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ABSTRACT
Appropriate selection of ancillary covariates have a specific important on digital soil mapping. Currently, use
of machine learning algorithms for digital mapping and updating of conventional soil map has been developed
in Iran. The current study has been done to compare the BRT and RF models for spatial prediction of subgroup
and family classes with selection of axillary variables using VIF approach in some part of Qazvin Plain. 61
pedons were sampled based on stratified random, digged, described and classified with consideration of
laboratory analysis up to family level. The most appropriate variables were selected among 15
Geomorphometry and Remote Sensing Indices using Variance Inflation Factor (VIF). Soil landscape modeling
was conducted with RF and BRT learning algorithm in RStudio software based on Randomforest and C5.0
packages at subgroup and family levels. The results showed that six indices including CHA, DEM, STH, SI
DVI and NDVI were selected as input variables. Assessment indices such as the Overall Accuracy (OA) and
Kappa were obtained for BRT (35, 26%) and RF (70, 60%) at family level, respectively. Sensitivity analysis
based on the mean decrease accuracy (MDA) revealed that the modified catchment area variable is the most
relative important variable among the selected variables. Generally, by using feature selection innovative
approach and effective learning algorithms, the spatial distribution of soil maps could be made even in low
relief lands with acceptable accuracy.
Keywords: Digital Soil Mapping, Learning Algorithm, Random Forests Model, Boosting Regression Tree,
Data mining
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مدلسازی و پيش بينی مکانی کالس خاک با استفاده از الگوريتم يادگيری رگرسيون درختی توسعهيافته و
جنگلهای تصادفی در بخشی از اراضی دشت قزوين
سيدروح اله موسوی ،1فريدون سرمديان ،*1اصغر رحمانی

1

 .1گروه مهندسی علوم خاک ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران،
کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/2/24 :تاریخ بازنگری -1398/4/12 :تاریخ تصویب)1398/4/24 :

چکيده
انتخاب متغیرهای کمکی مناسب در روشهای یادگیرنده ماشینی جهت نقشهبرداری رقومی خاک از اهمیت ویژهای برخوردار
است .طی سالهای اخیر در ایران استفاده از الگوریتمهای یادگیرنده در نقشهبرداری رقومی و بهنگام سازی نقشههای
قدیمی توسعه یافته است .پژوهش حاضر در بخشی از اراضی دشت قزوین با هدف مقایسه جنگلهای تصادفی ( )RFو
رگرسیون درختی توسعهیافته ( )BRTدر پیشبینی مکانی کالسهای زیرگروه و فامیل خاک بهمراه انتخاب متغیرهای
کمکی با استفاده از شاخص تورم واریانس انجام شده است 61 .خاکرخ به روش نمونهبرداری تصادفی طبقهبندیشده حفر،
تشریح و با تجزیهوتحلیل آزمایشگاهی تا سطح فامیل ردهبندی گردید .مناسبترین متغیرهای محیطی از میان  15متغیر
ژئومورفومتری و شاخصهای سنجش از دور با استفاده از فاکتور تورم واریانس انتخاب گردیدند .مدلسازی رابطه خاک –
زمیننما در دو سطح زیرگروه و فامیل خاک با استفاده از دو الگوریتم یادگیرنده  RFو  BRTدر نرمافزار  RStudioبر اساس
دو بسته " "Randomforestو " "C5.0اجرا گردید .نتایج انتخاب متغیرهای محیطی نشان داد که شش متغیر DEM ،CHA
 SI ،NDVI ،STH ،و  DVIبهعنوان متغیر ورودی انتخاب گردیدند .شاخصهای ارزیابی مدلها شامل صحت کلی و شاخص
کاپا به ترتیب برای الگوریتم  26 ،35 ،BRTدرصد و برای الگوریتم  60 ،70،RFدرصد در سطح فامیل خاک حاصل گردید.
آنالیز حساسیت برمبنای شاخص میانگین حداقل صحت نشان داد که متغیر محیطی مساحت حوزه آبخیز اصالحشده دارای
بیشترین اهمیت نسبی در میان متغیرهای انتخاب شده است .بهطورکلی با استفاده از رویکردهای نوین انتخاب متغیر و
الگوریتمهای یادگیرنده مؤثر میتوان نقشهی پراکنش مکانی خاکها را حتی در نواحی با پستیوبلندی کم با صحت
قابلقبول تهیه نمود.
واژههای کليدی :نقشه برداری رقومی خاک ،الگوریتم یادگیرنده ،مدل جنگل تصادفی ،درخت تصمیم توسعهیافته ،داده-
کاوی

مقدمه
دستیابی به اطالعات خاک برای مدیریت پایدار اکوسیستمها
ضروری است .با توجه به اینکه در بسیاری از بخشهای کشور
ایران اطالعات پایه در مورد خاکها خارج از دسترس بوده و یا
بهسختی قابل دسترس است ،نقشهبرداری رقومی میتواند به-
عنوان ابزاری در زمانی که اطالعات تفصیلی دقیق در مورد خاکها
وجود ندارد ،برای مناطق فاقد اطالعات ،پیشبینی مکانی انجام
دهد ( .)Afshar et al., 2018نقشههای مرسوم خاک به عنوان
منبع اصلی اطالعات خاکها از لحاظ ارائه جزئیات مکانی و صحت
دارای محدودیت میباشند ،با این وجود این نقشهها دارای دانشی
با ارزش از روابط بین خاکها و متغیرهای محیطی کمکی بوده و
این دانش را میتوان با استفاده از دادههای محیطی باکیفیت و

روشهای نوین پردازش داده برای بهنگام سازی نقشههای مرسوم
استخراج نمود ) .)Yang et al., 2011با توجه به اینکه نقشهبرداری
خاکها به روش سنتی یک کار زمانبر و پرهزینه است ،روشهای
آماری و ریاضی مختلفی برای پیشبینی مکانی خصوصیات و
کالسهای خاک توسط محققین ( ;Schloeder et al., 2001
 )Thomas et al., 2000 Yemefack et al., 2005بکار گرفته شده
است .رویکردی نوین توسط مک برتنی و همکاران ،بر مبنای مدل
کالرپت ( )Jenny, 1944تحت عنوان معادله اسکورپن1شامل:

