ספריה ספקטרלית לאומית של קרקעות
לינק לאתר באנגלית https://gisproxy.mgtech.co.il/rd/aken-
לינק לאתר בעברית https://gisproxy.mgtech.co.il/rd/akhe -

רועי אגוזי ,ירון עוגן ,גיל אשל ,איל בן דור

ספרייה ספקטרלית לאומית של קרקעות
)(National Soil Spectral Library
• בינואר  2017החל פרויקט משותף של המעבדה לחישה מרחוק באוניברסיטת תל אביב
והתחנהלחקר הסחף ,במשרד החקלאות של הקמת ספרייה ספקטרלית לאומית של קרקעות
) (National Soil Spectral Libraryשתכלול מידע כימי-פיזיקלי-ספקטרלי של קרקעות מרחבי
הארץ .
• הקמה של ספרייה ספקטרלית לאומית של קרקעות תתרום לתחומים סביבתיים רבים ,כגון
חקלאות ,שמירת הסביבה ותכנון.
• הספרייה תהיה נגישה לציבור הרחב ) (open accessכך שכל אחד יכול לגשת ולהשיג את
הפרטים הרצויים.

GSP, FAO

ספרייה ספקטרלית לאומית של קרקעות
)(National Soil Spectral Library
• בהובלת מספר חוקרי קרקע
מרחבי העולם ,ספריות
ספקטרליות לאומיות של
קרקעות קמות במדינות רבות.
איל בן-דור ,יחד עם חוקרים
נוספים ,הציעו גם הקמתה של
ספריה גלובלית של קרקעות,
יחד עם פרוטוקול מדויק לטיפול
בקרקעות כדי ליצור ספריות
בסטנדרט אחד ויכולת השוואה
מדויקת בין מדינות.

מטרות הפרויקט
• הקמת מאגר קרקעות לאומי מאורגן ,מאוחד ,ומסודר למחקר ,לימוד ובקרה של קרקעות
ישראל.
• הקמת בסיס מידע דיגיטלי רחב ונגיש של קרקעות ישראל הכולל מידע כימי-פיזיקלי-
ספקטרלי.
• הקמת מערכת כריית מידע ממוחשבת אינטראקטיבית שתנתח נתונים מבסיס המידע עבור
אזורים גיאוגרפיים נדרשים.
• בניית מערכת עדכון רב שנתית של הספרייה הספקטרלית
• בניית פורטל אינטרנטי בו כל משתמש יוכל להפיק מידע מרחבי אודות אזורים גיאוגרפיים
נבחרים בצורה חופשית ואוטומטית ללא צורך בעבודת שדה יקר וסיזיפי.

כמה נתונים...
 הספרייה תכלול  4000דגימות כבסיס ,ותתרחב עם השנים.
 כל הדגימות הפיסיות יאוחסנו במחסן קרקעות ביד אבנר ,אליו יוכלו לגשת חוקרים ולמצוא את הדגימות בעזרת קוד
 QRשישויך לכל דגימה.
 פרמטרים שניתן למצוא בספרייה כוללים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

נ״צ מדויק
קוד ייחודי לאומי
מיון הקרקע לפי  WRBוUSDA-
מרקם )אחוזי חול ,סילט ,וחרסית( בשקילה ובדיפרקציה
אחוז קלציום קרבונט )גיר(
מוליכות חשמלית
תכולת פחמן אורגני
תכולת חומר אורגני
חנקן כללי
יחס N/C
נתונים ספקטרליים

איסוף קרקעות ממקורות שונים ודיגיטציה של נתונים
קיימים
א

ב

תהליכים באיסוף וקיטלוג
דגימות קרקע

ג
ד

איסוף קרקעות ממקורות שונים ודיגיטציה של נתונים
קיימים

עבור כל דגימת קרקע שנאספה קיימים נתונים כימיים-פיזיקליים-
גיאוגרפיים מסוימים בדוחות וספרי החוקרים .נתונים אלו הוכנסו
למאגר המידע הדיגיטלי ,כאשר לכל דגימה שויך שם וקוד .בנוסף,
קאורדינטות הומרו לרשת .WGS-84

ביצוע מדידות ספקטרליות
כל המדידות מתבצעות במעבדה לחישה מרחוק
באוניברסיטת תל אביב באמצעות ספקטרומטר של חברת
 .ASD Inc.הספקטרומטר מורכב משלושה גלאים בעלי
רזולוציה ספקטרלית של  1מ"מ אשר מספקים  2151ערוצים
בתחומי ה 0.35-1.0) VNIR -מיקרון(1.0-1.79) SWIR1 ,
מיקרון( ו 1.8-2.5) SWIR2 -מיקרון( .כל המדידות מתבצעות
לפי פרוטוקול מדידה מוקפד כדקלמן:
 .1קליברציה של החישן באמצעות ) white referenceפעם
אחת(
 .2מדידת קרקע  Lucky Bayכמדידה לסטנדרטיזציה של
שאר המדידות ) 3פעמים(
 .3מדידה של חמש דגימות קרקע )כל אחת  3פעמים(
 .4מדידה חוזרת של  3) Lucky Bayפעמים(
 .5סגירת מקצה מדידה באמצעות מדידת white reference
)פעם אחת(

המרת המדידות לספריה ספקטרלית והקמת
בסיס מידע דיגיטלי

א

ב

ג

לאחר סיום המדידות ,מתבצע
תיקון לפי חיישן SWIR-1
)מיצוע המדידות לפי טווח
האמצעי( של כל מדידה בתוכנת
ספריה
ונוצרה
MatLab
ספקטרלית באקסל עם נתונים
ספקטרליים לאורכי גל 350-
 2500מיקרון .בנוסף ,נבנות
ספריות ספקטרליות בתוכנת
) Enviתמונה  (4את הנתונים
הספקטרליים משייכים לנתונים
הנמצאים
הכימיים-פיזיים
בבסיס מידע דיגיטלי המאפשר
מיון ושליפה מהירה של נתונים
על פי תכונה או סוג הקרקע.

