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ABSTRACT
Soil organic carbon is an important factor in determining the global carbon cycle and global climate regulation.
Soil is also the input/output source of carbon to the atmosphere which is depended on the land use. For this
purpose, the objective of this study was to compare different methods of data mining in predicting soil organic
carbon storage in irrigated, mixed cultivation (irrigated and rainfed), pasture and palm trees lands in some parts
of Behbahan city in southwestern of Iran. Soil sampling from depths of 0-30 and 30-60 cm was carried out
using conditional Latin hypercube square method. Organic carbon content of the soil samples was determined
by Walky-Black method. Bulk density of the soils was determined using paraffin method. The auxiliary
parameters used in this study included territory components, OLI sensor image data from landsat 8 and land
use map. The results showed that the SAVI, NDVI, NDSI, salinity, carbonate, gypsum and clay indices have
the highest correlation with the soil organic carbon stock values. The results also showed that the random forest
(RF) (R2= 0.983, RMSE=2.32) was the best model to predict soil organic carbon storage followed by artificial
neural network model (R2= 0.887, RMSE= 4.257) and Support Vector Regression Machine model (SVR)
(R2 = 0.707, RMSE=7.344).
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مقايسه روشهاي مختلف دادهکاوي در پيشبيني ذخيره کربن آلي خاک در برخي اراضي شهرستان بهبهان
2

صاحب خورده بين ،*1سعيد حجتي ،1احمد لندي ،1ايمان احمديان فر

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2گروه عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/6/23 :تاریخ بازنگری -1398/10/18 :تاریخ تصویب)1398/10/22 :

چکيده
ذخیره کربن نقش مهمی در تعیین چرخه جهانی کربن و تنظیم اقلیم جهانی ایفا میکند و از طرفی خاک منبع ورودی یا
خروجی کربن به اتمسفر است ،که به نوع کاربری اراضی وابسته است .از این رو ،این مطالعه با هدف مقایسه روشهای
مختلف دادهکاوی در پیشبینی ذخیره کربن آلی خاک در کاربریهای کشاورزی آبی ،کشت مخلوط (آبی -دیم) ،مرتع و
نخلستان موجود در بخشی از اراضی شهرستان بهبهان انجام گرفت .نمونهبرداری از خاک به روش هایپرکیوب انجام و پس
از تعیین موقعیت مکانی نقاط نمونهبرداری ،حفر پروفیل و برداشت نمونههای خاکی از عمق  0-30و  30-60سانتیمتر
انجام گرفت .کربن آلی نمونههای خاکی به روش والکیبلک و وزن مخصوص ظاهری آنها به روش پارافین مذاب تعیین
شد و سپس ذخیره کربن آلی خاک در نقاط نمونه برداری محاسبه گردید .پارامترهای کمکی مورد استفاده شامل اجزای
سرزمین ،دادههای تصویر سنجنده  OLIلندست  8و نقشه کاربری اراضی بود .نتایج نشان داد که شاخصهای ،SAVI
 ،NDVIشوری ،کربنات ،گچ و رس بیشترین همبستگی را با مقادیر ذخیره کربن دارند .نتایج همچنین نشان داد که در
همه کاربریها ،مدل جنگل تصادفی ( )RFبا باالترین ضریب تبیین ( )R2=0/966و کمترین مجذور میانگین مربعات خطا
( )RMSE=2/032بیشترین کارآیی را در پیشبینی ذخیرهکربن آلی خاک دارد و پس از آن مدل شبکه عصبی مصنوعی
( R2 =0/788و  )RMSE=4/257و در نهایت مدل ماشین بردار پشتیبان ( R2=0/499( )SVRو  )RMSE= 7/344قرار
دارد.
واژههاي کليدي :بهبهان ،جنگل تصادفی ،شبکه عصبی مصنوعی ،ذخیره کربن ،ماشینبردار پشتیبان.

مقدمه
ذخیره کربن نقش مهمی در تعیین چرخه جهانی کربن و تنظیم
اقلیم جهانی ایفا میکند ( )Wang, 2019; Chen et al., 2019از
طرفی افزایش ذخیره کربن آلی خاک از طریق مدیریت اراضی ،به
عنوان یک اقدام موثر در کاهش تغییرات اقلیمی پیشنهاد شده
است ( .)Chen et al., 2019ذخیره کربنآلی خاک در یک مکان
با عوامل مختلف محیطی از قبیل اقلیم ،پوشش گیاهی ،پستی و
بلندی ،مواد مادری ،بافت خاک و کاربری اراضی کنترل میشود
(.)Jenny, 1994
خاک بهعنوان منبع ورودی یا خروجی کربن به اتمسفر
است ،که به نوع کاربری اراضی وابسته است ( )Lal, 2004و
دادههای کاربری اراضی ،اطالعاتی که مربوط به تأثیرات انسان بر
ذخیره کربن میباشد ،نیز ارائه مینماید ( .)Mishra, 2009تالش
های زیادی برای تخمین ذخیره کربن آلی خاک در سطح جهانی
و منطقه ای صورت گرفته است ،که این برآوردها اغلب بر اساس

خصوصیات خاک و متغیّرهای محیطی حاصل از مجموعهای از
دادههای منطقهای حاصل میشود .نمونهبرداری مستقیم از خاک
و اندازهگیری آزمایشگاهی بهمنظور اندازهگیری و ارزیابی کربن
آلی خاک عالوه بر پرهزینه و وقتگیر بودن ،دارای محدودیتهایی
میباشد .از این رو ،روشهایی نیاز است ،که بتوان بهسادگی سطح
وسیعی از مناطق را مورد پایش 1قرار داده و روند تغییرات کربن
آلی خاک را مورد بررسی قرار داد .یکی از این روشها ،استفاده از
نقشهبرداری رقومی خاک براساس ارتباط بین خصوصیات خاک و
متغیّرهای محیطی میباشد ( .)McBratney et al., 2003در واقع
نقشهبرداری رقومی خاک یکی از ابزارهای کمّیسازی رابطه بین
مقادیر خصوصیات خاک و متغیّرهای کمکی میباشد ( Adhikari

.)et al., 2014
تخمینهای متفاوتی از ذخیره کربن در مقیاس جهانی و
منطقه ای توسط محققین مختلف گزارش شده است که ناشی از
ناهمگونی در خصوصیات خاک ،پوشش گیاهی و توپوگرافی

