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Introduction
Estimating soil properties on large scales using experimental methods requires specialized equipments and
can be extremely time-consuming and expensive, especially when dealing with a high spatial sampling density.
Soil Visible and Near-InfraRed (V-NIR) reflectance spectroscopy has proven to be a fast, cost-effective, nondestructive, environmental-friendly, repeatable, and reproducible analytical technique. V-NIR reflectance
spectroscopy has been used for more than 30 years to predict an extensive variety of soil properties like organic
and inorganic carbon, nitrogen, organic carbon, moisture, texture and salinity. The objectives of this study were
to estimate soil properties (carbonate calcium equivalent (CCE), electrical conductivity (EC), pH, and organic
carbon (OC)) using visible near-infrared and short-wave Infrared (SWIR) reflectance spectroscopy (350-2500
nm). In this study, the best predictions of all the soil properties, model and pre-processing technique were also
determined. The Partial Least Squares Regression (PLSR), Artificial Neural Network (ANN), Support Vector
Machine Regression (SVMR) and Principal Component Regression (PCR) models were also compared to
estimate soil properties.

Materials and Methods
A total number of 200 surface soil samples (0-10 cm) were collected from the Semirom region (51º 17' - 52º
3' E; 30º 42' - 31º 51' N), Isfahan, Iran. The samples were air dried and passed through a 2 mm sieve, and using
standard procedures soil properties were determined in the laboratory. Accordingly, soil pH and the EC contents
of soil samples were determined in saturated pastes and extracts, respectively. The CCE content of the soils were
measured using back titration, and the OC contents of the samples were measured using Walkley-Black method.
The Reflectance spectra of all samples were measured using an ASD field spectrometer. The selection of the best
model was done according to the value of the Ratio of Performance to Deviation (RPD), the coefficient of
determination (R2), and the Root Mean Square Eerror (RMSE).

Results and Discussion
Once the models were constructed using PLSR, ANN, SVMR and PCR approaches, descriptive analysis was
carried out for each property, for the data measured in the laboratory. The parameters calculated for the
properties were mean, coefficient of variation (CV), minimum and maximum, standard deviation and range.
Coefficient of variation for the organic carbon, CCE, pH, and EC values were 21.7, 12.4, 1.34, and 28.74,
respectively. Wilding (1985) proposed low, medium, and high variability for the CV values less than 15%, 1535%, and greater than 35%, respectively. Accordingly, the organic carbon and EC of soils could be classified in
the group with moderate variability. However, the calcium carbonate equivalent and pH are in the group with
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low variability. Since spectral data preprocessing has an effective role on improving the calibration, in order to
perform spectral preprocessing, two first nodes at the first (350-400 nm) and the end (2450-2500 nm) of each
spectrum were removed. In addition, two interruptions were eliminated, due to the change in the detector in the
range of 900 to 1700 nm. Different preprocessing methods i.e., Standard Normal Variable (SNV) and First (FD)
and Second Derivatives (SD) and Savitzky-Golay preprocessing techniques were performed on spectral data.
Then, using PLSR, the cross‐validation method was used to evaluate soil properties calibration and validation.
According to Stenberg (2002), for agricultural applications, The values of RPD greater than 2 indicate that the
models provide precise predictions, the values of RPD between 1.5 and 2 are considered to be reasonably
representative, and the values of RPD less than 1.5 indicate poor predictive performance. The results indicated
the desirable capability of the PLSR method in estimating the EC (RPD > 2, R2 = 0.94), CCE (RPD > 2, R2 =
0.88), and OC (RPD > 2, R2 = 0.89). The best results of the pH (RPD > 2, R2 = 0.79) were estimated by the
SVMR method. In this study the best methods of preprocessing techniques were First (FD) and Second
Derivatives (SD) and Savitzky-Golay filter.

Conclusion
In general, based on the results of this study, VNIR spectroscopy was successful in estimating soil properties
and showed its potential for substituting laboratory analyses. Moreover, spectroscopy could be considered as a
simple, fast, and low-cost method in predicting soil properties. The PLSR model with First and Second
derivatives and Savitzky-Golay pre-processing techniques seems to be more robust algorithm for estimating EC,
OC, and CCE. The best results of the pH were estimated by the SVMR method with First and Second derivatives
and Savitzky-Golay pre-processing techniques.
Keywords: Artificial Neural Network (ANN), Partial Least Squares Regression (PLSR), Principal
Component Regression (PCR), Spectroscopy, Support Vector Machine Regression (SVMR)
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چکيده
اندازهگیری ویژگی های خاک در یک مقیاس وسیع به دلیل حجم باالی نمونهبرداری و تجزیههای آزمایشگاهی ،زماا بار و گارا اسا ب بباابرای
استفاده از روشهای ساده ،سریع ،ارزا و پیشرفته مانبد طیفسبجی خاک میتواند مفید باشدب ای مطالعه با هدف بررسی کارایی روش طیفسابجی در
پیشبیبی برخی از ویژگیهای خاک در مبطقه سمیرم استا اصفها انجام شدب به ای مبظور تعداد 022نمونه خاک سطحی ( 02سانتیمتری) جمعآوری
گردیدب مقادیر کرب آلی EC ،pH ،وکرببات کلسیم معادل در آزمایشگاه اندازهگیری شدندب همچبی  ،طیفسبجی نمونههای خاک با استفاده از دساتگاه
طیفسبج زمیبی  FieldSpec3درمحدوده طول موج  052تا  0522نانومتر انجام گرف ب سپس روشهای پیشپردازش مشتق اول و مشتق دوم با فیلتر
ساویتزکی گالی و متغیر نرمال استاندارد بر روی طیفها انجام شدندب برای برقراری ارتباط بی ویژگیهای خاک با ویژگیهای طیفای آ از مادلهاای
حداقل مربعات جزئی ) ،(PLSRرگرسیو مؤلفه اصلی ) ،(PCRشبکه عصبی مصبوعی ( )ANNو رگرسیو ماشی بردار پشتیبا ( )SVMRاستفاده
گردیدب بهتری مدل در برآورد هدای الکتریکی خاک ،کرببات کلسایم و کارب آلای مادل  PLSRو بارای واکابش خااک مادل  SVMRو بهتاری
روشهای پیشپردازش ،روشهای مشتقگیری بودند که ضرایب تبیی آ هاا باه ترتیاب  2/4 ،2/88 ،2/49و  2/94بودناد و تماام برآوردهاا ،کمتاری
 RMSEرا نسب به روشهای دیگر و  RPD> 0داشتبدب به طور کلی نتایج ای مطالعه بر قابلی روش طیفسابجی مرئای ماادو قرماز نزدیاک در
برآورد مکانی چبدی ویژگی خاک به صورت همزما  ،دالل داردب ببابرای  ،ای روش میتواند باه عباوا روشای جاایگزی بارای روشهاای مرساوم
آزمایشگاهی در تعیی ویژگیهای خاک مورد استفاده قرار گیرد.
واژههاي کليدي :رگرسیو حداقل مربعات جزئی ) ،(PLSRرگرسیو ماشی بردار پشتیبا ( ،)SVMRرگرسیو مؤلفه اصلی ) ،(PCRشابکه
عصبی مصبوعی ( ،)ANNطیفسبجی
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امروزه نیاز جهانی به جمع آوری اطالعات مکانی خاک به مبظاور
پایش محیط زیس  ،مدل سازی و مدیری مکاانی خااک وجاود داردب
 0 ،0و  -9به ترتیب دانشجوی دکتری ،دانشیار و استاد ،گروه علوم خااک ،دانشاکده
کشاورزی ،دانشگاه شهید چمرا اهواز ،اهواز ،ایرا
)Email: s.hojati@scu.ac.ir
(* -نویسبده مسئول:
 -0استاد ،گروه سبجش از دور و  ،GISدانشکده علوم زمی  ،دانشگاه شهید چمرا
اهواز ،اهواز ،ایرا
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جمعآوری اطالعات مکانی خاک از سطح وسایع ،نیازمباد شایوههاای
جدیدی اس که به صاورت سااده ،ارزا و در حاداقل زماا ممکا
بتواند اطالعات چبدی خصوصی خاک را ثبا نمایادب یکای از ایا
روشها ،روش طیفسبجی میباشاد ()Summers et al., 2011ب باه
تهیه مبحبی بازتاب پدیده یا پدیدههاای ماورد نظار در محادودهای از
طول موجهای مشخص طیف سبجی گویبدب برای ای انادازهگیاری از
اسااپکترورادیومترها 5اسااتفاده ماایشااودب در طیاافساابجی ،اناار ی
الکترومغباطیسی گسیل شده از یک مببع نور به پدیده برخاورد نماوده
5- Spectroradiometer
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بخشی از آ مبعکس ،قسمتی جذب و بخش دیگر عبور داده میشودب
میزا جذب ،انعکاس و عبور انر ی از جسم به ماهی و خصوصایات
فیزیکی و شیمیایی آ بستگی داردب ببابرای  ،باه لحااو ویژگایهاای
ترکیب مولکولی و ساختار مبحصر به فرد ،پدیده مورد نظر رفتار طیفی
مبحصربه فردی را ایجاد میکبدب به همی دلیل ،به رفتار ای ناحیه از
طیف الکترومغباطیس اثر انگشا طیفای 0نیاز مایگویباد ( Clark,
)1999ب
استفاده از طیفهای خاک ،قابلی فراوانی در زمیبه تجزیه خااک
داردب در مورد ویژگیهای طیفهای خاک ،به طور کلی رطوب  ،باف ،
ساختما  ،مقدار کرب آلی ،نوع و فراوانی کانیهای رسی ،کربباتهاا،
گروه های هیدروکسیل آب خاک ،ترکیبات آلای و اکسایدهای آها و
آلومیبیوم ،از مهمتری ویژگیهای خااک هساتبد کاه مقادار بازتااب
طیفی را تحا تايثیر قارار مایدهباد ()Stenberg et al., 2002ب از
مزایای استفاده از روشهای طیف سبجی برای تخمای ویژگایهاای
خاک ،سرع آ ها اس ب به ای دلیل که آمادهسازی نمونههای خاک
مانبد روشهای آزمایشگاهی معمولی سخ نیس ب اگرچاه خشاک و
الک کرد در برخی از موارد برای از بی برد تيثیر رطوبا خااک و
اندازه ذرات در طیف بازتابی خاک الزم اس ب آمادهسازی نموناه فقاط
شامل هوا خشک کرد و نرم کرد نمونه خااک مایباشادب عاالوه
برای  ،در مقایسه با روش های آزمایشاگاهی کاه ممکا اسا چباد
ساع طول بکشد ،اسکبی کامل از یک نمونه خاک ارایه میشود کاه
ممک اس کمتر از چبدثانیه طول بکشدب همچبای  ،تعاداد زیاادی از
ویژگیهای خاک فقط با یک بار اسک کرد قابل تشخیص هساتبدب
به طوری که از طیف مادو قرمز نزدیک 02 ،تا  52اسک در کمتر از
یک دقیقه به دس میآیبد و پیشبیبای همزماا خاوا فیزیکای،
شیمیایی وکانی شباسی خاک چباد ثانیاه بیشاتر طاول نمایکشادب از
مزی های دیگر ای روش ،عدم استفاده از مواد شیمیایی و غیرمخرب
بود آ اس ب ببابرای  ،ای روش اجازه حفظ یکپارچگی پایه سیستم
خاک را میدهد و نمونه خاک دچار تغییر و تحول نمیشاودب دساتگاه
طیف سبج زمیبی قابل حمل اس و قابلی اجرا در آزمایشگاه و مزرعه
را داردب از سوی دیگر ،ویژگیهای خاک در یک نمونه میتواند چبدی
بار اندازه گرفتاه شاود و از طیاف بازتاابی نموناه مشاابه ،باه راحتای
تکرارهای متعددی به دس میآیدب به همی دلیل ،روش طیفسبجی
امکا استفاده از روشهای آماری چبد مبظوره برای تجزیه و تحلیال
واریانس و تعیی دق و صح روش را به وجود میآوردب ایا روش
نسب به روشهای آزمایشگاهی ،هزیبه کمتری دارد و هزیباه متغیار
هر نمونه ،که شامل اساتهالک اساپکترومترها و متعلقاات و تعمیار و
نگهداری روزمره آ ها اس  ،با افزایش تعداد نموناههاای خااکی کاه
1- Finger printing

