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برونیابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش جنگل تصادفی در
منطقۀ خشک ایران مرکزی (فاریاب-کهنوج)
 مهرناز نیستانی؛ دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 فریدون سرمدیان*؛ استاد گروه مهندسی علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 اعظم جعفری؛ استادیار دانشکدۀ مهندسی کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 علی کشاورزی؛ استادیار گروه مهندسی علوم خاک ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
در نق شهبرداری رقومی ،قوانین حاکم در بیان ویژگیها و انواع خاکها را می توان با ا ستفاده از تعیین روابط خ صو صیت تحت مطالعه-
متغیرهای پیشبینی کنندۀ محیطی و روشهای مدلساازی کّیی و دددی ،اساتاران نّود در نتیجه ،قوانین ایجاد شاده از این روابط،
قابل ب سط و برازش به موقعیتهای با شرایط م شابه میباشند که از آن تحت دنوان برونیابی یاد می شود در مطالعۀ حا ضر ،دستیابی
به نقشۀ رقومی خاک در منطقه ای که فاقد هرگونه اطالدات خاک است (منطقۀ پذیرنده) ،برونیابی با بهکارگیری مدل جنگل تصادفی
از منطقۀ دارای اطالدات خاک (منطقۀ مرجع یا دهنده) مورد بررساای قرار گرفت منطقۀ فاریاش شااارسااتان کانون به دنوان منطقۀ
مرجع و منطقۀ کانون به دنوان منطقۀ پذیرنده انتااش گردید تشاابه فاکتورهای خاکساازی دو منطقۀ مرجع و پذیرنده با اساتفاده از
شاخصهای تشابه اقلیّی ،پستی و بلندی ،زمین شناسی و شکل زمین بررسی گردید در گام ناست ،مدل جنگل تصادفی به منظور
تعیین ارتباط کالس های خاک با متغیرهای محیطی در منطقۀ مرجع اساااتفاده گردید نتایا حاصااال از برازش این مدل در منطقۀ
مرجع دقت کلی  %88و کاپا  0/77را نشااان می دهد با توجه به دّلکرد مناساام مدل در منطقۀ مرجع و شااباهت دو منطقه ،امکان
اساتفاده از رابطۀ کالس های خاک و متغیرهای محیطی اساتاران شاده در منطقۀ پذیرنده وجود دارد نتایا حاصال از برونیابی دقت
کلی  %81و کاپا  0/61را در تاّین کالسهای خاک منطقۀ پذیرنده نشاان می دهد در نتیجه دساتیابی به نقشاۀ کالس خاک منطقۀ
پذیرنده با صااره هنینه و زمان به مراتم کمتری بودهاساات ،لذا میتوان برونیابی را به دنوان روشاای کارآمد در تاّین و پیشبینی
کالس خاک در مناطق فاقد اطالدات معرفی کرد
کلید واژگان :نقشهبرداری رقومی ،منطقۀ مرجع ،منطقۀ پذیرنده ،برونیابی ،مدل جنگل تصادفی ،کالس خاک
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 .1مقدمه
براساس تعریف سازمان کشاورزی ایالت متحدۀ آمریکا
[ ]28شاااناساااایی خاک ،ویژگیهای خاک را در منطقۀ
مطالعاتی تشاااریی میکند و براسااااس یب طبقهبندی
اساااتاندارد آن ها را طبقهبندی مینّاید ،بهگونهای که
مرزبندی واحدهای خاک را مشااااص کرده و در ناایت
الگوی رف تاری آن ها را پیشبینی مین ّا ید در نتی جه
کاربریهای گوناگون از خاک و نحوۀ مدیریت اراضااای در
طرح برنامهرینی و اجرای مطالعات مدنظر قرار میگیرد
این فعالیتها که با هده شناسایی و طبقهبندی خاکهای
موجود در یااب منطقااه انجااام میگیرنااد ،تحاات دنوان
نقشهبرداری خاک بیان میشوند []2۴
در گذشته با استفاده از نقشه برداری مرسوم ،اطالداتی
درمورد تغییرات مکانی خاک فراهم شااده اساات که اغلم
در سااطی جنایات و دقت خصااوصاایات خاک محدودیت
دارند []31؛ ازطرفی ،روش نق شهبرداری مر سوم و سنتی
پرهنینه و زمانبر میباشاااد و قابلیت باز تولید هم ندارند
تکنولوژی نقشااهبرداری خاک در طی دو دهۀ گذشااته از
مرحلۀ پروسۀ تایۀ نقشههای کاغذ محور به سّت پروسۀ
نق شهبرداری رقومی خاک سریعاً پی شرفت نّوده ا ست که
به سردت دادههای نق شۀ پایه را آنالین میکند و اطالدات
پیوسته از خصوصیات و انواع خاک را بهصورت کّیی تولید
مینّاید []5
اگرچه که این روش نقشاااهبرداری امروزه به صاااورت
اجرایی ا ست اما با این وجود هنوز نکات نا شناخته در این
روش برای نّایش باتر پروسههای الگوی سرزمین و خاک
وجود دارد []22
نقشاااهبرداری رقومی میتواند دیدگاه تازه و نوینی در
دلم خاک شناسی ایجاد نّاید و اطالدات تفصیلی در مورد
تغییرات جانبی و دّودی خاک ارا اه د هد ،بهطوری که
خاکشااناسااان را با سااؤاالت تحقیقاتی که در روشهای
سااانتی لحام نّیشااادند ،مواجه مینّاید [ ]17اما این
1

SCORPAN

بدان معنا نیساات که روشهای صااحرایی خاکشااناساای از
درجۀ ادتبار و کارایی ساقط می شوند ،بلکه بدین مو ضوع
اشاااره دارد که میتوان با اسااتفاده از این روش ،مطالم و
نتایا در مورد خ صو صیات و انواع خاکها ،تغییرات زمانی
و مکانی و پراکنش آنها در طول سااایّای اراضااای را به
صورت قابل فامتر در باشهای ماتلف در اختیار کاربران
قرار داد []32
تکنیب نقشهبرداری رقومی در سال  2003توسط مب
برتنی به صورت فرمول ارااه شده ا ست [ ]20این فرمول
تحت دنوان اسااکورپان1شااناخته میشااود و در حقیقت
تعّیم یافتۀ مدل  clorptاساات که توسااط ینی در سااال
 19۴1بهصااورت فرمول ارااه شاادهاساات [ ]20که در آن
فاکتورهای تشاااکیل دهندۀ خاک را نشاااان میدهد این
فرمول بهصورت زیر نّایش داده میشود:
Sc[x,y,~ t] or Sp[x,y, ~t]=f(s[x,y,~ t],c[x,y,~ t],
)o[x,y,~ t], r[x,y,~ t], p[x,y,~ t], a[x,y,~ t], n

در این ت ساوی  Scکالس خاک Sp ،خ صو صیت خاک،
 sبه دنوان خاک ا ست که شامل سایر خ صو صیات خاک
در نقطۀ مشاااهدهای میباشااد که تابعی اساات از  ،fتحت
دنوان تاابع پیشبینی کننادۀ خااک) c ،کاه نّاایاانگر
خصوصیات اقلیّی محیط در نقطۀ مشاهدهای میباشدo ،
موجودات زنده که شاااامل پوشاااش گیاهی و جانوری و
همچنین شااامل بشاار نین میباشااد r ،پسااتیوبلندی و
خصوصیات مربوط به سیّای اراضی است p ،مواد مادری
و سنگ شناسی a ،مربوط به سن و فاکتور زمان میباشد،
 nموقعیت مکانی اسااات و  tمربوط به زمان میباشاااد که
زمان به صااورت تقریبی بیان میشااود  x, yماتصااات
مکانی هرکدام از نقاط را بیان میکند []19
از آنجایی که در اساااتفاده از این روش ،قوانین حاکم
در ب یان ویژگی ها و انواع خاک ها براساااااس روش های
مدل سازی کّیی و دددی استاران می شود ،لذا میتوان با
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برونیابی مکانی گروه بنرگ خاک با استفاده از

