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ABSTRACT
The soil particle size distribution is one of the most important of soil properties that effect on the soil hydraulic
properties, including saturated hydraulic conductivity. Therefore, accurate knowledge of spatial distributon of
soil particle size in the watershed is very effective on the optimal management of the watershed. In this study,
the spatial distribution of sand, silt and clay particles were predicted in the Damghanrood watershed with a
spatial resolution of 30 m at the depths of 0-30, 30-60 cm. For this purpose, 110 soil sampling points were
determined using conditional Latin hypercube sampling (cLHS) method. Environmental variables were
extracted from Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) satellite and digital elevation model (DEM). The
random forest (RF) model was used for determined the relationship between soil particles and environmental
variables. The results showed that the coefficient of determination (R2) of the RF model at a depth of 0-30 cm
for clay, sand and silt particles with a range of 0.6, 0.52 and 0.71, respectively, and at a depth of 30-60 cm,
respectively. It was obtained with 0.69, 0.67 and 0.49. In the surface layer, the auxiliary variables extracted
from the remote sensing data and in the deep layer, the variables extracted from the most part were related to
the soil particle data. The results showed that the coefficient of determination (R 2) of the RF model for
prediction clay, sand and silt fractions at depth of 0-30 cm was of 0.6, 0.52 and 0.71, respectively, and at a
depth of 30-60 cm, for prediction of these fraction the R2 value was 0.69, 0.67 and 0.49, respectively. In the
surface layer, the auxiliary variables extracted from the remote sensing data were more important variables for
prediction of particle fraction but in deep layer, the terrain attributes were the most important variables in
prediction of particle size fractions. The values of saturated hydraulic conductivity (Ks) estimated using
pedotransfer functions varied between 0.08 to 1 m / day. The lowest amount of Ks was observed in lands with
rock outcrops and marl soils. The results showed that the spatial distribution of Ks derived from sand and clay
data was well overly with the reality of the region. So that the lowest values of Ks were observed in areas with
rock outcrops and in marly soils.
Key word: Environmental covariates, Random Forest model, Pedotransfer function
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کاربرد نقشهبرداری رقومی در پهنهبندی ذرات اوليه و برآورد هدايت هيدروليکی اشباع خاک بهمنظور مديريت
بهينه حوزههای آبخيز (مطالعه موردی :حوزه آبخيز دامغانرود)
2

مهين خسروی ،1علیاصغر ذوالفقاری ،*1سيد حسن کابلی ،1حيدر غفاری

 .1گروه مدیریت مناطق خشک ،دانشکده کویرشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
 .2گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/8/4 :تاریخ بازنگری -1400/12/4 :تاریخ تصویب)1400/12/7 :

چکيده
توزیع اندازه ذرات اولیه خاک یکی از مهمترین خصوصیات خاک بوده که بر بسیاری از خصوصیات هیدرولیکی خاک از
جمله هدایت هیدرولیکی اشباع ،مؤثر است؛ لذا دانش دقیق از نحوه پراکنش اندازه ذرات خاک در حوزه آبخیز بر مدیریت
بهینه حوزه آبخیز بسیار تأثیرگذار است .در این مطالعه تغییرات مکانی ذرات شن ،سیلت و رس خاک در سطح حوزه آبخیز
دامغانرود با قدرت تفکیک مکانی  30متر در عمق  0-30سانتیمتری 30-60 ،سانتیمتری پیشبینی شد .به این منظور
 110نقطه نمونهبرداری با استفاده از روش مکعب التین تعیین شد و نمونهبرداری در دو عمق انجام گرفت .متغیرهای
محیطی از تصاویر ماهواره لندست و مدل رقومی ارتفاع ( )DEMاستخراج شدند .جهت ارتباط بین ذرات خاک و متغیرهـای
محیطی از مدل  RFاستفاده شد .نتایج نشان داد که ضریب تبیین مدل  RFدر عمق  0-30سانتیمتری برای ذرات رس،
شن و سیلت با دامنهای به ترتیب برابر با  0/52 ،0/6و  0/71و در عمق  30-60سانتیمتری به ترتیب برابر با 0/67 ،0/69
و  0/49به دست آمد .در الیه سطحی ،متغیرهای کمکی مستخرج از دادههای سنجشازدور و در الیه عمقی ،متغیرهای
مستخرج از  DEMبیشترین ارتباط را با دادههای ذرات خاک داشتند .مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ( )Ksبرآورد
شده با استفاده از توابع انتقالی بین  0/08تا  1متر در روز متغیر بود ،که کمترین مقدار  Ksدر اراضی با رخنمونهای سنگی
و خاک های مارنی مشاهده شد .نتایج نشان داد که پراکنش مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ( )Ksمشتق شده از
دادههای شن و رس ،بهخوبی با واقعیت منطقه همخوانی داشت .بهطوریکه کمترین مقادیر  Ksدر مناطق با رخنمون سنگی
و در خاکهای مارنی مشاهده شد.
واژه های کليدی :متغیرهای محیطی ،مدل جنگل تصادفی ،توابع انتقالی.
در مقیاسهای محلی ،ملی و جهانی افزایشیافته است ( Sanchez

مقدمه
توزیع اندازه ذرات اولیه خاک یکی از مهمترین خصوصیات خاک
بوده که بر بسیاری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از
قبیل نفوذ ،هدایت هیدرولیکی ،ظرفیت تبادل کاتیونی و میزان
مواد آلی خاک مؤثر است ( .)Akpa et al., 2014از طرف دیگر
اطالعات دقیق درباره نحوه پراکنش مکانی ذرات اولیه خاک
(ذرات شن ،رس و سیلت) برای مطالعات و برنامهریزیهای
حوزههای آبخیز ،مدیریت منابع طبیعی و محیطزیست،
مدلسازی هیدرولوژیکی ،کنترل آلودگی خاک و مدیریت منابع
آب ضروری است ( .)Hartemink & McBratny, 2008به همین
علت ،نیاز به اطالعات دقیق درباره نحوه پراکنش ذرات اولیه خاک
در الیههای سطحی و عمقی برای مدیریت پایدار حوزههای آبخیز
مانند تغییر آبوهوا ،تخریب خاک ،کمبود منابع آب ،آلودگی
محیطزیست ،کاهش تنوع زیستی و کشاورزی و اکوسیستم پایدار
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& Vargas. 2012; McBratney et et al., 2009; Montanarella
 al., 2014; Liu et al., 2019).در سالهای اخیر محققین مختلف

سعی کردند که با استفاده از روشهای نقشهبرداری رقومی خاک،
توزیع مکانی ذرات اولیه خاک را در الیههای سطحی و عمقی
پیشبینی کنند ( .)Arrouays et al., 2014ازجمله مطالعات
انجامشده میتوان به (Mulder et al., Adhikari et al., (2013
;) Rossel et al., (2015); (2016اشاره کردRamcharan et al., .
) (2018توزیع مکانی ذرات خاک را در الیههای سطحی و عمقی
با وضوح  100متر با استفاده از مدل جنگل تصادفی پیشبینی
نمودند .همچنین در مطالعهای دیگرLiu et al., (2020) ،
نقشههای توزیع اندازه ذرات خاک را در الیههای سطحی و عمقی
در مقیاس ملی برای کشور چین تهیه نمودند .عالوه بر این ،در
مقیاس جهانی Hengl et al., (2014) ،شبکههای سطحی و عمقی

(علمی  -پژوهشی)

از تغییرات اندازه ذرات خاک را با وضوح  250متر با استفاده از
مدل جنگل تصادفی تهیه نمودند .از این نقشهها در بسیاری از
مطالعات و مدلسازی هیدرولوژیکی در حوزههای آبخیز کشور
بهعنوان ورودیهای مدلهای هیدرولوژیکی استفاده میشوند.
استفاده از نقشهبرداری رقومی خاک برای تهیه نقشه ذرات اولیه
خاک در ایران نیز در سالهای اخیر رواج یافته است .ازجمله
تحقیقات انجامشده در ایران میتوان به مطالعات Taghizadeh
et al., (2016); Jamshidi et al., (2018); Amirian Chakan et
) al., (2016اشاره نمودPahlon Rad and Akbari Moghadam .
(2018); Amirian Chakan et al., (2019); Zolfaghari et al.,
) (2019توزیع اندازه ذرات خاک را بهمنظور بررسی خصوصیات