اسک میشوند ،به طور مؤثری کاهش مییابدب همچبی  ،هزیبه ثاب
برای تجزیه و تحلیلهای نمونه در روش طیفسبجی خیلای کمتار از
روشهای آزمایشگاهی متداول اس ()Guerrero et al., 2010ب
در سال های اخیر ،بسیاری از پژوهشگرا از بازتاب طیفای خااک
به عبوا گزیبه ای بهیبه برای تجزیه و تحلیال رفتاار کمای خااک و
همچبی برآورد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده کردهاند
و به ای نتیجه رسیدند که ای روش دارای دق قابل قبولی میباشاد
(; Knadel et al., 2013; Rasooli et al.,Janik et al., 2009
 .)2018ناااوار و همکااارا ( )Nawar et al., 2016از روشهااای
مختلف واسبجی در محدوده طول موج مرئای-ماادو قرماز نزدیاک
برای تخمی مقدار رس و کرب آلای خااک اساتفاده کردناد و مقادار
ضریب تبیی را برای کرب آلی و رس به ترتیب  2/85و  2/4به دس
آوردند .هانگ و همکارا ( )Hong et al., 2018باا اساتفاده از روش
طیفسبجی مرئی-مادو قرمز نزدیک کرب آلی  095نمونه خااک را
از استا هوبی چی اندازه گیری نمودند و مقدار ضریب تبیی را 2/80
به دس آوردنادب خیاامیم و همکاارا ()Khayamim et al., 2015
ای روش را برای تخمی مقدار ماده آلی ،کربباتها و درصد گچ 098
نمونه مرکب خاک سطحی از کل اساتا اصافها اساتفاده کردناد و
مقادیر ضرایب تبیی را برای ماده آلی ،کرببااتهاا و گاچ باه ترتیاب
 2/95 ،2/10و  2/8به دس آوردندب
با توجه به ماهی تجربی توابع رگرسایونی طیفای و تغییرپاذیری
مکانی و زمانی ویژگی های خاک در مباطق مختلاف ،ضاروری اسا
ای توابع برای سایر مباطق و خاک های متباوع تار اساتخراج و ماورد
ارزیابی قرار گیرد .از ای رو ای پژوهش با هدف امکا سبجی استفاده
از روش طیف سبجی در تخمی برخای ویژگایهاای خااک ساطحی
(واکبش خاک ،شوری ،کرببات کلسیم معاادل ،و میازا کارب آلای
خاک) در شهرستا سمیرم اساتا اصافها صاورت گرفا ب در ایا
پژوهش در تخمی ویژگیهای خاک به روش طیفسبجی عاالوه بار
استفاده از دو مدل رایج حداقل مربعاات جزئای ) ،(PLSRرگرسایو
مؤلفه اصالی ) (PCRکاه رواباط خطای بای ویژگایهاای خااک و
اطالعات طیفی را مدلسازی میکببد ،از دو مادل رگرسایو ماشای
بردار پشتیبا ( )SVMRو شبکه عصبی مصبوعی ( )ANNکاه قاادر
به مدل سازی روابط غیر خطی بای ویژگایهاای خااک و اطالعاات
طیفی هستبد نیز استفاده شد و کاارایی ایا چهاار مادل باا یکادیگر
مقایسه گردیدب همچبی اثر نوع روش پیش پردازش مورد اساتفاده در
آنالیز طیفهای به دس آمده نیز مورد بررسی قرار گرف ب
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

مبطقه مورد مطالعه ،شهرستا سمیرم در استا اصفها می باشد
(شکل )0ب ای شهرستا با مساح  5009کیلاومتر مرباع در جباوب
غربی استا اصفها قرار گرفته اس و بی طاول جغرافیاایی΄ ˚ 09
 50تا΄ 50 ˚0شرقی وعرض جغرافیایی΄  02 ˚90تاا ΄ 00 ˚50شامالی
واقع شده اس ب در ای مبطقه تشاکیالت دوره دوم زمای شباسای تاا
عهد حاضر مشاهده می شودباز نظر چیبهشباسی ،سبگ های مربوط به
دوره های مختلف در کل مبطقه قابال مشااهده اسا ب نهشاتههاای
کواترنری شامل تراسهای جدید و قدیم رودخانههای فصلی و دائمای
اس که عمدتاً اراضی زراعی را شامل میباشدب
برآوردها حاکی از آ اس که در مجموع  09/1درصد کل اراضی
مبطقه را اراضی مواج یا هما فالتها یا دش های بریده میپوشانبدب
خاکهای مبطقه اغلب متعلق باه ردههاای انتایساولز ،آلفایساولز و
ایبسااپتیسااولز ماایباشاابدب اطالعااات حاصاال از مطالعااهی نقشااه
ئومرفولو ی مبطقه نشا میدهد که سابگهاای کربباتاه باا مبشاي
کارستی بیشتر در مباطق مرکزی و جبوبی شهرستا سامیرم پراکباده
شدهاندب ای سبگها در مبطقه مرکزی ،با واحدهای اراضی کوه و تپاه
توأم می باشبدب در حالی که درمبطقاه جباوبی ایا ساازند باا اراضای
مسطح و کم ارتفاع توأم شده اس ب
آب و هوای ای شهرستا بار اسااس تقسایمببادی کاوپ جاز
مباطق معتدل سرد با تابستا های گرم و خشک و در ارتفاعات جبوبی
جز مباطق معتدل سرد با تابستا های خبک وخشک میباشدب بایش
از  41درصد سطح شهرستا دارای میانگی دمای ساالیانهی  9/5تاا
 00/5درجه اس ب بارندگی ساالنه مبطقه نیز از  052تا  952میلیمتار
در مباطق مختلف متغیر اس ()Jalalian, 1997ب
نمونهبرداري و آناليزهاي آزمايشگاهي

