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ABSTRACT
The present study was carried out to model topsoil thickness using machine learning models (MLM) including
random forest (RF) and artificial neural network (ANN) in around 60,000 hectares of Qazvin plain lands
(intermediate of Abyek and Nazarabad) with an observational density of 278 profiles during 2016 until 2020,
and 17 environmental covariates extracted from Landsat 8 satellite images, primary and secondary derivatives
from Digital elevation model, climate data, land use and geology maps. Boruta supervised algorithm and expert
knowledge were used to select the best relevant environmental covariates. Two functions include "nnet" and
"random forest" (RF) by "caret" package in the R software were used. Modeling of topsoil thickness carried
out based on 80% of the data in the calibration subset and 20% of the data was used for model validation. The
uncertainty of the output maps was quantified using two methods of “bootstrapping and k-fold”. A number of
10 environmental covariates selected among 17 variables, and the relative importance introduced the greenness
index, wind effect, diffused radiation, and Mrvbf as the most important covariates, respectively. The validation
results indicate that the RF model with R2 of 0.8 and RMSE less than 3 cm and the bias is 0.63 cm in compare
to the ANN, With R2, RMSE, and Bias 0.43, 0.05, and.004, respectively was outperform. Also, the CCC for
the RF model increased by 50% compared to the ANN. The uncertainty estimated by the bootstrapping method
was 7 cm lower compared to k-fold in the regions with 10-15 cm thickness and both of two methods show the
same spatial pattern in other parts. The RF model along with selected covariates environmental variables and
quantified uncertainties of output maps can be used to model the topsoil thickness and management decision
making in areas similar to this study in future studies.
Keywords: Random Forest, Artificial Neural Network, Environmental variables, Top-Soil Thickness,
Uncertainty.
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نقشه برداری رقومی ضخامت خاک سطحی و عدم قطعيت وابسته به آن با استفاده از رويکرد يادگيری ماشين در
بخشی از اراضی خشک و نيمهخشک دشت قزوين
2

اصغر رحمانی ،1فريدون سرمديان ،*1حسين عارفی

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2گروه سنجش از دور و فتوگرامتری ،دانشکده نقشهبرداری و اطالعات مکانی ،دانشکدگان فنی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/11/5 :تاریخ بازنگری -1400/12/25 :تاریخ تصویب)1401/1/20 :

چکيده
پژوهش حاضر باهدف مدلسازی رقومی ضخامت خاک سطحی با استفاده از مدلهای یادگیری ماشین جنگل تصادفی
( )RFو شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNدر حدود  60000هکتار از اراضی دشت قزوین (حد واسط آبیک و نظرآباد) با
تراکم مشاهداتی  278پروفیل در بازه زمانی  1399-1395و تعداد  17متغیر محیطی مستخرج از تصاویر ماهواره لندست،8
مشتقات اولیه و ثانویه مدل رقومی ارتفاع ،دادههای اقلیمی ،نقشه کاربری اراضی و زمینشناسی اجرا گردید .برای انتخاب
متغیرهای کمکی از الگوریتم نظارتشده باروتا ( )Borutaبه همراه نظر کارشناس استفاده شد .از دو تابع " "nnetو " random
 "forestو بسته " "caretدر محیط نرمافزار  Rبرای مدلسازی بر اساس  80درصد دادهها در مرحله واسنجی و  20درصد
برای اعتبارسنجی استفاده شد و عدم قطعیت نقشههای نهایی با دو روش بوتسراپت ( )bootstrappingو کا-مرتبه ()k-fold
کمی سازی گردید .نتایج بیانگر انتخاب  10متغیر کمکی از میان  17متغیر بود و متغیرهای شاخص سبزینگی ،تأثیر باد،
تابش پخشیده و شاخص همواری دره باقدرت تفکیک باال( )Mrvbfبهعنوان مهمترین متغیرهای کمکی مشخص گردیدند.
نتایج اعتبارسنجی مدل  RFبیانگر ضریب تبیین ( 0/8 )R2و ریشه میانگین مربعات خطای ( )RMSEکمتر از  3سانتیمتر
و اریبی ( 0/63 )Biasسانتیمتر است .در مدل شبکه عصبی مقادیر RMSE ، R2و  Biasبه ترتیب برابر 0/05 ،0/43سانتی
متر و  0/004سانتیمتر حاصل گردید ،همچنین ضریب همبستگی توافق ( )CCCبرای مدل  RFدر مقایسه با  ANNبه
میزان  50درصد افزایش نشان میدهد ،عدم قطعیت برآورد شده توسط روش  bootstrappingدر مقایسه با  k-foldبه در
مناطق با ضخامت  10تا 15سانتی به میزان  7سانتی متر بیشتر است و در بخش زیادی از منطقه میزان پایین و دارای
الگوی مکانی یکسانی میباشند .مدل جنگل تصادفی به همراه متغیرهای محیطی انتخابشده و عدم قطعیتهای کمی شده
نقشههای خروجی میتوانند برای مدلسازی ضخامت خاک سطحی در نواحی مشابه با این پژوهش در مطالعات آتی استفاده
گردد.
واژههای کليدی :جنگل تصادفی ،شبکه عصبی مصنوعی ،متغیرهای محیطی ،ضخامت خاک سطحی ،کمی سازی عدم
قطعیت

