میدهند .مدل جنگل تصادفی بر اساس
همبستگی بین خصوصیات درصد رس ،شن و سیلت در این فاکتورها مورد
استفاده قرار گرفت.

B

()9
()32

مدل  PLSRدارای رابطه خطی و قابلیت برقراری رابطه بین ویژگیهای
خالص خاک و بازتاب طیف در محدوده  VIS-NIRاست ( Farifteh et
 .) Nawar et al., 2014; 2007 al.,رابطه مدل به صورت زیر است:
()6
()6

) (x

b

T
b 1

1
B

F (x ) 

) D  (x 1 , y 1 ),(x 2 , y 2 ),.....(x n , y n

در روابط  9و  :F(x) 32مدل نهایی یا میانگین درختهای تصادفی:D ،
مجموعه دادههای اصلی (طیف و  )ECورودی به مدل Bمجموعه درختهای
تصمیم که از دادههای اصلی ( )Dبه روش تصادفی نمونهگیری با جایگزینی
تعیین میشود و  Tbبهترین متغیر تصادفی یا درخت تصادفی است که به
دفعات انتخاب میشود.

 -5-2روش PLSR

()8

^

 : yویژگی برآورد شده با مدل :b0 ،مرز جداکننده و  : b iبردارهای
رگرسیونی هستند .مدل جنگل تصادفی( )RFیک جنگل تصادفی ،از
درختهای هرس نشده تشکیل شده است و هر درخت از روش الگوریتم
افرازهای بازگشتی 3تعیین میگردد.
در ساخت جنگل در ابتدا یک نمونه تصادفی از تعداد  nمشاهده انتخاب
میگردد ،در نمونه انتخابشده ،از الگوریتم افرازهای بازگشتی استفاده
میشود تا یک درخت رشد کند ،در هر گره افزار از  mمتغیر تصادفی با P
متغیر برآوردی ،پیشبینی انجام میشود.
الگوریتم هنگامی که هر درخت به بزرگترین اندازه خود رسید ،متوقف
میشود .اجرای مدل به تعداد  Tدفعه است و تعداد دفعات  Tبا توجه به نوع
مطالعه در حدود  3222مرتبه در نظر گرفته میشود ( Genuer et al.,
 .)2008الگوریتم تطبیقی این مدل ( )Breiman, 1999سب کاهش
انتخاب گزینشی داده میشود و روشی موثر در طبقهبندی و رگرسیون است.
هرچه مجموعه داده ورودی بزرگتر و روند آنها تصادفی باشد ،میزان دقت
مدل بیشتر است (.)Breiman, 2001
این مدل قابلیت برآورد خصوصیات مختلف با نویز باال را دارد ( Chen and
 .)Liu, 2005مدلسازی مجموعه داده بزرگ ،قدرت تفکیک باال ،نشان
دادن طول موجهای متوالی و تنوعی از اطالعات طیفی از ویژگیهای دیگر
این مدل است ( .)Wang et al., 2017رابطه کلی مدل به صورت زیر
است:

نسبت مقدار بازتاب در انحنای جذبی ( )  ) R ( iبه سطح بازتاب خط

) R ( i

^

y  b i x i  b0

X  TP T  E

y  Tq  f
] X  [x 1 , x 2 ,...x n
T  X
T

() 0
در رابطه  :X ،8دادههای طیفی (متغیر مستقل) :y ،ویژگی خاک (متغیر
وابسته) : T ،متغیر پنهانی که ترکیبی خطی و از طیف محاسبه میشود،
 ωمقیاس وزنی و از روش بردارهای ویژه  x′yy′xمحاسبه میشود :P .بار
طیف و  qبار خصوصیت شیمیایی خاک و میزان وابستگی طیف و
خصوصیات خاک را به متغیر پنهانی  Tنشان میدهند E .و  fمقادیر
باقیمانده که نشاندهنده نویز یا متغیرهای بیربط در مدل هستند .رابطه

1- Recursive partitioning
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 -6-2ضریب همبستگی

()36

در این پژوهش ضری همبستگی بین بازتاب طیفی با ویژگیهای خیاک
از رابطه  33و  30محاسبه شد ). (He et al., 2009