مختلف خاک با استفاده از مدل جنگل تصادفی مورد ارزیابی
قراردادند.
اکثر مطالعات انجامشده برای پهنهبندی ذرات اولیه خاک
با استفاده از نقشهبرداری رقومی در حوزههای آبخیز کشور نبوده
است و معموالً انتخاب مناطق موردمطالعه بر اساس دسترس بودن
منطقه و یا وجود دادههای اندازهگیری شده در منطقه موردمطالعه
است .ازاینرو نتایج آن قابلاستفاده در مدلهای هیدرولوژیک
نبوده و برای مدیریت حوزههای آبخیز مناسب نیست .درحالیکه
برای پهنهبندی اندازه ذرات خاک در حوزه آبخیز الزم است که
پیچیدگی حوزه آبخیز مانند رخنمونهای سنگی ،جهت شیب،
محل آبراهه اصلی و غیره در نظر گرفته شوند؛ لذا نقشههای رقومی
تهیهشده در حوزه آبخیز ،اطالعات دقیقتر و مناسبتری را برای
کاربرد مناسب مدلهای هیدرولوژیک و مدیریت بهتر حوزههای
آبخیز ارائه میکنند .از طرف دیگر ورودی بسیاری از مدلهای
هیدرولوژیکی از قبیل مدل  SWATنقشه خاک است .معمو ًال نبود
دادههای خاک سبب میشود که محققین هیدرولوژی به فکر
استفاده از نقشههای جهانی خاک بهعنوان ورودی برای این مدلها
باشند ،که این عامل سبب کاهش دقت این مدلها شده و یا در
بسیاری از مواقع تفسیر نتایج آنها را در سطح زیر حوزهها
نادرست میکند .درحالیکه به نظر میرسد روش نقشهبرداری
رقومی خاک جایگزین مناسبی برای کمبود دادههای خاک در
سطح حوزههای آبخیز باشد .اطالع از پراکنش مکانی ذرات اولیه
خاک در حوزههای آبخیز شاید بهتنهایی اهمیت کمی داشته باشد،
اما پراکنش مکانی اندازه ذرات اولیه خاک میتواند در برآورد
بسیاری از پارامترهای فیزیکی حوزه آبخیز که اندازهگیری
مستقیم آنها دشوار و پرهزینه است ،مورداستفاده قرار گیرد .یکی
از خصوصیات بسیار مهم حوزههای آبخیز ،هدایت هیدرولیکی
اشباع خاک ( )Ksبوده که این پارامتر یکی از حساسترین
پارامترها در برآورد رواناب حوزههای آبخیز استFarhan and .
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) Abed. (2021); dos Santos et al., (2021گزارش نمودند که
هدایت هیدرولیکی اشباع از پارامترهای حساس و تأثیرگذار در
تولید رواناب بوده و تغییرات مکانی آن تأثیر عمدهای در مقادیر
رواناب داشته است .از طرف دیگر  Ksبرای برآورد شماره منحنی
( )CNکه یکی از مهمترین روشها در برآورد رواناب در مدلهای
هیدرولوژیک است ،استفاده میشود .بهطورکلی برای تهیه نقشه
پراکنش  Ksدر حوزههای آبخیز دو رویکرد وجود دارد .در روش
اول هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در نقاط مشخص اندازهگیری
شده و سپس با استفاده از روشهای نقشهبرداری رقومی خاک و
یا روشهای زمینآمار  Ksبرای یک حوزه آبخیز پهنهبندی
میشود .رویکرد اول بسیار پرهزینه ،وقتگیر و باتوجهبه
تغییرپذیری مکانی باال  Ksقابلپذیرش برای اکثر محققان
هیدرولوژی نبود و این محققین رویکرد دوم را برای پهنهبندی Ks
پیشنهاد میکنند ( More et al., 2022; Honarbakhsh et al.,
 2022; Zhang et al.,2019; Picciafuoco et al., 2019).در
رویکرد دوم خصوصیات زودیافت خاک مانند ذرات شن ،رس و
سیلت با استفاده از روشهای نقشهبرداری رقومی و یا تکنیکهای
زمینآمار پهنهبندی شده و سپس با استفاده از توابع انتقالی
موجود هدایت هیدرولیکی خاک برآورد و پهنهبندی میشود.
مطالعات اخیر استفاده از رویکرد دوم را (به علت پراکنش مکانی
زیاد  )Ksبرای تهیه پراکنش  Ksپیشنهاد کردهاند ( Zhang et al.,
 .)2019; Fu et al., 2021باتوجهبه اهمیت پراکنش اندازه ذرات
اولیه خاک و برآورد خصوصیات هیدرولیکی حوزههای آبخیز از
قبیل  ،Ksلذا هدف از مطالعه حاضر استفاده از تکنیک
نقشهبرداری رقومی خاک در بررسی توزیع مکانی ذرات اولیه خاک
در الیه سطحی و عمقی خاک در سطح حوزه آبخیز دامغانرود
است .همچنین استفاده از نقشههای رقومی ذرات اولیه خاک
بهمنظور برآورد  Ksخاک و تهیه نقشه رقومی پراکنش  Ksپروفیل
خاک با استفاده از توابع انتقالی ،از دیگر اهداف این مطالعه است.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه و نقاط نمونهبرداری

حوزه آبخیز دامغانرود در شمال غربی شهرستان دامغان در استان
سمنان قرار دارد .حوزه آبخیز موردمطالعه دارای وسعتی حدود
 1300کیلومترمربع بوده و در مختصات از˝  36 °48ˊ 22تا˝ 36
ˊ 36 °21عرض شمالی تا˝  ˝ 48 °21ˊ 58تا  49 °18ˊ 36طول
شرقی واقعشده است .بلندترین نقطه حوزه با ارتفاع  2881متر از
سطح دریا در کوههای جارنو و پستترین نقطه حوزه با ارتفاع
 1050متر از سطح دریا در محل دشت واقعشده است .متوسط
بارندگی حوزه آبخیز حدود  150میلیمتر و میانگین ساالنه دما
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(حدود  )%41است .از کل سطح مراتع حوزه میزان  66/53درصد
را مراتع ضعیف و فقیر دارای تراکم کم 31/43 ،درصد را مراتع
متوسط و  2/54درصد را مراتع متراکم تشکیل میدهد ( Rezai
 .)Tavabh. 2015در شکل ( )1موقعیت حوزه دامغانرود در استان
سمنان و ایران نشاندادهشده است.

 16درجه سانتیگراد است (.)Javadian, & Nemati, 2018
رسوبات آبرفتی حاصل از فرسایش ارتفاعات آهکی ،شیستی،
ماسهسنگ و مارنی در منطقه سبب تنوع زیاد و پراکنش مکانی
پیچیده در اندازه ذرات خاک شده است (.)Rezai Tavabh. 2015
ازلحاظ کاربری اراضی ،بیشترین کاربری حوزه بهصورت بوتهزار
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شکل  -1منطقه موردمطالعه در استان سمنان و ايران
التین1

در این مطالعه از روش نمونهبرداری مکعب
( )Minasny and McBratney. 2006برای تعیین نقاط نمونه-
برداری استفاده شد .برای اجرا و تعیین نقاط نمونهبرداری از باندها
و شاخصهای تصویر ماهوارهای لندست  8شامل؛ طیف باندهای
مرئی (باند ،2 2باند ،)33مادونقرمز کوتاه( 4باند  )6و شاخص
پوشش گیاهی نرمال )NDVI( 5و خصوصیات حاصل از مدل
رقومی ارتفاع از قبیل نقشه رقومی ارتفاع ( ،)DEMشیب ()Slop
و شاخص همواری دره با درجه تفکیک باال ، )MRVBF( 6بهعنوان
متغیرهای ورودی در برنامه مکعب التین استفاده گردید ( Babaei
 .)et al., 2018; Raeesi et al., 2019با استفاده از روش مذکور
تعداد  110نقطه نمونهبرداری انتخاب و نمونهبرداری از عمق -0
 30سانتیمتر و  60-30سانتیمتری انجام شد (شکل  .)1بررسی
میدانی منطقه موردمطالعه نشان داد که عمق خاک در بسیاری از
مناطق حوزه آبخیز محدود و بین صفر تا  30سانتیمتر متغیر
است ،همچنین در بسیاری از مناطق تکامل پروفیل خاک اندک
و خصوصیات مورفولوژیکی خاک در عمق  0-15و  15-30سانتی
متری خاکها یکسان بود؛ بنابراین تفاوت معنیداری در
خصوصیات خاکها در الیههای سطحی مشاهده نشد؛ بنابراین
باتوجهبه بررسیهای میدانی عمق  0-30سانتیمتری بهعنوان
عمق سطحی خاک در نظر گرفته شد .همچنین عمق 30-60
1- conditional Latin hypercube
2- B2
3- B3
4- B6