Sc,s  f (s, c, o, r , p, a, n)  e
ارائه شد که : Sc ,s ،ویژگی یا کالس مربوط به خاک: s ،

مربوط به اطالعات خاک یا پایگاه داده خاک یا از دانش کارشناس
حاصل میگردد : c .اقلیم : o ،جانداران از جمله جانوران و
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پوشش گیاهی : r ،پستی و بلندی : p ،مواد مادری : a ،زمان و
 : nموقعیت مکانی و تابع  : fیک طبقهبندی نظارتشده یا الگوریتم
یادگیرنده نظارتشده را نشان میدهد .این معادله با هدف ایجاد
ارتباط بین متغیرهای محیطی و متغیرهای وابسته (خصوصیت یا
کالسهای خاک) بیان گردید ).(McBratney et al., 2003
با افزایش دسترسی به دادههای مدل رقومی ارتفاع و
سنجش از دور ،زمینههای الزم برای ارتقاء سطح کیفیت و نوآوری
در پیشبینی مکانی خصوصیات و کالسهای خاک فراهم گردیده
است که تحت عنوان "نقشهبرداری رقومی خاک" نامیده میشود
( .)Grunwald et al., 2011; McBratney et al., 2003در
اینگونه مطالعات پیشبینی مکانی خصوصیات و کالسهای خاک
با استفاده از شاخصهای توپوگرافی و طیفی برگرفتهشده از
مدلهای رقومی ارتفاع و تصاویر ماهواره صورت میپذیرد
( .)Nauman and Thompson, 2014در نقشهبرداری رقومی ،این
ارتباط بهوسیله مدلهای پیشبینی کننده مختلف از طریق
سامانه اطالعات جغرافیایی ،روشهای آماری و پدولوژیستی برقرار
میگردد .اخیراً الگوریتمهای یادگیرنده نقش قابلتوجهی را در
پیشبینی مکانی روابط خاک -سرزمین به خود اختصاص دادهاند
که برخی از آنها شامل شبکههای عصبی مصنوعی ،منطق فازی یا
مدلهای درختی میباشند که توسط روشهای یادگیری ماشینی
توسعه یافتهاند ( .)Grinand et al., 2008الگوریتم طبقهبندی
درخت رگرسیون )CART( 1به منظور پیشبینی مکانی نقشه
خاک با استفاده از دادهها و نقشههای یک منطقه مرجع بهوسیله
) Lagacherie (1992مورد استفاده قرار گرفت .اخیراً مدلهای
درخت تصمیم که همراه با توسعه روشهای آماری است بهعنوان
مدلهای توسعهیافته تصادفی ارتقاء یافتهاند Freidman et
) .)al.,2000رگرسیون درختی توسعهیافته )BRT(2یکی از روش-
های نوین است که بوسیله الگوریتمهای جدید آماری با هدف
ارتقاء کارایی یک مدل با برازش و ترکیب تعداد زیادی از درختان،
بهمنظور پیشبینی مورد استفاده قرار میگیرد .مدلهای توسعه-
یافته تصادفی ،کارایی و دقت پیشبینیها را از طریق کاهش
بیشآموزش و بیشبرازش که در مدلهای درختی ساده رخ می-
داد را افزایش داده است .برازش تابع  BRTممکن است خطی3،
منحنی4یا غیرخطی5باشد و از توزیع خطای نرمال ،دو ارزشی
و پواسن پیروی میکند ( .)Death, 2007; Elith et al., 2008اخیراً
پژوهشگران از دو روش رگرسیون درختی و رگرسیون درختی
1. Classification and Regression Tree Algorithm
2. Boosted Regression Tree
3. Linear
4. Curvilinear
5. Non-linear

توسعهیافته در مطالعه پراکنش مکانی سطوح گروههای بزرگ و
زیرگروه خاکهای شمال غرب استان کرمانشاه استفاده نموده و
بیان داشتند که در هر دو سطح موردمطالعه ،روش رگرسیون
درختی توسعهیافته دارای مقادیر صحت عمومی و شاخص کاپای
باالتری است) .(Baghche Maryam and Shekaari, 2018روش
جنگلهای تصادفی ،)RF( 6یک روش مبتنی بر رگرسیون
درختی ،دارای کارایی باال در پیشبینی ،مقاوم در مقابل نویز و
عدم تأثیرپذیری از واریانس متغیرهای محیطی و خاک ،موجب
شده که بهعنوان یک الگوریتم یادگیرنده مفید و دقیق برای پیش-
بینی مکانی کالسهای خاک شناخته شود ( Sreenivas et al.
 )2019( Khamoshi et al. .)2016برای پیشبینی مکانی کالس-
های فامیل خاک ،کارایی باالی روش  RFرا در دشت قزوین
گزارش نمودند Mosleh et al., (2017) .در مطالعه خود در دشت
شهرکرد به مقایسه روشهای مختلف نقشهبرداری رقومی شامل
 ANN،BRT ،RFو رگرسیون لجستیک چند متغیره()MLR7
پرداختند و گزارش نمودند که روشهای مورداستفاده از توانایی
یکسانی در مدلسازی سطوح تاکسنومیک برخوردار بودند.
) Mirakzehi et al. (2018با استفاده از روش  RFاقدام به
نقشهبرداری رقومی خاک در سطوح تاکسونومیک گروه بزرگ،
زیرگروه و فامیل در اراضی دلتای سیستان نمودند و به ترتیب
صحت کلی  44 ،46و  46/1برای هر یک از این سطوح گزارش
نمودند .با توجه به بررسی نتایج پژوهشگران ذکرشده تأکید
بسیاری از آنان بر استفاده از متغیرهای محیطی مناسب برای
پیشبینی مکانی کالسهای خاک است؛ بنابراین روشهای
متعددی در نقشهبرداری رقومی خاک برای انتخاب بهترین
متغیرها جهت مدلسازی از میان دسته گستردهای از دادههای
کمکی وجود دارد Tesfa et al. (2009) .از روش همبستگی بین
متغیرها برای تعیین پارامترهای بهینه جهت مدلسازی عمق
خاک با روش  RFاستفاده نمودند .فاکتور دیگری که برای انتخاب
بهترین متغیرها جهت مدلسازی استفاده میشود ،فاکتور شاخص
بهینه است که از واریانس و همبستگی بین نسبتهای مختلف
باندها استفاده مینماید ( .)Chavez et al., 1982در برخی
مطالعات ،انتخاب بر اساس نظر کارشناس و میزان دسترسی به
اطالعات در منطقه موردمطالعه بستگی داردHengl et al. .
) (2007و ) Levi and Rasmussen (2014از روش تجزیه
مؤلفههای اصلی )PCA(8برای انتخاب مهمترین متغیرهای کمکی
6. Random Forests
7. Multi regression logistic
8-Principal Component Analysis
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در مطالعه خود استفاده نمودند .در این پژوهش از رویکرد نوین
فاکتور تورم واریانس 1برای انتخاب مناسبترین پارامترهای
ورودی جهت مدلسازی ( )VIFاستفاده شده است .پژوهش حاضر
با دو هدف ( )1مقایسه صحت دو الگوریتم یادگیرنده ماشینی RF
و  BRTدر پیشبینی مکانی و پهنهبندی نقشه کالسهای خاک
بر اساس سامانه ردهبندی آمریکایی خاک و ( )2تعیین مهمترین
متغیرهای کمکی مؤثر بر روی پراکنش مکانی خاکهای منطقه
انجام شده است.