* نویسنده مسئولresearch.beh88@gmail.com :
1. Monitoring
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میباشد؛ بهطوری که میزان تخمینها تا شش برابر توسط
محققین مختلف گزارش شده است .بهعنوان مثال ،در مقیاس
جهانی ،)1976( Bohn ،مقدار کل ذخیره کربن را  3000پتاگرم1
برآورد کرد ،در حالی که  )1993( Eswaran et al.این مقدار را
 706پتاگرم تخمین زدهاند ( .)Mingjun et al., 2017نوع کاربری
اراضی بهطور قابل مالحظهای بر مقدار و توزیع ذخیره کربن در
عمقهای مختلف تاثیرگذار است؛ بهطوری که با افزایش عمق
مقدار ذخیره کربن خاک کاهش مییابد (.)Zhang et al., 2013
تغییر در نوع کاربری اراضی نیز با تغییر میزان کربن آلی ورودی
به خاک ،سبب تغییر در میزان ذخیره کربن خاک میشود
(.)Zhang et al., 2013
مدلها و روشهای آماری مختلفی از جمله رگرسیون
درختی ( ،)Akpa et al., 2016; Wang et al., 2017رگرسیون
کریجینگ ( ،)Yigini and Panagos, 2016جنگل تصادفی)RF(2
( ،)Akpa et al., 2016روشهای زمینآماری ( Mitran et al.,
 )2018و شبکههای عصبی مصنوعی ( Aitkenhead and Coull,
 )2016برای مدل کردن مقادیر ذخیره کربن آلی خاک توسعه و
بهکار گرفته شده است )2016( Minasny et al. .نقشه رقومی
ذخیره کربن آلی خاک را با استفاده از مدل رگرسیون درختی،
جنگل تصادفی 3و شبکه عصبی مصنوعی در دو منطقه در اندونزی
تهیه کردند و ضرایب تبیین را بهترتیب – 0/98 ،0/95 -0/99
 0/93و  0/59-0/86گزارش کردند )2005( Somaratne et al. .از
مدل شبکهعصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندمتغیّره برای
مدلسازی مقدار کربن آلی خاک در شش نوع کاربری اراضی
استفاده نمودند .آنها از عوامل محیطی شامل ارتفاع ،جهت شیب،
میانگین ساالنه درجه حرارت و میانگین ساالنه بارندگی بهعنوان
پارامترهای ورودی شبکه برای مدلسازی مقدار کربن آلی خاک
استفاده نموده و نشان دادند ،که تخمینهای ارائه شده توسط
شبکه عصبی مصنوعی از صحت باالتری نسبت به رگرسیون خطی
چندمتغیّره برای پیشبینی مقدار کربن آلی خاک برخوردار است.
 )2008( Grimm et al.نیز از روش درخت تصمیم برای پیشبینی
کربن آلی خاک استفاده نمودند .نتایج آنها نشان داد ،که
برآوردهای مقدار کربن آلی خاک با استفاده از مدل درخت تصمیم
از دقت باالیی در پیشبینی کربن آلی خاک برخوردار است و
تغییرات کربن آلی خاک در بخش باالیی خاک ( 0تا  10سانتی
متری) بهوسیله شاخص توپوگرافی ترکیبی )CTI(2و فاکتور LS
از متغیّرهای محیطی توپوگرافی توجیه میشوند ،ولی در الیههای
)1. Petagram(1012 kg
2. Random forest
3. combined topographic index

پایینتر خاک ( 10تا  50سانتیمتری) تغییرات کربن آلی با
کالسهای بافت خاک توجیه میشوند )2012( Ließ et al. .از
روش جنگل تصادفی ( )RFو درخت تصادفی (RT) 3برای
پیشبینی توزیع بافت خاک استفاده نمودند و نتایج آنها نشان
داد ،که برای پیشبینی مکانی بافت خاک ،روش  RFاز دقت
باالتری نسبت به روش  RTبرخوردار استAitkenhead and .
 )2016( Coullدر اسکاتلند ،برای پیشبینی مقدار ماده آلی و
وزن مخصوص ظاهری در عمقهای مختلف خاک از شبکههای
عصبی مصنوعی استفاده نمودند و از متغیّرهای اقلیمی،
توپوگرافی ،زمینشناسی ،پوشش اراضی و نوع خاک بهعنوان
ورودی مدل استفاده نمودند .آنها گزارش دادند ،که  79/8درصد
تغییرات کربن و  77/9درصد تغییرات وزن مخصوص ظاهری را
میتوان با این متغیّرها پیشبینی کرد .تحقیقات زیادی در
خصوص ذخیره کربن خاک در ایران و جهان صورت گرفته است،
که در بیشتر مطالعات نقش متغیّرهای محیطی در این خصوص
کمتر لحاظ شده است .از این رو ،در این پژوهش میزان ذخیره
کربن آلی خاک در کاربریهای موجود در بخشی از اراضی
شهرستان بهبهان با مدل شبکههای عصبی مصنوعی ،جنگل
تصادفی و ماشینبردار پشتیبان بر اساس رابطه بین میزان ذخیره
کربن با عوامل محیطی مورد بررسی قرار گرفته و توانایی مدلها
در پیشبینی ذخیره کربن مقایسه میشود.

مواد وروشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مطالعاتی در ناحیهای به وسعت حدود  3178هکتار در 20
کیلومتری شهرستان بهبهان به مختصات  30درجه و  40دقیقه
عرض شمالی و  50درجه و  30دقیقه طول شرقی واقع شده است.
م نطقه دارای چهار کاربری مرتع ،اراضی کشاورزی آبی ،اراضی
کشت مخلوط (کشاورزی آبی–دیم) و نخلستان میباشد .اراضی با
کاربری کشاورزی آبی با  1194هکتار ، %53/17 ،اراضی با کاربری
مرتع با  199هکتار ، %6/28 ،اراضی با کاربری کشاورزی آبی–دیم
با  1690هکتار %37/62 ،و اراضی با کاربری نخلستان با  93هکتار،
 %2/93مساحت کل منطقه را شامل میشود .میانگین بارندگی
ساالنه منطقه 323 ،میلیمتر ،متوسط درجه حرارت سالیانه25 ،
درجه سانتیگراد و میانگین تبخیر سالیانه  3818میلیمتر
میباشد .منطقه دارای رژیم رطوبتی و حرارتی بهترتیب یوستیک
و هایپرترمیک میباشند (.)Amirian Chakan et al., 2017
4. Random Tree
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نمونهبرداري و تجزيههاي آزمايشگاهي
1