سانتیمتری بر اساس عمقهای استاندار در پژوهشهای
نقشهبرداری رقومی خاک انتخاب شد ( ;Arrouays et al., 2014
 .)Mousavi et al., 2021درصد ذرات شن ،رس و سیلت با استفاده
از روش هیدرومتر و روش الک تعیین شدند ( Gee and Bauder,
 ،)1986بهگونه ای که برای تعیین دقیق ذرات شن از روش الک و
ذرات رس و سیلت از روش هیدرومتر استفاده شد.
متغيرهای محيطی
7

( McBratney

در این مطالعه ،بر اساس مفاهیم روش اسکورپن
 ،)et al., 2003از دادههای سنجشازدور ( DEM ،)RSو متغیرهای
مستخرج از آن بهعنوان متغیرهای محیطی در پیشبینی ذرات
شن ،رس و سیلت استفاده شد .دادههای سنجشازدور با استفاده
از سنجنده  OLIماهواره لندست  8بهدستآمدند .ازآنجاییکه
ممکن است اطالعات یک تصویر که در یکزمان مشخص از منطقه
تهیه شده است به خصوصیات دینامیک از قبیل بارش روزهای
گذشته ،رطوبت خاک ،دما ،پوشش گیاهی و غیره در زمان
تصویربرداری بستگی داشته باشد ،لذا در برآورد خصوصیات پایدار
خاک مانند ذرات اولیه بهتر است که از میانه و یا میانگین
تصاویری که در بازههای زمانی مشخص و در سالهای متوالی از
منطقه به دست آمدهاند ،برای یافتن رابطه بین خصوصیات خاک
5- Normalized Difference Vegetation Index
6 - Multi Resolution Valley Bottom Flatness
7-scorpan
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و تصاویر استفاده شود؛ لذا در این مطالعه بهمنظور یافتن ارتباط
بهتر بین دادههای حاصل از دورسنجی ذرات شن و رس و سیلت
از میانه تصاویر مربوط به ماههای فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و
تیرماه پنج سال اخیر بهعنوان متغیرهای کمکی استفاده شد.
پردازش تصاویر و محاسبه شاخصها در پلت فرم گوگل ارث
انجین 1انجام و میانه تصاویر دانلود و مورداستفاده قرار گرفت.
جدول ( )1زنجیرة متغیرهای محیطی استفاده شده در این مطالعه
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که شامل باند تصاویر (باندهای مرئی (باند  3 ،2و  ،)4مادونقرمز
نزدیک (باند  ،)5مادونقرمز کوتاه (باند  6و  ،)7شاخصهای
مستخرج از تصاویر از قبیل شاخص پوشش گیاهی نرمال شده،
شاخص نسبت پوشش گیاهی و متغیرهای مستخرج از  DEMاز
قبیل شیب ،ارتفاع ،شاخص خیسی با تفکیک مکانی  30× 30متر
را نشاندادهشده است.

جدول  -1متغيرهای محيطی مورداستفاده برای پيشبينی ذرات خاک
متغیرهای محیطی
نوع شاخص

عالمت اختصاری

فرمول

مقدار بازتاب دهندگی باند ( 2آبی قابلمشاهده)
مقدار بازتاب دهندگی باند ( 3سبز مرئی)
مقدار بازتاب دهندگی باند ( 4قرمز مرئی)
مقدار بازتاب دهندگی باند ( 5مادونقرمز نزدیک)
مقدار بازتاب دهندگی باند 6
مقدار بازتاب دهندگی باند 7
شاخصهای طیفی
شاخص پوشش گیاهی نرمال شده2
شاخص نسبت پوشش گیاهی3
شاخص خاک رس4
شاخص کربنات5
شاخص روشنایی 6
شاخص شدت7
شاخص شوری نرمال شده8
شاخص شوری9
شاخص گیاهی تعدیلکننده اثر خاک
شاخصهای مستخرج از DEM
جنبه (جهت)
حوزه آبریز
شاخص همگرایی
نقشه رقومی ارتفاع
جریان تجمعی
طول شیب
شیب میانی حوزه
همواری دره با درجه تفکیک باال
انحنای خطوط توپوگرافی
موقعیت نسبی شیب
شیب
خیسی توپوگرافی
عمق دره
اثر باد

باند  2ماهواره لندست ()B2
باند  3ماهواره لندست ()B3
باند  4ماهواره لندست ()B4
باند  5ماهواره لندست ()B5
باند  6ماهواره لندست ()B6
باند  7ماهواره لندست ()B7
شاخصهای طیفی
()NDVI
()RVI
()CI
()CrI
()BI
()IN
()NDSI
()SI
() SAVI
شاخصهای مستخرج از DEM

(عرض باند =  0515-0.450میکرون)
(عرض باند =  0.600-0.525میکرون)
(عرض باند =  0.680-0.630میکرون)
(مادونقرمز نزدیک) (عرض باند =  0.885-0.845میکرون)
(طول موجکوتاه مادونقرمز ( )1-عرض باند =  1.660-1.560میکرومتر)
(طول موجکوتاه مادونقرمز ( )2عرض باند = )μm 2.30-2.10
شاخصهای طیفی
(مادونقرمز نزدیک  -قرمز) ( /مادونقرمز نزدیک  +قرمز)
(مادونقرمز نزدیک  /قرمز)
(کوتاه موج  / IR-1موجکوتاه )IR-2
(قرمز) ( /سبز)
((قرمز) ( + 2مادونقرمز نزدیک) 0.5 )2
(مادونقرمز کوتاه ( / )IR-1مادونقرمز کوتاه  + IR-1مادونقرمز نزدیک)
( IR-2موجکوتاه  IR-1-موجکوتاه) ( /کوتاه موج  IR-2 + IR1موجکوتاه)
(قرمز  -به مادونقرمز نزدیک) ( /قرمز  +مادونقرمز نزدیک)
(مادونقرمز نزدیک  -قرمز) ( /مادونقرمز نزدیک  +قرمز)
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM
شاخصهای مستخرج از DEM

)(AS

()CA
)(CI

()DEM
()FA
()S.L F
()MSP
()MRVBF
()PLC
)(RSP
)(SL
)(TWi
)(VD
)(WE

()RF
در این مطالعه الگوریتم یادگیری جنگل
( )Breiman. 2001در مرحله دادهکاوی و مدلسازی و برآورد

ذرات شن ،رس و سیلت و توزیع مکانی اندازه ذرات خاک باتوجهبه
متغیرهای محیطی استفاده شد .مدل  RFیک الگوریتم ماشین
یادگیری ناپارامتری است .این الگوریتم میتواند روابط پیچیده

1-Google Earth Engine
)2 - Normalized Difference Vegetation Index(NDVI
)3 - Ratio Vegetation Index (RVI
)4 - Clay Index(CI
)5 - Carbonate Index(CrI

)6 - Brightness Index(BI
)7 - Intensity Index (IN
)8 - Normalized Difference Salinity iIndex(NDSI
)9 - Gypsum Index (GI
10-Random Forest

مدل جنگل تصادفی
تصادفی10
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خاک و