اسااتفاده از قوانین حاصااله و برازش آنها به موقعیتهای
مشاااابه ،قوانین حاکم بر مناطق جدید که فاقد اطالدات
میبا شند را بهد ست آورد ،که تحت دنوان برونیابی از آن
یاد میشاااود ف ناوری برون یابی و یا با نام دیگر آن
هومو سول [ ]18در حقیقت نق شهبرداری رقومی ا ست که
هده آن تایۀ نقشاااۀ رقومی براسااااس برازش اطالدات
حاصاال از مناطق مطالعه شااده با لحام قرار دادن شاارط

محدودیت زمانی وجود داشااته باشااد و به تاّین کلی از
خصااوصاایات نیاز باشااد این روش کارآمد خواهد بود در
نتیجه تفاوت در شااااخص های مطالعات ماتلف نشاااان
می دهد که دقت مورد انتظار توساااط کاربران باید قابل از
استفاده از این روش در نظر گرفتهشود
نتایا مطالعات برونیابی ،با استفاده از دو روش مبتنی
بر نقشااهبرداری رقومی براساااس رگرساایون و زمینآماری

تشااابه در فاکتورهای خاکساااز و در مناطق فاقد اطالدات
میبا شد به دنوان مثال اگر برای یب منطقه نق شۀ خاک
تفصااایلی موجود باشااااد ( به دنوان منط قۀ مرجع) و
فاکتورهای تشااکیل خاک در این منطقه مشااابه با منطقۀ
دیگر با شد که اطالدات خاک برای آن کم ا ست و یا ا صالً
نقشاااۀ خاک ندارد ،مّکنترین راه برای این گونه مناطق
استفاده از تکنیب برونیابی است که اطالدات و یا مدل از

چند نقطهای تحت چارچوش ارااه شااده بهنام هوموسااول
[ ]18نشاااان داد ،درصاااورتیکه روابط حاکم در منطقۀ
مرجع و پذیرنده از قوانین یکساااانی تبعیت کنند ،کارآمد
می باشاااد و در مقایساااه بین دو روش در مطالعۀ آن ها
روشهای مبتی بر آمار چند نقطهای کارایی باتری نشااان
دادند []19
در مطالعهای [ ]1به بررسااای برونیابی با اساااتفاده از

مناطقی که حاوی اطالدات تفصاایلی هسااتند به اینگونه
مناطق (منطقه پذیرنده) برازش داده میشود
در راسااتای بررساای کارایی این روش در مطالعهای از
برون یابی به منظور تعیین کربن آلی خاک در مناطقی که

مدل رگر سیون الج ستیب چندجّلهای برای تایۀ نق شۀ
خاک در منطقۀ خشب واقع در ایران پرداختند [ ]1نتایا
مطالعۀ ای شان حاکی از دّلکرد منا سم برونیابی با دقت
 60%میبا شد که بدون صره هنینۀ ا ضافی میبا شد لذا

شرایط دسترسی به آنها دشوار است استفاده شد و نتایا
مشاااص نّود که اسااتفاده از مطالعات پیشااین مربوط به
مناطقی که در دساااترس قرار دارند به دلیل مشااااص
نّودن سااااختار ارتباطی متغیر هده-متغیرهای کّکی و
ای جاد مدل پیشبینیکننده در منطقۀ دهندۀ اطالدات و
برازش آن به منطقهای م شابه ،که د ستر سی به آن د شوار
است ،کارایی مناسبی دارد []۴
در مطالعهای به بررسااای برونیابی و تعّیم1مدلهای
پیو سته تغییرات مکانی) (CMSV2در تاّین خ صو صیات
فینیکی و شاایّیایی خاک برای پانهبندیهای مشااابه در
نقشاااه های خاک تفصااایلی در منطقۀ فرادنبه در ایران
مرکنی پرداخت ند ] [25ن تایا آن ها مشااااص نّود در
صاااورتی که د قت باال مورد ن یاز محقق باشاااد تکن یب
برونیابی قابل اساااتفاده نّیباشاااد ،اما در صاااورتی که

این روش درصاااورت انتااش مناسااامترین و مرتبطترین
متغیرهای پیشبینیکننده ،به دنوان راهی منا سم ،آ سان
و ساااریع در نّایش توزیع خاک برای نقاطی از ایران که
فاقد نقشۀ مطالعاتی و اطالدات میباشد دّل مینّاید
برا ساس مطالعات انجام شده ،ا ستفاده از نق شهبرداری
رقومی در م طال عۀ خاک در نواحی ماتلف ایران رو به
افنایش اساات ،با این وجود در بساایاری از مناطق به دلت
ددم د ستر سی و یا د شوار بودن د ستیابی اطالدات خاک،
فاقد هرگونه اطالدات و نق شههای خاک میبا شند از این
رو ،در این مطالعه دستیابی به نقشۀ رقومی خاک به کّب
فناوری برونیابی در سطی گروه بنرگ خاک با ا ستفاده از
مدل جنگل تصاااادفی در منطقۀ کانون از توابع اساااتان
کرمان را با اسااتفاده از برازش اطالدات بهدساات آمده از
منطقهای مطالعه شده و با درنظر گرفتن شرط ت شابه در
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فاکتورهای خاکساز در فاریاش از توابع استان کرمان ،مورد
بررسی قرار میگیرد

 .2روششناسی
 .1 .2منطقه مطالعاتی مرجع (فاریاب)
به منظور ان جام برون یابی الزم اسااات در اب تدا یب
منطقۀ حاوی اطالدات تفصیلی خاک مشابه با منطقۀ فاقد
اطالدات تعیین شااود که از آن تحت دنوان منطقۀ مرجع
یاد میشاااود منطقۀ مورد مطالعه با دنوان منطقۀ مرجع،
در باش فاریاش از توابع شارستان کانون واقع در استان
کرمان قرار گرفتهاساات (شااکل  )1حداکثر درجۀ حرارت
مربوط به تیر ماه ( 37/5درجۀ سانتیگراد) میباشد فصل
گرما در این منطقه از فروردین ماه آغاز میشاااود و تا ماه
آبان ادامه دارد؛ بهدبارتی دورۀ گرما در این منطقه بیش از
هشاات ماه به طول میانجامد و فقط در ماههای زمسااتان
درجه حرارت هوا کّی کاهش مییابد سردترین ماه سال
مربوط به دی ماه (13/6درجۀ سااانتیگراد) میباشااد که
الب ته در جه حرارت متوساااط این ماه باالتر از ده در جه
میباشاااد ،که این امر ناشااای از درغ جغرافیایی پااین،
آسّان صاه و بدون ابر و واقع شدن در مسیر توده هوای
گرم دارای من شأ حارهای و قرارگیری در منطقهای خ شب
و بیابانی می باشاااد بیشترین مینان بارندگی مربوط به
ماههای سرد سال (آذر ،دی ،باّن و ا سفند) میبا شد و
بارش در این ماهها نسابت به ماههای گرم ساال نوساانات
شاادیدی را نشااان میدهد میانگین بارش ساااالنه 1۴/26
میلیمتر می باشاااد رژیم رطوبتی حاکم در این منط قه
اریدیب و رژیم حرارتی ترمیب میباشد تشکیالت در این
منط قه در اکثر نواحی کوهسااا تانی شااا ّال و جنوش،
برونزدگی دارند و در نواحی دشاات به وساایلۀ آبرفتهای
دوران اخیر پو شیده شدهاند در ق سّتهای شّال شرقی
ناح یۀ کوهسااا تانی آ هب های مرمری شاااده هّراه با
امفیبولیت شااایت سااابن رنگ وجود دارد و به ساااّت
شااّالغربی بیشتر سااازندها فیلیت و ماسااه ساانگهای

دگرگون شاااده هّراه با کوارتنیت می باشاااند در ناحیۀ
کوهساااتانی جنوش دالوه بر ساااازندهای نام برده شاااده
سنگهای اولترابازیب هم حضور دارند قسّتهای دشت،
آبرفت های داد حاضااار شاااامل آبرفت های رودخانهای،
ماروطافکنه و مارنهای گچی نّایان هستند