ماهوارهی لندست  ،8مرزبندیهای اولیه به منظور تفکیک
واحدهای ژئوفرم منطقه بر اساس سیستم پیشنهادی

Zinck

) (1988صورت پذیرفت .این نقشه مبنای مطالعات خاکشناسی
منطقه قرار گرفت ( .)Mousavi et al., 2017در مجموع موقعیت
 61خاکرخ مشاهداتی بر اساس روش نمونهبرداری تصادفی
طبقهبندیشده با متوسط فاصله  750متر حفر گردید (شکل .)1
پس از تشریح خاکرخهای حفرشده از کلیه افقهای ژنتیکی
شناساییشده بر اساس راهنمای تشریح و نمونهبرداری خاکها،
نمونهبرداری صورت گرفت (.)Schoeneberger et al., 2012

مواد و روشها

پس از نمونهبرداری از خاکرخهای موردنظر ،نمونهها جهت هوا

منطقه موردمطالعه

منطقه موردمطالعه با مساحت  16628هکتار بخشی از اراضی
پیرامون شهر آبیک از توابع استان قزوین است که در موقعیتهای
عرضهای جغرافیایی ´  36 ° 1تا ´  36 ° 9و طولهای جغرافیایی´
 °50 14تا´  50° 21در جنوب شرق استان قزوین و شمال شرق
شهر آبیک واقع گردیده است .واحدهای اصلی ژئومورفولوژی
منطقه در سطح زمیننما 2شامل تپه 3،پنپلین 4،پیدمونت 5و

خشک شدن و انجام آنالیزهای الزم به آزمایشگاه منتقل گردیدند.
 pHگل اشباع با استفاده از  pHمتر ،قابلیت هدایت الکتریکی
عصاره اشباع با استفاده از هدایتسنج الکتریکی ،بافت خاک به
روش هیدرومتری ( ،)Gee and Bauder,1986کربن آلی به
روش اکسیداسیون تر ( ،(Walkley and Black,1934کربنات
کلسیم با روش تیتراسیون ) ،(Nelson, 1982گچ بهوسیله روش
نلسون و سومرز ( (Nelson, 1982و ظرفیت تبادل کاتیونی با

دشت6است که به ترتیب واحدهای زمیننمای پیدمونت و دشت

آمونیوم استات ) (Sumner and Miller, 1996تعیین گردید .در

دامنهای بیشترین مساحت منطقه را به خود اختصاص دادهاند.

نهایت بر اساس مشاهدات میدانی و نتایج تجزیه آزمایشگاهی

متوسط ارتفاع منطقه  1287متر نسبت به سطح دریای آزاد و

خاکرخهای موردمطالعه تا سطح فامیل بر اساس سامانه ردهبندی

دامنه تغییرات شیب صفر تا  25درصد است .میانگین بارندگی

خاک آمریکایی ( )Soil Survey Staff, 2014طبقهبندی گردیدند.

سالیانه  284میلیمتر در دوره آماری  20ساله ( )1392-1372و

متغيرهای کمکی

( Iran Meteorological

متغیرهای کمکی10مورداستفاده در این پژوهش شامل مدل

 )Organization, 2013به ترتیب دارای رژیمهای رطوبتی و حرارتی

رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک مکانی  12/5 ×12/5متر (ALOS-

( Van

 )1 PALSAR L1.0 2007و تصاویر سنجندههای ()OLI/TIRS

تشکیالت زمین شناسی شامل مواد مادری

( U.S.

متوسط دمای هوا  14درجه سانتیگراد

زریک خشک 7،اریدیک ضعیف 8و ترمیک 9میباشد
.)Wambeke, 2000

مربوط به دورههای ترشیاری و کواترنر عمدتاً شامل توف سبز،

لندست  8با قدرت تفکیک مکانی  30×30متر است

 .)Geology Survey 2014کلیه متغیرهای ژئومورفومتری با

بازالت خاکستری ،شیل و گدازههای آتشفشانی میباشد .کاربری

استفاده از نرمافزارهای

غالب اراضی منطقه موردمطالعه شامل زراعت آبی کشت آبی،

و شاخصهای سنجش از دور در محیط نرمافزار

دیمزارها ،مراتع و مراکز صنعتی و مسکونی است.

 IMAGINEنسخه  2014تهیه گردیدند (جدول  .)1تغییر مقیاس
مکانی 12کلیه

مطالعات ميدانی و نمونهبرداری

بر اساس تفسیر عکسهای هوایی با مقیاس ( 1:40000سازمان
نقشهبرداری کشور )1376 ،و بازدیدهای میدانی و تصاویر
1- Variance Inflation Factor
2-Landscape surface
3-Hilland
4-Peneplain
5-Piedmont
6-Plain

(2004

11)Olaya,
GIS

 SAGAنسخه

7.2

ERDAS

شاخصهای سنجش از دور و متغیرهای

ژئومورفومتری به قدرت تفکیک مکانی یکسان  30متر در نرمافزار
ارداس انجام گردید.