به مبظور انجام ای پژوهش تعاداد  022نموناه از الیاه ساطحی
خاک (02سانتیمتر فوقانی) با فواصل  5کیلومتر در  5کیلومتر به روش
نمونااهباارداری تصااادفی ()Minasny and McBratney, 2006
برداش شاد و موقعیا هریاک از نموناههاا باا اساتفاده از دساتگاه
موقعی یاب جهانی( )0GPSثب گردیدب پاس از هاوا خشاک نماود
نمونااههااای برداش ا شااده و عبااور آ هااا از الااک دو میلاایمتااری،
تجزیه های آزمایشگاهی الزم بر روی آ ها انجام گرفا  .بارای ایا
مبظور ،واکبش خاک در خمیر اشباع و قابلی هدای الکتریکی عصاره
اشباع خاک باا اساتفاده از دساتگاه pHمتار و دساتگاه هادای سابج
1- Global Positioning System
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( ،)Richards, 1954بافاا ا خاااااک بااااه روش هیاااادرومتری
( ،)Bouyoucos, 1951کرببات کلسیم معاادل باه روش تیتراسایو
برگشااتی ( )Lanyon and Heald, 1982و محتااوای کاارب آلاای
نموناههاا باا روش والکلای-بلاک ()Walkley and Black, 1934
اندازهگیری شدب
طيفسنجي

در ای مطالعه ،تهیه طیفها در آزمایشگاه باا اساتفاده از دساتگاه
طیفسبج  ASDبه نام  FieldSpec 3با روش پروب تماسی 0در اتاق
تاریک با شرایط استاندارد انجام شد (شکل )0ب ای دستگاه ناوری باه
طور اختصاصی برای استفاده در سبجش از دور میدانی و آزمایشگاهی
مورد استفاده قرار می گیرد که مبحبای طیفای را در ناحیاهی مرئای-
مادو قرمز نزدیک و مادو قرمز کوتاه اندازهگیری میکبدب
الزم به توضیح اس که بازتاب مطلق نمونهها در دامباه  052تاا
 0522نانومتر و با درجه وضاو یاک ناانومتر ثبا مایشاود کاه در
مجموع ،تعداد بیشماری نقطه در هر طیف به دسا مایآیادب زماا
جمعآوری دادهها در ای دستگاه برای هرطیف  2/0ثانیه اس ( Janik
)et al., 2009ب طیفها با استفاده از نرمافزار ViewSpecPro 6.2.0
به صورت فایل متبی در آمد و وارد نرمافزار Unscrambler X 10.4
گردیدب سپس ،به مبظور به حداقل رساند تيثیرات عوامال ناخواساته
مانبد زبری سطح خاک ،بقایاای آلای درشا  ،آلاودگی پاروب ،تغییار
فاصله سبسور و خاک و تيثیرات پرتوافکبی جوی از روشهاای پایش
پااردازش اسااتفاده شاادب نتااایج پااژوهشهااای مختلااف در تخماای
ویژگیهای طیف سبجی نشا میدهد که روشهای مختلاف پایش-
پااردازش تاايثیر قاباال تااوجهی باار روی ماادل رگرساایونی دارنااد
(.); Gras et al., 2014; Nawar et al., 2016Kuśnierek, 2011
ببابرای در ای پژوهش دو بخش دارای نویز در ابتدا و انتهای طیفها
در محدودهی طول موجی بی  052تا  952نانومتر و  0952تاا 0522
نانومتر ،و همچبی دو طول موج در محدوده  422تا  0922نانومتر باه
دلیل وقفه حاصل از تغییر آشکارساز حذف گردید و آ گااه روشهاای
5
پیشپردازش شامل متغیر نرمال استاندارد ،0مشتق اول 9و مشتق دوم
به همراه فیلتر ساویتزکی گالی بر روی دادههای طیفی برازش یاف .

2- Contact Probe
3- Standard Normal Variabl
4- First Derivative of reflectance
5- Second Derivative of reflectance
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شکل  -1موقعيت جغرافيايي نقاط نمونهبرداري در منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Location of study area and the selected site

 PLSRاز طریق یک رابطه خطی چبدمتغیره ،ارتباطی بی دو ماتریس
 xو  yایجاد میکبد و ترکیبی از رگرسیو خطی چبدگانه )MLR( 1و

بررسیهای انجام شده حاکی از آ اس که در میاا روشهاای
پیشپردازش ،روش مشتق گیری باعث تقوی و بارزسازی پدیدههاای
جذبی بسیار ضعیف می شودب با ای حال ،کااربرد روشهاای مشاتق-
گیری مانبد مشتق دوم باعث تقوی نویزها نیز مایشاوند ،از ایا رو
باید از ای روشها به همراه روشهای هموارسازی استفاده شودب یکی
از بهتری روشهای هموارسازی ،روش ساویتزکی گالی 0میباشد که
نویزهای تیز طیفها را بادو از بای بارد اطالعاات طیفای آ هاا
برطرف میکبدب در ای روش ،الگوریتم سااویتزکی گاالی یاک چباد
جمله ای را بر هر بخش متوالی طیف )همسایگی( ،برازش مایکباد و
مقادیر اصلی طیف را با مقدارهای برازش شده جایگزی میکبدب تعداد
نقطههای همسایگی و درجه چبدجملهای باید طوری انتخاب شوند که
نسب سیگبال به نویز را بهگونهای افزایش دهد که اطالعاات طیفای
پیکهاا هام حفاظ شاوند ()Savitzky and Golay, 1964ب در ایا
پژوهش ،از چبد جملهایهاای درجاه  2و تعاداد نقااط همساایگی 05
استفاده شدب از دیگر روشهای پیشپردازش طیفی ،اساتفاده از متغیار
نرمال استاندارد اس که با به کاربرد تبادیالت خطای بار روی هار
طیف ،سبب حذف خطاهای چبدگانه ناشای از پاراکبش و نیاز انادازه
ذرات خاک و ناهمواریهای سطحی میشود.
برای برقراری ارتباط بی ویژگیهای خاک با ویژگیهاای طیفای
آ از مدلهای رگرسایو حاداقل مربعاات جزئای (PLSR)0شابکه

تجزیه به مؤلفههای اصلی )PCA( 9اس  .در مدل  PCRمؤلفاههاای
اصلی ،تبها با مقادیر متغیرهاای  Xتعیای مایشاود ( Wold et al.,
)2001ب روش ماشی بردار پشتیبا یک روش یاادگیری باا نظاارت و
غیر پارامتریک اس و می تواند بر مشکالت روش هاای دیگار کاه از
گرایش بالقوه آ ها به بیش برازش اطالعات باز می گاردد غلباه کبادب
ای مدل بار مبباای تئاوری مفااهیم آمااری 8اساتوار اسا و بارای
برآوردهای رگرسیونی غیرخطی کاربرد داردب جواب کلی را با به حداقل
رسااند خطاای تعیای مایکباد ()Vapnik and Vapnik, 1998ب
شبکههای هوش مصبوعی شبکهای متشکل از تعدادی نرو میباشاد
که در داخل شبکه به هم متصل هستبدب تفااوت اصالی شابکههاای
عصبی مصبوعی با سایر روشهای متداول ای اسا کاه درایا روش
نیازی به استفاده از رابطه جبری قابل کشاف بای متغیرهاای اولیاه و
ثانویه وجود ندارد و ای شبکهها خود رابطه مبطقی بی متغیرها را طای
روند آموزش کشف میکببد ()Sargent, 2001ب در ای پژوهش از 82
درصد نمونه ها برای آموزش و از  02درصاد نموناه هاا بارای آزماو
استفاده گردیدب مدل شبکه عصبی مصابوعی باا اساتفاده از نارم افازار
 JMPبا دو الیه مخفی برای ایجاد شبکه پرسپترو مورد استفاده قرار
گرف ب در ای تحقیق برای واسنجی و بررسای عملکارد مادلهاا از