 .2.2منطقه مطالعاتی پذیرنده (کهنوج)
شااارسااتان کانون به دنوان منطقۀ پذیرندۀ اطالدات
ا ستاراجی از منطقۀ مرجع انتااش شده ا ست ( شکل )1
در این منطقه سردترین ماه سال با  1۴/3درجۀ ساتیگراد
متعلق به ماه دی میباشااد و در اغلم ماههای سااال هوای
منطقه گرم و بسیار گرم میباشد و در ماههای زمستان هوا
معتدل میباشااد گرمترین ماه سااال را تیر ماه با میانگین
دمای  37/2درجۀ سانتیگراد به خود اختصاص داده است
بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی این شارستان در پاننده
سااال ،میانگین بارش ساااالنه  15/90میلیمتر میباشااد
بیشترین مینان بااارناادگی در ماااه دی و کمترین مینان
مربوط به شااااریور ماه میباشاااد رژیم رطوبتی و حرارتی
هّانند منطقۀ مرجع به ترتیم اریدیب ترمیب میباشد
قسااّت ادظم شااارسااتان کانون در حوزۀ آبرین غرش
جازموریان واقع شااادهاسااات قدیّیترین ساااازند منطقه
مجّودهای از سانگهای دگرگون شاده شاامل پشاتههای
کلریتی مرمر و سنگ آهب با مقداری از سنگهای رسوبی
آذرین میبا شد در شّال حو ضه گرانیت و در سّتهای
غرش و جنوشغرش گدازههای بازالتی و آهب میباشد

 .2.3متغیرهای محیطی
از نظر تئوری نقشاااهبرداری رقومی براسااااس رابطۀ بین
خصوصیات خاک و فاکتورهای خاکساز میباشد اما در دّل،
یب مشااااهدۀ خاکی منفرد به صاااورت یب نقطۀ مکاندار
معرفی میشاود و فاکتورهای خاکسااز مربوط به آن نقطه به
صورت برداری از ارزش پیکسل در تصاویر رستری چندگانۀ
آن معرفی میشاااود مرا حل معّول برای اساااتاران تابع
پیشبینیکنندۀ مکانی اساااکورپان براسااااس نقشاااهبرداری
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رقومی ،شاااامل تقسااایم کردن مشااااهدات خاک (نقاط
م شاهدهای) با فاکتورهای مدل ا سکورپان (ت صاویر ر ستری
فااکتورهاای مربوطاه در مقیاااس خااص) و آموزش تاابع
پیشبینی کن نده می باشاااد درحقی قت راب طۀ بین ن قاط

مشااااهداتی و متغیرهای مربوطه براسااااس تابع پیشبینی
کنندۀ آموزشی در نقاط مشاهداتی برقرار میشود متغیرهای
محیطی استفاده شده در جدول ( )1ارااه شده است

A

B

شکل  .1موقعیت منطقه مطالعاتی ( )Aمرجع و ( )Bپذیرنده در محدوده مطالعاتی و نقاط نمونهبرداری در هر سطح
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نوع

تعریف

نام متغیر محیطی

منبع متغیرهای استاراجی

متغیرهای محیطی

کّیی

ارتفاع ()m
شاخص سایهاندازی تپهها
شیم ()%
دّق دریه
شاخص هّواری دره با درجه تفکیب باال
شاخص باالی پشته با درجه تفکیب باال
انحنای پروفیلی
انحنای صفحه ای

dem

مدل رقومی ارتفاع

متغیرهای پستی و بلندی

کیفی

anhill
Sl
Valley.dept
MrVBF
MrRTF
PrCu
PlCu

شاخص نسبت پوشش گیاهی
شاخص رس
نسبت شوری
شاخص کربنات
شاخص آش سطی زمین

LSWI

نقشه ژاوفرم

Geof

متغیرهای بهکار برده شده در سه گروه برا ساس منبع
قرار میگیرند:
 1متغیر های محیطی مربوط به دوارغ پساااتی و
بلندی از نقشااۀ رقومی ارتفادی آلوس با رزلوشاان مکانی
 12/5متر
(وبسااایت آالسااکا فساایلیتی) اسااتاران شاادهاند با
استفاده از مدل رقومی ارتفاع دوارغ محیطی نظیر ارتفاع،
شاایم ،انحنای صاافحه ،انحنای پروفیل ،شاااخص هّواری
دره با درجۀ تفکیب باال ،شااااخص باالی پشاااته با درجۀ
تفکیااب باااال ،در محیط نرم افنار SAGA GIS 5.0.0
استاران شده است
 2تصااااویر ماهوارهای لندسااات به دلیل کیفیت باال،
ق ابلیت در دساااترس بودن و حجم کم و فرمتهای کّیی
برای تجنیه و تحلیل از برتری نسابی برخوردار میباشاند
به منظور ا ستاران و پردازش ت صاویر مربوطه ،از ت صاویر
ماهوارۀ لندسااات  8مربوط به  30اکتبر  2017اساااتفاده
گردید این ت صاویر از وب سایت ارت اک سپلورر [ ]33قابل
دستیابی میباشند شاخصهای استاران شده از تصاویر
ماهوارهای شااامل شاااخص گیاهی نساابی ،شاااخص رس،

RVI

ماهواره لندست ETM

متغیرهای سنجش از دور

CI
SR
Ca

نقشه زمین شناسی و لندفرم

نقشه ژاوفرم

شاخص شوری ،شاخص کربنات میباشند که با استفاده از
تصااااویر مربوط به با ند های ماهواره در محیط نرم افنار
 SAGA GISاستاران گردیدند
 3نقشۀ ژاوفرم ،به منظور تایۀ این نقشه از نقشۀ زمین
شنا سی برای جدا سازی واحدهای زمین شنا سی ا ستفاده
گردید با اسااتفاده از مدل ارتفادی رقومی نقشااه مربوط به
اشااکال اراضاای در محیط نرم افنار  SAGA GIS 5.0.0با
اسااات فاده از ابنار TPI based landform classification
اسااتاران گردید ،سااپا این نقشااه به هّراه نقش اۀ زمین
شااناساای با اسااتفاده از ابنار  intersectدر Arc GIS 10.4
برهم منطبق شااادند و در نتیجه نقشاااۀ تولیدی شاااامل
واحدهای مجنایی میباشاااد که هر واحد ساااطی لندفرم و
زمین شاناسای خاص خود را خواهد داشات در ناایت این
نقشااه را با اسااتفاده از ابنار  eliminateساااده گردید و به
شااکل ناایی خود در شااکل ( )2ارااه گردید توضاایحات
مربوط به شکل ( )2در جدول ( )2ارااه شده است
پا از آن که متغیر های محیطی بهمنظور ای جاد تابع
پیش بینی تعیین و ا ماده گرد ید ند در مرح لۀ ب عد ،مدل
کالیبره شااااده با ید به متغیر های کّکی محیطی و
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خصوصیات خاک نّونهبرداری شده در منطقۀ در دسترس
برازش داده شود تا نق شۀ پیشبینی خ صو صیات خاک در
منطقۀ مورد مطالعهای که در دسترسی قرار ندارد را بتوان
تا یه نّود در نتی جه ،نّونهبرداری باید بهگونهای ان جام
شود که قادر به نّایش تغییرات خ صو صیت تحت برر سی

خاک با شد اگر مدل ساخته شده بتواند هرگونه ساختار
مکانی محلی را مشاص نّاید،کیفیت پیشبینیهای مدل
بهطور طبیعی بیشتر به م ناطق در دساااترس(مرجع)
نندیب خواهد بود

شکل  .2نقشه ژئوفرم )A( :مرجع و ( )Bپذیرنده

در نتی جه ،با تشاااا به بیشتر بین دو منط قه ،ن تایا
برون یابی نین از قطع یت بیشتری برخوردار خواه ند بود
[ ]۴در این مطااالعااه نّونااه برداری براساااااس طرح
نّونهبرداری هایپرکیوش التین انجام شده ا ست بر ا ساس
این روش موقعیت مکانی تعداد نقاط نّونهبرداری براساس
توزیع متغیرهای محیطی و فاکتورهای خاکسااااز ،از پیش
تعیین می شود به این صورت که هر متغیر به تعداد نقاط