) cov(R , S
) D (R ) D (S

()33

)  R )(OM n  S

()30

2

()36

ri 

ni

 R ) 2  (OM n  S ) 2
n 1

ri 

n 1

N

ni

 (R
n 1

در این رابطه  Sویژگی وابسته (ویژگیی خیاک میورد بررسیی)ir ،
ضری همبستگی یکنواخت بین مقدار ویژگی خاک و طییف بازتیابی و
یا تغییرات آن :Rni ،بازتاب بازتاب نمونه nام در طول موج یا بانید میوج

 -7-2معیارهای ارزیابی
برای ارزیابی دقت مدلها از سه معیار ارزییابی مجیذور مییانگین مربعیات
خطا ( ،)RMSEضری تعیین ( )R2و نسبت عملکرد به انحیراف ( )RPDدر
دو گروه واسنجی ( 02درصد داده ها) و اعتبیار سینجی ( 12درصید داده هیا)
استفاده شد (.) Ji et al., 2016; Chang et al., 2001

) (Oi  O)( Pi  P
( Pi  P ) 2

n
i 1



2

)(Oi  O

(Oi  Pi )2

)(38

n

n
i 1

n



n
i 1



n 1

i 1

پارامترهای آماری ویژگیهای درصد رس ،شن و سیلت نمونههای خیاک
برداشتشده در جدول  3ارائیه شیده اسیت .رس دارای بییشتیرین مییانگین
( )10/6و کمترین میانگین مربوط به درصد سیلت ( )06/6است .بیشترین و
کمترین شاخص پراکنیدگی ( )2/81بیه ترتیی بیه رس و شین تعلیق دارد.
درصد رس دارای چولگی  2/90است که ایین پیارامتر از نظیر پراکنیدگی ،بیه
سمت مقادیر بزرگتر متمایل است ،همچنیین مقیدار کشییدگی  2/34نشیان
می دهد که ارتفاع قله در منحنی توزین دادهها به مقدار جزئی باالتر از ارتفیاع
قله توزین نرمال است .چولگی درصد شن و سییلت بیه ترتیی برابیر  2/86و
 -2/16است؛ که نشان دهنده توزین تقریباً نرمال است .درصد شن و سیلت بیا
مقدار کشیدگی به ترتی  -2/09و  -2/48قله توزیین پیایینتیری نسیبت بیه
منحنی توزین نرمال دارند .همبستگی پیرسون بین درصید ذرات رس ،شین و
سیلت در جدول  0نشان داده شده است .همان طیور کیه مشیاهده مییشیود
همبستگی مثبت و منفی بین خصوصیات خاک وجود دارد .درصد رس با شن
خاک دارای همبستگی معنیدار  -2/06در سطح یک درصد و درصید سییلت
با رس و شن همبستگی معنادار  -2/12و  -2/11در سطح سیه درصید نشیان
داد.

خاک اندازهگیری شده در نمونه  nخاک : S ،میانگین ویژگیی خیاک،
 Nتعداد کل نمونه خاک است.

i 1

) O

i

 (O

SD 

 -3نتایج و بحث

iام : R ،میانگین بازتاب طیفی یا بازتاب طیفی تغیییر یافتیه بیرای N
نمونه در  iموج باند یا طول موج S ،غلظیت ،درصید ییا مقیدار ویژگیی





n

 nتعداد دادهها Oi ،دادههای مشاهداتی  Pi ،دادههای پیشبینیشیده و
عالمت بار بیانگر متوسط متغیرها است .آماره  RPDعملکرد مدل را ارزییابی
میکند .مقادیر کمتر از  ،3/8بین  0-3/8و بیشتر از  0به ترتی نشاندهنیده
ضعیف ،قابلقبول و عالی هستند .دقت گیروه قابیلقبیول (مقیادیر  )3/8-0بیا
بهکارگیری روشهیای مختلیف واسینجی افیزایش میییابید؛ امیا اگیر RPD
کوچکتر از  3/8باشد مدل قابلیت برآورد ندارد (.)Chang et al., 2001

N

 (R

N

()31

SD
RMSE

PRD 

R2 

RMSE 

جدول -3پارمترهای آماری رس ،شن و سیلت  380نمونه جمنآوری شده خاک.
Table 2. Statistical description of clay, sand and silt in 142 soil samples.
KURT

SKEW

0.18

0.97

13.5

-0.79

0.46

13.2

0.36

-0.84

-0.36

7.01

0.27

ST.DEV

CV
0.43

36.5
25.7

800

MEAN
)(%
37.7

Min
)(%
19

Med
)(%
35.3

Max
)(%
72.2

17

34.4

66.5

10.8

26.8

40.2

Soil
properties
Clay
)(%
Sand
)(%
Silt
)(%
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جدول -3همبستگی پیرسون بین ویژگیهای خاک.
Table 2. Pearson Correlation between soil properties.