عصاابی مصاابوعی ( ،0)ANNرگرساایو ماشاای بااردار پشااتیبا

روش اعتبارسبجی متقاطع4استفاده گردیدب برای ارزیابی دق نتاایج،

( 9)SVMRو رگرسیو مؤلفاه اصالی (PCR) 5اساتفاده شادب مادل
1- SavitzkyGolay
2- Partial Least Square Regression
3- Artificial Neural Network
4- Support Vector Machine Regression

5- Principal Component Regression
6- Multiplicative Scatter Correction
7- Principal Component Analysis
8- Statistical learning theory
9- Cross Validation

رحمتی و همکاران ،بررسی کارايی روش طیفسنجی مرئی-مادون قرمز نزديک در تخمین برخی ويژگیهاي خاک منطقهي سمیرم اصفهان

از مقدار ریشه میانگی مربعاات خطاا (( )RMSEمعادلاه  ،)0ضاریب
تبیی (( )R2معادله  )0و شاخص ( RPDمعادلاه  )0اساتفاده شادب در
ای ا روابااط  xoمقاادار اناادازهگیااری شااده در آزمایشااگاه xe ،مقاادار
اندازهگیری شده به روش طیفسبجی n ،تعداد دادهها و  SDانحاراف
معیار میباشدب
()0

RMSE=[1/n∑( xo - xe)]1/2

()0

])R2=[(∑(xe - x¯e) (xo - x¯o))/(∑(xe - x¯e)2(xo - x¯o)2

()0

RPD=SD/RMSE

نتايج و بحث
جدول  1توصیف آماری ویژگیهای خااک انادازهگیاری شاده در
آزمایشگاه در ای مطالعه را نشا میدهدب براساس طبقاهببادی ارائاه
شده توسط ویلدیبگ ( )Wilding, 1985ضریب تغییرات کمتار از 05
نشا دهبده تغییرپذیری کم ،ضریب تغییرات  05تا  05درصاد نشاا
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دهبده تغییرپذیری متوسط و ضریب تغییرات باالتر از  05درصد نشا
دهبده تغییرات زیاد ویژگی های خاک در مبطقه مورد مطالعه میباشدب
بر ای اساس ،تغییرات مقادیرکرببات کلسیم معاادل و  pHدر مبطقاه
کم و تغییر مقادیرکرب آلی و  ECدر مبطقه متوسط می باشدب در ایا
مطالعه هرچه میزا تغییرات ویژگی های خاک کمتر بود ،دق مدل ها
پایی تر به دس آمدب به طوری که دامبه تغییارات کام  pHخااک در
مبطقه موجب شد دقا پاایی تاری در بارآورد آ نساب باه دیگار
ویژگی های خاک به دس آیدب در صورتی که دامباه تغییارات بیشاتر
 ECباعث بهتر شد دق برآورد آ نسب به ویژگی های دیگر خاک
گردیده اس ب ناوار ( )Nawar et al., 2016نیاز در پژوهشای نتیجاه
گرف که درصورتی که محدوده غلظ خصوصی خاک گساتردهتار
باشد ،دق برآورد مدل آماری بیشتر میشاودب زیارا پراکبادگی بیشاتر
دادهها سبب افزایش SDو  RPDمیشودب

شکل  -2دستگاه طيفسنج  ASD FieldSpec 3مورد استفاده در اين مطالعه
Figure 2- The ASD Field Spectrometer 3 used in this study

جدول  -1توصيف آماري ويژگيهاي خاك در منطقه مطالعاتي
Table 1- Summary statistics of soil properties

کربن آلي

کربنات کلسيم معادل

واکنش خاك

هدايت الکتريکي خاك

ويژگي آماري

)OC (%

)CCE (%

pH

)EC(dS m-1

Statistical parameter

0.89

31.6

7.6

0.60

2.17

70.0

8.2

1.52

0.30

5.0

7.0

0.29

1.87

65.0

1.2

1.23

0.19

3.9

0.1

0.17

21.70

12.4

1.3

28.74

میانگی
Mean

حداکثر
Max

حداقل
Min

دامبه
Range

انحراف معیار
SD

ضریب تغییرات
CV
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شکل  0نمودارهای میزا انعکاس و میزا جذب طیفهای خاام
به دس آمده از نمونههای خاک در ای پاژوهش را نشاا مایدهادب
مقادیر انعکاس از طریق معادله  9به جذب تبادیل مایشاودب در ایا
معادله  Aو  Rبه ترتیب مقادیر جذب و انعکاس را بار حساب درصاد
نشا میدهبدب
()9

)A=Log (1/R

ریوس و همکارا ( )Reeves et al.,. 2002بیا کردناد نتاایج
تخمی ممک اس بر مبباای روش هاای مختلاف پاردازش آمااری
دادهها و مشتقات طیف ها تغییر کبدب کازنیرک ()Kuśnierek, 2011
نیز در مطالعات خاود افازایش  30درصادی دقا مادلساازی را باا
بکارگیری روشهای مختلف پیش پردازش در مقایسه با شرایط بدو
پیش پاردازش گازارش نماودب شاکل  9نمودارهاای میازا انعکااس
طیفهای به دس آمده از نموناههاای خااک در ایا پاژوهش را باا
اعمال روشهای پیش پردازش مشتق اول و فیلتر سااویتزکی گاالی،
مشتق دوم و فیلتر ساویتزکی گالی و متغیار نرماال اساتاندارد نشاا
میدهبد .هما طور که در شکل  9مشاهده میشود ،قلههای جذب در
نمودارهای مشتق اول و دوم به طور بارزتری دیده میشوندب باه طاور
کلی ،شکل کلی همه طیفها در همه خاکها تقریباً مشابه اسا ب در
طول موج های  0422 ،0922و  0022نانومتر عوارض جذبی بارزی در
طیف ها دیده میشود که ای باندها در حقیق به  OHشابکه رس در
طول موج های  0922و  0022نانومتر مربوط میشود ( Islam et al.,
)2003ب ویژگی جذبی در طول موج  0022نانومتر به حضور کربباتهاا
مارتبط مایباشاد ()Viscarra Rossel et al., 2009ب همچبای دو
محدوده  552و  952ناانومتر و برخای از بانادهای جاذبی در محادوده
 0022 ،0422 ،0922و  0052نانومتر برای تشخیص نمکهای موجود

در خاک گزارش شده اس ()Seifi et al., 2020ب در محدوده مرئای،
باندهای جذبی مهم در برآورد کرب آلی در محادوده  592 ،902و 112
نانومتر وجود دارند ()Viscarra Rossel et al., 2006ب
نتايج مدلسازي
پژوهش ،با استفاده از فاکتورهای بهیبه که از مدل PLSR

در ای
و مؤلفههای اصلی که ار مدل  PCRبه دس آمد معادالت رگرسیونی
بی ویژگیهای خاک با فاکتورها یا مؤلفههای بهیبه باه وسایله مادل
رگرسیو خطی چبدگانه به دس آمد و تعداد ماؤثرتری فاکتورهاا در
مدل  PLSRیا مؤلفههای اصلی در مدل  PCRتعیی گردیدند کاه در
جدول  0نشا داده شدهاندب همچبی  ،نتایج مادلساازی خصوصایات
خاک به چهار روش  ANN ،SVMR ،PCRو  PLSRباا اساتفاده از
آمارههای  RMSE ،R2و  RPDماورد ارزیاابی قرارگرفا ب جادول 0
نتایج مدلسازی ویژگیهای خاک در مبطقاه ماورد مطالعاه را نشاا
میدهدب
نتایج برآورد میزا کرببات کلسایم معاادل در روش  PCRنشاا
داد مقدار  2/99 R2تا 2/89در گروه کالیبراسایو و  2/99تاا 2/85در
گروه اعتبارسبجی اس ب در روش  PLSRمقدار  2/80 R2تاا 2/88در
گروه کالیبراسیو و  2/80تا 2/89در گروه اعتبارسبجی مایباشادب در
روش  R2 ،ANNاز  2/58تا  2/8در گروه کالیبراسایو و از  2/90تاا
 2/41در گااروه اعتبارساابجی متغیاار اسا ب در روش  R2 ،SVMRاز
 2/80تاا  2/89در گااروه کالیبراساایو و از  2/95تااا  2/99در گااروه
اعتبارسبجی متغیر اسا ب در روش  0/92 RMSE ،PCRتاا 0/80در
گروه کالیبراسیو و  0/94تا  0/89در گروه اعتبارسبجی اس ب