متغیرهای محیطی را بهخوبی تعیین کند ( Brungard et

 al., 2015; Hengl et al., 2015; Nussbaum et al., 2018).در
این مدل درختان در چندین طبقه دستهبندی میشوند و همه
دستهها در حداکثر اندازه خود رشد میکنند .هر درخت بر اساس
زیرمجموعهای تصادفی از دادهها آموزش داده میشوند.
بهعبارتدیگر در این مدل از تمام دادههای موجود برای بررسی
دقت مدل استفاده میشود .در این مطالعه ابتدا دادهها به سه گروه
تقسیم شدند سپس در هر بار اجرای مدل یک گروه (حدود %30
دادهها) بهعنوان داده آزمون و دو گروه دیگر دادهها (حدود %70
دادهها) برای آموزش استفاده شد؛ بنابراین ،بر اساس روش مذکور
تمامی دادهها بهعنوان داده آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در این مطالعه از الگوریتم مدل جنگل تصادفی آموزشدیده
با متغیرهای محیطی ،برای هر دو عمق ذرات خاک استفاده شد.
درنتیجه نقشههایی باقدرت تفکیک مکانی  30متر در محیط  Rو
با استفاده از پکیج  caretبرای ذرات شن ،سیلت و رس در
عمقهای  30-0و  60 30سانتیمتر تهیه شد.
برآورد هدايت هيدروليکی اشباع خاک

مطالعات انجامشده نشان داده که روشهای معمول برای تعیین
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک مانند روشهای میدانی و
آزمایشگاهی به علت دشوار ،زمانبر و هزینه باال در سطح
حوزههای آبخیز قابلاستفاده نمیباشند ( Gutmann and Small.
 .)2007; Soet and Stricker. 2003از طرف دیگر روشهای
مختلف در اندازهگیری  Ksسبب بهدستآمدن نتایج متفاوتی در
مقدار  Ksمیشوند .همچنین تغییرات زیاد  Ksدر حوزه آبخیز
سبب میشود ،که استفاده از دادههای اندازهگیری شده  Ksسبب
افزایش معنیداری در دقت برآورد رواناب نشده و معموالً در مرحله
بهینه شدن مدلهای مقادیر نهایی  ،Ksبا مقادیر اندازهگیری
تفاوت بسیار زیادی دارند ()Picciafuoc et al., 2019؛ لذا در
مدیریت حوزه آبخیز برای پهنهبندی  Ksدو رویکرد متفاوت وجود
دارد .در رویکرد اول  Ksمستقیماً اندازهگیری شده و سپس با
استفاده از روشهای زمین آمار یا نقشهبرداری رقومی خاک این
خصوصیت پهنهبندی میشود ( .)Ferrer-Julia et al., 2021در
رویکرد دوم در ابتدا نقشه خصوصیات خاک تهیه شده و سپس با
استفاده از توابع انتقالی هدایت هیدرولیکی خاک برآورد میشود.
اکثر مطالعات انجام شده در سطح حوزه آبخیز از رویکرد دوم برای
برآورد هدایت هیدرولیکی خاک استفاده میکنند .بهعنوانمثال
) Trineh et al., (2018) ، Picciafuoc et al., (2019و Backaer
1-general circulation models
2 Community Land Model

) et al., (2018نشان دادند استفاده از توابع انتقالی نسبت به
اندازهگیری مستقیم  Ksنتایج بهتری را برای پهنهبندی  Ksدر
حوزههای آبخیز ارائه میدهد .یکی از پرکاربردترین توابع انتقالی
در برآورد  Ksتوابع انتقالی ارائه شده توسط Cosby et al., 1984
میباشد .باتوجهبه اینکه برای توسعه این توابع ،از تعداد 1448
نمونه خاک با پراکنش وسیعی از خصوصیات استفاده شده است.
بررسی مطالعات گذشته نیز نشان داده است که این توابع باالترین
دقت را در بین توابع انتقالی معادله محور دارند .بهطوریکه ضریب
تبیین برآورد  Ksبا استفاده از توابع مذکور بین  0/83تا 0/87
گزارش شده است (.)Baker et al., 2018; Zhang et al., 2019
از طرف دیگر این توابع فقط به مقادیر شن و رس برای برآورد Ks
خاک نیاز دارند که در بسیاری از حوزههای آبخیز کشور این
اطالعات در دسترس بوده و یا قابل برآورد توسط نقشهبرداری
رقومی خاک میباشند .به همین علت توابع مذکور بهوفور در
مدلهای گردش عمومی (GCM) 1و مدلهای زمین(CLM) 2
برای برآورد  Ksمورداستفاده قرار میگیرند ( Chen and Dudhia.
2001; Kowalczyk et al., 2003; Dai et al., 2006; Niu et al.,
 .)2011; Oleson et al., 2013; Zhang et al., 2019).باتوجهبه

موارد ذکر شده در باال ،در این مطالعه از معادالت ارائه شده توسط
( Cosby et al., 1984روابط  1و  )2برای برآورد  Ksاستفاده شد.
𝐾𝑠 = 60 ∙ 96 ∗ 100∙0153∗𝑠𝑎𝑛𝑑∗0∙884
(رابطه )1
𝐾𝑠 = 60 ∙ 96 ∗ 100∙0126∗𝑠𝑎𝑛𝑑−0.0064∗𝑐𝑙𝑎𝑦−0.6
(رابطه )2
که در این معادالت  sandو  clayدرصد شن و رس و Ks
هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بر حسب متر در روز است.
ارزيابی عملکرد مدل RF

برای ارزیابی عملکرد مدل  RFبرای هر بخش از ذرات خاک (شن،
سیلت و رس) در هر دو عمق ( 30-0و  60-30سانتیمتر) از
آمارههای ضریب تبیین )R2( 3و ریشه دوم میانگین مربعات خطا4
( ،)RMSEمیانگین خطای مطلق )MAE( 5و میانگین خطا6
( )MEاستفاده گردید که روابط ریاضی آنها به شکل زیر است:
2

(رابطه )3

̅
̅
𝑛∑⌈
⌉) 𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂𝑖 )(𝑃𝑖 −
(𝑂𝑖 −𝑂̅𝑖 )2 ∑𝑛 (𝑃𝑖 −𝑃̅𝑖 )2

𝑛∑ = 𝑅2

𝑖=1

𝑖=1

(رابطه )4
∑𝑛𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑂𝑖 )2
𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

(رابطه )5
𝑛

1
| 𝑖𝑂 ∑ |𝑃𝑖 −
𝑛
𝑖=1

= 𝐸𝐴𝑀

3 -Coefficient of determination
)4 - Root Mean Square Error (RMSE
)5 -Mean Absolute Error (MAE
)6- Mean Error (ME
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(رابطه )6
) 𝑖𝑂 −

1

𝑃( 𝑛∑
𝑖 𝑛 𝑖=1

= 𝐸𝑀

 Piو Oiبه ترتیب مقادیر مشاهداتی و تخمین زدهشده و
تعداد دادهها است .آماره ( )RMSEهر چه به صفر نزدیکتر باشند،
نشاندهنده دقت بیشتر است.
n

آمارههای ( 4و  MAE( )5و  )RMSEهر چه به صفر نزدیکتر
باشند نشاندهنده دقت بیشتر مدل  RFاست و  MEبرای ارزیابی
اریب بودن مدل مورداستفاده قرار میگیرد .مقادیر منفی و مثبت
 MEنشاندهندة کموبیش برآورد کردن مدل  RFاست.

نتايج و بحث
خالصه آماری خصوصيات اندازهگيری شده

خصوصیات آماری دادههای اندازهگیری شده ذرات شن ،رس و
سیلت در جدول ( )2نشاندادهشده است .در عمق 0-30
سانتیمتری مقدار ذرات شن در محدودة  11تا  74درصد ،مقدار
ذرات سیلت در بین  11تا  51درصد و ذرات رس در محدودة 6
تا  34درصد متغیر بود و ضریب تغییرات ذرات شن ،سیلت و رس
در این عمق به ترتیب برابر با  22 ،22و  36درصد به دست آمد.
در الیه عمقی ( 30-60سانتیمتری) ذرات شن و سیلت خاک
دامنه تغییرپذیری محدودتری نسبت به الیه سطحی داشتند.
درحالیکه ذرات رس خاک دارای تغییرپذیری باالتری بودند .در