مقدمه
عمق خاک نقش کلیدی در تنظیم فرآیندهای آب شناختی
سطحی و زیرسطحی ،مدلسازی رشد محصول ،عمق ریشه دهی
گیاهان ،تناسب اراضی و شاخص سالمت خاک ایفا می
نماید( ;Leenars et al. 2018; Chen et al, 2021; Zhao & Wu
 .)2021این خصوصیت بهعنوان یکی از  12ویژگی کلیدی پروژه
جهانی تهیه نقشههای خاک در قدرت تفکیک مکانی  90متر،
هدفگذاری شده است ( Arrouays et al, 2014; Hengle et al.,
 .)2017روشهای مرسوم شناسایی خاک به دلیل نیاز به نمونه-
برداری متراکم ،وابستگی به دانش کارشناس و بهروزرسانی دشوار،
فرآیند نقشهبرداری خاکها را محدود و هزینهبردار مینماید
* نویسنده مسئولfsarmad@ut.ac.ir :

( .)Rahmani et al., 2020; Zhu et al., 2001بهمنظور برطرف
نمودن این محدودیتها ،پژوهشگران بر استفاده از مدلهای
کمی-تجربی جهت بررسی تغییرات مکانی عمق خاک تمرکز
نمودهاند .برخی پژوهشگران ،از روشهای رگرسیون خطی چند
متغیره (Moor et al.,1993; Gessler et al., 1995; ()MLR
 )Mehnatkesh et al., 2013رگرسیون خطی تعمیمیافته ()GLM
و جنگل تصادفی ( ،)Tesfa et al., 2009) )RFمدلهای خاک-
زمین نمای فازی ( )Wang et al, 2018برای مدلسازی عمق
خاک بر مبنای ارتباط آن با عاملهای زمیننما و پوشش اراضی
استفاده نمودهاند .در ایران ،برخی از محققین ازجمله
( )Sepahvand et al., 2017مهمترین پارامترهای کنترلکننده

(علمی  -پژوهشی)