شکل  -3نمودارهاي ميزان انعکاس و ميزان جذب طيفهاي خام به دست آمده از همه نمونههاي خاك مورد استفاده در اين پژوهش
Figure 3- Reflectance and absorbancespectraof soilsamples in the visible- near-infrared and shortwave infrared regions

422

مادون قرمز نزديک در تخمین برخی ويژگیهاي خاک منطقهي سمیرم اصفهان- بررسی کارايی روش طیفسنجی مرئی،رحمتی و همکاران

 نمودارهاي ميزان انعکاس طيفهاي به دست آمده از همه نمونه هاي خاك مورد استفاده در اين پژوهش با روشهاي پيش پردازش مشتق-4 شکل
مشتق دوم و فيلتر ساويتزکي گالي و متغير نرمال استاندارد،اول و فيلتر ساويتزکي گالي
Figure 4- Reflection spectrum of 200 soil samples after applying First (FD) and Second Derivative of reflectance (SD), and
standard normal variate (SNV) pre-processing in the visible- near-infrared and shortwave infrared regions

 معادالت رگرسيوني بين ويژگيهاي خاك با فاکتورها يا مؤلفههاي بهينه-2 جدول
Table 2- Regresssion equations between soil properties and optimal Factor-Principal Component

مؤلفه-تعداد فاکتور
ويژگي خاك
Soil
Properties

مدل

روش پيشپردازش

رابطه رگرسيوني

Model

Pre-processing Approach

Regresssion Equation

رگرسیو حداقل
مربعات جزئی
PLSR

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance +
SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد

CCE

Y=26.11+162.67X1+213.29X2+481.21
X3+1.98

3

Y=26.11+1926.76X1+8032.48X2+2.21

2

Y=26.11+0.37X1+0.67X2+0.33X3+2.77

3

Y=26.11+161.5X1156.15X2+157.02X3+592.84X4+2.15

4

Y=26.11-1921.02X1-2484X27415.85X3+2.38

3

Y=26.11+0.37X+3.55

1

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of
reflectance +
SavitzkyGolayFilter

کرببات کلسیم
معادل

بهينه
The Number of
Optimal FactorComponent

Standard Normal Variable

رگرسیو مؤلفه اصلی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول

PCR

First Derivative of reflectance +
SavitzkyGolay Filter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of
reflectance + SavitzkyGolay
Filter

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable
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رگرسیو حداقل
مربعات جزئی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
Y=0.9+9.61X1+15.07X2+0.0043

2

Second Derivative of
reflectance +
SavitzkyGolayFilter

Y=0.9+32.1444X1+667.7036X2+241.67
93X3+442.59X4+0.0039

4

متغیر نرمال استاندارد

Y=0.9+0.0129X1+0.0293X2+0.0765X3
+0.1011X4+0.843X5+ 0.0111

5

Y=0.9+1.1692X1+34.8686X2 + 0.0044

2

Second Derivative of
reflectance +
SavitzkyGolayFilter

Y=0.9-16.6780X1 + 789.1693X2 +
317.4172X3 + 0.0065

3

متغیر نرمال استاندارد

Y=0.9- 0.002X1 + 0.06X2 + 0.03X3 +
0.0015X4-0.007X5 + 0.18X6 + 0.0137

6

Y=0.61+6.15X1+20.27X2+19.54X3+31.
71X4+27.77X5+0.0019

5

Y=0.61+72.6155X1+421.2268X2+670.
5409X3+318.9074X4+385.2262X5+411.
4921X6+0.0021

6

Y=0.61+0.013X1+0.047X2+0.027X3+0.
05X4+0.039X5+0.0395X6+0.046
X7+0.088 X8+0.0031

8

Y=0.61+6.0324X1-6.87X2-30.16X324.77X4+6.18X5+53.41X6+0.0033

6

Second Derivative of
reflectance +
SavitzkyGolayFilter

Y=0.61-72.28X1+194.8914X2-75.57X3600.45X4+0.01

4

متغیر نرمال استاندارد

Y=0.61+0.012X1+0.049X20.02X3+0.0063

3

Y=7.61+3.12X1+10.39X2+14.085X3+1
1.88X4+0.0025

4

Second Derivative of
reflectance +
SavitzkyGolayFilter

Y=7.61+36.24X1+272.66X2+348.96X3
+0.0059

3

واکبش خاک

متغیر نرمال استاندارد

pH

Standard Normal Variable

Y=7.61+0.0074X1+0.0220X2+0.023X3
+0.0033

3

Y=7.61+3.01X15.77X2+15.6X3+18.87X4+10.7X515.51X6+0.0026

6

Second Derivative of
reflectance +
SavitzkyGolayFilter

Y=7.61-35.85X1-164.59X242.35X3+493.54X4+0.0031

4

متغیر نرمال استاندارد

Y=7.61+0.007X10.018X2+0.024X3+0.026X4+0.0034

4

PLSR

کرب آلی
OC

First Derivative of reflectance +
SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم

Standard Normal Variable

رگرسیو مؤلفه اصلی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول

PCR

First Derivative of reflectance +
SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم

Standard Normal Variable

رگرسیو حداقل
مربعات جزئی
PLSR

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance +
SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of
reflectance +
SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد

هدای الکتریکی

Standard Normal Variable

EC

رگرسیو مؤلفه اصلی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول

PCR

First Derivative of reflectance +
SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم

Standard Normal Variable

رگرسیو حداقل
مربعات جزئی
PLSR

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance +
SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم

رگرسیو مؤلفه اصلی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول

PCR

First Derivative of reflectance +
SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم

Standard Normal Variable
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 ويژگيهاي خاك در منطقه مورد مطالعهSVMR  وPCR ،ANN ،PLSR  نتايج مدلسازي با مدلهاي-3 جدول
Table 3- Statistics results of PLSR, ANN, SVMR and PCR methods with different pre-processing techniques for estimating of
soil properties

ويژگيهاي

مدل

روش پيشپردازش

خاك

Model

Pre-processing.method

Soil
properties

رگرسیو حداقل
مربعات جزئی
PLSR

کاليبراسيون

)Validation(

)Calibration(

RPD

RSME

R2

RPD

RSME

R2

2.53

1.53

0.84

2.87

1.35

0.88

2.55

1.52

0.84

2.72

1.43

0.86

2.28

1.7

0.81

2.43

1.59

0.83

2.59

1.49

0.85

2.76

1.4

0.87

2.55

1.52

0.84

2.63

1.47

0.85

2.1

1.84

0.77

2.13

1.82

0.77

2.48

1.56

0.8

1.93

2.01

0.74

2.22

0.74

0.73

1.5

2.58

0.58

6.24

0.62

0.96

2.19

1.77

0.8

1.94

1.96

0.75

2.37

1.63

0.84

1.98

1.95

0.76

2.58

1.5

0.87

2.09

1.85

0.77

2.28

1.7

0.82

2.76

0.07

0.88

2.92

0.07

0.89

2.67

0.07

0.87

3.08

0.06

0.9

1.72

0.11

0.68

1.83

0.1

0.71

2.76

0.07

0.88

2.88

0.07

0.88

2.27

0.08

0.82

2.38

0.08

0.83

1.55

0.12

0.61

1.65

0.12

0.64

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

رگرسیو مؤلفه اصلی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول

PCR

First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

کرببات کلسیم
معادل

اعتبارسنجي

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

CCE

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
شبکه عصبی مصبوعی
ANN

Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
رگرسیو ماشی بردار
پشتیبا
SVMR

First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

رگرسیو حداقل
مربعات جزئی
PLSR

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

رگرسیو مؤلفه اصلی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول

PCR

First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable
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کرب آلی

شبکه عصبی مصبوعی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول

OC

ANN

First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter
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1.9