)Silt (%

)Clay (%

)Sand (%

1
**-0.76

1
*-0.33

1

**

-0.30

(Clay )%
(Sand )%
(Silt )%

 -1-3روابط رگرسیونی در مدل PLSR
و  )R2 CAL= 2/00، RMSECAL = 6/13تغییییرات بیشییتری در رونیید طیییف
صورت گرفت و دقیت میدل افیزایش یافیت .روش صیاف سیازی سیاویتزکی و
گوالی باعث افزایش دقت برآورد طیف شد ،بنابراین می توان نتیجه گرفت کیه
طیف خاک تحت تأثیر عوامل نویز محیطی قرار گرفتیه اسیت و صیاف سیازی
سب تعدیل طیف و کاهش خطای برآورد نسبت به طیف اصلی شده است.
برای درصد شن نتایج گیروه واسینجی هماننید درصید رس بیوده و نیوع
روشهای پیش پردازش در دقت برآورد مدل اثر داشیته اسیت .همچنیین هیر
شش طیف بازتابی دقت برآورد قابلقبول تا عالی نشیان دادهانید .چهیار روش
پیییییشپییییردازش مشییییتق اول ( RPDCAL =3/09( )FD-SGو = 6/20
 ،)R2 CAL= 2/01، RMSECALمشتق دوم (RPDCAL =3/90( )SD-SG
و  ،)R2 CAL= 2/42، RMSECAL = 6/40واریییییانس اسییییتاندارد ()SNV
( RPDCAL =3/48و  )R2 CAL= 2/04، RMSECAL = 6/91و حییییذف
پیوسییییییته ( RPDCAL =3/64( )CRو CAL= 2/06، RMSECAL = 6/94
 )R2نسبت به طیف اصلی سب افزایش دقت برآورد مدل  PLS-RFشیدند.
بیش ترین دقت برآورد در روش پیشپردازش مشتق دوم (=3/90( )SD-SG
 RPDCALو  )R2 CAL= 2/42، RMSECAL = 6/40مشییاهده شیید و روش
 SGکمتییرین دقییت ( RPDCAL =3/66( )SD-SGو RMSECAL = 0/64
 )R2 CAL= 2/60،را نشان داد و می توان نتیجه گرفیت کیه روش  SGسیب
تعدیل و کاهش نویز طیف اصلی نشده است.

جداول  1روابط رگرسیونی بین درصد رس خاک و فاکتور معنادار حاصیل
از مدل  ،PLSRدر روشهای طییف اصیلی ،طییف صیاف شیده بیا سیاویتزی
گوالی ،پیش پردازش مشیتق اول و مشیتق دوم ،وارییانس نرمیال اسیتاندارد و
روش حذف پیوستار ارائه شده است .فاکتورهای اولیه حیاوی اطالعیات اصیلی
هستند .درحالیکه فاکتورهایهای بعد نویزها را هم شامل میشود ( (Camo,
 .1998ارزیابی آماری خصوصیات خاک نشان داد روشی که بیش تیرین دقیت
دارد بیش ترین فاکتور معنادار را نیز نشان داده اسیت .روش حیذف پیوسیتار و
واریانس نرمال اسیتاندارد بییشتیرین فیاکتور معنیادار را نشیان دادنید .نتیایج
مدل  PLS-RFدر برآورد درصد رس خیاک در جیدول  8ارائیه شیده اسیت.
نتایج نشان داد که نوع روش پیشپردازش در دقت برآورد میدل اثیر داشیت و
هر شش روش در مرحله واسنجی دارای دقت برآورد قابلقبول تا عیالی دارنید.
پنج روش پیش پردازش ساویتزکی و گوالی ،مشتق اول ،مشتق دوم ،وارییانس
استاندارد نرمال و حذف پیوسته سب افزایش دقت برآورد طیف اصلی شیدند.
بیشترین دقت برآورد مربوط بیه روش پییشپیردازش حیذف پیوسیته ()CR
( RPDCAL =3/94و  )R2 CAL= 2/46، RMSECAL = 6/91و کمتییییییرین
دقت برآورد در روش طیف اصیلی ( RPDCAL =3/66و RMSECAL = 4/68
 )R2 CAL= 2/69،مشاهده شد .مشتقگیری سب افزایش دقت بیرآورد میدل
گردید به نحوی که با افزایش ضری مشتق از مشیتق اول (RPDCAL =3/06
و  )R2 CAL= 2/08، RMSECAL = 6/93به مشیتق دوم (RPDCAL =3/41