تغییرات مکانی عمق کل خاک را مشتقات مدل رقومی ارتفاع با
استفاده از روش  MLRعنوان نمودند .در تحقیقی دیگر نتایج مدل
RFبیانگر ضریب تبیین مناسب بوده و شاخصهای  ،NDVIسطح
ویژه حوضه آبخیز ،جهت شیب ،گرادیان شیب و کاربری اراضی
بهعنوان مهمترین متغیرهای کمکی برآورد کننده عمق خاک
گزارش نمودند (.)Zahedi et al., 2017
در مطالعات خارج از ایران ،از پارامترهای درصد شیب،
انحنای طولی و عرضی ،شاخص خیسی توپوگرافی برای
مدلسازی عمق خاک استفادهشده و نتایج بیانگر ضریب تبیین
 0/64تا  0/77برای مدل  ANNو  0/63تا  0/66برای مدل MLR
بود ( .)Han et al, 2018مطالعهای دیگر در حوضه کوچک جنوب
غرب چین برای مدلسازی ضخامت الیه فعال عمق خاک نتایج
بیانگر دقت باالتر و خطای پیشبینی کمتر مدل جنگل تصادفی
نسبت به سایر مدلها بود ( .)Li et al., 2017همچنین برتری مدل
 RFدر مقایسه با مدلهای دیگر بهمنظور پیشبینی ضخامت کل
خاک و خصوصیات هیدرولیکی در کشورهند توسط محققین
گزارش گردید (.(Dharumarajan et al., 2021
ارزیابی مدلهای پیشبینی با استفاده از دادههای مستقل
نیازمند تفسیر با دقت و برآورد عدم قطعیت در نتایج اعتبارسنجی
میباشد( .)Vanwinckelen and Blockeel, 2012در فرایند
مدلسازی رقومی نقشههای خاک ،عدم قطعیت خروجی مدل،
برآیندی از سه منبع اصلی شامل ساختار مدل ،پارامتر مدل و
ورودی مدل است .رویکرد عمومی این است که سهم هرکدام از
منابع در عدم قطعیت نهایی بهطور جداگانه تعیین گردد که به
دلیل زمانبر بودن و هزینه بهسختی انجام میگردد.(McBratney
)et al., 2018از روشهای مختلفی مانند واریانس کریجینگ
( )Vaysse and Lagacherie, 2017یا شبیهسازی ( Heuvlink et
 )al., 2016; Szatmari et al., 2015برای برآورد عدم قطعیت
روشهای زمینآماری تاکنون استفادهشده است ،با اینوجود
برآورد عدم قطعیت مدلهای یادگیری ماشین بهعنوان یکی از
هدفهای اصلی نقشهبرداری رقومی کمتر پرداختهشده و مطالعات
بیشتر در این زمینه نیاز است(.)Szatmari and Pasztor, 2019
در پژوهشی توسط ) (Wang et al., 2021چهار روش نمونهگیری
مجدد ( 5برابر و  10برابر) و راهاندازی (بوت استرپ و بوت
استرپ )optimismبه کار گرفته شد و نتایج بیانگر دقت باالتر
روش بوت استرپ نسبت به سایر روشها در پیشبینی متغیر
هدف بود .برای کمی سازی عدم قطعیت نقشههای ضخامت خاک
پژوهشگرانی ازجمله ( )Chen et al., 2021ضخامت خاک
تشکیلشده از رسوبات لسی از جنگلهای رگرسیون چندک
( )QRFبه دلیل توانایی ارائه فواصل پیشبینی  )PIs( %90برای
مدلسازی مکانی و برآورد عدم قطعیت نقشه استفاده نمودند.
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میانگین عملکرد مدل را نسبت به مدلهای ناحیهای و ملی
موردبررسی قابلتوجه گزارش نمودند و عدم قطعیت نمونههای
اعتبارسنجی را به دلیل قرار گرفتن  70درصد آنها در فاصله
پیشبینی %90منطقی عنوان نمودند.
مطالعات گذشته مدلسازی مکانی عمق خاک،
بهطورمعمول در اراضی دارای پستیوبلندی شدید (تپهها و
کوهستان) و مساحتهای کوچک اجرا گردیده و بیشتر آنها بر
روی مدلسازی عمق کل خاک تحقیق نمودهاند ،بااینوجود
ضخامت خاک سطحی بهعنوان آسیبپذیرترین بخش آن نیازمند
بررسی و مستندسازی است ،از طرفی به دلیل فعالیت فشرده
کشاورزی در منطقه مطالعاتی و دارا بودن سطوح ژئومورفیک
متنوع با مساحت قابلتوجه و نبود نقشه قبلی از ضخامت خاک
سطحی ،پژوهش حاضر باهدف مدلسازی و نقشهبرداری رقومی
ضخامت خاک سطحی افق های (  Aو  )Apبا استفاده از دو مدل
یادگیری ماشین جنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی بهعنوان
پرکاربردترین مدلها در اکثر تحقیقات انجامشده در ایران (
(Zeraatpisheh et al., 2020اجرا گردید.