0.1

0.66

2.11

0.09

0.8

1.3

0.15

0.22

1.36

0.14

0.49

1.9

0.1

0.67

1.73

0.11

0.66

2.11

0.09

0.8

2.38

0.08

0.88

2.11

0.09

0.8

2.38

0.08

0.88

1.58

0.12

0.63

1.73

0.11

0.7

3.62

0.05

0.93

3.98

0.04

0.94

3.21

0.05

0.91

3.74

0.05

0.93

2.79

0.06

0.88

3.14

0.05

0.9

2.88

0.06

0.89

3.04

0.06

0.9

1.67

0.1

0.66

1.72

0.1

0.68

2.17

0.08

0.79

2.23

0.08

0.8

3

0.06

0.9

3.6

0.05

0.92

1.64

0.11

0.54

1.38

0.13

0.47

2.57

0.07

0.75

3

0.06

0.89

3

0.06

0.9

3.6

0.05

0.92

2.57

0.07

0.87

3

0.06

0.91

2.57

0.07

0.85

3

0.06

0.88

1.89

0.05

0.73

2.02

0.05

0.76

1.82

0.06

0.71

1.96

0.05

0.75

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

رگرسیو ماشی بردار
پشتیبا
SVMR

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

رگرسیو حداقل
مربعات جزئی
PLSR

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

هدای الکتریکی

رگرسیو مؤلفه اصلی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول

PCR

First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

EC

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

شبکه عصبی مصبوعی

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول

ANN

First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilte

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

رگرسیو ماشی بردار
پشتیبا
SVMR

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilte

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

رگرسیو حداقل
مربعات جزئی
PLSR

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق اول
First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

فیلتر ساویتزکی گالی+مشتق دوم
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilte
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0.69

0.06

1.75

0.66

0.06

1.69

0.76

0.05

2

0.73

0.05

1.89

0.71

0.05

1.85

0.69

0.06

1.76

0.68

0.06

1.75

0.67

0.06

1.69

0.58

0.07

1.43

0.68

0.04

2.5

0.38

0.08

1.25

0.5

0.06

1.67

0.72

0.06

1.67

0.67

0.05

2

0.75

0.06

1.67

0.64

0.07

1.43

0.79

0.05

2

0.66

0.06

1.67

0.71

0.06

1.67

0.65

0.06

1.67

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

مشتق اول+فیلتر ساویتزکی گالی

رگرسیو مؤلفه اصلی

First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

PCR

مشتق دوم+فیلتر ساویتزکی گالی
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilte

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

مشتق اول+فیلتر ساویتزکی گالی

شبکه عصبی مصبوعی

First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

ANN

واکبش خاک
pH

مشتق دوم+فیلتر ساویتزکی گالی
Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilte

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

مشتق اول+فیلتر ساویتزکی گالی
First Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilter

مشتق دوم+فیلتر ساویتزکی گالی

رگرسیو ماشی بردار
پشتیبا
SVMR

Second Derivative of reflectance
+SavitzkyGolayFilte

متغیر نرمال استاندارد
Standard Normal Variable

در روش 0/05 RMSE ،PLSRتا 0/54در گاروه کالیبراسایو و
 0/50تا  0/9در گروه اعتبارسبجی میباشدب در روش RMSE ،ANN
از  0/99تا  0/58در گاروه کالیبراسایو و از  2/10تاا  0/99در گاروه
اعتبارسبجی متغیر اسا ب در روش  RMSE ،SVMRاز  0/5تاا 0/9
در گروه کالیبراسیو و از  0/85تا  0/41در گروه اعتبارسابجی متغیار
اس ب در روش  0/00 RPD ،PCRتاا 0/91در گاروه کالیبراسایو و
0/55تا 0/90در گروه اعتبارسابجی اسا ب در روش  RPD ،PLSRاز
 0/90تااا  0/89در گااروه کالیبراساایو و از  0/08تااا 0/55در گااروه
اعتبارسبجی متغیر اسا ب در روش  RPD ،ANNاز  0/5تاا  0/04در
گروه کالیبراسایو و از  0/00تاا  1/09در گاروه اعتبارسابجی متغیار
اس ب
در روش  RPD ،SVMRاز  0/08تا  0/58در گروه کالیبراسایو
و از  0/49تا  0/24در گروه اعتبارسبجی متغیار اسا ب باهطاور کلای،
بهتری مدل ،مدلی اس کاه  RMSEکمتار و  R2و  RPDبیشاتری
داشته باشدب هر گاه مقدار  R2بی  2/11و  2/8باشد ،دق پیشبیبای
مدل چبدا مباسب نیس ؛ در حالی که مقادار  R2بای  2/80تاا 2/4
پیش بیبی خوبی را با استفاده از مدل بیا میکباد و  R2بایش از 2/4
نشا دهبده پیشبیبی بسیار مباساب مادل اسا ب زماانی کاه مقادار
 RPDکمتر از  0/5باشد ،دق پیشبیبی مدل ضعیف اس ب اگار بای
 0/5تا  0باشد ،پیشبیبی قابل قبول و در صورتی که بیشتر از  0باشد،

پیشبیبای کاامالً مباساب اسا ()Summers et al., 2011ب نتاایج
 RPD ،R2 ،RMSEدر تخمی مقدار کربباات کلسایم معاادل خااک
نشا داد که با توجه به ایا کاه در مادل  ،ANNبارای روش هاای
پیش پردازش مشتق اول و دوم با فیلتر ساویتزکی گاالی  RPDبای
 0/5تا  0و برای روش پایش پاردازش متغیار نرماال اساتاندارد RPD
بیشتر از  0به دس آمدب ببابرای  ،پیش بیبای مادل بارای روش هاای
پیش پردازش مشتق اول و دوم با فیلتر ساویتزکی گالی قابل قباول و
برای برای روش پیش پردازش متغیر نرمال اساتاندارد کاامالً مباساب
بودب برای بقیه مدل ها با استفاده از هر سه روش پیش پاردازش RPD
بیشتر از  0به دس آمد که نشا می دهد پیش بیبای مادل هاا کاامالً
مباسب بوده اسا ب در بارآورد کربباات کلسایم خااک بیشاتری  R2و
کمتری  RMSEبرای مدل  PLSRو روش پیشپردازش مشاتق اول
و فیلتر ساویتزکی گالی به دس آمد که نشا دهبده دق باالتر ای
روش نسب به ساایر روشهاا مایباشادب کمتاری ضاریب تبیای و
بیشتری  RMSEبرای مدل  ANNو روش پیشپردازش مشاتق اول
با فیلتر ساویتزکی گالی به دس آمد که نشاا دهباده پاایی تاری
دق در بی سایر روشها میباشدب ریوس و اسامی ( Reeves and
 R2=2/80 )Smith, 2009و  RPD=0/5را در آمریکااا و خیااامیم و
همکاارا ( R2=2/59 )Khayamim et al., 2015را باا اساتفاده از
مدل  PLSRدر خاکهای استا اصفها بارای تخمای کرببااتهاا
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گازارش کردناد .حسابی و همکاارا ( )Hassani et al., 2014نیاز
درمطالعهای بر روی خاکهای گچای-آهکای ،باا اساتفاده از تکبیاک
طیفسبجی و مدل  PLSRنتیجه قابل قبولی را برای تخمی کرببات
کلسیم معادل را ( )R2=2/90به دس آوردندب
نتایج برآورد میزا کرب آلی در روش  PCRنشا داد مقادار R2
 2/19تااا  2/88در گااروه کالیبراساایو و  2/10تااا  2/88در گااروه
اعتبارسبجی اس ب در روش  PLSRمقدار 2/90 R2تا  2/84در گاروه
کالیبراسیو و  2/18تا  2/88در گروه اعتبارسبجی میباشادب در روش
 R2 ،ANNاز  2/94تا  2/8در گروه کالیبراسیو و از  2/00تاا 2/19
در گروه اعتبارسابجی متغیار اسا ب در روش  R2 ،SVMRاز  2/9تاا
 2/88در گروه کالیبراسیو و از  2/10تاا  2/8در گاروه اعتبارسابجی
متغیر اس ب
در روش  2/29 RMSE ،PCRتا  2/00در گاروه کالیبراسایو و
 2/29تا  2/00در گروه اعتبارسبجی اس ب در روش RMSE ،PLSR
2/29تاااا  2/0در گاااروه کالیبراسااایو و  2/29تاااا 2/00در گاااروه
اعتبارساابجی اساا ب در روش  RMSE ،ANNاز  2/24تااا  2/09در
گروه کالیبراسیو و از  2/0تا  2/05در گروه اعتبارسبجی متغیر اسا ب
در روش  RMSE ،SVMRاز  2/28تا  2/00در گروه کالیبراسایو و
از  2/24تا  2/00در گروه اعتبارسابجی متغیار اسا ب در روش ،PCR
 0/15 RPDتا  0/88در گروه کالیبراسیو و  0/55تاا  0/91در گاروه
اعتبارسبجی اسا ب در روش  0/80 RPD ،PLSRتاا  0/40در گاروه
کالیبراسیو و از  0/90تا  0/91در گروه اعتبارسبجی اسا ب در روش
 RPD ،ANNاز  0/01تا  0/00در گروه کالیبراسیو و از  0/0تا 0/4
در گروه اعتبارسبجی متغیر اس ب در روش  RPD ،SVMRاز  0/90تا
 0/08در گروه کالیبراسیو و از  0/58تا  0/00در گاروه اعتبارسابجی
متغیر اس ب نتایج  RPD ،R2 ،RMSEدر تخمای مقادار کارب آلای
خاک نشا داد که با توجه به ای کاه بارای هماه مادلهاا باا روش
پیش پردازش متغیر نرمال استاندارد بی  0/5تا  0باه دسا آماد کاه
نشا دهبده دق قابل قبول می باشد و بارای مادل  ANNباا روش
پیشپردازش مشتق دوم و فیلتار سااویتزکی گاالی کمتار از  0/5باه
دس آمد که نشا میدهد دق پیشبیبی مدل ضاعیف باوده اسا ب
برای بقیه مدلها و روشهای پیشپردازش  RPDبیش از  0به دس
آمدب ببابرای  ،دق پیش بیبی مدل کامالً مباسب بوده اس ب در بارآورد
کرب آلی خاک بیشتری  R2و کمتری  RMSEبرای مادل  PLSRو
روش پیش پردازش مشتق دوم و فیلتر ساویتزکی گالی به دس آماد
که نشا دهبده دق باالتر ای روش نسب به سایر روشها میباشدب
کمتری ضریب تبیی و بیشتری  RMSEبرای مدل  ANNباا روش
پیشپردازش مشتق دوم و فیلتر ساویتزکی گالی باه دسا آماد کاه
نشا دهبده پایی تری دق در بی سایر روشها میباشدب استواری و
همکارا ( )Ostovari et al., 2018در پژوهشی بر روی خااکهاای
جبوب ایرا تخمی قابل قبولی از ماده آلی خاک توسط مدل  PLSRبا