)OM (%

)Sand (%

)CaCO3 (%

)Clay (%

מודלים גנריים לניבוי תכולת גיר ) 584) (CaCO3דגימות( ,חומר אורגני ) 283דגימות( ,חול ) 665דגימות(,
וחרסית ) 664דגימות( .מתוך המאמר
)Cluster-based spectral models for a robust assessment of soil properties (Ogen et al., 2019

הפקת מודלים
כמותיים
ראשוניים
לאחר איסוף הדגימות וקיטלוגן,
ביצוע של כ 10,000-מדידות
המידע
למאגר
והכנסתן
הדיגיטלי ,החל שלב העיבוד
של הנתונים .בעזרת מאגר
מידע דיגיטלי מרוכז ואחיד ,ניתן
להפיק מודלים באופן חסכוני הן
בזמן והן בתקציב .עד כה,
הופקו מודלים סטטיסטיים
לניבוי
ראשוניות
ואנליזות
תכונות קרקע כגון :מרקם
)חרסית ,סילט ,וחול( ,גיר
) ,(CaCO3ותכולת חומר
אורגני.

הפקת מודלים כמותיים ראשוניים

רכישת מדידות ספקטרליות בתחום
התרמי למיון מנרלוגי של הקרקעות
R² (test)

RPD

RMSEP

# samples
(total)

# samples
(test)

Clay (% wt.)
Thermal

0.57
0.83

1.53
2.06

13.4
6.73

895
82

220
17

Silt (% wt.)
Thermal

0.66
0.63

1.71
1.15

7.31
7.26

908
83

222
17

Sand (% wt.)
Thermal

0.49
0.76

1.36
1.80

14.9
12.1

868
85

214
15

Clay – PSD (% V)

0.94

4.18

2.68

400

97

Silt – PSD (% V)

0.94

4.05

5.68

417

101

Sand – PSD (% V)

0.95

4.53

7.68

417

101

CaCO3 (%)
Thermal

0.74
0.70

1.91
4.10

7.23
5.08

798
86

197
20

Organic Matter (%)
Thermal

0.71
0.76

1.83
1.84

0.59
0.87

774
83

189
18

OC (%)
Thermal

0.80
0.65

2.24
1.63

0.28
0.46

547
83

133
18

N (%)

0.90

3.10

0.04

404

97

C:N ratio

0.63

1.66

1.87

361

87

EC (dS/m)
Thermal

0.49
0.76

1.28
1.38

1.10
1.45

841
83

207
19

CEC

0.90

3.24

5.89

356

86

P Olsan

0.66

0.89

27.3

444

106

K in CaCl2

0.63

1.64

35.2

299

72

Hygroscopic Water
Thermal

0.91

3.38

0.77

82

17

Quartz (%)
Thermal

0.91

3.29

7.10

84

17

בניית פורטל אינטרנטי לבסיס המידע אשר יפורסם
למשתמשים נבחרים

Israel Soil Archive
Application

Opening page

To make sure this opening page won’t
pop next time, Check this box and
click confirm.

The number of soil
sample currently
presented on the map.
Varys with scale

Default page

Filtering the
Soil sample
layer

The layer list. Allows
you to add or remove
layers

Additional
information
regarding
the Israeli
Soil Archive

Soil texture
classification of the
samples currently
presented on the map

Map tools, hover the mouse
over for description.

Choosing Depth or
Horizon (in the red
circle) will present the
desired information

Choosing the desired Soil
classification.

Soil Sample data
Clicking the gray arrow will
present the QR code

Clicking on each red circle will
open a soil sample data
window, scroll down for rest of
the data.
Clicking the Zoom to will open
the plot in a different page.

Default page

Change the size of the
each panel by moving the
black border line.

You return to the original
scale click on the original
screen size icon.

There are six panels in the
default page. You can open
each one to full screen by
pressing on the full size icon.

Selected samples presentation
Choosing one of the values on the
column chart on each panel will
highlight the samples with the
selected value on the map.

Layers selection
Selected layers will be
presented as checked.
Layers written in light
gray will be active from a
certain scale.
The number of samples
will change according to
the scale.

Pressing on the Legend
icon will present it.

Soil Sample attribute table

Click here to hide
the attribute table

Click here to open the soil
sample attribute table

Soil Sample attribute table
Choosing the ‘filter’
option allows you to
add a new expression
or a new series of
expression.

Choosing the
‘Show/Hide
columns‘ option will
open a menu on
the right side of the
table.

Filtering data from the Soil
Sample layer

To open the
filtering menu press
on the > icon next
to the preferred
parameter.

Choosing a value
will show the
relevant samples on
the map.

Layer data filtering

Choose one of
the layers

Press the ‘Add
expression’ button
to add an
expression. Press
again for another
expression

Press the ‘Add set’
button to add a
series of
expressions to the
selected layer.

Pressing the funnel icon
will open the layer
filtering window.

Choose the setting icon
so you can change the
input type from value
(default) to Unique.
This will allow you
select the input from a
list.
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