استفاده از این روش در منطقۀ فاریاش  78نقطۀ مشاهداتی
و در کانون به دنوان پذیرنده  26نقطۀ مطالعاتی به دنوان
نقاط مشاااهداتی حفر شاادهاساات (شااکل  )1پا از حفر
پرفیل ها تّامی مقاطع خاک براسااااس کتاش طبقهبندی
آمریکایی [ ]27تشاااریی گردیدند ساااپا بعد از ان جام
آنالینهای فینیکی و شیّیایی آزمایشگاهی تّامی خاکها
براساس کلید تاکسونومی خاک به روش آمریکایی تا سطی

مشاصه با فواصل مساوی تقسیم می شود و از هر فاصله
یب نقطه بهصاااورت تصاااادفی انتااش میشاااود تعداد
مشاااص بهدساات آمده برای هر متغیر (این تعداد برابر با
تعداد نقاط از پیش تعیین شدۀ نّونهها میبا شد) با دیگر

گروه بنرگ طبقهبندی شاادند تّامی متغیرهای محیطی
براساس سی ستم ماتصات  UTMبا دیتوم  WGS 1984و
 Zone 40تنظیم شااادهاند و بنرگنّایی تّامی تصااااویر
مربوطه برا ساس بنرگنّایی ت صویر مدل رقومی ارتفاع ،به

متغیرها جفت می شود ،به صورتی که پوشش کاملی از هر
متغیر ای جاد گردد و ت فاوت های مربوط به متغیر های
اسااتفاده شااده در سااطی منطقۀ مطالعاتی لحام شااود با

 12/5متر تبدیل شااادهاسااات در ناایت تّام متغیرهای
محیطی به منظور انجام فرآیند مدلسااازی در نرمافنار R
وارد شدهاند
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ژاوفرم

زمینشناسی

شکل زمین

واحد ژاوفرم

دالمت شکل زمین

واحد شکل زمین

دالمت زمینشناسی

زمینشناسی

al.5

5
۴
5
7

دشت
دره
دشت
مناطق با شیم زیاد

al

Sid

ltd.4

۴

دره

ltd

ltd.5

5

دشت

ltd

ltd.6

6

مناطق با شیم کم

ltd

ltd.7

7

مناطق با شیم زیاد

ltd

ba.5

5
7

دشت
مناطق با شیم زیاد

ba
ba

htd.5

5

دشت

htd

htd.6

6

مناطق با شیم کم

htd

htd.7

7

مناطق با شیم زیاد

htd

رسوبات رودخانهای
رسوبات شسته شده
رسوبات شسته شده
رسوبات شسته شده
ماروط افکنه های سطوح پااینی پیّونتها و رسوبات
تراس
ماروط افکنه های سطوح پااینی پیّونتها و رسوبات
تراس
ماروط افکنه های سطوح پااینی پیّونتها و رسوبات
تراس
ماروط افکنه های سطوح پااینی پیّونتها و رسوبات
تراس
مواد اوفیپلیتیب
مواد اوفیپلیتیب
ماروط افکنه های سطوح باالیی پیّونتها و رسوبات
تراس
ماروط افکنه های سطوح باالیی پیّونتها و رسوبات
تراس
ماروط افکنه های سطوح باالیی پیّونتها و رسوبات
تراس

Sid.4
Sid.5
Sid.7

ba.7

 .2.4تعیین تشابه
از آنجاییکه رابطۀ خاک-سااایّای اراضااای در منطقۀ
مطالعه ن شده برا ساس رابطۀ بهد ست آمده از منطقۀ مرجع
پیشبینی میشاااود درنتی جه ،م ناطق مرجع و یا ده ندۀ
اطالدات باید از این نظر که شرایط موجود در این مناطق تا
چه حد در مناطق پذیرنده اطالدات موجود میباشااد ،مورد
ارز یابی واقع شاااو ند تا بتوان از متغیر های محیطی قا بل
استفاده در روند پیشبینی مربوط به منطقۀ مرجع استفاده
نّود بهمنظور کاربردی ساااختن این هده بایسااتی شاارط
اساااساای برای انجام برونیابی ،وجود تشااابه بین دو منطقۀ
مرجع و پذیرنده ،ردایت گردد به منظور محقق سااااختن
این امر ،شباهت بین دو منطقه را میتوان با مقای سۀ آنها
از طریق هیساااتوگرام ،کالساااتر و یا غالب یت کالس و یا
روش هایی که انواع متغیر های کّکی بین دو منط قه را با

Sid
Sid

اساااتفاده از قیاس های کیفی و یا توساااط شااااخص های
اندازهگیری رسّی مورد سنجش قرار میدهد ،مورد ارزیابی
قرار داد در مطالعۀ حاضر ،به منظور تعیین تشابه دو منطقه
از روش دددی برای تعیین تشابه فاکتورهای خاکساز در دو
منطقه اسااتفاده شااد درصااورتیکه دو منطقۀ مطالعاتی از
نظر تشاااابه در فاکتورهای خاکسااااز با یکدیگر ارتباطی را
نتوانند نشاااان دهند ،به مننلۀ ددم کارایی روش مربوطه
خواهد بود متغیرهای مورد ا ستفاده بهمنظور تعیین ت شابه
شاخصهای ت شابه اقلیّی شامل متو سط بارندگی ساالنه،
متوسط درجۀ حرارت ساالنه ،متوسط درجۀ حرارت ماهانه،
متوساااط بارندگی ماهانه ،دورۀ مرطوش و دورۀ خشاااب
میباشاااند به منظور تعیین تشاااابه در پساااتیوبلندی از
شاخصهای ارتفاع ،شیم و شاخص خی سی ا ستفاده شده
اساات که قابل اسااتاران از مدل رقومی ارتفاع میباشااند
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زمینشااناساای که بیان کنندۀ مواد تشااکیل دهنده و ساان
سااطی زمین میباشااد از دیگر موارد در تعیین نوع خاکها
میباشد ،لذا با استفاده از نقشۀ ژاوفرم میتوان این دو مورد
و شکل سطوح پستیو بلندی را از نظر تشابه در دو منطقه
تحت بررساای قرار گرفت شاااخصهای گیاهی اسااتاران
شااده از تصاااویر ماهوارهای بهمنظور تعیین تشااابه پوشااش
گیاهی سطی زمین مورد استفاده قرارگرفتند.
تشااابه فاکتورهای خاکساااز دو منطقه را با اسااتفاده از
شاخص گوور [ ]11میتوان محاسبه نّود (معادلۀ  )1این
شااااخص ،تشاااابه بین دو منطقۀ  iو  jبا تعداد معین  pاز
متغیرهای بهکار برده شااده که توسااط دامنه از متغیرهای
مربوطه  kاستاندارد میشود محاسبه مینّاید:
معادلۀ 1

)

|𝑘𝑗𝑋|𝑋𝑖𝑘−
𝑘 𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟

𝑆𝑖𝑗 = 𝑝 ∑𝑝𝑘=1 (1 −
1

که در این معادله  pنّایانگر تعداد متغیرهای به کار
رفتهاسااات |𝑋𝑖𝑘 − 𝑋𝑗𝑘| ،به مننلۀ تفاوت مطلق متغیری
خاص در دو منطقۀ  iو  jمیباشااد و  Sijشاااخص تشااابه
است که دامنۀ بین صفر تا  1را خواهد داشت در صورتی
که فاکتورهای خاک ساز مقادیر نندیب به  1دا شته با شند
دو منطقه از نظر فاکتور مدنظر تشابه داشتهاند متغیرهای
کیفی مانند ژاوفرم ابتدا باید به نق شههای ر ستری تبدیل
شوند و به هر واحد ژاومورفیب کد مشاصی را اختصاص
داد تا بتوان شاااخص تشااابه گوور را برای آن تعیین نّود
اما از طرفی میتوان برای این گونه متغیرها از شااااخص
ژاکارد [ ]12اساااتفاده کرد (معادلۀ  )2تا تشاااابه را مورد
بررسی قرار داد:
معادلۀ 2

a

J = a+b+c

که در این معادله  aنّایانگر تعداد واحدهای حا ضر در
هر دو منطقه ا ست b ،تعداد واحدهایی که فقط در منطقۀ
 iحا ضر ه ستند و  cتعداد واحدهایی که فقط در منطقۀ j
حا ضر میبا شند این ضریم نین از  0تا  1متغیر ا ست که
 0به مننلۀ ددم تشاااابه و  1به مننلۀ تشاااابه کامل در دو
منطقه میباشااد در صااورتیکه دو منطقه فاقد تشااابه در