روش بررسی
منطقه موردمطالعه

پژوهش حاضر در اراضی دشت قزوین واقع در محدوده 35/06″
 50° 15′تا  50° 29′ 25/53″طول شرقی و 35°54′ 30/38 ″
تا  36 ° 54′ 38/83″عرض شمالی با مساحت تقریبی 60000
هکتار اجرا گردید .در مجموع از دادههای  278پروفیل مشاهداتی
که در طی پنج سال ( )1399-1395بر اساس روش طبقهبندی
تصادفی با متوسط فاصله  1200متر که براساس میزان مساحت
کاربریها ی موجود اراضی و نظر کارشناس تعیین گردیده بودند،
استفاده گردید .از نظر وضعیت کاربری اراضی ،کشاورزی آبی در
مرکز دشت ،دیم در شمال منطقه و مراتع شور و غیر شور در
جنوب و شمال منطقه قرار دارند .متوسط ارتفاع منطقه 1440
متر از سطح دریای آزاد بوده و دارای بارندگی سالیانه  285میلی-
متر و متوسط دمای ساالنه  14/35درجه سانتیگراد است .رژیم
رطوبتی خاک بر اساس دادههای هواشناسی بلندمدت ( 49ساله-
ایستگاه هواشناسی قزوین  )1349-1398و مدل نیوهال در
نرمافزار  jNSMنسخه  (Van Wambeke, 2000) 1/6/1به ترتیب
زریک خشک ،اریدیک ضعیف ،آکوییک و رژیم حرارتی خاکها
ترمیک میباشد .سطوح ژئومورفیک دشت دامنهای و بعد از آن
دشت ،تپه و کوهستان مهمترین واحدهای زمیننمای قابلتفکیک
در اراضی موردمطالعه میباشند

( Zinck et al, 2016; Mousavi
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 .)et al, 2017براساس سامانه آمریکایی ردهبندی خاکها
 )Survey Staff, 2014خاکهای منطقه در سه ردهی (اریدی
( Soil

سولز ،اینسپتی سولز و انتی سولز) قرار دارند.

شکل  -1الف) -موقعيت نسبت به استان های البرز  ،قزوين ب) -نقاط نمونهبرداری در منطقه مورد مطالعه با کاربری های مختلف اراضی پ) -نقشه واحدهای
زمين نما ت) -نقشه رژيم های رطوبتی.

روند نمای پژوهش

مطالعات ميدانی

بهطورکلی روند انجام پژوهش در مراحل-)1:اندازهگیری ضخامت
خاک سطحی در محل  278پروفیل خاک حفرشده -)2تهیه
متغیرهای محیطی کمکی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ،8
مدل رقومی ارتفاع  ،نقشه رقومی کاربری اراضی به همراه زمین
شناسی  -)3انتخاب مهمترین متغیرهای محیطی بر اساس نظر
کارشناس و الگوریتم نظارتشده  -)4 Borutaمدلسازی رابطه
بین دادههای ضخامت خاک سطحی و متغیرهای محیطی منتخب
با استفاده از مدلهای  RF،ANNو بهینهسازی پارامترهای مدلها
بر مبنای روش اعتبارسنجی متقابل  10گام در  10تکرار با
استفاده از  80درصد داده ها  -)5اعتبارسنجی مدلها با استفاده
از  20درصد باقیمانده دادهها بر مبنای شاخصهای آماری

بر اساس اهداف این تحقیق همزمان با مطالعات میدانی ،ضخامت
خاک سطحی در محل هر یک ازپروفیلهای مطالعاتی مورد
بررسی بر اساس تشریح صحرایی  278پروفیل اندازهگیری با
استفاده از متر فلزی گردید.

( -)6 )R2,RMSE,CCC,Biasنقشه رقومی ضخامت خاک
سطحی و کمی سازی عدم قطعیت نقشه پیش بینی (شکل .)2

متغيرهای کمکی و انتخاب آنها

برای مدلسازی از تعداد  17متغیر محیطی از منابع مختلف شامل
شاخصهای طیفی حاصل از دادههای سنجشازدور ماهواره
لندست  )OLI/TIRS( 8باقدرت تفکیک  30متر منطبق با بازه
مطالعات میدانی(دوره 5ساله  )2020-2016شامل شاخص
گیاهی تفاضلی نرمال شده ،1شاخص نرمال شده رس ،2شاخص
سبزینگی حاصل از تبدیل تسلدکپ ،3برگرفته از سایت سازمان
زمین شناسی آمریکا ( )U.S Geology Survey 2014در نرم افزار

 ERDAS IMAGINE 2014پس انجام اصالحات الزم
1

. Normalized difference vegetation index
. Clay normalized index
3 . Tasseled Cap Transformation
2
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(رادیومتری) تهیه گردیدند .مشتقات اولیه و ثانویه مشتقات
پستیوبلندی بر پایه روشهای مبتنی بر تجزیه پستیوبلندی
( )Wilson et al., 2018از مدل رقومی ارتفاع ماهواره آلوس
پالسار 1باقدرت تفکیک  12/5متر در محیط نرمافزار SAGA GIS