7-Dry Xeric
8-Weak Aridic
9-Thermic
10
-Covariate
11
-System for Automated Geoscientific Analyses
12
-Resampling
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شکل  :1موقعيت منطقه موردمطالعه و خاکرخهای مشاهداتی
جدول  :1متغيرهای محيطی مورداستفاده جهت پيشبينی مکانی کالسهای خاک

متغیر محیطی

ماهیت متغیر

مدل رقومی ارتفاع

توپوگرافی

تصویر لندست )OLI,TIRS(8

انعکاس طیفی

نماد

نام متغیر

DEM

ارتفاع ()Elevation
ارتفاعات استانداردشده
()Standardized Height

Slope

شدت شیب ()Slope Gradient
موقعیت نسبی شیب
()Relative Slope Position
تابش پخشیده
()Diffuse insolation
حوزه زهکشی اصالحشده
()Modified Catchment area
موقعیت میانی شیب
()Midslope position
شاخص همواری دره با درجه
تفکیک باال

STH

RSP
Diffuinso
MCA
MSP

MrVBF
CHA
NH
SH
NDVI
SI
DVI
RVI

(Multi-resolution valley bottom
)flatness index
مساحت حوزه آبخیز ()Catchment area

ارتفاعات نرمال شده
()Normalized Height
ارتفاعات شیبدار ()Slope Height
شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده
)(Normalized Difference vegetation Index
شاخص شوری ()Salinity Index

شاخص گیاهی تفاضلی ()Difference Vegetation Index
شاخص گیاهی نسبی ()Relative Vegetation Index
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انتخاب متغيرهای کمکی

در این مطالعه انتخاب متغیرهای کمکی بر اساس شاخص تورم
واریانس )VIF( 1انجام گردید .فرآیند انتخاب متغیرها در روش
اشارهشده ،با انتقال متغیرها در قالب یک فایل عددی با فرمت
( )CSVبه محیط نرمافزار  R Studioنسخه  1.1.456و با استفاده
از بسته ” “ VIFو روش دادهکاوی ( )vifcorصورت میپذیرد .این
روش بر اساس یک رویکرد گام به گام اقدام به حذف آن دسته از
متغیرهایی مینماید که در مجموعه متغیرها دارای بیشترین
همبستگی با یکدیگر هستند (.)Dormann, C. F. et al., 2013
مدلسازی خاک – زميننما با استفاده از الگوريتمهای درختی

یکی از الگوریتمهای مورداستفاده در این پژوهش مدل جنگلهای
تصادفی ( )RFاست که برای مدلسازی پراکنش مکانی کالس-
های خاک در دو سطح فامیل و زیرگروه مورد استفاده قرار گرفت.
مدل  RFیک تکنیک یادگیرنده فعال است که توسط Breiman
) (2001ارائه شده است .این مدل ( )RFتوسعهیافته از مدل طبقه-
بندی و رگرسیون درختی ( )CART2است .روش  CARTروشی
است که دادهها را بهطور تکراری برای بهدست آوردن ارتباط بین
متغیر پاسخ و متغیرهای مستقل و انجام تخمین جداسازی می-
کند .در روش  RFبرخالف سایر روشهای درختی که تعداد
محدودی درخت ترسیم میکنند ،صدها یا هزاران درخت طبقه-
بندی تولید میشود ( .)Breiman and Cutler, 2004این روش
یک روش یادگیری گروهی است و برای طبقهبندی با ساختن
تعداد درختان زیاد عمل مینماید ( .)Breiman, 2001اساس
روشهای یادگیرنده گروهی این است که گروهی از یادگیرندههای
ضعیف ،مجموعهای از یادگیرندههای قوی را تشکیل میدهند.
کلیه مراحل مدلسازی با استفاده از این روش یادگیری ماشینی
با استفاده از بسته " "Random Forestبه همراه کدنویسی در
محیط نرمافزار  R Studioصورت میپذیرد .در این تحقیق با
استفاده از  %80دادهها به ترتیب با ترسیم  600و  700درخت،
حالت بهینه یا آموزش کامل برای دو سطح فامیل و زیر گروه
خاک به دست آمد و با  %20باقیمانده خاکرخها که برای ایجاد هر
درخت استفاده نمیشوند (دادههای بیرون از سبد (3)OOBاعتبار
سنجی یا آزمودن مدل انجام پذیرفت؛ بنابراین نیازی به اعتبار
سنجی جداگانه در این مدل نیست .تکنیک  RFبا استفاده از آنالیز
حساسیت ،اهمیت متغیرها در مدلسازی را نیز تعیین میکند.
 RFبه روش میانگین کاهش حداقل )MDA(4قادر به ارائه اهمیت
متغیرهای مورداستفاده در فرآیند مدلسازی میباشد .در روش
1-Variance Inflation Factor
2- Classification and Regression Trees

 ،MDAمقادیر درست متغیرها با مقادیری که بهطور تصادفی برای
هر درخت تولید شده است جایگزین میشود و اگر این جایگزینی
اثری روی خطای اندازهگیری نداشته باشد اهمیت آن کم است و
اگر مقدار خطای اندازهگیری افزایش یابد ،آن متغیر مهم است
(.)Breiman and Cutler, 2004
رگرسيون درختی توسعهيافته

درختان تصمیمگیری از نسل جدید تکنیکهای دادهکاوی بهشمار
میآیند که در دو دهه اخیر توسعه زیادی یافتهاند .یکی از انواع
تکنیکهای درختی ،مدل رگرسیون درختی توسعهیافته ()BRT
است که حاصل ترکیب دو تکنیک آماری رگرسیون درختی و
بوستینگ است ( .)Elith et al., 2008به منظور آموزش مدلها
مجموعه خاکرخها (متغیرهای محیطی و کالسهای خاک) به
صورت تصادفی به دو مجموعه با نسبت  80:20تقسیم شدند80 .
درصد دادهها برای آموزش مدل و  20درصد دیگر بهعنوان داده-
های اعتبارسنجی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت و برای
جلوگیری از بیشبرازش در روند مدلسازی از روش هرس پیش
رشد درخت (که موجب کاهش پیچیدگی میشود) استفاده شد.
در روش بوستینگ برای بهینهسازی الگوریتم  C5.0از  80درخت
استفاده شد.