فاکتورهای خاکساااز باشااد به مننلۀ ددم کارایی برونیابی
در دو منطقه میباشد

 .2.5مددد سددددازی مکددانی و پی بینی کالس
گروهبزرگ خاک در فاریاب و کهنوج
پا از اث بات تشااااا به دو منط قه از نظر فاکتور های
خاکساز ،درگام بعدی نقشۀ رقومی کالس خاک در محدودۀ
مطالعاتی مرجع با اسااتفاده از متغیرهای محیطی مسااتقل
ارااه شده در جدول ( ،)1پیشبینی گردید درحقیقت ،مدل
ا ستفاده شده رابطۀ خ صو صیت تحت برر سی را در طول
سااایّای اراضااای ،با توجه به مقادیر مربوط به متغیرهای
محیطی و تغییرات آنها مورد بررساای قرار داده اساات در
این مطالعه ،برای پانهبندی کالس های خاک در ساااطی
گروه بنرگ ،کالس خاک به دنوان متغیر واب سته با ا ستفاده
از روش جنگل تصااادفی مورد پیشبینی قرار گرفته اساات
متغیرهای محیطی تحت دنوان متغیر مستقل که در فرآیند
پیشبینی مؤثر شااناخته میشااوند به دو صااورت کّیی و
کیفی می باشاااند و در این مطالعه تناا نقشاااۀ ژاوفرم به
صاورت متغیری کیفی اسات که ترکیبی از دو متغیر کیفی
شکل زمین و زمین شنا سی میبا شد ،به منظور مدل سازی
ا ستفاده شده ا ست و سایر متغیرها که کّیی میبا شند در
جدول ( ،)1مشاص شدهاند
مدل جنگل تصااادفی که در این مطالعه مورد اسااتفاده
قرار گرفتهاست ،یکی از ابنارهای موفق در زمینۀ داده کاوی
میباشد و قادر به پیشبینی انواع کالس خاک با استفاده از
هم متغیرهای کّیی و هم کیفی میباشااد [ ]2در این مدل
یب درخت طبقهبندی بر روی نّونههای آموزشااای برازش
داده می شود و بهجای آنکه یب درخت بنرگ با شد که در
انتاا هرس شااود ،تعدادی درخت مسااتقل و ضااعیفتر از
نّونههای م ستقل بهکار برده می شود ا ستفاده از این نوع
نّو نه ها در مدل جن گل تصاااادفی با دی میشاااود که
پیشبینیها کمتر به بیش برازش ح ساس با شد []30 ،10
در حدود دو سوم از م شاهدات به دنوان دادههای آموز شی
در سااااخت درختها انتااش خواهند شاااد و یب ساااوم
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باقیمانده از دادهها که در آموزش مدل ا ستفاده نّی شوند،
به دنوان خارن از سبد معرفی می شوند که درحقیت مینان
خطا و دقت مدل را نشااان میدهند [ ]23برای هر درخت
یب زیرمجّو دۀ تصااااادفی از متغیر های محیطی برای
تقساایمبندی گرهها در هر درخت بهکار برده میشااود []9
که منجر به هّبساااتگی کمتر م یان در خت های منفرد
می شود [ ]3در هر جنگل تعداد متغیرهای محیطی در هر
گره و ت عداد درخ تان توساااط محقق تعیین میشاااود با
استفاده از این مدل دو شاخص اندازهگیری اهّیت متغیرها
قابل دسااتیابی میباشااد :میانگین کاهش دقت ) (MDAو
م یانگین کاهش جینی م یانگین کاهش د قت براسااااس
ارز یابی متغیر های شااار کت کن نده در د قت پیشبینی
می باشاااد [ ]30میانگین کاهش در جینی ،میانگینی از
کاهش کلی در ناخال صیهای گره با تق سیم شدن مجّوده
دادهها بر روی تّامی درختها را اندازهگیری میکند []16
در حااالیکااه گرههااای انتاااایی خلوص باااالیی را ایجااد
میکنند ،یب متغیر مّکن اسااات میانگین کاهش جینی،
باالیی را نشان دهد []2
در مطالعۀ حاضاار ،مدلسااازی براساااس مدل جنگل
تصاااادفی در ساااطی گروه بنرگ ان جام گرف ته اسااات
مدلسااازی با این روش توسااط بسااته RandomForest
[ ]16موجود در نرمافنار  R 3.۴.3انجااام گرفاات 80%
داده های منطقۀ مرجع ( 62نقطۀ مشااااهداتی) به دنوان
دادۀ آموزشی جات ایجاد مدل به صورت تصادفی انتااش
شااد و از  20%دادهها ( 16نقطۀ مشاااهداتی) برای ادتبار
سنجی م ستقل مدل ساخته شده ا ستفاده گردید ادتبار
ساانجی با اسااتفاده از بسااتۀ  ithirموجود در نرمافنار R
انجام پذیرفت
در صااورت وجود تشااابه بین دو منطقۀ مرجع به دنوان
دهندۀ اطالدات خاک و منطقۀ پذیرنده (که در باش ۴،2
ارااه گردید) ،مدلهای اسااتاران شااده از منطقۀ مرجع که
دقت و دّلکرد مناسم را داشته باشند ،به منظور برونیابی
نّونه های شااااهد در منطقۀ پذیرنده مورد اساااتفاده قرار
میگیرند به این صورت که برا ساس روابط ا ستاران شده

متغیرهای محیطی و متغیر واب سته در منطقۀ مرجع ،سطی
مطالعاتی موجود در منطقۀ پذیرنده از نظر خصوصیت مورد
بررسی ،تحت پیشبینی قرار میگیرد

 .2.6اعتبارسنجی
در منطقۀ مرجع از  %80دادهها به دنوان دادۀ آموزشی
جات ایجاد مدل به صورت تصادفی انتااش شد و از %20
دادهها برای ادتبار ساانجی مسااتقل مدل ساااخته شااده
اسااتفاده گردید ادتبار ساانجی با اسااتفاده از بسااتۀ ithir
موجود در نرمافنار  Rتوساااط شااااخص های ادت باردهی
اسااتاران شااده از ماتریا اباام دقت کلی و ضااریم کاپا
انجام شااده اساات شاااخص دقت کلی ،میانگینی از دقت
طبقهبندی میباشااد و نساابت ساالولهایی که بهدرسااتی
طبقهبندی شدهاند به کل سلولهای موجود میباشد بیان
کنندۀ نسبت نقاطی است که بهدرستی پیشبینی شدهاند
به کل دادهها است و در حقیقت نسبت دناصر قطر اصلی
ماتریا اباام ) (ff, ttبه تعداد کل نقاط مورد پیشبینی
) (tt, ff, tf, ftمیباشد
معادلۀ 3