نسخه  ،(Olaya and Conrad, 2015)7/9/1زمینشناسی با
مقیاس  1:100000به همراه نقشه کاربری اراضی تهیهشده از
تصاویر ماهواره لندست  8استفاده شد (جدول  ،)1دو عامل
میانگین بارندگی سالیانه و میانگین درجه حرارت سالیانه بر اساس

دادههای مستخرج از  24ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه
طی یک دوره آماری  49ساله (Iran ( )1398-1349
 )Meteorological organization, 2018با استفاده از روش
کریگینگ بیزین 2تجربی پهنهبندی گردیدند .همچنین تمامی
الیههای محیطی در محیط نرمافزار  ArcGISبا استفاده از
دستورالعمل نزدیکترین همسایگی 3به قدرت تفکیک مکانی 30
متر بازنمونهگیری گردیدند.

شکل  -2روندنمای اجرای پژوهش
1 .Alos Palsar
2 . Empirical Bayesian kriging

3 . Nearest Neighbour
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جدول  -1متغيرهای محيطی مورداستفاده برای مدلسازی مکانی ضخامت خاک سطحی
عامل خاک سازی
در مدل scorpan

توپوگرافی
()r

اقلیم
( )c

متغیر کمکی محیطی /شاخص

نام متغیر و نماد

شاخص اثر باد

)Wind effect (WE

شاخص همواری دره با وضوح مکانی باال

)Multi-Resolution Index of Valley Bottom Flatness (Mrvbf

شدت تابش پخشیده
ارتفاعات استاندارد

)Diffuse insulation (Diffuse
Standard Height

موقعیت میانی شیب

Mid-slope position

عمق دره

Valley_depth

شاخص خیسی ساگا
شاخص خیسی توپوگرافی
حوزههای آبخیز

SAGA wetness index
)Catchment (CAT

میانگین دمای ساالنه

)Mean annual temperature (MAT

میانگین بارندگی ساالنه

)Mean annual precipitation (MAP

)Topographic wetness index (wetness

شاخص تفاضلی پوشش گیاهی نرمال شده
موجودات زنده
()o

مواد مادری
()p

RED

0.7243 B 5

شاخص سبزینگی

RED / NIR

0.5436 B 4

NDVI

NIR

0.2848 B 2

0.2435 B 3

0.1800 B 7

Greenness
0.0840 B 6

Brightness=0.3029Blue +0.2786Green+0.4733Red+0.5599NIR+0.508SWIR1+0.

شاخص روشنایی

1872SWIR2

کاربری اراضی

Land use1

شاخص رس

Clay_index=B6-B7/ B6+B7

نقشه زمینشناسی

Geology

 Bands numbers, B2: Blue, B3: Green, B4: RED, B5: NIR, B6: SWIR1, B7: SWIR2. S:عموماً برابر مقدار  0/5برای تعديل اثر خاک پسزمينه

انتخاب متغير محيطی

مدلسازی مکانی

برای جلوگیری از طوالنی شدن زمان مدلسازی و بیش برازش
در این پژوهش از الگوریتم " "Borutaبرای انتخاب متغیرهای
محیطی بهینه ،استفاده شد ( .)Kursa and Rudnicki, 2010این
روش جزء روشهای نظارت شده -نیمه خودکار انتخاب متغیرهای
کمکی میباشد .مبنای اجرای این روش بر اساس مدل  RFمی-
باشد که در آن مهمترین متغیرهای کمکی محیطی بر اساس یک
سیستم رفت و برگشتی تکرار پذیر در حضور متغیر هدف مورد
بررسی قرار میگیرند .در نهایت خروجی فرآیند انتخاب متغیر بر
اساس مقدار عامل  Zکه در چهار کالس کلی تعیین میگردد .در
صورتی که برای یک متغیر کمکی مقدار عامل  Zبه ترتیب کمتر
از  ،5حدواسط  5تا  10 ،10تا  15و بیش از  15باشد ،غیرمرتبط،
کمی مرتبط ،نسبتا مرتبط و کامال مرتبط محسوب میشود