 R2=2/19و  RMSE=2/08و  CaCO3بااا  R2=2/50و =9/10
RMSEگاازارش کردناادب شاایفرا و هرگااارت ( Shiferaw and
 )Hergarten, 2014نیز دادههای طیفی و روشهای  PLSRرا برای
تخمی کرب آلای در اتیاوپی باه کاار بردنادب نتاایج پاژوهش آ هاا
نشا دهبده دق باالی مدل  PLSRبوده اس ب
2
نتایج برآورد میزا  ECدر روش  PCRنشا داد مقدار 2/18 R
تا  2/40در گروه کالیبراسیو و از  2/11تا  2/40در گروه اعتبارسبجی
اس ب در روش  PLSRمقدار  2/42 R2تا  2/49در گروه کالیبراسایو
و از  2/88تا  2/40در گروه اعتبارسابجی مایباشادب در روش ،ANN
 R2از  2/99تا  2/40در گروه کالیبراسیو و از  2/59تاا  2/4در گاروه
اعتبارسبجی متغیر اسا ب در روش  R2 ،SVMRاز  2/88تاا  2/40در
گروه کالیبراسیو و از  2/85تا  2/4در گروه اعتبارسبجی متغیر اسا ب
در روش  2/21 RMSE ،PCRتااا  0/99در گااروه کالیبراساایو و از
 2/21تا  0/99در گروه اعتبارسبجی اس ب در روش RMSE ،PLSR
2/29تااا  2/259در گااروه کالیبراساایو و  2/25تااا 2/21در گااروه
اعتبارساابجی اساا ب در روش  RMSE ،ANNاز  2/25تااا  2/00در
گروه کالیبراسایو و از  2/21تاا  2/00در گاروه اعتبارسابجی متغیار
اساا ا ب در روش  RMSE ،SVMRاز  2/25تااااا  2/21در گااااروه
کالیبراسیو و از  2/21تا  2/29در گروه اعتبارسبجی متغیار اسا ب در
روش  RPD ،PCRاز  2/21تا  0/29در گروه کالیبراسایو و از 2/21
تا  0/88در گروه اعتبارسبجی متغیر اسا ب در روش  0/09 PLSRتاا
 0/48در گروه کالیبراسیو و از  0/94تا  0/10در گاروه اعتبارسابجی
اس ب در روش  RPD ،ANNاز  0/08تا  0/1در گروه کالیبراسایو و
از  0/19تا  0در گاروه اعتبارسابجی متغیار اسا ب در روش ،SVMR
 RPDاز  0تاا  0/1در گااروه کالیبراساایو و از  0/59تااا  0در گااروه
اعتبارسبجی متغیر اس ب نتایج  RPD ،R2 ،RMSEدر تخمی مقادار
هدای الکتریکی خاک نشا داد که در تخمی ویژگیهای خااک باه
روش طیف سبجی بیشتری دق بارای هادای الکتریکای خااک باه
دس آمده اس که به دلیل ضریب تغییرات بیشاتر و دامباه تغییارات
بیشتر هدای الکتریکی خااک نساب باه ویژگای هاای دیگار خااک
میباشدب با توجه به آماره  RPDکه در مادلهاای  PLSRو SVMR
برای هر سه روش پیش پردازش و در مدل های  PCRو  ANNبارای
روش های پیش پردازش مشتق اول با فیلتر ساویتزکی گالی و ،SNV
پیش بیبی مدل کامالً مباسب ،برای مدل  PCRبا روش پیش پاردازش
مشتق دوم با فیلتر ساویتزکی گالی پیش بیبی مدل قابل قبول و برای
مدل  ANNبا روش پیش پاردازش مشاتق دوم باا فیلتار سااویتزکی
گالی دق پیش بیبی مدل ضعیف بودب در بارآورد هادای الکتریکای
خاک ،بیشاتری  R2و کمتاری  RMSEبارای مادل  PLSRو روش
پیش پردازش مشتق اول و فیلتر ساویتزکی گالی باه دسا آماد کاه
نشا دهبده دق باالتر ای روش نسب به سایر روش هاا مای باشادب
کمتری ضریب تبیی و بیشتری  RMSEبرای مدل َ ANNو روش
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پیش پردازش مشتق دوم با فیلتر ساویتزکی گالی به دسا آماد کاه
نشا دهبده پایی تری دق در بی سایر روش ها می باشادب واناگ و
همکارا ( )Wang et al., 2018با اساتفاده از طیافهاای جاذبی و
بازتابی022نمونه خاک سطحی در چی  ،میزا هدای الکتریکی خاک
را بااا روش  PLSRباارآورد نمودنااد و کاااربرد روش  PLSRرا باارای
پیشبیبی هدای الکتریکی خاک مباسب دانساتبدب آلادبا و همکاارا
( )Aldabaa et al., 2015نیز با استفاده از روش طیف سبجی در 40
نمونه خاک جمع آوری شاده از عماق  2-5ساانتی متاری در غارب
تگزاس اقدام به تخمی هدای الکتریکی خاک با استفاده از اطالعات
طیفی روش طیفسبجی و دو مدل رگرسیو حداقل مربعات جزئی و
رگرسیو برداری پشتیبا نمودند و مقادیر ضاریب تبیای و مجاذور
میانگی مربعات خطا برای دو مدل رگرسیو حداقل مربعات جزئای و
رگرسیو ماشی بردار پشاتیبا باه ترتیاب برابار باا  2/40و  2/01و
 2/84و  2/04با استفاده از طیفهای اصلی گزارش کردند.
2
نتایج برآورد میزا  pHدر روش  PCRنشا داد مقدار 2/18 R
تا 2/91در گروه کالیبراسایو و 2/19تاا  2/90در گاروه اعتبارسابجی
اس ب در روش  PLSRمقدار  2/14 R2تا  2/91در گروه کالیبراسایو
و  2/11تا  2/90در گروه اعتبارسبجی می باشادب در روش R2 ،ANN
از  2/08تاا  2/90در گاروه کالیبراسایو و از  2/5تاا  2/18در گاروه
اعتبارسبجی متغیر اسا ب در روش  R2 ،SVMRاز  2/90تاا  2/94در
گروه کالیبراسایو و از  2/19تاا  2/11در گاروه اعتبارسابجی متغیار
اساااا ب در روش  RMSE ،PCRاز  2/252تااااا 2/259در گااااروه
کالیبراسیو و  2/2508از تا  2/254در گروه اعتبارسبجی متغیر اس ب
در روش  RMSE ،PLSRاز 2/2941تا 2/259در گروه کالیبراسیو و
از 2/250تا  2/254در گروه اعتبارسبجی متغیر اس ب در روش ،ANN
 RMSEاز  2/21تا  2/28در گروه کالیبراسیو و از  2/29تا  2/21در
گروه اعتبارسبجی متغیر اس ب در روش  RMSE ،SVMRاز  2/25تا
 2/21در گروه کالیبراسیو و از  2/21تا  2/29در گاروه اعتبارسابجی
متغیر اس ب در روش  RPD ،PCRاز  0/95تا 0در گروه کالیبراسایو
و از  0/14تا  0/84در گروه اعتبارسبجی متغیر اس ب در روش PLSR
از  0/95تا  0/20در گاروه کالیبراسایو و از  0/14تاا  0/84در گاروه
اعتبارسبجی متغیر اس ب در روش  RPD ،ANNاز  0/05تاا  0/19در
گروه کالیبراسیو و از  0/19تا  0/5در گروه اعتبارسبجی متغیر اسا ب
در روش  RPD ،SVMRاز  0/19تااا  0در گااروه کالیبراساایو و از
 0/90تا  0/19در گروه اعتبارسبجی متغیر اس ب نتایج  R2 ،RMSEو
 RPDدر تخمی واکبش خاک نشا داد که برای مدل  PLSRنسب
به سایر مدل ها دق باالتری به دس آمدب با توجه به آماره  RPDکه