در این پژوهش از روش نمونهبرداری هایپرکیوب ( )cLHS,که
توسط  )2006( Minasny and McBratneyمعرفی شده است
برای انتخاب محلهای نمونهبرداری خاک استفاده گردید .مدل
رقومی ارتفاع ،2دادههای رقومی تصاویر ماهوارهای لندست  8و
نقشه کاربری اراضی بهعنوان ورودیهای مدل هایپرکیوب استفاده
گردید .مدل رقومی ارتفاعی به همراه باندهای ماهوارهای لندست
 8پس از آمادهسازی در نرمافزار  ArcGISنسخه  10.4به نرمافزار
 SAGA GISنسخه  2.3.2منتقل و پارامترهای توپوگرافی از مدل
رقومی ارتفاع به شیوه ارائه شده توسط )2004( Hengl et al.
استخراج گردید .پارامترهای شاخص رس ،شاخص کربنات،
شاخص پوشش گیاهی ( 3)NDVIو شاخص پوشش گیاهی با
تنظیم انعکاس زمین ( )SAVIاز باندهای ماهوارهای لندست در
هر پیکسل از منطقه مورد مطالعه در نرمافزار  JMPنسخه 13
استخراج گردید .پس از استخراج عوامل محیطی ،یک فایل با
پسوند  txtاز آنها ایجاد و با استفاده از نرمافزار هایپرکیوب
( ،)cLHSمختصات نقاط نمونهبرداری بر اساس تعداد نقاط مورد

نظر کاربر تعیین گردید .در این پژوهش با روش هایپرکیوب در
منطقه مورد مطالعه ،موقعیت مکانی  110نقطه مطالعاتی مشخص
گردید .در نقاط مورد نظر ،نمونهبرداری از عمق  0-30و 30-60
سانتیمتری صورت گرفت و پس از خشک کردن نمونهها در هوا،
کوبیدن و عبوردادن از الک  2میلیمتری ،کربن آلی خاک به روش
والکیبلک اندازهگیری شد ( .)Walkley and Black, 1934جهت
اندازهگیری وزن مخصوص ظاهری نیز یک کلوخه در هر نقطه
نمونهبرداری برداشت و وزن مخصوص ظاهری خاک به روش
کلوخه و غوطهوری در پارافین مذاب ()Blake and Hartge, 1986
محاسبه گردید .پس از محاسبه درصد کربن آلی خاک و وزن
مخصوص ظاهری خاک ،ذخیره کربن آلی در واحد سطح از رابطه
( )1محاسبه گردید (.)Gomes et al., 2019
×( SC = 100×OC.Bd×Dدرصد ذرات بزرگتر از  2میلیمتر )1-
(رابطه )1
که در این رابطه ،SC ،بیانگر ذخیره کربن آلی (،)ton.ha-1
 ،OCدرصد کربن آلی خاک ،Bd ،جرم مخصوص ظاهری خاک
( )g.cm-3و  Dعمق خاک ( )mمیباشد.

شکل  -1موقعيت مکاني نقاط مشخص شده به روش هايپرکيوب

1. Conditioned Latin hyper cube method
2. Digital Elevation Model

3. Normalized Difference Vegetation Index
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شکل  -2موقعيت منطقه مورد مطالعه

استخراج دادههاي کمکي توپوگرافي و سنجش از دور

بر اساس مدل اسکورپن ،در نقشهبرداری رقومی خاک عالوه بر
دادههای خاک ،به دادههای کمکی (دادههای محیطی) نیز نیاز
میباشد .در این مطالعه برای استخراج دادههای کمکی عالوه بر
نقشه کاربری اراضی از نقشه مدل رقومی ارتفاع و دادههای لندست
 8استفاده گردید .جهت تهیه نقشه مدل رقومی ارتفاع از نقشه
موجود در سامانه نقشهبرداری کشور با اندازه سلولی  30متر و
برای تهیه دادههای ماهوارهای از باندهای ماهواره لندست  8مربوط
به ماه می سال  2017استفاده گردید.
مدل رقومی ارتفاعی در نرمافزار  ArcGISنسخه  10.4تهیه و
سپس الیه مذکور به فرمت  imgتبدیل و به نرمافزارSAGA GIS
نسخه  2.3.2منتقل و پارامترهای توپوگرافی از جمله شیب ،1جهت
شیب ،2انحنای شیب ،3شیب حوزه ،4شاخص همواری دره با درجه
تفکیک باال ،5شاخص همواری قله با درجه تفکیک باال 6و شاخص
خیسی 7از آن استخراج گردید .پارامترهای شاخص روشنایی
( ،)Brightness Indexشاخص کربنات ( ،)Carbonate Indexشاخص
رس ( ،)Clay Indexشاخص شوری ( ،)Salinity Indexپوشش
گیاهی نرمال شده ( )NDVIو شاخص پوشش گیاهی با تنظیم
انعکاس زمین ( ،)SAVIکه نشاندهنده ترکیبات زمینشناسی مواد
سطحی میباشند ،از ترکیب باندهای ماهواره لندست  8در نرمافزار
1. Slope
2. Aspect
3. Curvature
4. Catchment Slope
5. Multi-Resolution Valley Bottom Flatness Index

 jmpنسخه  13استخراج شد ( 2تا :.)6
(رابطه )2

2

2

Brightness Index= √B4 + B5
B6

(رابطه )3

B7

=Clay Index

(رابطه )4
𝐵4 − 𝐵5
𝐵3 + 𝐵5

= Salinity Index

(رابطه )5
(رابطه )6

B5 − B4
B5 + B4+1

B5 − B4
B5 + B4

= NDVI

)SAVI= (1+ L

آناليز حساسيت8

از آنجایی که برخی پارامترهای محیطی اگر بهعنوان ورودی مدل
انتخاب گردند ،کارآیی الگوریتم یادگیری را کاهش میدهند و در
نتیجه باعث کاهش دقت مدل میشوند ،برای انتخاب مهمترین
پارامتر محیطی موثر بر ذخیره کربن از آنالیز حساسیت استفاده
گردید .آنالیز حساسیت در نرمافزار  Matlabنسخه  2017انجام
گرفت ،که برای انجام آن ،نرمافزار با ثابت نگه داشتن تمام
پارامترها و تنها با تغییر در یکی از آنها در هر مرحله اجرا گردید
و میزان تغییر در پارامتر خروجی (ذخیره کربن) محاسبه شد .بر
این اساس ،در این مطالعه از میان  24پارامتر استخراج شده از
مدل رقومی ارتفاع و شاخصهای سنجش از دور 15 ،پارامتر به
عنوان ورودی مدل انتخاب و بقیه پارامترها حذف شدند.
6. Multi-Resolution Ridge Flatness Index
7. Wetness Index
8. Sensitivity Analysis
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مدلهاي بهکار رفته جهت پيش بيني ذخيره کربن آلي خاک

کننده روش ماشینبردار پشتیبان ( )SVMاست.