این الیه مقدار ذرات شن در محدودة  21تا  67درصد ،ذرات
سیلت در محدودة  15تا  49درصد و ذرات رس خاک در محدودة
 6تا  42درصد متغیر بودند .نتایج نشان داد ذرات سیلت و رس به
ترتیب دارای کمترین و بیشترین ضریب تغییرات بودند .ضریب
تغییرات ذرات سیلت  19درصد و ضریب تغییرات ذرات رس 40
درصد به دست آمد .بهطورکلی ،مقادیر ذرات شن و سیلت در الیه
سطحی خاک دارای تغییرپذیری بیشتری نسبت به الیه عمقی
خاک بودند که این میتواند به دلیل تأثیرات عوامل محیطی بروی
این ذرات خاک باشد .درحالیکه تغییرپذیری ذرات رس در الیه
عمقی بیشتر بوده است که میتواند به دلیل وجود سازندهای رسی
در منطقه باشد که از این نظر با نتایج ( )Liu et al., 2020مطابقت
داشت .میانگین ذرات سیلت و شن در هر دو عمق به طور
قابلمالحظهای بیشتر از میانگین ذرات رس بود .میانگین مقدار
ذرات سیلت و رس با افزایش عمق کمی افزایشیافته درحالیکه
میانگین ذرات شن با افزایش عمق کاهش اندکی را نشان داد.
نتایج کالسبندی بافت خاک با نقاط نمونهبرداری نشان داد که
در منطقه موردمطالعه  10کالس بافتی شامل؛ شنی ،لومی شنی،
شنی لومی ،لومی ،سیلتی لومی ،شنی رسی لومی ،رسی لومی،
سیلتی رسی لومی ،سیلتی رسی و رسی وجود دارد .شکل ()2
نحوه پراکنش کالسهای بافت خاک در منطقه موردمطالعه
نشاندادهشده است.

شکل  -2پراکنش کالسهای بافت خاکها در منطقه مطالعاتی ( )Lo, SaLo, LoSa, Sa, SiLo, SiClLo, SiCl, ClLo, SaClLo, Cl
به ترتيب از چپ به راست شامل لوم؛ شنی لوم؛ لومی شنی ،شن ،سيلتی لوم؛ سيلتی رسی لوم؛ سيلتی رسی؛ رسی لوم؛ شنی رسی لوم؛ رس میباشند)
جدول  -2خالصه آماری دادههای اندازهگيری شده در اليههای سطحی و عمقی خاکهای موردمطالعه
عمق خاک )(cm

0-30

30-60

میانگین)(%

انحراف معیار

ضریب تغییرات )(%

چارک اول

چارک سوم

شن

51/58

11/74

22

45/13

59/69

72/22

سیلت

30/83

6/96

22

22/53

34/91

49/27

ذرات خاک
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حداکثر

حداقل
7/19
10/3

رس

15/68

5/77

36

11/71

19/61

36/15

6/33

شن

48/49

10/37

21

42/15

55/40

66/95

21/20

سیلت

34/89

6/96

19

30/19

40/01

48/27

15/45

رس

16/16

6/52

40

11/48

19/65

41/45

6/66
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بررسی همبستگی بين ذرات خاک و متغيرهای کمکی

جریان مواد را تحتتأثیر قرار میدهندAmirian Chakan et al., .

بهمنظور شناسایی روابط بین ذرات خاک با متغیرهای کمکی از
ضریب همبستگی استفاده شد .نتایج نشان داد در الیه سطحی
مؤثرترین متغیرهای در برآورد ذرات خاک ،باند  ،2شاخص
روشنایی )BI( 1و  MRVBFو شاخص مساحت حوزه آبریز)CA( 2
بود .ارتباط معنیداری بین ذرات شن و رس با باند  3 ،2و 4
تصاویر لندست به دست آمد ،این ارتباط برای باند  2با ذرات شن
مثبت بود .درحالیکه ذرات رس همبستگی منفی با این باند
داشتند .همچنین باندهای  3و  4با ذرات شن ارتباط معکوس و
با ذرات رس ارتباط مستقیمی را نشان دادند که این میتواند به
دلیل وجود ظرفیت رطوبتی باالتر ذرات رس نسبت به ذرات شن
و بازتابش طیفی کمتر ذرات رس در برخی از باندها نسبت به
ذرات شن باشد؛ که باعث ایجاد رابطه معکوس تعدادی از باندها
با ذرات رس و رابطه مستقیم تعدادی از باندها با ذرات شن شده
است .نتایج مشابهی در بررسی توزیع اندازه ذرات خاک توسط
) Zolfaghari et al., (2019به دست آمد .ذرات سیلت خاک
ارتباط معکوسی را با باند  2ماهواره لندست نشان دادند .ارتباط
معنیدار بین باندها و ذرات خاک میتواند مؤید تأثیر باالی باندها
در تفکیک ذرات خاک باشد (.)Amirian Chakan et al., 2016
در الیه سطحی ذرات رس بیشترین همبستگی را با شاخص
روشنایی  BIو اختالف شوری طبیعی  NDSIداشتند که میتواند
با ظرفیت رطوبتی باالی ذرات رس مرتبط باشدZiaee et al., .
) (2014گزارش دادند که کلوئیدهای رسی موجود در خاکهای
رسی به سبب ظرفیت رطوبت باالی که دارند در محدوده شاخص
روشنایی (محدوده طیفی قرمز و مادونقرمز نزدیک) افت شدید
انعکاس دارند که این میتواند باعث همبستگی این شاخصها با
ذرات رس شده باشد Zolfaghari et al., (2019) .نتایج مشابهی
از وجود همبستگی بین ذرات رس و شاخص  BIگزارش نمودند.
از شاخصهای وابسته به  ،DEMشاخص همواری دره با درجه
تفکیک باال ( )MRVBFدر درجه اول و شاخص  CAدر درجه
دوم ،بر روی پیشبینی توزیع اندازه ذرات خاک تأثیر داشتهاند.
ارتباط بین ذرات خاک با شاخصهای مستخرج از  DEMمیتواند
مؤید این مطلب باشد که در این منطقه ،زمیننما (پستیوبلندی)
از فاکتورهای مؤثر در توزیع اندازه ذرات خاک بوده است .این
فاکتور با تأثیر بروی تابش خورشیدی ،درجه حرارت و رطوبت،

)(2016); Taghizadeh et al., (2014); Greve et al, (2012
 Mehrjerdiنتایج مشابهی را گزارش نمودند.

36 -Brightness Index
2 - Catchment Area
3 -Mid.Slope-Position

در الیه عمقی خاک همبستگی کمی بین باندها و
شاخصهای حاصل از تصاویر با ذرات اولیه خاک به دست آمد.
بیشتر متغیرهای مؤثر در این الیه ،شاخصهای مستخرج از DEM
بودند که این میتواند به دلیل تغییرپذیری کم متغیرهای
مستخرج از  DEMدر الیه عمقی خاک و تغییرپذیری باالی باندها
و شاخصهای تصاویر در این الیه باشد .در واقع ،در الیه عمقی
خاک عوامل مرتبط با نقشه رقومی ارتفاع و موقعیت توپوگرافی
منطقه تقریباً پایدار بوده و کمتر تحتتأثیر عوامل محیطی قرار
دارند .ازاینرو همبستگی باالیی را با ذرات خاک در الیه عمقی
نشان دادند.
مهمترین متغیرهای محیطی در الیه عمقی ،باند  3و ،5
 DEMو متوسط شیب نقاط بودند .بیشترین همبستگی بین ذرات
مربوط به ذرات سیلت با باندهای  3و  5تصاویر لندست بود .ذرات
شن با باندهای  3و  5ارتباط منفی نشان داد .ذرات رس خاک با
هیچکدام از شاخصها و باندها ارتباط معنیداری را نشان ندادند.
مؤثرترین متغیر در تعیین رس خاک در الیه عمقی  DEMبود.
(جدول  .)3در مطالعهای ) Liu et al., (2020گزارش دادند باند ،5
مهمترین متغیر محیطی و ضخامت خاک دومین متغیر محیطی
مهم در تعیین توزیع اندازه ذرات خاک در الیه عمقی است.
در این الیه DEMدر درجه اول و شاخصهای شیب میانی
حوزه ،)MSP( 3موقعیت نسبی شیب حوزه ،)RSP( 4جهت شیب
و انحنای طرح )PLC( 5در درجه دوم اهمیت قرار گرفتند.
باتوجهبه نتایج میتوان استنباط نمود که قدرت تفکیک مدل
رقومی ارتفاع ،موقعیت جغرافیایی ،مواد مادری و زمیننما تأثیر
زیادی روی تفکیکپذیری ذرات خاک در الیه عمقی خاک داشته
است Amirian Chakan et al., (2018) .در تعیین بافت خاک در
الیههای سطحی و عمقی خاک نتایج مشابهی را به دست آوردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که در الیه سطحی اهمیت باندها و
شاخصهای تصاویر در تفکیک ذرات خاک بیشتر بوده است.
درحالیکه در الیه عمقی خصوصیات توپوگرافی حوزه آبخیز و
مواد مادری نقش تعیینکنندهای در تفکیک ذرات خاک داشته
است.