در هر دو مدل  PLSRو  PCRبرای روش پیشپاردازش مشاتق اول
با فیلتر ساویتزکی گالی دق پیشبیبی مدلها کامالً مباسب و بارای
روش پیش پردازش مشتق دوم با فیلتر ساویتزکی گالی و متغیر نرمال
استاندارد دق پیش بیبی مدل ها قابال قباول باودب در مادل SVMR
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برای روش پیش پردازش مشتق دوم با فیلتر سااویتزکی گاالی دقا
پیش بیبی مدل کامالً مباسب و برای روش های پیش پاردازش مشاتق
اول با فیلتر ساویتزکی گالی و متغیر نرمال استاندارد دق پیش بیبای
مدل قابل قبول بودب بارای مادل  ANNو روشهاای پایشپاردازش
مشتق اول و دوم با فیلتر ساویتزکی گالی پیش بیبی مادل ضاعیف و
برای روش پیش پردازش متغیر نرمال استاندارد دق پیش بیبای مادل
قابل قبول باه دسا آمادب در بارآورد واکابش خااک بیشاتری  R2و
کمتری  RMSEبرای مدل  SVMRو روش پایش پاردازش مشاتق
دوم با فیلتر ساویتزکی گالی به دس آمد که نشا دهبده دق باالتر
ای روش نسب به سایر روشها میباشدب کمتاری ضاریب تبیای و
بیشتری  RMSEبرای مدلَ  ANNو روش پیشپردازش مشاتق دوم
با فیلتر ساویتزکی گالی به دس آمد که نشاا دهباده پاایی تاری
دق در بی سایر روشها میباشدب ویسکارا راسل و بهرنز ( Viscarra
 )Rossel et al., 2009از  SVMRبه مبظور برآورد کرب آلی خااک
به روش طیفسبجی استفاده کردند و دق قابال قباولی ،R2=2/90
 RMSE=0/80و  RPD=0/81را برای ای مدل به دس آوردندب تارا
و همکارا ( )Terra et al., 2015در برزیل نیز دق باالیی را بارای
مدل  SVMRبرای برآورد ویژگیهای خاک به روش طیفسبجی باه
دس آوردندب
در ای مطالعه بر اساس آمارههای مقدار ریشاه میاانگی مربعاات
خطااا ( ،)RMSEضااریب تبیاای ( )R2و شاااخص  RPDبرآوردهااای
ضعیف تری برای واکبش خاک نسب به سایر ویژگیهاای خااک باه
دس آمدب برآورد ضعیف  pHمی تواند به دلیل دامبه تغییرات محادود
آ باشد که ای موضوع توسط ویسکارا راسل و همکارا ( Viscarra
 )Rossel et al., 2006و بیلگلی و همکارا ()Bilgili et al., 2010
نیز تایید شده اس ب
در ای پژوهش هر چهار مدل با باالتر باود ضاریب تغییارات و
دامبه تغییرات ویژگیهای خاک برآورد دقیقتری داشتبدب به طوری که
بهتری دق مدلها در برآورد هدای الکتریکی خاک و پس از آ باه
ترتیب برای کرببات کلسیم معادل و کرب آلی خاک به دسا آماد و
کمتری دق مدلها برای واکبش خااک باه دسا آمادب بار اسااس
شاخص  RPDهر چهاار مادل در بارآورد هادای الکتریکای خااک،
کرببات کلسیم معادل و کرب آلی خاک دقا هاای کاامالً مباساب و
قابل قبولی را داشتبد و فقط دق مادل شابکه عصابی مصابوعی باا
روش پیش پردازش مشتق دوم و فیلتر ساویتزکی گاالی ضاعیف باود
()Savitzky and Golay, 1964ب هر چهار مدل در تخمای هادای
الکتریکی خاک با روش پیشپردازش مشاتق اول و فیلتار سااویتزکی
گالی با ضرایب تبیی نزدیک باه هام و بااالتر از  2/4دقا بسایار
مباسبی را داشتبدب اما کمتری ضرایب تبیی و پایی تاری دقا ایا
مدلها برای واکبش خاک به دس آمدب به طوری که ضارایب تبیای
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) وANN( ) و شبکه عصبی مصابوعیSVMR( ماشی بردار پشتیبا
 مشتق اول و مشتق دوم،سه روش پیشپردازش متغیر نرمال استاندارد
به همراه فیلتر ساویتزکی گالی ارزیابی شدب با توجه به نتایج ارزیاابی
،)RMSE( بر اساس آمارههای مقادار ریشاه میاانگی مربعاات خطاا
 در تخمی ویژگیهای خااک باهRPD ) و شاخصR2( ضریب تبیی
روش طیفسبجی هر چهار مدل باا بااالتر باود ضاریب تغییارات و
دامبه تغییرات ویژگیهای خاک برآورد دقیاقتاری داشاتبدب بیشاتری
دق مدل در برآورد هدای الکتریکی خاک و کمتری دقا مادل در
برآورد واکبش خاک به دس آمادب بهتاری مادل در بارآورد هادای
 و بارایPLSR  کرببات کلسایم و کارب آلای مادل،الکتریکی خاک
 بودب در ای پژوهش بهتری نتاایجSVMR برآورد واکبش خاک مدل
در برآورد همه ویژگیهای خاک با استفاده از روشهای مشاتق اول و
دوم با فیلتر ساویتزکی گالی به دس آمدب به طاور کلای نتاایج ایا
پژوهش بر قابلی روش طیفسبجی مرئای ماادو قرماز نزدیاک در
 داللا داردب، برآورد مکانی چبدی ویژگی خاک به صاورت همزماا
ببابرای ای روش می تواند به عبوا روشی جایگزی برای روشهای
مرسوم آزمایشگاهی در تعیی ویژگیهای خااک ماورد اساتفاده قارار
.گیرد
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 به دس آمد و پیشبیبی2/8 همه مدلها برای واکبش خاک کمتر از
مدل ها چبدا مباسب نباودب باا توجاه باه نتاایج ارزیاابی بار اسااس
 ضریب تبیای،)RMSE( آماره های مقدار ریشه میانگی مربعات خطا
 بهتری مدل در برآورد هدای الکتریکی خاک،RPD ) و شاخصR2(
 و روش پیش پاردازش مشاتق اول بااPLSR  مدل،و کرببات کلسیم
 و روشPLSR  باارای کاارب آلاای ماادل،فیلتاار ساااویتزکی گااالی
پیش پردازش مشتق دوم با فیلتر سااویتزکی گاالی و بارای واکابش
 و روش پاایشپااردازش مشااتق دوم بااا فیلتاارSVMR خاااک ماادل
ساویتزکی گالی بودب در ای پژوهش بهتاری نتاایج در بارآورد هماه
ویژگی های خاک با استفاده از روش های مشاتق اول و دوم باا فیلتار
ساویتزکی گالی به دس آمدب زیرا در روش های مشتق گیاری برخای
Shiferaw and (  تقویا گردیاده اسا،ویژگیهای طیفی ضاعیف
)بHergarten, 2014

نتيجهگيري
 امکااا اسااتفاده از دادههااای طیفاای خاااک در،در ایا پااژوهش
مادو قرمز نزدیک برای برآورد برخی ویژگایهاای-محدودهی مرئی
خاک ها مبطقه مورد مطالعه با استفاده از چهار مدل رگرسیو حاداقل
( رگرسایوPCR) ( و رگرسیو مؤلفه اصالیPLSR) مربعات جزئی
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