مدل شبکه عصبي مصنوعي ()Artificial Neural Network

ارزيابي کارآيي مدلها در برآورد ذخيره کربن

در این تحقیق برای ساخت شبکه عصبی مصنوعی از پرسپترون
چندالیه ( )MLP1که مهمترین مدل شبکه عصبی مصنوعی
میباشد ( )Tiryaki et al., 2014با یک الیه مخفی با تابع
فعالسازی سیگموئیدی در الیه مخفی و تابع فعالسازی خطی در
الیه خروجی استفاده گردید .الیههای ورودی شبکه ،دارای 15
ورودی و الیه خروجی شامل یک نرون یعنی ذخیره کربن آلی در
نظر گرفته شد .تعداد نرونهای الیه مخفی و همچنین تعداد
اپوکها در فرآیند آموزش بهصورت سعی و خطا بهدست آمد ،که
بررسیهای اولیه نشان داد ،تعداد  8نرون در الیه مخفی و تعداد
 500اپوک دارای بهترین ترکیب در پیشبینی ذخیره کربن آلی
میباشد .ساخت شبکه عصبی مصنوعی و انجام پیشبینی
ذخیرهکربن آلی خاک در نرمافزار  Matlabنسخه  2017صورت
گرفت.

از آمارههای مختلفی میتوان برای مقایسه کارآیی مدلهای
مختلف در برآورد ذخیره کربن استفاده کرد .برای این منظور ابتدا
دادهها به دو دسته آموزش ( 70درصد دادههای نمونهبرداری
شده) و آزمون ( 30درصد دادههای نمونهبرداری شده) بهطور
تصادفی تقسیم گردید و سپس از آمارههای ضریب همبستگی
( ،)Rضریب تبیین ( ،)R-Squareمجذور میانگین مربعات خطا
( ،)RMSEقدر مطلق مربعات خطا ( ،)MAEدرصد میانگین خطا
( ،)MAPEخطای مطلق نسبی ( )RAEو مجذور نسبی خطا
( )RSEجهت بررسی مقایسه دقت مدلهای مختلف در پیشبینی
ذخیره کربن استفاده گردید (روابط  7تا  )12و (جدول .)3
(رابطه )7
(رابطه )8
(رابطه )9

جنگل تصادفي ()Random Forest

(رابطه )10

در الگوریتم جنگل تصادفی چندین درخت تصمیم وجود دارد و
مجموعهای از درختهای تصمیم با هم یک جنگل را تولید
میکنند و هر درخت تصمیم این جنگل زیر مجموعهای از دادهها
را به خود اختصاص داده و الگوریتم یادگیری را روی آنها انجام
میدهد و هنگام پیشبینی ،هر درخت تصمیم بر اساس
الگوریتمهای یادگرفته شده ،یک پیشبینی نتایج را ارائه میدهند
) .(Pouladi et al., 2019جهت ساخت جنگل تصادفی و پیشبینی
ذخیره کربن آلی خاک از کرنل پایه شعاعی نرمافزار  2Wekaنسخه
 3.9استفاده گردید .با اجرای مدل و تفسیر میانگین مربعات خطا
در داده های آموزش و آزمون ،جایی که با افزایش تعداد درختان
تصمیم ،تغییری در کاهش میانگین مربعات خطا مشاهده نگردد،
بهعنوان تعداد درخت بهینه انتخاب میشود ( Shataee et al.,
.)2012

(رابطه )11

ماشين بردار پشتيبان()SVR2

 ،SVMیک مدل یادگیری نظارت شده است و از پرکاربردترین
الگوریتمهای ماشینبردار پشتیبان میباشد .الگوریتم ماشینبردار
پشتیبان یک روش دستهبندی است ،که توسط Vapnik et al.
( )1963ابداع شد و در سال  1995برای حالت غیرخطی تعمیم
داده شد ( .)Cortes and Vapnik, 1995در این تحقیق از نرمافزار
 Wekaنسخه  3.9جهت اجرای الگوریتم استفاده گردید .الزم به
توضیح است ،که الگوریتم  SOMدر نرمافزار  Wekaپیادهسازی
1. Multi Layer Perceptron

𝑛∑
) 𝑖𝑌 𝑖=1(𝑇𝑖−
) 𝑖𝑦 ̅ −
∑𝑛 Y

(رابطه )12

= 𝑅2

𝑖=1

2
𝑛∑
) 𝑖𝑌 𝑖=1(𝑇𝑖−

𝑛

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
1

| 𝑖𝑌 MAE = ∑𝑛𝑖=1|𝑇𝑖−

𝑛
) 𝑇(𝑌 −
𝑛 1
SRE = ∑𝑖=1( 𝑖 𝑖 )2
𝑛
𝑖𝑌
𝑛∑
| 𝑖𝑇𝑖=1|𝑌𝑖 −
| ̅𝑇| 𝑛∑ =RAE
𝐼𝑇−
𝑖=1
𝑛∑
) 𝑖𝑇𝑖=1(𝑌𝑖 −
̅
𝑛∑
)𝑖𝑇𝑖=1(𝑇 −

=RSE

در روابط فوق Ti ،مقدار واقعی(هدف) Yi ،مقدار پیشبینی
شده Y̅ ،میانگین مقادیر پیشبینی شده و ̅𝑇 میانگین مقادیر واقعی
میباشد.
تجزيه و تحليل آماري

ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
 Smirnovبررسی شد ،که نتایج این آزمون حاکی از نرمال بودن
دادهها بود .همچنین همگن بودن دادهها با استفاده از آزمون لون
بررسی و مورد تایید قرار گرفت .بهمنظور مقایسه میزان ذخیره
کربن خاک در کاربریهای گوناگون از آنالیز واریانس یک طرفه
( )ANOVAو جهت مقایسه میانگین ذخیره کربن در کاربریهای
مختلف از آزمون دانکن استفاده گردید.
Kolmogorov-