4 - Relative slope position
5 - Plan curvature
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جدول  -3همبستگی بين باندها و شاخصهای تصاوير ماهوارهای و شاخصهای مستخرج از DEM

الیه عمقی خاک

متغیرهای کمکی

الیه سطحی خاک

رس

سیلت

شن

رس

سیلت

شن

-0/035
-0/0072

*0/26
*0/27

-0/16
*-0/19

*-0/43
*0/16

*-0/32
0/089

*0/43
*-0/15

باند  2ماهواره لندست ()B2
باند  3ماهواره لندست ()B3

-0/047

*0/26

-0/16

*0/18

0/088

*-0/16

باند  4ماهواره لندست ()B4

-0/009
-0/025

*0/28
*0/24

*0/19
-0/15

0/14
0/11

0/017
0/009

0/1
-0/074

باند  5ماهواره لندست ()B5
باند  6ماهواره لندست ()B6

-0/0503

*0/25

-0/14

0/11

0/012

-0/074

باند  7ماهواره لندست ()B7

0/0306
0/105

*-0/27
-0/0363

0/17
-0/043

0/12
-0/068

0/006
-0/128

-0/067
0/11

شاخص پوشش گیاهی عادی شده ()VSSI
شاخص پوشش گیاهی ()NDVI

0/043

0/19

-0/16

-0/12

0/006

0/067

شاخص خاک رس ()CI

-0/0404
-0/024

-0/195
*0/27

0/16
-0/18

0/12
*0/16

0/014
0/045

-0/086
-0/12

شاخص کربنات ()CrI
شاخص روشنایی ()BI

-0/032

*0/27

-0/17

0/029

0/023

-0/038

شاخص شدت ()IN

-0/105

0/0363

0/043

*-0/13

0/12

0/11

شوری اختالف طبیعی ()NDSI

-0/055

*0/25

-0/14

0/12

0/006

0/067

شاخص شوری ()SI4

0/105
*-0/19
-0/16
*0/38
-0/14
0/16
*-0/26
-0/163
*0/17
0/2
0/162
-0/14

-0/0363
0/0383
-0/0365
-0/0495
-0/0578
-0/0689
-0/12
0/0821
0/14
0/051
-0/031
0/054

-0/043
0/098
0/12
-0/21
-0/12
-0/046
*0/27
0/039
*-0/22
*-0/17
-0/072
0/039

-0/11
0/123
*-0/218
0/156
*0/25
0/069
0/053
*-0/30
-0/061
-0/046
0/14
0/016

-0/001
0/056
-0/07
0/032
-0/0103
0/14
-0/0151
-0/15
0/034
-0/024
0/012
-0/040

0/074
0/107
*0/16
-0/114
-0/129
-0/049
-0/0167
*0/25
0/258
0/0142
0/0401
-0/097

شاخص گیاهی تعدیلکننده اثر خاک ()SAVI

)(TWi

0/15

-0/057

0/043

-0/029

0/104

0/0166

)(VD

-0/12

-0/038

0/086

-0/076

-0/006

-0/043

)(WE

توزيع مکانی اندازه ذرات خاک

نتایج الگوی توزیع مکانی ذرات خاک در الیههای سطحی و عمقی
با استفاده از مدل  RFبهصورت شش نقشه برای هر یک از ذرات
خاک تهیه گردید .در شکل ( )3الگوی توزیع مکانی مقادیر ذرات
رس ،سیلت و شن در الیه سطحی و عمقی خاک نشاندادهشده
است .پیشبینی الگوی توزیع مکانی ذرات رس ،شن و سیلت در
الیههای سطحی و عمقی خاک نشان داد که الگوهای توزیع مکانی
ذرات شن و سیلت در الیههای سطحی و عمقی خاک مشابه
بودند ،اما الگوی توزیع مکانی ذرات رس ناهمگن بود .بهطورکلی
در الیه سطحی ،بیشترین مقدار ذرات رس در شمال و شمال
شرقی منطقه مشاهده شد که منطبق بر اراضی رسی و مارنی در
منطقه موردمطالعه هستند و کمترین مقدار ذرات رس در نواحی
مرکزی و غربی که بر مناطق کوهستانی و مراتع فقیر منطبق
بودند ،مشاهده گردید (شکلهای  3و  .)4مقادیر ذرات سیلت در
کل حوزه بهصورت پراکنده پیشبینی شد که میتواند به دلیل

)(AS

()CA
()DEM
()FA
()S.L F
()MSP
()MRVBF
()PLC
)(RSP
)(SL

رسوبات لسی باشد که به طور گسترده در سطح حوزه آبخیز توزیع
شدهاند .الگوی توزیع مکانی ذرات شن در منطقه موردمطالعه
مخالف الگوی توزیع مکانی ذرات رس بود بهعبارتدیگر مقادیر
زیاد ذرات شن با مقدار کم ذرات رس مطابقت داشت و برعکس،
بیشترین مقدار ذرات شن در بخش شمال ،مرکز ،غرب و جنوب
حوزه مشاهده شد .مقادیر شن باتوجهبه کوهستانی بودن مناطق
شمالی و سطوح فرسایش یافته و برونزدگیهای سنگی و اراضی
کلوت موجود در مناطق غربی قابلانتظار بود .از مرکز حوزه به
سمت جنوب در طول مسیر آبراهه مقادیر شن بیشتری نسبت به
مناطق اطراف مشاهده شد .کمترین مقدار ذرات شن بر اراضی
مناطق شرقی با کاربری جنگل و مراتع متراکم منطبق بود .این
مناطق دارای مقادیر باالی از ذرات سیلت و رس بودند.
در الیه عمقی خاک ،بیشترین مقدار ذرات رس در مناطق
شمالی ،برخی از مناطق مرکزی و جنوبی حوزه پیشبینی شد که
بر اراضی با سازندهای مارنی و رسی منطبق بودند .از طرف دیگر
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مقادیر حداکثر شن با نواحی کوهستانی و سطوح فرسایش یافته
منطبق و در نزدیک آبراهه اصلی حوزه آبخیز منطبق بودند
(شکلهای  3و  .)4باتوجهبه شرایط توپوگرافی حوزه این انتظار
وجود داشت که در برخی از مناطق شرقی و شمالی منطقه که
بیشتر بر مناطق کوهستانی و برونزدگیهای سنگی و اراضی
فرسایش یافته منطبق است ،تکامل خاک کمتر ،ذرات خاک
درشتتر و مقادیر باالی شن مشاهده شود و در مناطق مسطح
جنوبی که عمدت ًا منطبق بر زمینهای کشاورزی و اراضی مرتعی
با سازندهای مارنی است ،ذرات خاک ریزتر و مقادیر باالی رس
وجود داشته باشد Ungaro et al., (2008) .و ( Amirian Chakan
 et al., (2016نشان دادند که بین اندازه ذرات خاک و واحد
زمیننما ارتباط زیادی وجود دارد .هرچه مقدار فاصله از
کوهستانهای اطراف کمتر باشد ،مقدار شن بیشتر و با افزایش
فاصله از کوهستانها به دلیل انتقال بیشتر ذرات ریزتر ،مقدار رس
بیشتر میشود .مقایسه نقشههای اندازه ذرات خاک در الیههای
سطحی و عمقی نشان داد که در مرکز و در شمال شرق منطقه
موردمطالعه مقادیر ذرات رس با افزایش عمق کاهشیافته که علت
این نتایج وجود سازندهای مارنی در قسمتهای ذکر شده در
حوزه آبخیز باشد .همچنین در همین مناطق مقادیر ذرات شن
خاک در الیههای عمقی خاک به نسبت الیه سطحی افزایش می-
یابد .در هر دو عمق موردمطالعه باالترین مقدار سیلت در نواحی
مرکزی و در اطراف آبراهه اصلی مشاهده شد که وجود سیلت زیاد
در این مناطق را میتواند با سازندهای لسی منطقه مربوط دانست.
) Amirian Chakan et al., (2018پراکنش ذرات خاک در اعماق
مختلف را ناشی از وجود تفاوت در خصوصیات خاک (زمینشناسی
و توپوگرافی) در منطقه مطالعاتی دانست.
بررسی عملکرد مدل RF