تمامی فرآیند مدلسازی در نرمافزار آماری  ،Rبا استفاده از بسته-
های تخصصی ""caretو تابع " "random forestبا تعداد درخت
بهینه  1500و  mtryبرابر با  2با حداقل ( RMSEشکل  3ب)
انجام گردید ( .)Horst-Heinen et al., 2021در فرآیند مدلسازی
از  80درصد دادهها ( 222نمونه) برای واسنجی و همچنین
بهینهسازی پارامترهای مدل  RFو  ANNبا استفاده از روش
اعتبارسنجی متقابل  10گام با  10تکرار دربسته " "caretو از 20
درصد باقیمانده دادهها ( 56نمونه) برای اعتبارسنجی نقشه نهایی
پیشبینیشده عمق سطحی خاکها استفاده شد .از تابع ""nnet
بسته " "caretتعداد نورونهای الیه مخفی با حداقل  RMSEبرای
تعداد  5نورون در ضریب واپاشی وزنی  0/001بهینه گردید (شکل
 3الف) .هنگامی که یک شبکه عصبی ( )nnetبا استفاده از Caret

( .)Keskin et al., 2019فرآیند انتخاب متغیر بر اساس بسته
تخصصی " "Borutaدر نرم افزار  Rصورت پذیرفت.

رحمانی وهمکاران :نقشهبرداری رقومی ضخامت خاک سطحی و عدم ...

(علمی  -پژوهشی)

آموزش داده می شود ،باید دو پارامتر اندازه 1و ضریب واپاشی
وزنی 2بهینه گردد .اندازه تعداد نورونهای الیه پنهان است و
ضریب واپاشی وزنی ،پارامتر تنظیم برای جلوگیری از بیش برازش
بوده به صورتی که در هر بهروزرسانی ،وزنها در یک ضریب کمتر
از  1ضرب میشوند .این عمل از بزرگتر شدن بیش از حد وزنها
جلوگیری میکند که معموال به صورت لگاریتمی تغییر می نماید
در این تحقیق 0/01 ،0/1و 0/001توسط بسته  Caretبه طور
خودکار تست و بهینه ترین جواب در حالت  5نورون و ضریب
 0.001است.
مدل جنگل تصادفی

یادگیرنده جنگل تصادفی ( )RFاز رویکردهای غیرپارمتریک است
که از مجموعه ای از مدلهای مبتنی بر درخت استفاده می کند
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که از مدل درخت طبقه بندی و رگرسیون ( )CARTمشتق شده
است .درختان منفرد با استفاده از یک نمونه بوت استرپ از داده
های آموزشی آموزش داده میشوند به طوری که هر بار زیر
مجموعهای از دادههای اصلی (در کیسه) برای آموزش استفاده می
شود .باقیمانده برای اعتبارسنجی متقاطع داخلی (خارج از کیسه)
استفاده می شود این مدل روابط غیر خطی و پیچیده بین
خصوصیات خاک و عاملهای محیطی ثبت می کند و برای تنظیم
به پارامترهای کمی نیاز دارد و پیاده سازی آن آسان است (شفیع
زاده مقدم .)2021 ،پارامتر تنظیمی بحرانی در  RFبه عنوان mtry
شناخته میشود که تعداد متغیرهای کمکی به طور تصادفی
انتخاب شده را برای تقسیم در هر گره تعیین میکند .در مدل
سازی رگرسیونی این مدل از میانگین پاسخ یادگیرنده پایه که
بارها اجرا می شود ارائه مینماید(.)Breiman 2001

ا
لف

شکل  -3نمودار مقادير پارامترهای بهينهشده مدلهای الف) -شبکه عصبی ب) -جنگل تصادفی

(رابطه )3

اعتبار سنجی

ارزیابی کارائی مدل  RFبر اساس شاخصهای آماری ضریب تبیین
( )R2و ریشه میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEآماره اریبی ()Bias
و ضریب تطابق همبستگی ( (CCCصورت پذیرفت (به ترتیب
روابط  1تا .)4
n