نتايج و بحث
نتايج تحليل آماري

نتایج توصیف آماری ذخیره کربن در جدول ( )1آورده شده است.
آزمونهای آماری در نرمافزار  SPSSنسخه شماره  24انجام گرفت.
برای بررسی ارتباط بین عوامل محیطی با ذخیره کربن ،ضریب
همبستگی بین آنها در نرمافزار  Matlabانجام گرفت ،که نتایج آن
در جدول شماره ( )2آورده شده است .نتایج این جدول نشان
3. Support Vector Regression
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میدهد ،که این همبستگی در عمق  0-30در مقایسه با عمق
 30-60بیشتر بوده ولی در هر دو عمق مذکور شاخصهای
 EVI ،SAVI ،NDVIو شاخص رس بیشترین همبستگی مثبت
و شاخصهای شوری خاک ،کربنات و گچ ،بیشترین همبستگی
منفی را با ذخیره کربن دارند.
از آنجایی که واریانس ذخیره کربن در کاربریهای مختلف
با همدیگر اختالف معنیداری نداشتند ،شرط همگنی واریانسها
در کاربریهای مختلف مورد تایید قرار گرفت .جهت مقایسه
میانگین ذخیره کربن در بین کاربریهای مختلف از تحلیل
واریانس یک طرفه و آزمون دانکن استفاده گردید که سطح
معنیداری ( )p-valueآزمون  ANOVAنشان داد ،که ذخیره
کربن در کاربریهای مختلف با همدیگر اختالف معنیداری داشته
که وجود این اختالف بین کاربری مرتع و کاربری نخلستان بیشتر
بود .نتایج همچنین نشان داد که متوسط ذخیره کربن آلی خاک
در کاربری نخلستان بیشتر از دیگرکاربریها بوده و پس از آن به
ترتیب کاربری کشت مخلوط (کشاورزی آبی-دیم) ،کشاوری آبی
و مرتع قرار دارند.
جهت مقایسه عملکرد و کارآیی مدلهای مختلف در
پیشبینی ذخیره کربن ،آمارهها در نرمافزار  Matlabمحاسبه
گردید که نتایج آن در جدول شماره ( )3آورده شده است .نمودار
رگرسیونی مقادیر پیشینی شده و واقعی ذخیره کربن در
مدلهای مختلف در نرمافزار  Excelانجام شد و نتایج آن در شکل
( )6نشان داده شده است.
مقایسه مقادیر ضریب تبیین ،میانگین مربعات خطا و قدر
مطلق مربعات خطا و دیگر پارامترهای محاسبه شده در جدول
( )3نشان داد ،که در همه کاربریها برای عمق  0-30سانتیمتر
مدل جنگل تصادفی ( )RFبیشترین کارآیی ( )R2=0/983را در
پیشبینی ذخیره کربن آلی خاک داشته و پس از آن مدل شبکه
عصبی مصنوعی ( )R2=0/887و در نهایت مدل ماشینبردار
پشتیبان ( )R2 =0/707 ( )SVRقرار دارد .همچنین آمارههای
جدول ( )3نشان میدهد ،که برای عمق  30- 60سانتیمتر نیز
مدل جنگل تصادفی نسبت به بقیه مدلها کارآیی بیشتری در
پیشبینی ذخیره کربن دارد.
پس از آمادهسازی فایلها و انجام پیشپردازش بر روی دادهها
و تقسیم دادهها به دو بخش آموزش و آزمون ،مدل شبکه عصبی در
نرمافزار  Matlabاجرا گردید .سپس برای دادههای آموزشی و آزمون
مقادیر برآورد شده تعیین گردید .رابطه بین مقادیر واقعی و مقادیر
پیشبینی شده برای دادههای مذکور در مدل شبکه عصبی مصنوعی
در شکل ( )3نشان داده شده است .همچنین مدل جنگل تصادفی
( )RFو ماشینبردار پشتیبان ( )SVRدر نرمافزار وکا ( )Wekaاجرا

گردید و مقادیر پیشبینی شده برای دادههای تست و آموزشی این
مدلها تعیین گردید .رابطه بین مقادیر واقعی و پیشبینی شده دو
مدل جنگل تصادفی و ماشینبردار پشتیبان در شکلهای ( )4و ()5
نشان داده شده است.
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در نقاط نمونهبرداری،
که شامل درصد ذرات خاک (سیلت ،رس و شن) ،درصد آهک،
هدایت الکتریکی ،مقدار ماده آلی ،واکنش خاک و درصد رطوبت
اشباعی میباشد برای عمق  30-0سانتی متر و  60-30سانتیمتر
تحلیل شدند .آمار توصیفی این خصوصیات و ضریب همبستگی
بین پارامترهای خاک و مقادیر ذخیره کربن در جدول ( )4و ()5
نشان داده شده است .نتایج نشان داد ،که درصد آهک (p 0/05
<) و هدایت الکتریکی ( )p <0/01در عمق  0-30و  30-60و
مقدار کربن آلی خاک ( )p <0/01در هر دو عمق  0-30و -60
 30با مقدار ذخیره کربن ارتباط معنیداری دارند.
مقايسه عملکرد روشهاي مختلف پيشبيني ذخيره کربن آلي
خاک

مقایسه آمارههای ضریب تبیین ( ،)R-Squareمجذور میانگین
مربعات خطا ( )RMSEدر مدلهای مختلف (جدول  )3نشان
میدهد ،که برای هر دو عمق  0-30و  30-60سانتیمتر ،مدل
جنگل تصادفی نسبت به دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و
ماشینبردار پشتیبان دارای ضریب تبیین بیشتر(, 0/966
= )R2=0/929R2و مجذور میانگین مربعات خطا کمتری میباشد.
( )RMSE=2/538 ,RMSE=2/032که بیانگر کارآیی بیشتر مدل
جنگل تصادفی در پیشبینی ذخیرهکربن آلی خاک میباشد .پس
از آن بهترتیب مدل شبکه عصبی مصنوعی (=4/257 , R2 =0/788
 )RMSEو مدل ماشین بردار پشتیبان (R2=0/499( )SVR
 )RMSE =7/344قرار دارند .مقایسه پارامترهای قدر مطلق
مربعات خطا ( ،)MAEدرصد میانگین خطا ( )MAPEو خطای
مطلق نسبی (( )RAEجدول  )3همچنین نشان میدهد ،که
مقادیر این آمارهها در مدل جنگل تصادفی نسبت به دیگر مدلها
کمتر میباشد ،که نشاندهنده مقدار خطای کمتر بین مقادیر
مشاهدهای و پیشبینی شده ذخیره کربن آلی خاک در این مدل
میباشد.
ذخيره کربن در کاربريهاي مختلف