جدول -1رابطه رگرسیونی بین رس خاک با فاکتورهای معنادار در هر طیف.
Table 3. Regression relationship between soil clay content and significant factors in each spectrum.
SPECTRA
Regression equation

Y  11.83  1.6X 1  7.42X 2  3.62X 3

Row

Y  12.84  1.34X 1  7.23X 2  9.43X 3

SG

Y  8.074  1.23X 1  13.9X 2  3.12X 3

FD-SG

Y  8.07  1.66X 1  11.05X 2  10.52X 3

SD-SG

Y  14.83  1.4X 1  7.32X 2  4.92X 3  6.05X 4
Y  14.84  1.54X 1  7.13X 2  8.43X 3  10.29X 4  9.06X 5
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بودهاند .در شکل  0شی خیط رگرسییونی در نمودارهیای مقایسیه دادههیای
انییدازهگیییری شییده و بییرآورد شییده درصیید رس خییاک نشییان داد کییه روش
پیشپردازش حذف پیوستار کمتیرین فاصیله را از خیط ( )3:3دارد و بهتیرین
برازش و توزین دادهها در اطراف این خط دارد .روش طییف اصیلی نسیبت بیه
روشهای دیگر بیشترین فاصله نسبی را از خط ( )3:3نشان داد.
نتایج گروه اعتبارسنجی مدل  PLS-RFدر برآورد درصید رس خیاک در
جدول  8ارائه شده است .مشاهده شد کیه نیوع روش پییشپیردازش در دقیت
برآورد مدل اثر داشت و هر دو روش طیف اصیلی ،طییف نیرم شیده ،وارییانس
اسیییتاندارد نرمیییال و حیییذف پیوسیییتار دقیییت بیییرآورد قابیییلقبیییول
( )3/8> RPDval >3/66نشان دادند .در برآورد درصد شن تمامی روشهیا
دقت قابل قبولی ( )3/8> RPDval >3/66را ارائه نمودند .در بیرآورد درصید
سیییلت دو روش مشییتق دوم و حییذف پیوسییتار دقییت قابییلقبییول (>3/66
 )3/8> RPDvalداشیییتند و بقییییه روشهیییا دقیییت بیییرآورد ضیییعیف
( )RPDval >3/8را ارائییه کردنیید .در گییروه اعتبارسیینجی نیییز روش حییذف
پیوستار در دو ویژگیی درصید رس و سییلت بهتیرین دقیت و در درصید شین
بهترین دقت مربوط به مشتق دوم داشت و نتایج مشابه گروه واسنجی بود.

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  8مشخص شد که دقت بیرآورد درصید
سیلت نسبت به درصد رس و شن کمتر به دست آمد .روش های طییف اصیلی
( RPDCAL =3/62( )ROWو ،)R2 CAL= 2/61، RMSECAL = 8/62
مشییییتق دوم ( RPDCAL =3/13( )SD-SGو 2/61، RMSECAL = 8/61
= )R2 CALو حیییییییذف پیوسیییییییته ( RPDCAL =3/66( )CRو = 8/86
 )R2 CAL= 2/69، RMSECALدقت قابل قبولی را در بیرآورد درصید سییلت
خاک نشان دادند ولی روشهای صاف سیازی سیاویتزی گیوالی (=3/1( )SG
 RPDCALو  ،)R2 CAL= 2/66، RMSECAL = 6/03مشییییییتق اول (FD-
 RPDCAL =3/10( )SGو  )R2 CAL= 2/60، RMSECAL = 6/36و نرمییال
اسیییتاندارد ( RPDCAL =3/66( )SNVو CAL= 2/69، RMSECAL = 8/86
 )R2در برآورد درصد سیلت خاک ناتوان بود .بیش ترین دقت بیرآورد در روش
حذف پیوسته ( )CRو کمترین دقت برآورد در روش صیاف سیازی سیاویتزی
گوالی مشاهده شد .نتایج برآورد درصد سیلت خاک نیز نشان داد که دو روش
پیش پردازش مشتق دوم ،و حذف پیوسته سیب افیزایش دقیت بیرآورد میدل
 PLS-RFگردید درحالیکه روشهای دیگر دقت کمتری را نسبت بیه طییف
اصلی داشتند؛ که میتوان نتیجه گرفت که در حذف نویز طییف اصیلی نیاتوان