اعتبارسنجی مدلسازی
ارزيابی صحت مدل

در این مطالعه برای ارزیابی صحت ،از روش اعتباربخشی یا نمونه
آزمون استفاده شد .تقریباً  80درصد از نمونهها ( 48نیمرخ برای
طبقهبندی) برای آموزش و  20درصد نیمرخها برای ارزیابی
صحت طبقهبندی ( 13نیمرخ) استفاده شد که بهصورت تصادفی
در مرحله مدلسازی انتخاب میشوند .صحت نقشه پیشبینی
کالسهای خاک با استفاده از ماتریس خطا تعیین گردید
( .)Congalton, 1991از معیارهای صحت کلی طبقهبندی و
ضریب کاپا برای ارزیابی صحت طبقهبندی استفاده شد که معادله
آنها به شرح زیر است (:)Byrt et al. 1993
n

OA   Xij / N
i 1

(رابطه )1
(رابطه )2
n

n

n

i 1

i 1

i 1

) Kappa  N  Xij   ( Xio  Xoi ) / N 2   ( Xio  Xoi

3- Out of Bag
4- Mean Decrease in Accuracy

موسوی و همکاران :مدل سازی و پيش بينی مکانی کالس خاک 2531 ...

ستون بهعنوان نمونههای آموزشی آن طبقهبندی شدهاند.

صحت کلی

در رابطه ( )1به ترتیب ( )OAصحت کلی و  Nمعرف کل
n

پیکسهای طبقهبندیشده و

 Xij
i 1

نمایه مجموع پیکسلهای

شاخص کاپا

ماتریس خطا معرف اختالف بین توافق واقعی در دادههای مرجع
و یک طبقهبندیکننده خودکار و توافق احتمالی بین دادههای
مرجع و طبقهبندیکننده تصادفی است .در واقع این شاخص
مقداری بین صفر و یک دارد که اگر کاپا برابر صفر باشد نشانهگر
یک طبقهبندی کامالً "تصادفی" و مقدار منفی نشاندهنده خطا
در طبقهبندی و اگر این مقدار برابر یک باشد نشانگر یک طبقه-
بندی کامالً "صحیح" است (.)Rasouli, 2008
در رابطه ( )n( )2تعداد ردیفها در ماتریس ) Xij ( ،تعداد
مشاهدات در ردیف  iو ستون ( jدرایههای قطر اصلی Xio ،)1و
 Xoiمجموع حاشیه2به ترتیب ردیف  rو ستون  N ،iتعداد کل
مشاهدات است .بر اساس طبقهبندی که Landis and Koch
) (1977در مورد نتایج شاخص کاپا ارائه نمودند دقت آن به شرح
جدول ( )2است.
جدول  .2طبقهبندی شاخص کاپا

description

Kappa
index

Less than chance agreement

>0/01

Slight agreement

0/01-0/2

Fair agreement

0/2-0/4

Moderate agreement

0/4-0/6

Substation agreement

0/8-0/6

Almost perfect agreement

0/8-0/9

3

att

(رابطه )3

N

a

ik

PA 

i 1

در رابطه  att :3تعداد پیکسلهای صحیح طبقهبندیشده بر روی
N

قطر اصلی و

a

ki

i 1

aij

(رابطه )4

N

قطر اصلی ماتریس خطا (پیکسلهای صحیح طبقهبندیشده)
است .صحت کلی طبقهبندی ازجمله پارامترهای اندازهگیری است
که فقط دقت کلی را گزارش مینماید و در مورد هر کدام از
طبقات بهطور مجزا اطالعاتی ارائه نمیکند.

صحت توليدکننده

صحت کاربر

4

جمع تعداد پیکسلهایی است که در آن
1Diagonal Elements
2Marginal Totals

a

ik

در رابطه (:)4

aij

UA 

i 1

تعداد پیکسلهای درست
N

طبقهبندیشده بر روی قطر اصلی و

a

ki

i 1

نمایه جمع تعداد

پیکسلهایی است که در آن ردیف به عنوان نمونههای آموزشی
آن طبقهبندی شدهاند.
دامنه تغییرات صحت تولیدکننده و صحت کاربر حد واسط
 0و  1میباشد که تبع مقادیر باالتر نشاندهنده عملکرد مناسب
مدل میباشد (.(Behrens et al., 2010

يافتهها و بحث
انتخاب متغيرهای کمکی (دادهکاوی)

در جدول ( )3نتایج دادهکاوی ،جهت ورود مناسبترین متغیرهای
محیطی برای مدلسازی بر اساس آنالیز فاکتور تورم واریانس ارائه
شده است .بر اساس این فاکتور از میان  15متغیر کمکی
مورداستفاده ،در نهایت شش متغیر کمکی بهعنوان بهینهترین
پارامترها انتخاب گردیدهاند که نسبتی برابر از میان متغیرهای
ژئومورفومتری و شاخصهای سنجش از دور را به خود اختصاص
دادهاند .از میان پارامترهای وابسته به توپوگرافی ،مدل رقومی
ارتفاع ،ارتفاعهای استاندارد و مساحت حوزه آبخیز دارای بیشترین
اهمیت بودند Mosleh et al. (2016) .اظهار نمودند که پارامترهای
مستخرج از مدل رقومی ارتفاع ،حتی در مناطق دارای شدت
پستیوبلندی کم ،بهعنوان متغیرهای محیطی مناسب در
مدلسازی کالسها و خصوصیات خاکها محسوب میشوند.
) Taghizadeh-Mehrjardi et al. (2015پارامترهای
ژئومورفومتری را بهعنوان متغیرهایی مناسب جهت مدلسازی
کالسهای خاک در سطح فامیل خاک گزارش نمودندAfshar .
) et al. (2018بیان داشتند که ویژگیهای مختلف مدل رقومی
ارتفاع ،هم به لحاظ منطقی و ریاضی و هم از دیدگاه تجربی ،دارای
همبستگی خوبی با کالسهای خاک میباشند و تا حد زیادی
موجب افزایش صحت مطالعات نقشهبرداری رقومی خاکها می-
شوند .همچنین شاخصهای سنجش از دور مانند شاخص شوری
( ،)SIشاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده ( )NDVIو شاخص
3Producers accuracy
4Users accuracy
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مهمترین پارامترها در خصوص بارز نمودن نقش ارگانیسم (میزان
و نوع پوشش گیاهی) در مدلسازی مکانی کالسهای خاک
گزارش نمود.