نتایج جدول ( )1نشان میدهد که میانگین ذخیره کربن در
عمق 0-30سانتیمتری خاک نسبت به عمق 30-60سانتیمتری
بیشتر میباشد و این مقدار برای عمق  0-30سانتیمتری بین (
 23/09 -77/84(tonℎ𝑎−1برای کاربری مرتع و کشاورزی آبی–
دیم متغیّر میباشد .بهطوری که کاربری مرتع دارای کمترین
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ذخیره کربن و کاربری کشاورزی آبی-دیم دارای بیشترین ذخیره
کربن میباشد ،ولی متوسط ذخیره کربن در هر دو عمق  0-30و
 30-60سانتیمتری در کاربری نخلستان از بقیه کاربریها بیشتر
میباشد .برای عمق  30-60سانتیمتری خاک ،حداکثر و حداقل
میزان ذخیره کربن بهترتیب  59/8و  )tonℎ𝑎−1( 30/3برای
کاربری نخلستان و کاربری مرتع مشاهده گردید .مقایسه مقادیر

ذخیره کربن پیشینی شده و واقعی مدلها در شکل ( )6نشان
داده شده است .نتایج نشان داد ،که در سه مدل جنگل تصادفی،
شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان ،میزان خطا بین
مقدار واقعی و پیشبینی ذخیره کربن در مدل جنگل تصادفی از
دیگر مدلها کمتر میباشد.

شکل  -3نمودار مقادير واقعي و پيشبينيشده ذخيره کربن دادههاي آموزشي در مدل شبکه عصبي مصنوعي

شکل  -4نموادر بين مقادير واقعي و پيشبينيشده دادههاي آموزشي ذخيره کربن در مدل جنگل تصادفي
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شکل  -5نموادر بين مقادير واقعي و پيشبينيشده دادههاي آموزشي ذخيره کربن در مدل ماشينبردار پشتيبان
جدول  -1توصيف آماري دادههاي ذخيره کربن

خطای
استاندارد

کمینه

بیشینه

کشاورزی آبی

45

47/917

8/2067

1/2234

33/1

67/6

کشاورزی آبی  -دیم

55

47/692

10/8976

1/4694

25/4

77/8

نخلستان

3

59/018

6/6786

3/8559

53/5

66/4

مرتع

7

30/796

8/9332

3/3763

23/1

49

کشاورزی آبی

45

31/105

6/6936

1

15/1

52/6

کشاورزی آبی  -دیم

55

33/916

7/5234

1/0145

16/5

53

نخلستان

3

51/624

7/4433

4/2974

45/2

59/8

مرتع

7

24/244

3/6805

1/3911

19/7

30/3

عمق نمونهبرداری
)(cm

0-30

30 -60

کاربری اراضی

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

*ذخیره کربن بر حسب ( )tonℎ𝑎−1میباشد.
جدول  .2ضريب همبستگي بين عوامل محيطي با ذخيره کربن

عوامل محیطی

ضریب همبستگی (عمق  30-0سانتیمتری)
0/65
0/69
-0/69
-0/63
0/52
0/69
-0/71
0/21
-0/69
-0/63
-0/64
-0/67
0/35
-0/69
-0/63

ضریب همبستگی (عمق  60-30سانتیمتری)
0/53
0/56
-0/56
-0/52
0/35
0/57
-0/53
-0/43
-0/45
0/31
-0/53
-0/46
-0/50
-0/42

EVI
SAVI
NDSI
Carbonate Index
Clay Index
NDVI
Gypsum Index
Aspect
B1
B2
B3
B4
B5
B6
b7
 b1تا  ،b7باندهای  1تا  7ماهواره لندست ،EVI ،8شاخص پوشش گیاهی بازسازی شده ،NDSI ،شاخص شوری خاک ،SAVI ،شاخص پوشش گیاهی با تنظیم انعکاس زمین و
 ،NDVIشاخص پوشش گیاهی نرمالشده میباشد.
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جدول  -3آمارههاي مقايسه عملکرد روشهاي مختلف در پيشبيني ذخيره کربن

مدل

داده

))Model

))Data

RF

Train

RF

Test

SVR

Train

SVR

Test

ANN

Train

ANN

Test

RF

Train

RF

Test

SVR

Train

SVR

Test

ANN

Train

ANN

Test

آمارههای مقایسه عملکرد

عمق()cm
))Depth

r

R-Square

RMSE

MAE

RSE

RAE

0-30
0-30
0-30
0-30
0-30
0-30
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60

0/983
0/885
0/707
0/872
0/887
0/85825
0/964
0/664
0/525
0/631
0/713
0/596

0/966
0/784
0/499
0/761
0/788
0/737
0/929
0/441
0/276
0/339
0/508
0/355

2/032
4/962
7/344
6/503
4/257
6/890
2/538
6/047
6/7899
6/363
5/558
6/541

1/47
3/037
5/327
5/417
2/951
4/758
1/834
5/067
4/455
5/063
4/340
5/409

0/039
0/220
0/506
0/378
0/270
0/496
0/104
0/573
0/745
0/634
0/492
1/263

0/183
0/373
0/661
0/667
0/459
0/594
0/325
0/782
0/790
0/782
0/733
1/160

1،MAE

قدرمطلق مربعات خطا،
 ،rضریب همبستگی ،R-Square ،ضریب تبیین ،RMSE،مجذور میانگین مربعات خطا،
مطلق نسبی ،MAPE ،درصد میانگین خطا ،4MSER ،میانگین مربع نسبی خطا

MSRE

MAPE

3/15919 0/00196
6/93338 0/01095
11/9222 0/029
13/9152 0/0342
6/2886
0/007
10/323
0/020
5/9105 0/0072
15/8148 0/0379
14/1834 0/045
15/0666
0/035
13/164
0/026
17/706
0/047