جدول -8نتایج معیارهای ارزیابی روشهای  PLS – RFدر مدلسازی ویژگی های خاک مراحل واسنجی و اعتبارسنجی.
Table 4. Results of evaluation criteria for soil properties modeling by PLS-RF model in calibration and validation steps.
EVALUATION CRITERIA
Calibration

VALIDATION
R2

R2

Preprocessing
Method
Row
SG

RPD

RMSE

RPD

RMSE

1.65

8.64

0.69

1.69

7.22

0.70

1.40

9.88

0.61

1.55

8.82

0.66

6.91

0.74

FD-SG

1.26

1.04

0.56

1.76

0.77

SD-SG

0.80

SNV

1.30

1.46

0.60

1.83

6.31

1.53

9.61

0.62

1.91

6.16

CR

1.57

7.76

0.69

1.98

5.93

0.85

1.42

1.69

0.60

1.60

7.94

0.65

Row

1.40

1.83

0.58

1.66

7.68

0.67

SG

1.59

8.95

0.67

1.79

6.07

0.73

FD-SG

1.83

7.35

0.71

1.97

5.87

0.80

SD-SG

1.55

9.24

0.67

1.84

5.93

0.78

SNV

1.48

7.38

0.66

1.68

6.89

0.75

CR

1.39

5.43

0.55

1.50

4.50

0.53

Row

1.25

4.90

0.60

1.3

5.21

0.56

SG

1.09

5.63

0.52

1.32

5.15

0.57

FD-SG

1.59

5.75

0.48

1.44

4.53

0.63

SD-SG

1.35

6.02

0.46

1.31

5.40

0.46

SNV

1.63

5.70

0.51

1.65

4.46

0.69

CR
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کمتری را نشان داد .جز اصلی در شن خیاک کیانی کیوارتز اسیت و بیا وجیود
روشنایی زیاد ،ویژگی جذب مشخصی را محدوده میادونقرمیز و مرئیی نیدارد.
بنابراین ممکن است درصد شن دقت نسبتاً پایین تری نسیبت بیه درصید رس
داشته باشد ( .)Mohamed et al., 2018بنابراین بیا توجیه بیه نیوع کیانی
غالی دقییت بیرآورد ذرات رس،شیین و سییلت متفییاوت اسیت .در خییاکهییای
 Oxisolsبا توجه به وجود کانی هیای رسیی ،دقیت بیرآورد رس در محیدوده
( 942-822نانومتر) بیشتر از شن و سییلت اسیت .کیانی کلسییت ،جیذب در
طول موج بین باندهای  0822-3422دارد .امواج ضعیف در  3922نیانومتر در
کائولینیت و جذب قوی در این طول موج نشاندهنده مونت موریلونایت اسیت.
کانیهای دیگر مانند فلدسپارها و انواع گرانیت ویژگی جیذب قابیلتیوجهی در
محدوده مرئی و مادون قرمر ندارند .بنابراین با توجیه بیه نیوع کیانی غالی در
خاک دقت برآورد متفاوت برای ذرات رس ،شین و سییلت مییتوانید متفیاوت
باشد.