(رابطه )1

 Pi ) 2

i

 (Y

RMSE  1 / n

i 1

(Y i  Pi )2

(رابطه )2

1

) Bias = ∑ni=1(𝑌i − 𝑃i

(Y i Y )2

n
i 1
n

i 1


 1


2

(رابطه )4

n

2r Y i  Pi
2

) Y i   Pi  (Y  P
2

2

CCC 

در معادالت فوق  :Yiمقادیر اندازهگیری شده :Pi ،مقادیر
پیشبینیشده ضخامت خاک سطحی

Y

میانگین مقادیر اندازه

گیری شده P ،میانگین مقادیر پیشبینیشده و  :nتعداد

مشاهدات است.
کمیسازی عدم قطعيت

R

1 Size
2 Weight Decay

رویکردهای متنوعی برای کمی سازی عدم قطعیت خروجی مدل
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وجود دارد ،یکی از این روشها ،رویکرد تجربی است که
باقیماندههای بین خروجیهای مدلسازی شده و دادههای
مشاهداتی را برای کمیسازی فاصله پیشبینی )PI( 1مورد
استفاده قرار میدهد .چنین رویکردی توسط
) (Shrestha and 2006پیشنهاد شد و بیان نمودند که فاصله
پیشبینی بهصراحت تمام منابع عدم قطعیت را در نظر میگیرد.
ویژگیهای یک فاصله پیشبینی شامل هر دو حد پیشبینی باال
و پایین است (شکل  .)4در  DSMیک راه متداول برای نمایش
واضح عدم قطعیت یک پیشبینی مکانی ،ترسیم حد باالیی و
پایینی فاصله پیشبینی  90درصدی ( )PIاست PI .محدوده
مقادیری را گزارش میکند که انتظار میرود مقدار واقعی در آن
 9بار از  10مرتبه رخ دهد .حد پایین و باالی  PI %90را میتوان
به راحتی با تفریق و اضافه  1.64برابر انحراف استاندارد پیش
بینی به میانگین پیش بینی هر پیکسل محاسبه نمود.
Solomatine,

برای هر یک از پیکسلها فراهم میگردد .توضیحات بیشتر در
مطالعات ( )Viscarra Rossel et al., 2015و ( Liddicoat et al.
 )2015برای نقشهبرداری رقومی ویژگیهای خاک ارائهشده است.
اعتبار سنجی متقاطع  k-foldبه شرح زیر عمل میکند .کل
دادههای موجود به  kزیر بخش با اندازه مساوی تقسیم میشوند
که به آن  foldsیا چینه نیز میگویند .در هر مرحله یک چینه
کنارگذاشته شده و مدل با توجه به سایر چینهها آموزش میبیند
که در نهایت منجر به ساخت یک مدل یاد گیرنده میشود .سپس
دقت این مدل بر روی هر دسته از داده های کنارگذاشته شده
بررسی شده و در نهایت میانگین تمام این دقتها به عنوان
تخمین مقدار متغیر هدف در هر پیکسل محاسبه میشود
( .)Vanwinckelen and Blockeel, 2012در این پژوهش از 10
فولد برای تخمین عدم قطعیت استفاده گردید .جهت اجرای این
روشها از مدل  RFو کد نویسی در نرم افزار متنباز آماری R
استفاده گردیده است.

نتايج و بحث
خالصه آماری

شکل  :4شماتيک فاصله پيشبينی ،ويژگیهای مشخصه و روششناسی
تشريحی عمومی اقتباس شده از )Shrestha & Solomatine (2006

برای کمیسازی عدم قطعیت در این پژوهش از روشهای
 Bootstrappingو  k-foldاستفاده گردید .بوتسراپت یکی از
روشهای غیرپارامتریک و شناختهشده برای محاسبه عدم قطعیت
مدلسازی است ( .)Tibshirani and Efron, 1993کارکرد این
روش شامل یک نمونهبرداری تصادفی همراه با قابلیت جایگزینی
از دادههای موجود میباشد .بر اساس هر بار انتخاب تصادفی از
دادههای موجود در بخش واسنجی یک مدل برازش میگردد که
منجر به پیشبینی متغیر هدف میگردد؛ بنابراین با تکرار هر یک
از مدلها در هر مرحله در نهایت امکان دستیابی به نقشه احتمال