مقادیر  RMSEو  R2مدل جنگل تصادفی  RFبرای پیشبینی
توزیع اندازه ذرات خاک در الیه سطحی به ترتیب برای ذرات
رس ،شن و سیلت ( 12/68 ،6/57و  )6/88و ( 0/52 ،0/6و )0/71
و در الیه عمقی به ترتیب ( 11/62 ،7/34و  )9/42و (0/67 ،0/69
و  )0/49به دست آمد (جدول )4؛ که باتوجهبه مطالعات انجامشده
در مناطق مختلف دنیا و در ایران مقادیر قابل قبولی است.
بهعنوانمثال ،مقادیر  R2بهدستآمده در مطالعات نقشهبرداری
رقومی الیههای سطحی و عمقی خاک در استرالیا مقادیر R2بین
 0/53تا  ،)Rossel et al., 2015( 0/39در دانمارک بین  0/55تا
 ،)Adhikari et al., 2013( 0/26در ایاالت متحده بین  0/57تا

 ،)Ramcharan et al., 2018( 0/46در فرانسه بین  0/44تا 0/19
( )Mulder et al., 2016در چین بین  0/50تا Liu et al., ( 0/43
 )2020و در ایران بین  0/72تا Amirian Chakan et al., 0/40
) (2018بود .تفاوت مقادیر  R2احتماالً میتواند ناشی از اندازه
منطقه موردمطالعه باشد .در بسیاری از مطالعات ،منطقه
موردمطالعه کل کشور و یا مناطق بزرگی است .این نتایج نشان
میدهد که مدل  RFبهخوبی توانسته ذرات رس ،شن و سیلت
خاک را در الیههای سطحی و عمقی خاک پیشبینی کند .مقادیر
باالی  R2بهدستآمده در این مطالعه نشاندهنده عملکرد مناسب
مدل در پیشبینی توزیع اندازه ذرات خاک در الیههای سطحی و
عمقی خاک بود که این میتواند ناشی از تعداد و پراکندگی
مناسب نمونههای برداشتهشده در سطح حوزه آبخیز باشد .از
طرف دیگر نتایج نشان داد که مدل برای ذرات رس و شن در
عمق  30-60سانتیمتری عملکرد بهتری نسبت به عمق 0-30
سانتیمتری با مقادیر  R2بزرگتر داشته است .درحالیکه عملکرد
مدل برای سیلت خاک در الیه سطحی بهتر از الیه عمقی بوده
است .افزایش دقت پیشبینی با افزایش عمق برای ذرات رس
ممکن است ناشی از وجود سازندهای رسی در منطقه مطالعاتی
باشد که سبب کاهش تغییرپذیری و افزایش مقادیر رس خاک به
سمت الیة عمقی شده است .افزایش دقت مدل برای پیشبینی
شن در الیه عمقی خاک نسبت به الیه سطحی خاک را میتوان
به تغییرات کمتر مقادیر شن در الیة عمقی نسبت به الیة سطحی
خاک مرتبط دانست .همچنین همبستگی مناسب بین متغیرهای
مستخرج از  DEMو ذرات شن در الیة عمقی خاک سبب شد ،که
دقت برآورد ذرات شن در الیة عمقی خاک افزایش یابد .کاهش
دقت مدل با افزایش عمق برای ذرات سیلت را میتوان به کاهش
ارتباط بین متغیرهای محیطی و ذرات سیلت خاک مرتبط دانست
بهطوریکه بسیاری از متغیرهای محیطی قادر به توصیف پراکنش
سیلت در الیة عمقی خاک نمیباشند .مطالعات برخی محققان نیز
نشان داده است که با افزایش عمق خاک ،دقت مدل در پیشبینی
برخی از خصوصیات خاک کاهش پیدا میکند که میتواند به این
دلیل باشد که الیه عمقی نسبت به الیه سطحی خاک کمتر
تحتتأثیر عوامل محیطی خاکساز قرار دارد .ازاینرو تکامل کمتری
داشته است (Minasny et al., 2006; Liu et al., 2013; Kempen
) .et al., 2014; Rossel et al., 2015بهطورکلی ،مقادیر  MEبرای هر
سه بخش از ذرات خاک بسیار نزدیک به صفر برآورد شد که
نشاندهندة نوسان کم مدل در برآورد توزیع اندازه ذرات خاک نسبت
به مقادیر مشاهداتی در دوالیه سطحی و عمقی خاک است.
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شکل  -3الگوی توزيع مکانی ذرات رس ،سيلت و شن در اليه سطحی و عمقی خاک

شکل  -4نقشه پوشش اراضی حوزه مطالعاتی
جدول  -4شاخصهای صحتسنجی برای اليههای سطحی و عمقی خاک
عمق خاک ()cm
0-30

30-60

مدل

RMSE

R2

ME

MAE

شن

RF

12/68

0/52

-1/08

9/21

سیلت

RF

6/88

0/71

0/7

5/41

رس

RF

6/57

0/60

0/4

4/74

شن

RF

11/62

0/67

0/089

9/02

سیلت

RF

9/42

0/49

0/13-

6/36

رس

RF

7/34

0/69

0/2-

5/03

ذرات خاک
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برآورد و توزيع مکانی  Ksبا استفاده از توابع انتقالی در منطقه

کل دنیا مورد سنجش قرار گرفتهاند ،استفاده

موردمطالعه

2018; Ju et al., 2018; Baker et al., 2018; Zhang et al.,
)2019; Fu et al., 2021؛ لذا در این مطالعه متوسط وزنی Ks

یکی از اهداف اصلی نقشهبرداری رقومی خاک ،استفاده از این
نقشهها بهعنوان ورودیهای مدلهای هیدرولوژیک بخصوص در
حوزههای آبخیز فاقد اطالعات خاک است .بهطوریکه در کشور
به علت نبود اطالعات خاک ،بیشتر محققین از نقشههای جهانی
خاک بهعنوان ورودیهای مدلهای هیدرولوژیکی استفاده
میکنند درحالیکه باتوجهبه مقیاس این نقشهها و نبود دادههای
کافی خاک از کشور ما در برآورد این نقشهها ،نقشههای جهانی
خاک فاقد دقت کافی بهعنوان ورودیهای مدلهای هیدرولوژیکی
میباشند .از طرف دیگر بسیاری از محققین اخیراً پیشنهاد
کردهاند که برای برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک از قبیل Ks
بهتر است از توابع انتقالی که در مقیاس جهانی و با دادههایی از

شوند ( Yu et al.,

خاک بر اساس توابع انتقالی فوق ،برآورد و پراکنش مکانی هداست
هیدرولیکی اشباع خاک تعیین شد.
خصوصیات آماری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک برآورد
شده در منطقه موردمطالعه در جدول ( )5نشاندادهشده است.
میانگین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بر اساس توابع انتقالی
اول ( )PTF1و دوم ( ،)PTF2به ترتیب برابر با  0/36و  0/34متر
در روز برآورد شد .حداقل و حداکثر مقادیر  Ksبر اساس PTF1
بین  0/079تا  1/05متر در روز و بر اساس  PTF2بین  0/083تا
 0/93متر در روز متغیر بود .مقادیر ضریب تغییرات  Ksدر هر دو
تابع انتقالی حدود  0/45متر در روز به دست آمد که نشاندهنده
کارایی نسبتاً یکسان هر دو تابع انتقالی مورداستفاده است.