در اغلی مطالعییاتی کییه در زمینییه مقایسییه روشهییای پ ییشپییردازش و
مدل سازی خصوصیات خاک انجام شیده اسیت روش پییشپیردازش  CRکیه
ویژگی های جذبی را در طیف خاک نشان میدهد دقت قابیل قبیولی را نشیان
داده اسییت ( .)Vasques et al., 2008; Nawar et al., 2014در
پژوهش حاضر نیز روش  CRدقیت بیرآورد قابیل قبیولی بیرای درصید رس و
سیلت داشت .با این وجود برای درصد شن روش مشتق دوم دقیت بیاالتری را
نشان داد .نتایج این پژوهش با دقت قابل قبولی در زمینه بیرآورد بافیت خیاک
با روش طیف سنجی با نتایج مطالعات کورسییو همکیاران ( Curcio et al.,
 ، )2013سییلوا و همکیاران ( (Silva et al., 2016و بیلگلیی و همکیاران
) (Bilgili et al., 2010مطابقت دارد.
نتایج برآورد درصد سیلت نسبت به درصد شن و رس دقت کمتری نشیان
داد ،از آنجا که درصد سیلت خیاک در اغلی پیژوهشهیا از اخیتالف مجمیوع
درصد رس و شین از  322بیه دسیت مییآیید و ویژگیی جیذبی رایجیی را در
پژوهش های پیشیین نشیان نیداده اسیت ( .)Curcio et al., 2013بیرآورد

شکل -0مدلسازی درصد رس خاک با استفاده از دادههای واسنجی ) (calibrationبرازش یافته بر روی مدل  )a( ،PLS – RFطیف اصلی ( )b( ،)ROWطیف صاف شده با
ساویتزی گوالی )c( ،مشتق اول طیف نرم شده با ساویتزی گوالی ( )d( ،)FD-SGمشتق دوم طیف نرم شده با ساویتزی گوالی ( )e( ،)SD-SGروش واریانس نرمال استاندارد
( )SNVو ( )fحذف پیوستار (.)CR
Fig. 2. Modeling of soil clay content fitted on PLS – RF model, using calibration data.a: main spectra (ROW), (b) Savitzky-Golay filter
)(SG), (c) the first derivative with the Savitzky-Golay filter (FD-SG), (d) the second derivative with the Savitzky-Golay filter (SD-SG), (e
the standard normal variant (SNV), and (f) the continuum removal method (CR).
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خاک در طول موجهای 0022- 0322 ،3986 ،3062 ،3622-3822 ،3022
و  0822توسط هریسون گزارش شده است ( .)Harrison, 2012ویژگیهای
جییذبی طیییف خییاک در طییول مییوج  0222 ،0622،0162 ،3622و 3922
می تواند ناشی از انواع کربناتها باشد .طیول میوج ،3862 ،3812 ،602 ،682
 0162 ،0232 ،3982 ،3402 ،3082و  0832با شوری خیاک ناشیی از انیواع
کاتیون ها و آنیون ها همبستگی دارد همچنین در اغلی پیژوهشهیا مشیخص
شده است طیول میوج هیای  0232 ,3082 ,682و  0162نیانومتر بیه درجیه
شوری خاک حساسیت بیشتری دارند (.)Xu et al., 2016
خصوصیات جذبی در اثر برهمکنش بین ویژگی خیاک بیا طییف بازتیابی
است و مولفه های مولکولی مانند گروههای عاملی در بروز این ویژگیی هیا اثیر
می گذارند نوع اثرگزاری به ترکیبی که گروه عاملی در آن وجود دارد بسیتگی
دارد .در پژوهش های قبلی به انواعی از گروه های عاملی و میزان اثیر آنهیا در
بازتاب خاک با توجه به هر ویژگی خاک ،مانند درصد رس ،میاده آلیی و غییره
اشاره شده است .مشاهده شیده کیه طیول میوجهیای  3922 ،3822و 0022
نانومتر به ویژگی جذبی در اثر ارتعاش گروههیای عیاملی  OHآب آزاد ( Shi
 ،)et al., 2014در طول موج  3922و  0022نانومتر برای گروههای عیاملی
 Al-OHو  ،)Wang et al., 2018; Pu et al., 2003( Mg-OHو در
طول موجهای  662 ،862و  082در اثر ارتعاش ناشی از گروههای عاملی –N
 Hو  C–H + C–H, C–H + C–Cاسیت ( Xuemei and Jianshe,
 .)2013خصوصیات جذبی در طول میوج  0042نیانومتر در اثیر کیانی مونیت
موریلونایت است که آهین تبیادلی در گیروه عیاملی  Fe-OHدارد و در طیول
مییوج  0182نییانومتر در اثییر جییذب کییانیهییای ایالیییت و مسییکویت اسییت
(.)Postand Noble, 1993