گیاهی تفاضلی ( )DVIدارای تأثیر قابلتوجهی در مدلسازی و
پیشبینی کالسهای خاک میباشندBoettinger (2010) .
شاخصهای مستخرج از تصاویر سنجش از دور را بهعنوان

جدول  :3نتايج حاصل از فاکتور تورم واريانس جهت انتخاب متغيرهای بهينه

رفرنس
)Rouse et al., (1973
Abbas and Khan,
)(2007
)Tucker, (1979
ALOS PLASAR,
)(2011
)Wilson, (2018
)Guo et al, (2019

)( NIR  R) / ( NIR  R

نوع متغیر

متغیر کمکی

توصیف

انعکاس طیفی

NDVI

) (G / NIR

انعکاس طیفی

SI

) ( NIR  R

انعکاس طیفی

DVI

مدل رقومی ارتفاع

ژئومورفومتری

DEM

ژئومورفومتری

CHA

ژئومورفومتری

STH

CHA  VolQdirect / Peff

STH  NH *  ( Zs  Z min)  Z min 

3

نکته R,G, NIR :به ترتيب باندهای  4 ،5و  3لندست  :Zs ،8ارتفاع مطلق :Zmin ،ارتفاع حداقل :Vol Qdirect ،حجم کل دبی مستقيم حوزه ( ) m
2

3

 :Peff،بارندگی مؤثر ( ) m / m

تشريح خاکهای موردمطالعه

بهطور کلی خاکهای منطقه در سه رده انتیسولز ،اینسپتیسولز
و اریدیسولز قرار دارند .همچنین  13کالس در سطح زیرگروه و
 22کالس در سطح فامیل شناسایی گردید (جدول  4و .)5
زیرگروه خاک  )Fluventic Haploxerepts( 1با  31/52درصد و
زیرگروه کالس  )Lithic Xerorthents( 4با  0/20درصد از کل
اراضی منطقه به ترتیب بیشترین و کمترین مساحت را در بین
خاکهای شناساییشده را شامل میشوند .فراوانی خاکهای
موجود در زیرگروه  1نشاندهنده این است که وقوع فرآیندهای
فرسایش و رسوب منشأ اصلی تشکیل و تکامل خاکهای منطقه
موردمطالعه میباشند و از نظر پراکنش مکانی در سیمای اراضی

دشت دامنهای توزیع یافتهاند Farzamnia et al. (2015) .در
مطالعه خاکشناسی خاکهای ارومیه گزارش نمودند که خاکهای
تشکیلشده به علت فرآیندهای متوالی فرسایش و رسوبگذاری
دارای ضخامت زیاد و تحول پروفیلی کمی میباشند که منجر به
ردهبندی این خاکها در رده غالب اینسپتیسول و زیرگروه
 Fluventic Haploxereptsو  Typic Calcixereptsمیگردند.
خاکهای منطقه موردمطالعه در سطح فامیل خاک نیز کالس 3
با ردهبندی ( Fine loamy, mixed, active, thermic Fluventic
 )Haploxereptsبا  25/90درصد بیشترین فراوانی را بین خاک-
های شناساییشده در این سطح به خود اختصاص داده است
(جدول .)4

جدول  -4مساحت هر يک از زيرگروههای خاک با استفاده از مدل RF
مساحت (درصد)
31/52
0/98
0/97
0/20
7/26
10/59
19/41
4/42
0/53
8/95
3/28
6/49
5/40

100

مساحت (هکتار)
5241/88
163/18
163/50
32/97
1207/58
1760/74
3227/57
734/14
88/00
1487/4
545/88
1079/64
898/52

16628

ردهبندی
Fluventic Haploxerepts
Gypsic Aquisalids
Gypsic Haplosalids
Lithic Xerorthents
Sodic Xeric Calcigypsids
Sodic Xeric Haplocalcids
Typic Calcixerepts
Typic Haplocalcids
Typic Haploxerepts
Typic Xerorthents
Xeric Calcigypsids
Xeric Haplocalcids
Xeroﬂuvents Haplocambids

---

کالس خاک
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

مجموع
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RF  مساحت هر يک از کالسهای فاميل خاک با استفاده از مدل-5 جدول

الس خاک

مساحت)درصد( مساحت (هکتار) ردهبندی

1

Fine, mixed, active, thermic, Xeric Calcigypsids

400/78

2/41

2

Fine, mixed, active, thermic Sodic Xeric Calcigypsids

331/00

1/99

3

Fine loamy, mixed, active, thermic Fluventic
Haploxerepts

4306/57

25/90

4

Fine loamy, mixed, active,thermic Typic Calcixerepts

552/85

3/32

5

Fine, mixed, active, thermic Xeric Haplocalcids

900/42

5/42

6

346/46

2/08

7

Loamy skeletal, mixed, active, thermic Fluventic
Haploxerepts
Very Fine, mixed, active, thermic Xerofluventic
Haplocambids