،2RSE

مجذور نسبی خطا،

،3RAEخطای

شکل  -6نمودار بين مقدار واقعي و پيشبينيشده ذخيره کربن در مدلهاي مختل

1- Mean Absolute Error
2- Relative Squared Error
3- Relative Absolute Error
4- Mean Squared Relative Error

خورده بين و همکاران :مقايسه روشهاي مختلف دادهکاوي در 1051 ...
جدول  -4توصيف آماري خصوصيات خاک

عمق

)0-30 (cm

)30-60 (cm

خصوصیات خاک

واحد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

SOC

gCkg−1

Caco3

%

Ec

Ms/cm

4/7
39/7
0/29

17/13
49/37
7/6

9/8
48/39
2/1

0/252
1/41
1/33

0/298
-4/47
1/57

-0/189
21/58
2/93

pH

]Log[𝐻 +

6/7

7/82

7/34

0/26

-0/36

-0/68

clay

%

Silt

%

sand

%

SP

%

SOC

gCkg−1

10
8
8/5
23/7
3.19

61/5
52
51
11.1

32/8
39/5
27/6
40/4
6.7

11/1
8/41
12/28
4/06
0/17

-0/013
1/96
0/78
-0/64
0/66

-0/68
4/07
0/078
2/1
0/19

Caco3

%

33

49/42

48/28

1/89

-5/96

45/4

Ec

Ms/cm

0/29

7

1/94

1/14

1/63

3/88

pH

66

]Log[𝐻 +

6/9

7/92

7/45

0/23

-1/73

3/41

clay

%

8

62

35/6

11/8

-0/29

-0/104

Silt

%

6

54/5

38/11

9

-1/73

3/41

sand

%

10

86

26/24

13/76

1/63

3/39

SP

%

17/5

54

40/11

5/03

-0/62

4/25

جدول  -5ضريب همبستگي بين ذخيره کربن و برخي خصوصيات خاک

خصوصیات
خاک

عمق
() cm

آهک%

کربن
آلی%

ضریب
همبستگی

0-30

*-0/2

**0/933

30-60

-0/101

**

0/91

هدایت
الکتریکی
)(Ms/cm

رطوبت
اشباعی

واکنش
خاک

وزن مخصوص
ظاهری

رس%

سیلت%

شن%

)(g/cm3

-0/169

-0/003

0/005

-0/006

0/108

-0/010

0/108

-0/397

-0/098

-0/086

0/103

-0/081

0/118

-0/007

**

بحث و نتيجهگيري
آگاهی از وضعیت ذخیره کربن آلی خاک و تأثیر کاربریهای
مختلف در ذخیره کربن آلی خاک ،در راستای کاهش تغییرات
اقلیمی ناشی از گازهای گلخانهای امری الزم و ضروری میباشد.
از این رو ،این مطالعه جهت پیشبینی میزان ذخیره کربن آلی
خاک در کاربریهای مختلف با مدلهای شبکه عصبی مصنوعی،
جنگل تصادفی و ماشینبردار پشتیبان و مقایسه کارآیی و دقت
این مدلها انجام گرفت .مقادیر ذخیره کربن آلی خاک در
کاربریهای مختلف نشان داد ،که متوسط ذخیره کربن آلی خاک
در کاربری نخلستان بیشتر از بقیه کاربریها بوده و پس از آن
بهترتیب کاربری کشت مخلوط (کشاورزی آبی-دیم) ،کشاورزی
آبی و مرتع قرار دارد .دلیل بیشتر بودن مقدار ذخیره کربن در
کاربری نخلستان را میتوان به پوشش گیاهی بیشتر و در نتیجه
وجود بقایای گیاهی بیشتر و عدم آتشسوزی بقایای گیاهی و
چرای توسط دام نسبت داد زیرا بقایای گیاهی با کاهش تبخیر از
سطح خاک و افزایش رطوبت برای رشد گیاهان ،اثر مثبتی بر

پوشش گیاهی بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک دارند.
مقایسه نتایج ذخیره کربن در کاربریهای مختلف منطقه
مورد مطالعه نشان داد که الگوی میزان ذخیره کربن در کاربری
مرتع و کشاورزی با الگوی گزارش شده توسط دیگر محققین
متفاوت میباشد .بهعنوان مثال  )2010( Padilla et al.با مطالعه
بر روی مراتع نوادا ،تغییرکاربری اراضی مرتعی را مهمترین عامل
کاهش میزان ذخیره کربن مراتع منطقه دانستهاندand Tiessen .
 )1983( Stewartنیز بیان داشتند که تغییر کاربری اراضی مرتعی
باعث کاهش ماده آلی و در نتیجه کاهش ذخیره کربن خاک
میشود .از آنجا که میزان ماده آلی خاک در هر منطقه توسط
اقلیم (دما و رطوبت) و عوامل بیولوژیکی (از جمله برگرداندن
بقایای گیاهی) و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک کنترل
میشود ،در مناطق خشک ،بهدلیل کمبود برگشت بقایای گیاهی
و دمای باال ،میزان کربن آلی خاک ،بیشتر تحت تاثیر ویژگیهای
خاک قرار میگیرند و چون کربن آلی خاک سریعتر و بیشتر از
هر ویژگی دیگر خاک ،تحت تاثیر اقدامات مدیریتی قرار میگیرد،
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هر گونه تغییر در مدیریت اراضی ،میتواند تاثیر چشمگیری بر
کیفیت خاک در کاربریهای مختلف داشته باشد .در منطقه مورد
مطالعه نیز ،مدیریت بقایای گیاهی نقش مهمی در ذخیره کربن
آلی خاک داشته ،بهطوری که ،بهدلیل کاهش بارش باران سال
های اخیر در منطقه مورد مطالعه ،چرای بیش از حد در مراتع
صورت گرفته ،که سبب کاهش بازگشت بقایای گیاهی به خاک
شده است .کاهش بازگشت بقایای گیاهی ،سبب کاهش کربن
ورودی به خاک و درنتیجه کاهش ذخیره کربن آلی کاربری مراتع
منطقه شده است )2006( Luo and Zhou.نیز در مطالعات خود
چرای بیش از حد مراتع را عاملی برای افزایش تصاعد کربن آلی
خاک و در نتیجه کاهش میزان ذخیره کربن آلی خاک عنوان
کردند .از طرفی در منطقه مورد مطالعه ،بیشتر اراضی کشاورزی
در یک دوره تناوب ،مورد کشت یونجه قرار میگیرند ،که عالوه بر
استفاده از حاصلخیزکنندههای آلی ،بهدلیل استفاده از کود
حیوانی در هنگام آمادهسازی اراضی ،افزایش میزان کربن آلی این
اراضی را سبب شده است.
نتایج تحقیق همچنین نشان داد ،که اختالف میزان ذخیره
کربن بین عمق 0-30و  30-60در کاربری کشاورزی نسبت به
کاربری نخلستان و مرتع کمتر میباشد ،که یک دلیل اصلی برای
این امر ،انجام عملیات خاکورزی میباشد که سبب مخلوط شدن
الیههای زیرین خاک با درصد کربن آلی کمتر با خاک سطحی
حاوی کربن آلی بیشتر شده و در نتیجه موجب کاهش کربن آلی
خاک سطحی در قیاس با حالت اولیه میشود.
میزان ذخیره کربن با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک
نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که میزان
ذخیره کربن با درصد آهک و هدایت الکتریکی همبستگی منفی
و با میزان کربن آلی خاک همبستگی مثبت دارد .یک دلیل برای
کاهش میزان ذخیره کربن خاک با افزایش میزان هدایت الکتریکی
و آهک خاک ،تاثیر منفی این عوامل بر روی پوشش گیاهی و در
نتیجه کاهش ورود الشبرگ به خاک میباشد ،که سبب کاهش
ماده آلی و در نتیجه ذخیره کربن خاک میشوند .نتایج تحقیقات
 )2011(Chahouki et al.,نیز این موضوع را تایید میکند .نتایج
تحقیقات  )2011( Brahim et al.,که در مراتع نیمهخشک کشور
تونس ،جهت بررسی ارتباط ویژگیهای خاک با میزان کربن آلی
دو نوع خاک رسی و خاک شنی انجام گرفت ،نتایج نشان داد که
میزان ذخیره کربن آلی خاک تحت تاثیر پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی قرار میگیرد.
از آنجا که هدف این مطالعه ،مقایسه بررسی کارآیی و دقت
سه مدل مختلف جنگل تصادفی ،شبکه عصبی مصنوعی و
ماشینبردار پشتیبان میباشد ،سعی شد تا ورودیهای مدلها