tt+ff
tt+ft+tf+ff

= OA

دنا صری که بهدر ستی پیشبینی شدهاند را با  ttو ff

مشاااص شاادهاند و دناصااری که به اشااتباه پیشبینی
شدهاند را بهصورت  tfو  ftنشان میدهند
این شااااخص احت ّال این که یب کالس تا چه ا ندازه
مّکن اسات به صاورت تصاادفی پیشبینی شاده باشاد را
نشااان میدهد ] [11به دبارتی مقدار دددی ضااریم کاپا
طبقهبندی را با حالتی که به صااورت تصااادفی طبقهبندی
شود را مقای سه میکند این شاخص هّی شه مقدار دددی
کمتر از دقت کلی را به خود اختصااااص میدهد کاپا برابر
 100به مننلۀ یب طبقهبندی کامالً صاااحیی میباشاااد و
کفایت باالی پیشبینی می باشاااد [ ]8و مقادیر بین  0تا
 100هر یب ساااطی معینی از این طبقهبندی را به خود
اختصاااص میدهد و مقادیر ضااریم کاپای منفی به مننلۀ
یب طبقهبندی کامالً تصاااادفی با نتایا بد میباشاااد []6
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مقادیر ضااریم کاپای باالی 0 /8نشااان دهندۀ توافق باالی
پیشبینی با م شاهدات میبا شد و مقادیر  0/۴تا  0/8توافق
متوساااط و هّچنین مقادیر کمتر از  0/۴توافق ضاااعیف را
برای پیشبینی حاصل از مدل نشان میدهد []7
معادلۀ ۴

po−pe

)Ka = (1−pe

 Poنسبت نّونههایی که بهدرستی طبقهبندی شدهاند
و  peاحتّال توافق تصاااادفی میباشاااد نتایا از  1تا 1-
میتوانند خود را ن شان دهند اگرچه معّوالً در دامنۀ  0تا
 1قرار میگیر ند و با افنایش م قدار تا نند یب  1ب یانگر
افنایش دقت میبا شد [ ]1۴دقت م شاهده شده ،به مننلۀ
جّع دناصااار قطری در ماتریا اباام میباشاااد و توافق
شانسی بیانگر دناصر غیر قطر اصلی میباشد []1
در منطقۀ پذیرنده ،هریب از نّونههای شاهد با دنوان
پیشبینی شده تو سط مدل مورد مقای سه قرار میگیرد و
پا از تشااکیل ماتریا اباام با اسااتفاده از بسااتۀ ithir
موجود در نرمافنار  ،Rمینان شاخصهای ادتباردهی دقت
کلی و کاپا تعیین میشود

نّودار ها را برای این دو منط قه نشاااان مید هد در این
نّودار خالصاااهای از م یانگین متغیر های اقلیّی فراهم
میشود که حاکی از تشابه در وقوع دورۀ مرطوش و خشب
حاکم در دو منطقه می باشاااد از آن جا که فاریاش فاقد
ای ستگاه هوا شنا سی میبا شد از نندیبترین ای ستگاه برای
تعیین خ صو صیات اقلیّی آن ا ستفاده شده ا ست برای
تعیین تشابه متغیرهای کّیی از شاخص گوور و متغیرهای
کیفی (ژاوفرم) از شاخص ژاکارد ا ستفاده شده ا ست و در
ناایت با میانگینگیری از مجّوع مقادیر ،شاااخص تشااابه
م شاص می شود مقادیر باالی این شاخص ،نندیب به ،1
حاکی از ت شابه بیشتر دو سطی مطالعاتی ا ست با اثبات
تشابه بین دو منطقه ،مدلسازی به منظور پیشبینی گروه
بنرگ خاک انجام شده است نتایا تعیین تشابه دو منطقه
در جدول ( )3م شاص شده ا ست میانگین کلی شاخص
تشااابه بین دو منطقه برابر با  0/83میباشااد که حاکی از
تشابه ساختاری در دو سطی مطالعاتی میباشد

 .3.2پی بینی کالسهددای گروه بزرگ خدداک
منطقه مرجع (فاریاب)

 .3نتایج
 .3.1تشابه فاکتورهای خاکساز دو منطقه مرجع و
پذیرنده
پا از آنکه تشاابه فاکتورهای خاکسااز شاباهت بین
دو منطقۀ مرجع و پذیرنده را به اثبات رسااااند ،در مرحلۀ
بعد میتوان بیان نّود که برونیابی قابل انجام میباشاااد
به جات تعیین ت شابه بین دو منطقه ،شاخصهای ت شابه
اقلیّی پسااتیوبلندی ،زمینشااناساای و شااکل زمین با
اسااتفاده از متغیر ژاوفرم و پوشااش گیاهی در دو منطقه
مورد اسااات فاده قرار گرفت ند از آن جا که اقلیم یکی از
فاکتورهای تأثیرگذار در نوع کالس های خاک می باشاااد،
برای تعیین تشابه دالوه بر محاسبۀ شاخص تشابه گوور از
نّودار اقلیّی والتر نین اسااتفاده شاادهاساات شااکل ()3

در گام اول پا از تعیین تشاااا به دو منط قه ،راب طۀ
پیشبینی کنندۀ کالس خاک با توجه به نقاط مشاااهداتی
در منط قۀ م طال عاتی فار یاش و متغیر های محیطی طی
مدل سازی جنگل ت صادفی ا ستاران شده ا ست در این
مطالعه به منظور پیشبینی گروه بنرگ خاک های منطقۀ
مطالعاتی ،مدل جنگل تصااادفی توسااط  62نّونۀ شاااهد
موجود در منطقۀ مرجع با اسااتفاده از متغیرهای محیطی
ذکر شده ،برازش داده شد هّانطور که شکل ( )۴مربوط
به نقشاااۀ ژاومورفولوژی فاریاش نشاااان میدهد ،منطقۀ
مرجع در قساّتهای شاّالی توساط ماروطه افکنههای
مربوط به کوه پا سفید در شّال فاریاش آغاز و در ق سّت
جنوبی به ماروط افکنههای منشااعم شااده از کوه شاااه
منتای می شود حدفاصل سطوح ماروط افکنهای ،سطوح
اراضاای مربوط به دشاات دامنهای و سااطوح پالیایی قرار
دارند در ساااطوح پالیایی به دلت حضاااور مقادیر باالی
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نّب ،کشت و کار با محدودیت مواجه است درحالیکه در
سااطوح باالیی آن که مربوط به دشاات دامنهای میباشااد
ک شاورزی رایا میبا شد در نق شۀ پیشبینی شده تو سط
مدل جنگل تصااادفی (شااکل  )5چاار گروه بنرگ خاک
شاااا مل توری اورتنتن ،هاپلوکلسااا یدز ،هاپلوکّب یدز و
هاپلو سالیدز موجود میبا شد سطوح ا شغال شده تحت
لندفرم ماروط افکنه با گروهبنرگ توریاورتنتن مشاااص

دنوان هاپلوکّبیدز ن سبت به سایرین کمتر بوده ا ست لذا
در پیشبینی گروهبنرگ خاک توسط مدل جنگل تصادفی،
سااطی کمتری را بهخود اختصاااص دادهاند که در محدودۀ
انت اای ماروط افک نه د یده میشاااو ند ن تایا حاصاااالز
پیشبینی مدل جنگل تصااادفی بر نقاط ادتبارساانجی در
منطقۀ مرجع ،دقت کلی  %88و کاپا  0/77را نشاااان داد
شاخص کاپا مؤید ددم تصادفی بودن طبقهبندی میباشد

میشااوند سااطوح مربوط به دشاات دامنهای را گروهبنرگ
هاپلوکل سیدز ا شغال نّودها ست با کاهش شیم منطقه و
متّایل شدن از سطوح د شت دامنهای به سطوح پالیایی
منطقۀ مطالعاتی ،گروه بنرگ هاپلو سالیدز پدیدار می شود
و خاک های این ساااطوح تحت این گروهبنرگ پیشبینی
می شوند از آنجایی که تعداد نّونههای شاهد خاک تحت

م قادیر نند یب به یب این شااااخص مؤ ید توافق باالی
پیش بینی و حاکی از ددم تصاااادفی بودن طب قهب ندی
میباشد کاهش این شاخص در محدودۀ  0/7تا  0/۴مؤید
توافق متوساااط پیشبینی و مقادیر کمتر از  0/۴حاکی از
تصادفی بودن پیشبینی میباشد []7

شکل .3نمودار اقلیمی والتر در دو منطقۀ مرجع و پذیرنده
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جدول  .3شاخص تشابه متغیرهای کمکی در دو منطقۀ مرجع و پذیرنده
متغیرهای کّی