1046/05

6/29

8

Fine, mixed, active, thermic Xeric Haplocalcids

109/08

0/66

9

Fine, mixed, subactive, thermic Typic Haplocalcids

328/70

1/98

10

Fine, mixed, thermic,Gypsic Aquisalids

1071/36

6/44

11

Fine, mixed, active, thermic Sodic Xeric Haplocalcids

2190/22

13/17

12

Loamy over fragmental, mixed, calcareous, thermic
Typic Xerorthents

2399/18

14/43

13

Loamy skeletal, carbonatic, thermic Typic Calcixerepts

1096/27

6/59

14

Fine loamy over fragmental, mixed, active, thermic
Typic Calcixerepts

576/99

3/42

15

Loamy skeletal, carbonatic, thermic Lithic Xerorthents

52/10

0/31

16

Fine loamy over skeletal, carbonatic, thermic Typic
Calcixerepts

57/53

0/35

17

Fine, mixed, semiactive, thermic, Gypsic Haplosalids

140/14

0/84

18

55/39

0/33

325/16

1/96

98/39

0/59

21

Coarse loamy over fragmental, mixed, subactive
thermic, Typic Calcixerepts
Loamy skeletal over clayey, mixed, active, themic
Typic Calcixerepts
Clayey over coarse loamy, mixed, active, thermic
Xerofluventic Haplocambids
Coarse loamy over fragmental, mixed, active, thermic
Fluventic Haploxerepts

166/71

1/00

22

Fine, mixed, active, thermic Typic Calcixerepts

85/67

0/52

19
20

مجموع
شاخص صحت کاربر و تولیدکننده برای کالسهای خاک غالب در
 نشان داد که زیرگروهRF دو سطح زیرگروه و فامیل خاک در روش
 درصد و کالس فامیل100UA  وPA فلوونتیک هاپلوزرپتز دارای
 درصد میباشند که این نتیجه100  و86 ،UA  وPA  دارای،سه
بیانگر این است که متغیرهای کمکی مناسبی جهت مدلسازی
 در روش.)Afshar et al., 2018( مورداستفاده قرار گرفتهاند
 برای زیرگروه فلونتیکUA  وPA درخت تصمیم مقادیر
 درصد و در سطح فامیل خاک با کالس100  و60 هاپلوزرپتز
 درصد حاصل گردید80  و50 UA  وPA غالب منطقه به ترتیب

------

16628

100

مقايسه دقت مدلهای مورداستفاده

مقادیر صحت سنجی پیشبینی مکانی هر یک از کالسهای خاک
بر اساس دو آماره صحت کلی و شاخص کاپا برای دو سطح
-) نشان میدهد که مدل جنگل6 زیرگروه و فامیل خاک (جدول
های تصادفی نسبت به روش درخت تصمیم توسعهیافته به ترتیب
 در سطح60  و70  در سطح زیرگروه و65  و72 ،Kappa  وOA با
) درKhamoshi et al. 2019) .فامیل دارای صحت بیشتری است
RF نقشهبرداری رقومی خاکهای دشت قزوین با استفاده از مدل
. درصد گزارش نمودند83  شاخص کاپا را،در سطح فامیل خاک
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که نشاندهنده توانمندی بیشتر مدل  RFدر پیشبینی مکانی هر
یک از کالسهای خاک بهصورت منفرد نسبت به روش  BRTبوده
است (جدول  .)7دقت تولیدکننده و کاربر ،به ما اجازه میدهد که
سطح کمبرآورد و بیش برآورد را در پیشبینی کالسهای خاک
تخمین بزنیم ( .)Lacoste et al., 2011بهطور کلی نتایج صحت
مدلسازی نشان داد که از سطح زیرگروه به سمت فامیل خاک از
میزان دقت پیشبینی مدلسازی در هر دو روش کاسته شده
است .نتایج پژوهش ) Jafari et al. (2012در جنوب ایران و Rad
)et al. (2016در خاکهای لسی شمال ایران نشان دادند که از
سطح گروه بزرگ به سمت سری خاک ،صحت کلی پیشبینی
مکانی کالسهای خاک کاهش مییابد و در راستای نتایج پژوهش
حاضر است Zeraatpisheh et al. (2017) .نیز در مطالعه خود بیان
داشتند که روش جنگل تصادفی در سطح گروه بزرگ و زیرگروه
خاک نسبت به سایر مدلهای مورداستفاده در پیشبینی مکانی
خاکهای منطقه عملکرد بهتری داشته است .در مطالعات متعدد
دیگری نیز به دلیل افزایش تنوع در کالسهای خاک در سطوح

پایینتر تاکسونومیک ،کاهش صحت پیشبینی مکانی گزارش
شده است ( Brungard et al., 2015; Taghizadeh-Mehrjardi
 .)et al., 2015همچنین نتایج مدل  RFنشان میدهد که مقدار
خطای تخمین )OOB(1با افزایش میزان صحت کلی و شاخص
کاپا دارای یک رابطه معکوس میباشد به نحوی که مقدار OOB
در سطح زیرگروه و فامیل به ترتیب  62/5و  75/25درصد مشاهده
گردید (جدول  Rad et al. (2015) .)6خطای تخمین  73درصد
را در سطح زیرگروه برای مطالعه خود با روش  RFدر استان
گلستان گزارش نمودند Brungard )2009( .مشاهده کرد که
کالسهای خاکی که دارای مشاهدات خاکرخ بیشتری هستند
دارای خطای تخمین کمتری میباشندJafari et al. )2012( .
گزارش نمودند که کالسهای خاکی که نمونه کمتری دارند دارای
خطای پیشبینی بیشتری هستند .بنابراین در این مطالعه نقشه
پیشبینی مکانی کالسهای خاک بر اساس مدل  RFکه دارای
بیشترین صحت نسبت به مدل  BRTبود ،تهیه و ارائه شده است
(شکل -2الف وب).