 -2-3ویژگیهای طیفی خاک در روشهای پیشپردازش
در شکل  1همبستگی بین طیف خاک و روشهای پیشپیردازش طیفیی
در حالتی که بیشترین دقت برآورد ویژگی خاک بیر اسیاس میدل PLS-RF
مشاهده گردید ارائه شده است .برای درصد رس و سیلت روش حذف پیوسیته
و برای درصد شن ،روش مشتق اول بهترین دقیت بیرآورد را نشیان داد .بیرای
درصد رس خاک همبستگی قوی منفی در محدوده طول میوج ،3032-3022
 3922و  0022نانومتر و همبستگی مثبت در  3422نانومتر مشیاهده گردیید.
بیرای درصیید شیین همبسییتگی مثبییت و منفییی در محییدوده  3862- 3822و
 3912-3932نانومتر که همبستگی قوی در  0022و  0002نانومتر مشیاهده
شد .برای درصد سیلت خاک همبستگی مثبت در طیول میوج ،3636 ،3102
 0022نانومتر و همبستگی منفی در محدوده  0062نانومتر نتیجهگیری شد.
شکل  8نتایج طییف اصیلی و پینج پییشپیردازش اسیتفادهشیده در ایین
پژوهش را نشان میدهد .ویژگیهای ماده آلی و گچ خاک بیا تیأثیر در بازتیاب
خاک ،بیر روی بیروز سیایر خصوصییات خیاک اثیر دارنید .در مطالعیه نیاوار و
همکاران ( )Nawar et al., 2016بیشترین همبستگی ماده آلیی در طییف
اصلی و طول میوج  622نیانومتر و بیرای طییفهیای پییشپیردازش شیده بیا
روشها ی حذف پیوستار ،مشتق اول و مشتق دوم طیول میوج در طیول میوج
 3922نانومتر مشاهده شد .همچنین این پژوهشگران برای درصید رس خیاک
نیز همبستگی قوی با طیف اصلی در محیدوده  622نیانومتر مشیاهده کردنید.
نوکیتا و همکاران ( )Nocita et al., 2014در مطالعه خود نشان دادنید کیه
طول موج هایی در محدوده  662-642نانومتر طیف اصیلی بیه محتیوای میواد
آلی خاک حساس است .این پژوهشگران گزارش کردنید کیه طیول میوج 622
نانومتر با کربن آلی خاک همبسیتگی دارد .همبسیتگی گیچ خیالص بیا طییف

شکل -1همبستگی بین طیف با ویژگیهای خاک با طیف های مختلف )a( ،درصد رس خاک با روش حذف پیوستار ( )b( ،)CRدرصد شن با روش مشتق دوم طیف نرم شده (SD-
 )SGو ( )cدرصد سیلت با حذف پیوسته ( ،)CRدر محدوده طول موج کلیدی (دایرههای توخالی سیاه رنگ).
Fig. 3. Diagram of correlation soil properties with different spectra including, (a) soil clay percentage with continuum removal method
(CR), (b) sand percentage with the second derivative with the Savitzky-Golay filter (SD-SG), and (c) percentage silt with continuum removal (CR), in the key wavelength range (Hollow black circles).
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شکل -8طیف اصلی خاک و انواع روشهای پیشپردازش شامل ( )aطیف اصلی ( )b( ،)ROWطیف صاف شده با ساویتزی گوالی )c( ،مشتق اول طیف نرم شده با ساویتزی گوالی
( )d( ،)FD-SGمشتق دوم طیف نرم شده با ساویتزی گوالی ( )e( ،)SD-SGروش واریانس نرمال استاندارد ( )SNVو ( )fحذف پیوستار (.)CR
Fig. 4. (a) View of the original spectrum and variety of preprocessing methods include (b) Savitzky-Golay filter (SG), (c) the first
derivative with the Savitzky-Golay filter (FD-SG), (d) the second derivative with the Savitzky-Golay filter (SD-SG), (e) the standard
normal variant (SNV), and (f) the continuum removal method (CR).