جدول  -5مقادير آماری متوسط هدايت هيدروليکی اشباع خاک تحت توابع انتقالی )Cosby et al., (1984

حداقل

حداکثر

ضریب تغییرات

انحراف معیار

میانگین (متر بر روز)

خصوصیت خاک

توابع انتقالی

0/079
0/083

1/054
0/93

0/45
0/40

0/164
0/138

0/36
0/34

Ks

PTF1

Ks

PTF2

در شکل ( )5الگوی توزیع مکانی مقادیر هدایت هیدرولیکی
اشباع خاک تحت تابع اول و تحت تابع دوم نشاندادهشده است.
پیشبینی الگوی توزیع مکانی  Ksنشان داد مقادیر  Ksدر شمال
و شرق منطقه پایین و در غرب و مرکز حوزه به سمت جنوب
منطقه باال برآورد شده است .مقادیر حداقل  Ksدر شرق حوزه
میتواند احتما ًال به دلیل وجود سازندهای رسی و مارنی منطقه
باشد که باعث افزایش مقادیر رس خاک و بهتبع آن کاهش Ks
شده است .همچنین ،در شمال حوزه مطالعاتی به علت وجود
کوهستانهای مرتفع و صخرهای نفوذپذیری کاهشیافته ،مقادیر
 Ksکم برآورد شده است .این نقشه بهخوبی مناطق صخرهای حوزه
آبخیز را هم مشخص میکند .مقادیر  Ksدر نواحی آبراهه بهصورت
قابلمالحظهای افزایش داشت که میتواند مربوط به افزایش
مقادیر ذرات شن و سیلت در مسیر منتهی به آبراهه اصلی باشد.
مقادیر باالی  Ksبا مقدار کم ذرات رس و مقدار زیاد ذرات شن در
نواحی مرکزی و غربی که عمدت ًا بر سطوح فرسایش یافته ،اراضی
کلوت (یاردانگ) و اراضی با رسوبات لسی (مقادیر باالی سیلت)
منطبق هستند ،مشاهده شد؛ اما الگوی توزیع مکانی  Ksخاک در
مناطق جنوبی حوزه منحصربهفرد بود .در این مناطق  Ksخاک در
سطح وسیعی از منطقه مقادیر حداقل را نشان داد که میتواند به
دلیل باال بودن مقدار ذرات رس در اراضی رسی و مارنی حوزه

باشد .درحالیکه در این مناطق در مسیر آبراهه اصلی و مناطق
منطبق بر اراضی کشاورزی مقادیر باالیی از  Ksخاک قابلمشاهده
بود که میتواند به دلیل افزایش مقادیر ذرات شن و سیلت و بهبود
ساختمان خاک در این مناطق باشد .در کل نتایج نشان داد که
مقادیر  Ksتحتتأثیر توزیع اندازه ذرات خاک و مقادیر ذرات خاک
بوده و با افزایش دقت تعیین خصوصیات خاک (تعیین نقشه
رقومی خصوصیات خاک) ،دقت برآورد  Ksبهبود یافتGülser ( .
;and Candemir. 2008; Zhao et al., 2010; Zhang et al.,2019
) Godoy et al., 2019; Becker et al., 2018گزارش دادند که

اندازه ذرات خاک و اندازه منافذ ذرات خاک در تعیین  Ksنقش
تعیینکنندهای دارند .در حوزههای آبخیز روشهای مدیریتی
نقش تعیینکنندهای بر خصوصیات فیزیکی خاک (توزیع اندازه
ذرات و منافذ خاک) و بهتبع آن مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع
دارد ()Centeno et al., 2020; Azadmard et al., 2018؛
بنابراین ،اطالعات در مورد توزیع مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع
خاک میتواند در انتخاب مناسبترین روشهای مدیریتی در
حوزههای آبخیز بهمنظور اصالح و افزایش بهرهوری از منابع آب
در کشاورزی و بهحداقلرساندن استفاده از مواد شیمیایی ،کاهش
آلودگی و کاهش رواناب حوزه مفید باشد ( Villagra-Mendoza
 .)and Horn. 2018; Bognovic et al., 2014نقشههای  Ksدر
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حوزههای آبخیز با مشخصکردن مقادیر حداکثر و حداقل ،Ks
امکان مشخصکردن مناطق با حداکثر میزان تولید رواناب را
فراهم میکند؛ بنابراین ،با در اولویت قراردادن این مناطق به لحاظ
مدیریتی (بهمنظور کاهش تولید رواناب) امکان بهحداقلرساندن
تأثیرات منفی رواناب بر کیفیت آب ،تولید سیالب و فرسایش
حوزه فراهم میشود ( .)Qiu et al., 2014از طرف دیگر حفاظت

از یکپارچگی اکولوژیکی حوزههای آبخیز نسبت به ترمیم
عملکردهای زیستمحیطی حوزههای آبخیزداری نسبتاً
کمهزینهتر و در اولویت خواهد بود؛ بنابراین بهمنظور مدیریت
پایدار حوزههای آبخیز باید بهدقت تأثیرات تغییر کاربری اراضی
بر مقادیر  Ksو تولید رواناب در نظر گرفته شود.

شکل  -5الگوی توزيع مکانی متوسط هدايت هيدروليکی اشباع خاک تحت تابع اول و تحت تابع دوم

نتيجهگيری
این مطالعه نشان داد که روش نقشهبرداری رقومی خاک با دقت
قابلقبولی ،برآورد اندازه ذرات اولیه حوزه آبخیز را فراهم میکند؛
بنابراین ،نقشهبرداری رقومی خاک یک گزینه امیدوارکننده برای
نمایش توزیع مکانی خصوصیات زودیافت و دیریافت خاک در
سطوح وسیع و در حوزههای آبخیز است .نتایج این مطالعه نشان
داد که نقشههای تهیهشده از ذرات اولیه خاک (شن ،رس و
سیلت) در ابعاد سطحی و عمقی باقدرت تفکیک مکانی باال دارای
کاربردهای بالقوه بسیاری از جمله در مطالعات منابع طبیعی و
محیطزیست ،مدلسازی هیدرولوژیکی ،مدیریت منابع آب و
کنترل آلودگی خاک است .برای مثال میتوان از این نقشهها برای
تخمین پارامترهای مهم هیدرولوژیکی خاک از جمله ظرفیت آب
موجود خاک ،پژمردگی دائمی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
استفاده کرد .این نتایج میتواند در برآورد نقشه شماره منحنی که
یکی از روشهای اصلی برآورد رواناب است ،مورداستفاده قرار
گیرند .از طرف دیگر اندازهگیری این خصوصیات که دارای
تغییرپذیری نمائی باالیی هستند در سطح حوزه کار سخت و
زمانبر و پرهزینه و در بسیاری از مواقع غیر قابل انجام است؛ لذا

نبود این اطالعات در مدلسازی هیدرولوژیکی منجر به کمبود
اطالعات مکانی آنها میشود .همچنین از نقشههای توزیع اندازه
ذرات خاک و پارامترهای هیدرولوژیکی برای مدلسازی
فرآیندهای اکولوژیکی ایجاد برنامهریزی علمی و عملی بهمنظور
آبیاری متناسب کشاورزی با شرایط محلی و مدیریت صحیح منابع
آب میتوان استفاده نمود .از طرف دیگر این نقشهها میتواند
بهعنوان ورودیهای الزم در برآورد فرسایشپذیری خاک از طریق
مدلهای تجربی استفاده شوند .فرسایش خاک یک مشکل اساسی
در مناطق خشک و نیمهخشک ایران است .نقشه ذرات خاک با
قدرت تفکیک مکانی باال ،اطالعات کلیدی و ارزشمندی از مقدار
فرسایشپذیری خاک ارائه خواهند کرد که این نتایج برای ارزیابی
میزان و خطر فرسایش خاک ضروری میباشند .در صورت در
اختیار بودن این اطالعات ،امکان مدیریت صحیح منابع (مراتع و
جنگلها) در سطح حوزههای آبخیز فراهم میشود .از طرف دیگر
اطالعات مکانی ذرات خاک برای ارزیابی خطرات زیستمحیطی
ناشی از شسته شدن آالیندهها و توسعه راهحلهایی برای اصالح
آلودگی خاک را فراهم میکنند .در کل این نقشهها کلید اساسی
و پایهای در مدیریت حوزههای آبخیز است .تعیین عدم قطعیت
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4830 منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با شماره قرارداد
 بدین وسیله نویسندگان مقاله از حمایت مالی.تامین شده است
.اداره کل مذبور کمال تشکر را دارند
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

این نقشهها میتواند برای بهبود کیفیت نقشه از طریق بهبود نقاط
نمونهبرداری خاک مفید واقع شود؛ زیرا مناطق با عدم اطمینان
.زیاد معموالً نیاز به جمعآوری نمونههای جدید دارند
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