یکسان در نظر گرفته شده تا امکان مقایسه آنها فراهم گردد.
انتخاب بهترین روش برآورد ذخیره کربن آلی ،بر اساس بیشترین
مقدار  R2و کمترین مقدار  RMSانجام شد .میزان مقادیر  R2در
مدلهای مختلف مذکور بهترتیب ( )R2=0/788( ،)R2=0/966و
( )R2=0/499بهدست آمد که نشان میدهد در مدل جنگل
تصادفی ،از  100درصد تغییرات مربوط به ذخیره کربن96/6 ،
درصد تغییرات مربوط به تغییرات عواملی میباشد که در انتخاب
ورودیها به مدل لحاظ شده است و تنها  3/4درصد تغییرات کربن
مربوط به عواملی میباشد که در ورودی به مدل لحاظ نشده است.
از آنجا که کربن آلی خاک یکی از مهمترین خصوصیات
خاک است ،تالشهای زیادی صورت گرفته است تا دقت
تخمینهای ماده آلی خاک و درنتیجه میزان ذخیره کربن ،با
استفاده از تکنیکهای دادهکاوی بهبود یابد .این مقاله نیز به
بررسی تغییرات ذخیره کربن خاک در دو عمق  0-30و 30-60
سانتیمتری خاک ،با استفاده از عوامل محیطی کمکی با سه مدل
جنگل تصادفی ،شبکه عصبی مصنوعی و ماشینبردار پشتیبان در
کاربریهای موجود در بخشی از شهرستان بهبهان پرداخته شده
است .نتایج نشان داد ،که شاخصهای  ،NDVI ،SAVIشاخص
شوری ،شاخص کربنات ،شاخص گچ و رس بیشترین همبستگی
را با مقادیر ذخیره کربن دارند )2013( Minasny et al. .نیز از
شاخصهای  SAVIو  NDVIجهت پیشبینی ماده آلی خاک
استفاده کرده و همبستگی خوبی را بین این شاخصها و مقادیر
پیشبینی شده اعالم نمودند .بررسی دقت و کارآیی سه مدل
مختلف شبکههای عصبی مصنوعی ،جنگل تصادفی و ماشینبردار
پشتیبان در پیشبینی میزان ذخیره کربن نشان داد ،که در همه
کاربریها ،مدل جنگل تصادفی نتیجه بهتری دارد .نتایج
تحقیقات  )2019( Gomes et al.در کشور برزیل نیز جهت بررسی
میزان ذخیره کربنآلی خاک با مدلهای جنگل تصادفی،
کیوبیست ،مدل خطی تعمیم یافته و ماشینبردار پشتیبان انجام
گرفته بود ،نشان داد که روش جنگل تصادفی در تمام عمقهای
استاندارد ( )0-5 ،5-15 ،15-30 ،30-60 ،60-100بهترین
عملکرد را در پیشبینی ذخیره کربن آلی خاک دارد .نتایج
تحقیقات  ،)2015( Kuang et al.نیز کارآیی خوب شبکههای
عصبی را در برآورد کربن آلی خاک نشان داد .نتایج تحقیقات
 ،)2017(Zhang et al.در خصوص پیشبینی کربن آلی خاک به
دو روش جنگل تصادفی و رگرسیون خطی نیز برتری روش جنگل
تصادفی را در پیشبینی کربن آلی را نسبت به روش رگرسیون
نشان داد و اعالم نمودند ،که برتری مدل جنگل تصادفی نسبت
به مدل رگرسیون خطی در پیشبینی کربن آلی خاک مربوط به
روابط غیرخطی است ،که بین کربن آلی خاک و متغیّرهای
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 که نشان میدهد این مدل بهتر از دیگر،)MAE=1/47 ton/ha(
.مدلها مقادیر ذخیره کربن را پیشبینی کرده است
 که الگوریتم جنگل،نتایج تحقیقات ما نیز تایید کرد
تصادفی یک الگوریتم قدرتمند در یادگیری ماشین برای
پیشبینیها میباشد و پیشنهاد میگردد در مطالعات بعدی از این
.الگوریتم استفاده گردد
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