متوسط شاخص مربوطه درفاریاش

متوسط شاخص مربوطه در کانون

شاخص تشابه
|𝑘𝑗𝑋|𝑋𝑖𝑘−

گوور

𝑘 𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟

1−

شاخص های پستی و بلندی
ارتفاع
شیم
شاخص خیسی
شاخص اقلیّی

668/8۴1
0/081
5/072

53۴/56
0/062
5/398

0/86
0/98
0/93

درجه حرارت ساالنه
بارندگی ساالنه
درجه حرارت ماهانه

26/5
1۴

26/9
15/9

0/98
0/87

JAN

13/6
16/1
21/۴
26/7
32/9
36/3
37/5
36
33/2
28/۴
20/5
15/2

1۴/3
17/2
21/5
27/6
33/2
36/5
37/2
36
33/2
28/5
21/6
16/1

0/95
0/93
0/99
0/96
0/99
0/99
0/99
1
1
0/99
0/9۴
0/9۴

21/83
53/35
3۴/53
19
1/1۴
0/5
1/26
6/80
۴/065
2/67
8/29
17/66

۴9/1۴
۴2/5۴
3۴/19
5/6۴
1/73
3/73
2/95
9/21
1/۴1
3
6/87
30/38

0/22
0/80
0/99
0/33
0/95
0/61
0/69
0/65
0/3
0/92
0/82
0/36

FEB
MAR
APR
MAY
JUNE
JULY
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

بارندگی ماهانه
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUNE
JULY
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

شاخص پوشش گیاهی
pvi
ndvi

-3805/986

-3655/033

0/0907

0/1006

0/96
0/86

متغیرهای کیفی
ژاکارد

𝑎
𝑐𝑎+𝑏+

ژاوفرم

0/71

میانگین شاخص تشابه

0/83

=𝐽
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A

B

شکل  .4نقشه ژئومورفولوژی( :الف) مرجع و (ب) پذیرنده

جدول  .4واحدهای جداشده نقشه ژئوموروفولوژی مربوط به (الف) مطقه مرجع ،فاریاب و (ب) منطقه پذیرنده (کهنوج)
کد

سطی ژاومورفیب

زمین شناسی

شکل زمین

سیّای راضی

شّاره

PL111

سطوح با شوری باال

رسوبات شسته شده

سطوح نّکی و رسی

پالیا

1

PL112

سطوح نّکی

رسوبات شسته شده

سطوح نّکی و رسی

پالیا

2

PL113

سطوح رسی کشت شده

رسوبات شسته شده

سطوح نّکی و رسی

پالیا

3

Pi111

قسّت باالیی ماروطافکنه فعال

تجّعات فوق بازی و سرپنتاین

ماروطافکنه

پیدمونت

۴

Pi112

سطوح میانی ماروطافکنه

تجّعات فوق بازی و سرپنتاین

ماروطافکنه

پیدمونت

5

Pi113

قسّت تحتانی ماروطافکنه فعال

تجّعات فوق بازی و سرپنتاین

ماروطافکنه

پیدمونت

6

Pi121

قسّت تحتانی ماروطافکنه فعال

تجّعات اهب ،میکا ،امفیبول ،شیست و سندستون

ماروطافکنه

پیدمونت

7

Pi211

دشتهای کشت شده با شیم زیاد و خاک کم دّق

تجّعات اهب ،میکا ،امفیبول ،شیست و سندستون

دشت

پیدمونت

8

Pi212

دشتهای کشت شده با شیم کم و خاک دّیق

تجّعات اهب ،میکا ،امفیبول ،شیست و سندستون

دشت

پیدمونت

9

Pi213
Pi214

دشتهای کشت شده با شیم کم و خاک دّیق و شوری
باال

تجّعات اهب ،میکا ،امفیبول ،شیست و سندستون

دشت

پیدمونت

10

دشتهای کشت شده با شیم زیاد و خاک کم دّق

تجّعات اهب ،میکا ،امفیبول ،شیست و سندستون

دشت

پیدمونت

11

براساااس آنچه بیان گردید منطقۀ مطالعاتی سااطوح
متنودی از شااکل زمین را نشااان میدهد و تنوع خاکها

اسااتفاده شااده بود ،نتایا این پیشبینی حاکی از توانایی
بیشتر این متغیر در پیشبینی گروه بنرگ خاک بر اساس

ناشای از اشاکال متنوع اراضای میباشاد که این مطلم را
میتوان بر اساس متغیرهای مام استاراجی از مدل سازی
نین دریافت نّود از آنجایی که نق شۀ ژاوفرم در مجّوده
متغیر های مسااات قل برای پیشبینی گروه بنرگ خاک

شاخص کاهش میانگین دقت ا ستاران شده تو سط مدل
جنگل تصادفی میباشد و شاخص کربنات کلسیم ،نسبت
شااوری و مدل رقومی ارتفادی به ترتیم مراتم پااینتر را
به خود اختصاص دادهاند (شکل )6

برونیابی مکانی گروه بنرگ خاک با استفاده از

شکل  .5نقشۀ پیشبینی شده گروه بزرگ منطقۀ مرجع

شکل  .6اهمیت متغیرهای استفاده شده با استفاده از شاخصهای میانگین کاهش دقت )(Mean Decrease Accuracy

و میانگین کاهش جینی ) (Mean Decrease Giniاستخراج شده از جنگل تصادفی
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در نتیجه پ ستی و بلندی را میتوان از جّله مامترین
فاکتور خاکسااااز این منط قه دانسااات و مؤ ید اهّ یت
ژاومورفولوژی و پساااتی و بلندی و فرآیندهای مربوط به
آن ها در ت کا مل و ت ّاین خاک های مربو طه در منط قۀ
مطالعاتی میباشاااد چنانچه [ ]10نقشاااههای پساااتیو
بلندی را به دنوان باترین تاّینگر برای مدل های خود
جات پیشبینی کالس های خاک در منطقۀ زرند کرمان

نقطۀ مشااااهداتی در منط قۀ پذیرندۀ مطالعه شاااده و به
دنوان نّونۀ شااااهد مورد پیشبینی قرار گرفت نقشاااۀ
برونیابی این ناحیه در شکل ( )7ن شان داده شده ا ست
سه گروه بنرگ خاک شامل توری اورتنتن ،هاپلوکلسیدز و
هاپلوسالیدز توسط این مدل پیشبینی شدهاند هّانطور
که مشاااص اساات هّانند منطقۀ مرجع سااطوح تحت
فعالیت ماروط افکنه تحت دنوان توریاورتنتن پیشبینی

معرفی کردند

شدهاند با کاهش شیم منطقه در سطوح دشت دامنهای،
گروهبنرگ هاپلوکل سیدز پیشبینی شد و سطوح با شیم
مالیم و پساات هّراه با شااوری باالتر پا از آن با دنوان
گروهبنرگ هاپلوساااال یدز مورد پیشبینی قرار گر فت از
آن جایی که گروهبنرگ هاپلوکّب یدز در منط قۀ پذیر نده
هّانند منطقۀ مرجع از تعداد نّونه کافی برخوردار نبوده
اساااات ،لذا این مدل قادر به پیشبینی آن در منط قۀ

 .3.3برونیابی
از آنجا که مدل جنگل تصااادفی اسااتاران شااده در
منطقۀ مرجع در ساااطی گروه بنرگ دّلکرد مناسااابی را
نشااان میدهد (دقت کلی  %88و کاپا  )0/77در نتیجه از
این مدل به منظور پیشبینی گروه بنرگ خاک منط قۀ
پذیرنده در کانون اساااتفاده گردید برای این منظور 26

پذیرنده نین نبوده است

شکل  .7نقشۀ برونیابی شدۀ گروه بزرگ خاکهای منطقۀ پذیرنده

[ ]26نین در مطالعۀ خود به این مو ضوع ا شاره نّودند

که مشاااا هدات با فراوانی کمتر از شاااانا کمتری در

برونیابی مکانی گروه بنرگ خاک با استفاده از

پیش بینی توسط مدل جنگل تصادفی برخوردار هستند با
این حال نتایا حاصاال از برونیابی مدل اسااتاران شااده
منطقۀ مرجع در این سطی دقت کلی  %81و کاپا  0/61را
نشان میدهد که با توجه به مطالم ذکر شده در باال توافق
منطقی با وجود ددم اسااات فاده از نّو نه های موجود در
منطقۀ پذیرنده جات پیشبینی را نشان میدهد