خاک با طول موجهای  ،600 ،680 ،866و  060همبستگی مثبت و با طیول میوج
 660 ،640 ،630 ،890و  460همبسیییتگی منفیییی دارد .کورسییییا و همکیییاران
) (Curcio et al., 2013نتیجیه گرفیت کیه طیول میوجهیای  3822 ،3022و
 3922و دارای همبستگی باال بافت خاک اسیت .راسیل و همکیاران ( Rossel et
 )al., 2006با روش  CRطول موجهای کلییدی رس خیاک را در  0026و 0020
نانومتر معرفی کردنید .چابریلیت و همکیاران ( )Chabrillat et al., 2002طیی
پژوهشی در شناسایی کانی های رسی ایالیت ،کائولینایت و اسیمکتایت در خیاک از
طول موج  0022به عنوان طول موج کلیدی استفاده کردند.
گرد و غبار استان خوزستان مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج عبارتند از
 )3مقایسه روشهای پیشپردازش در برآورد ویژگییهیای خیاک نشیان داد کیه
روش حییذف پیوسییتار در دو ویژگییی درصیید رس ( RPDCAL =3/94و = 6/91
 )R2 CAL= 2/46, RMSECALو درصیید سیییلت ( RPDCAL =3/90و = 6/40
 ،)R2 CAL= 2/42، RMSECALبهترین عملکرد داشیت ،در صیورتی کیه بیرای

استفاده از پنج روش پیش پردازش با حذف نویز در برآورد ویژگی خاک موثر بیوده
است .پیشپردازش  CRخصوصیات جذبی در ناحیه مادونقرمز را به خیوبی نشیان
می دهد و طول موج در ناحیه  3822و  3922میتواند نشاندهنیده آب کریسیتاله
و هیدراته در انواع کانیها و طول موج  3822میتواند از ارتعاش گروه هیدروکسیل
در آب پیوندی در سیلیکات ها باشد .از این ویژگی جذبی در تشخیص غیرمسیتقیم
شن اسیتفاده مییشیود .ناحییه  0022نیانومتر ناشیی از گیروه عیاملی  OH-Alو
میتواند ناشی از حضور رس در خیاک باشید (Rossel; Curcio et al., 2013
 .)et al., 2006سییلوا و همکیاران ( )Silva et al., 2016نشیان داد کیه رس

-4نتیجهگیری
در اییین پییژوهش عملکییرد مییدل  PLS-RFدر طیییف اصییلی و پیینج روش
پیش پردازش :مشتق اول و دوم ،واریانس اسیتاندارد نرمیال و حیذف پیوسیته بیه
منظور برآورد ویژگیهای درصد سیلت ،شن و رس در خیاکهیای مسیتعد تولیید
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= 8/86  وRPDCAL =3/66(  روش مشییتق دوم بهتییرین عملکییرد،درصیید شیین
) را نشان دادR2 CAL= 2/69، RMSECAL
) در اییین پییژوهش طییول مییوج کلیییدی بییرای درصیید رس در محییدوده طییول0
 بیرای درصید شین در محیدوده، نیانومتر0022  و3422 ،3032-3022موجهای
 نیانومتر و بیرای0002  و0022 ،3912-3932 ،3862- 3822 طول میوجهیای
 و نیانومتر0022 ،3636 ،3102 درصد سیلت خاک در محدوده طول میوجهیای
.مشاهده گردید
 و تعیین مؤلفه هیای معنیادار در هیر دسیتهPLS ) استفاده از روش رگرسیون1
 افزایش سرعت عمل پیردازش در کیامپیوتر،طیفی سب کاهش حجم محاسبات
محاسباتی و در نهایت دست آوردن عملکرد مطلوب در برآورد ویژگیهای خیاک

.گردید
) با توجه به تغییرپذیری مکانی ویژگییهیای خیاک و از طرفیی هزینیه زییاد و8
،زمانبر بودن اندازهگیری در سطح وسین کانونهای رییز گیرد اسیتان خوزسیتان
روش طیفسنجی ابزاری مفید برای جایگزینی یا تکمیلکننده روشهای سینتی
 جهیت ارزییابی،تجزیه و تحلیل آزمایشیگاهی خیاک و کیاهش تعیداد نمونیههیا
.وضعیت اراضی خواهد بود
 در ترکیی بیا دور،) استفاده از روش طیفسنجی و تعیین طول موج کلییدی6
سنجی سب افزایش دقت نقشه بافت خاک مناطق مستعد تولید ریز گرد اسیتان
.خوزستان میشود
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