جدول  -6دقت پيشبينی سطوح تاکسونوميک زيرگروه و فاميل توسط الگوريتمهای يادگيرنده

فامیل

زیرگروه

شاخص صحت سنجی

60

65

% Kappa

70

72

OA

75/25

62/5

%OOB

26

37

% Kappa

35

48

OA

مدل یادگیری ماشین
RF

BRT

جدول  -7فراوانی ،صحت توليدکننده و صحت کاربر برای فراوانترين کالسهای خاک بر اساس مدلهای برازش دادهشده
*

UA3%

*

PA2%

BRT

RF

BRT

RF

درصد
فراوانی

100

100

60

100

31/25

80

100

50

86

25/9

کالس خاک
Fluventic Haploxerepts
Fine Loamy, mixed, active, thermic, Fluventic Haploxerepts

اهميت نسبی متغيرهای کمکی

در این مطالعه جهت تعیین میزان ارجحیت هر یک از متغیرهای
کمکی مورداستفاده از شاخص  MDAاستفاده گردید RF .به دو
روش میانگین کاهش صحت )MDA(4و میانگین کاهش جینی5
( )MDGاهمیت متغیرها را نشان میدهد .در روش  ،MDAمقادیر
1- Out of Bag
2- Producer accuracy
3- Users accuracy

درست متغیرها با مقادیری که بهطور تصادفی برای هر درخت
تولید شده است جایگزین میشود و اگر این جایگزینی اثری روی
خطای اندازهگیری نداشته باشد اهمیت آن کم است و اگر مقدار
خطای اندازهگیری افزایش یابد ،آن متغیر مهم است .اهمیت
نسبی متغیرهای کمکی مورداستفاده در مدلسازی مکانی
زیرگروه و فامیل خاک در شکل ( -3الف و ب) ارائه شده است.
Decrease in Accuracy
Decrease in Gini

4Mean
5Mean
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ب

ا

شکل  -2پراکنش مکانی کالسهای فاميل خاک (الف) و زيرگروههای خاک (ب) با استفاده از مدل RF

الف

ب

شکل  -3مقادير عددی اهميت متغيرهای کمکی در پيشبينی کالسهای فاميل خاک (الف) و زيرگروه خاک (ب) بر اساس روش آناليز حساسيت  MDAدر مدل
جنگلهای تصادفی

بر اساس نتایج ارائهشده در شکل (-3الف و ب) در دو سطح
تاکسونومیک به ترتیب اهمیت نسبی متغیرهای کمکی >CHA
 DVI >SI >NDVI >STH >DEMاز یک روند صعودی به
نزولی برخوردار میباشند؛ بنابراین پارامترهای ژئومورفومتری
اهمیت بیشتری نسبت به شاخصهای سنجش دور در پیشبینی
مکانی کالسهای خاک منطقه بر عهده داشتهاند .از سایر نتایج
قابلتوجه در این تحقیق میتوان بیان نمود علیرغم اینکه منطقه
موردمطالعه از شدت پستیوبلندی چندانی برخوردار نیست (بیش
از  85درصد سیمای اراضی دشت دامنه و دشت) با این حال
پارامترهای ژئومورفومتریک بیشترین اهمیت در مدلسازی
کالسهای خاک را در این منطقه دارند .در مناطق با شدت
پستیوبلندی کم و متأثر از فرآیندهای فرسایش و رسوب ناشی از
مناطق فوقانی شیب ،متغیر کمکی  CHAنشان داد که میتواند

تغییرات خاکها را حتی در مناطق مشاهده نشده با قدرت باالیی
پیشبینی نماید ( .(Rad et al., 2014در مطالعات دیگری
( Brungard et al., 2015و )Mirakzehi et al.,2018شبکه
آبراهههای زهکشی در حوزههای آبخیز موردمطالعه را بهعنوان
مهمترین متغیر کمکی در پیشبینی مکانی کالسهای خاک در
مناطق با شدت پستیوبلندی کم گزارش نمودندBarthold et .
) al. (2013با استفاده از مدل  RFبه پیشبینی کالسهای خاک
در چین پرداختند و گزارش نمودند که دو فاکتور اقلیم و کاربری
اراضی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روی پراکنش خاکهای
منطقه موردمطالعه میباشند Mosleh et al., (2017) .در پژوهش
خود به منظور مدلسازی کالسهای خاک از سطوح تاکسونومیک
رده تا فامیل در دشت شهرکرد ،پارامترهای ژئومورفومتری را
مهمترین متغیرهای کمکی گزارش نمودند.
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فامیل خاک خصوصاً در استفاده از الگوریتم یادگیرنده جنگلهای
تصادفی مؤثر واقع گردیدند و همچنین نتیجه آنالیز حساسیت
 بیانگر اهمیت نسبی بیشتر پارامترهای ژئومورفومتریRF مدل
نسبت به شاخصهای سنجش از دور بوده به طوری که در دو
سطح پیشبینی کالس خاک دارای روند مشابهی مشاهده گردید
بیشترین تأثیر1و متغیر کمکی مساحت حوزه آبخیز اصالحشده
- لذا در مطالعات آتی نقشه.را در پیشبینی به خود اختصاص داد
برداری در نواحی با پستیوبلندی کم خصوصاً در اراضی با کاربری
کشاورزی با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتری مناسب از قبیل
 میتوان نقشهی پراکنشRF  و الگوریتم یادگیرندهVIFمتغیر
مکانی کالسهای فامیل خاک را با صحت قابلقبول جهت هرگونه
 همچنین پیشنهاد میگردد از رویکردهای.بهرهبرداری تهیه نمود
نوین نمونهبرداری مانند ابر مکعب التین مشروط برای انجام
.مطالعات نقشهبرداری رقومی استفاده گردد

نتيجهگيری کلی

در این مطالعه از الگوریتمهای یادگیرنده جنگل تصادفی و
-رگرسیون درختی توسعهیافته برای نقشهبرداری رقومی کالس
 نتایج صحت سنجی دو آماره صحت.های خاک استفاده گردید
 درصد20 عمومی و شاخص کاپا بدست آمده از ماتریس خطای
 بیانگر برتری مدل،خاکرخها در دو سطح زیرگروه و فامیل خاک
 مدل جنگل. در پیشبینی مکانی میباشدBRT  نسبت بهRF
تصادفی در مقایسه با رگرسیون درختی توسعهیافته به دلیل
استفاده از تعداد درخت بیشتر و روش بهینه نمونهبرداری بوت
استراپ از متغیرهای کمکی و نقاط مشاهداتی صحت باالتری را
.در پیشبینی و نقشهبرداری مکانی کالسهای خاک ارائه داد
متغیرهای محیطی انتخابشده توسط رویکرد نوین انتخاب متغیر
 از دو مجموعه پارامترهای ژئومورفومتری و شاخصهایVIF
انعکاس طیفی در پیشبینی مکانی پراکنش کالسهای زیرگروه و
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