 .4بحث و نتیجهگیری
با برازش روابط ایجاد شااده در سااطی مرجع به سااطی
پذیرنده ،نتایا نشان داد که از دقت پیشبینیها نسبت به
سطی مرجع اندکی کا سته شده ا ست که البته دلیل آن
ددم اساااتفاده از متغیرهای محیطی در ساااطی پذیرنده
میباشااد اما به دلت ردایت شاارط تشااابه در دو منطقه،
مدل های اساااتاراجی در این ساااطی به خوبی قادر به
پیشبینی کالسهای خاک در سطی پذیرنده میباشد
از آن جایی که با کاهش ساااطی طب قهب ندی تنوع در
کالسهای خاک بی شتر می شود ،از طرفی افنایش تنوع و
غیریکنواختی در کالس های خاک یکی از فاکتور هایی
اساات که بادی پیچیدگی و دشااواری نقشااهبرداری خاک
می شود لذا هرچه تنوع و تغییرات کالسهای خاک بیشتر
با شد ،ت شایص و تّاین انواع کالسهای خاک بهخ صوص
در ساااطوح طبقهبندی پااین که تنوع کالس ها منوط به
پرو سههای ت شکیل خاک نین میبا شد ،به ساتی صورت
میگیرد از اینرو مدلهایی مانند جنگل تصاااادفی که از
روابط پیچیدهتری بهمنظور شناسایی و پیشبینی استفاده
می ن ّای ند ،ن تایا با ادت بار و قطع یت باالتری را ارا اه
میدهند از طرفی درصورتیکه مدل ایجاد شده در منطقۀ
مرجع قطعیت باالتری را نشاااان دهد از توانایی بیشتری
در جات پیشبینی خصااوصاایت تحت بررساای در منطقۀ
پذیرنده نین برخوردار خواهد بود
با توجه به مطالعات انجام شااده و نتایا بهدساات آمده
مشاااص میشااود در مطالعۀ حاضاار با وجود آن که دو
منطقۀ مرجع و پذیرنده با یکدیگر فاصاالۀ مکانی دارند اما
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با توجه به نتایا حاصااال از تشاااابه دو منطقه ،مدلهای
اسااتاراجی از منطقۀ مرجع قابلیت پیشبینی کالسهای
خاک در منطقۀ پذیرنده را بهخوبی و بدون صاااره هنینۀ
مالی و زمانی اضافه نشان میدهند بهطوریکه در مطالعۀ
انجام شده در ایران ،بهمنظور برر سی برونیابی ،با برازش
مدل استاراجی از منطقۀ زرند به شارستان بم در استان
کر مان ،د قت کلی  0/59و ضااار یم کا پا  0/۴7را با
بهکارگیری مدل رگرساایون الجسااتیب چندجّلهای در
ساااطی گروه بنرگ گنارش نّودها ند [ ]13ولساااکی و
هّکاران ( ،)2017از مدل سازی درخت تصّیم در منطقۀ
مرجع در برزیل با وساعت  10کیلومتر مربع برای بساط و
برازش آن و پیشبینی کالسهای خاک در منطقۀ پذیرنده
 678کیلومترمربعی ا ستفاده نّودند آنها نتایا برونیابی
با دقت کلی  %66/1و ضاااریم کاپا  0/36را ارااه دادند
همچنین ،دلت دقت پایین بهدساات آمده در گنارش خود
را در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده در برزیل ،وسعت
کو چبتر منط قۀ مرجع در برابر منط قۀ پذیر نده ب یان
نّودند ][29
در مطالعۀ دیگری با اساااتفاده از روش برون یابی ابتدا
برای منطقۀ کوچکی خ صو صیات مربوط به مواد مادری و
در مرحلۀ بعد کالس زهکشااای منطقه پیشبینی شاااد
سااپا از مدل به دساات آمده از برای پیشبینی کالسها
در کل منطقۀ مطالعاتی بهکار گرفته شد نتایا آنها مؤید
آن است که دقت کلی روش به کار برده شده مناسم بوده
و این پروسه در پیشبینی خصوصیات خاک بهخوبی اجرا
شد []15
در مطالعۀ دیگری جات برونیابی ،با ا ستفاده از روش
درخت تصاااّیم ،دقت  %70را با اساااتفاده از متغیرهای
محیطی بهکاربرده شده در سطی گروه بنرگ در محدودۀ
مطالعاتیشان واقع در استرالیا ادالم نّودهاند []21
درحقیقت تکنیب برونیابی خاکهای منطقۀ پذیرنده
را با صااره هنینه و زمان کمتری در مقایسااه با مطالعات
تفصااایلی مورد پیشبینی قرار میدهد لذا این روش در
صااورت داشااتن دقت قابل قبول میتوان برای پیشبینی
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خصااوصاایات و کالسهای خاک به دنوان نقشااۀ پایه در
کاربریهای ماتلف اساتفاده شاود از طرفی درصاورتی با
اسااتفاده از مدلسااازی و برونیابی ،نتایا مناساام نتوان
گنارش نّود قبل از رهاساااازی پروژه میتوان از راه های
دیگر نین مدل سازی را برر سی نّود :از جّله برازش دادن
مدلی دیگر و یا اساااتفاده از متغیر کّکی متفاوت ،ایجاد
نقاط م شاهدهای بیشتر و سپا برازش دادن مدل قبل و

از منط قۀ مرجع به منط قۀ پذیر نده در کانون ،به ج ات
پیشبینی گروه بنرگ خاک میبا شد با ا ستفاده از برازش
مدل اساااتاراجی به منطقۀ پذیرنده ،مدل حاصااال از
برونیابی در سااطی پذیرنده با دقت کلی  %81و ضااریم
کاپا  0/61قادر به پیشبینی نّونه های کنترلی موجود در
سطی پذیرنده بوده است از آنجا که برای پیشبینی گروه
بنرگ خاک در منط قۀ پذیر نده تن اا با اسااات فاده از

در صورتی که خ صو صیات خاک تو سط این روشها قابل
پیشبینی نباشااند این پروژه دّلی نیساات و چارهای جن
رها شدن ندارد []۴
در این مطالعه به منظور د ستر سی به نق شههای خاک
جات اهداه مدیریتی و کاربردی ،پیشبینی کالس خاک
با اساتفاده از برونیابی نقشاهبرداری رقومی مورد بررسای
قرار گرفت ابتدا پا از بررسااای تشاااابه ،منطقۀ مرجع و

متغیر های محیطی پیشبینی کن ندۀ موجود در منط قۀ
مرجع اسااتفاده شااده اساات ،به مراتم آن زمان و هنینۀ
کمتری صره شده است ،لذا برونیابی را میتوان به دنوان
رو شی کارآمد که با سردت بیشتر و صره زمان و هنینۀ
کمتر کالس خاک در م ناطق فا قد اطال دات را ت حت
پیشبینی قرارمیدهد و نقشااۀ رقومی خصااوصاایات تحت
مطالعه را ا ستاران مینّاید ،به شّار آورد در صورتی که

پذیرنده ،به پیشبینی گروه بنرگ خاک در منطقۀ فاریاش
تحت دنوان منطقۀ مرجع پرداخته شده ا ست مدل ایجاد
شااده قادر به پیشبینی گروه بنرگ خاک در این سااطی
م طال عاتی با د قت کلی و کا پا به ترت یم  %88و 0/77

در برخی موارد استفاده از برونیابی دقت متوسطی را ارااه
د هد میتوان حتی از ن تایا آن به دنوان اطال دات پا یه
برای دساتیابی به اطالدات تفصایلی مناطق فاقد اطالدات
استفاده نّود

میباشاد که حاکی از قابلیت برازش این مدل اساتاراجی
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