)1 Prediction Interval (PI

خالصه آماری دادههای واسنجی و اعتبار سنجی ضخامت سطحی
خاکها در دشت قزوین در جدول  1ارائهشده است .همانطور که
مشاهده میگردد دادههای واسنجی و اعتبارسنجی دارای مقادیر
حداقل ،حداکثر مشابه بوده و میانگین داده نیز اندکی باهم
اختالف دارد .از طرفی میزان انحراف معیار دادههای اعتبارسنجی
به میزان  1سانتیمتر در عمق سطحی از دادههای واسنجی بیشتر
و ضریب تغییرات آن به میزان  7درصد از دادههای واسنجی بیشتر
هست ،بااینوجود دودسته داده ازنظر میزان ضریب تغییری
پذیری در کالس طبقهبندی متوسط ( 15تا  35درصد) بر اساس
روش (  )Wilding, 1945قرار میگیرند(Zahedi et al., 2017a) .
ضریب تغییرات بیش از  60درصد را برخالف نتایج این مطالعه
برای عمق کل خاک گزارش نموده و میزان باالی تغییرپذیری را
ناشی از شدت توپوگرافی در تیپ اراضی تپهای بیان داشتند.
میزان میانگین مشاهدهشده در دودسته داده با مقدار 20
سانتی متر نشاندهنده وضعیت مناسب سالمت خاکهای این
منطقه بر اساس استانداردهای موجود است (Zhao and Wu,
) .2021توزیع فراوانی دادههای مرحله واسنجی و اعتبارسنجی
نشاندهنده انتخاب بهینه دستههای داده جداگانه از هرکدام از
ضخامتهای خاک سطحی در این پژوهش میباشد (شکل.)5
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جدول  -1خالصه آماری دادههای واسنجی و اعتبارسنجی ضخامت خاک سطحی

کمینه
میانگین
بیشینه

10
24/72
35

10
23/36
35

انحراف معیار

5/07

6/38

ضریب تغییرات (درصد)

20/5

27/3

سانتی متر

پارامتر

واسنجی
( 80درصد)

اعتبارسنجی
( 20درصد)

شکل  -5توزيع فراوانی داده های واسنجی و اعتبارسنجی ضخامت خاک سطحی

ارزيابی عملکرد مدلهای  RFو ANN

مدلسازی کمتر حاصل گردید .برخی محققین به ترتیب ضریب
تببین  0/75و 0/62با استفاده از تعداد داده بیشتر در مرحله

نتایج اعتبارسنجی داخلی 1و خارجی 2ارائهشده در جدول  ،2برای
مدل  RFبیانگر دقت باال و میزان خطای پایین این مدل برای
پیشبینی ضخامت خاک سطحی است .میزان خطای پیشبینی
در هر دو بخش به میزان کمتر از  3سانتیمتر و ضریب تبیین نیز
توجیهکننده بیش از  80درصد تغییرات دادههای واقعی ضخامت
خاک سطحی است که بر اساس طبقهبندی ارائه شده توسط
) )Visscara Rossel and MacBratney, 2008در کالس
پیشبینی دقت عالی قرار میگیرند .نمودار پراکنش دادههای
پیشبینیشده در مقابل دادههای واقعی بر اساس شکل  5الف
برای مدل  RFدر دو دامنه مقادیر باال و پایین ضخامت خاک
سطحی نسبت به مدل  ANNبه خط  1:1نزدیکتر و دامنه خطای
کمتری برخوردار است.
میزان صحت مدل بر اساس شاخص آماری  CCCبه میزان
باالی  0/84به دست آمد .میزان ضریب تبیین بهدستآمده برای
مدل  ANNبه میزان  50درصد از مدل  RFپایینتر و خطای

) 2017a; Li et al., 2017که در مقایسه با پژوهش حاضر (با تعداد
 55داده اعتبارسنجی) با مساحت کوچکتر و تعداد کل داده
بیشتر برای مدلسازی ضخامت خاک دارای دقت پایینتری می
باشند .همچنین ), 2013; Sepahvand et al., 2017
 (Mehnatkesh et al.به ترتیب میزان ضریب تبیین  0/65و 0/76
را با تعداد داده و مساحت کمتر نسبت به پژوهش حاضر و شرایط
توپوگرافی متفاوت با پژوهش حاضر برای مدل  MLRمتغیره
گزارش نمودند .از طرفی ( )Zahedi et al., 2017bبرخالف پژوهش
حاضر ،مدل  ANNبرای کاربری کشاورزی دارای خاک عمیق و
مدل  RFبرای پیشبینی نواحی کمعمق با پستیوبلندی شدید
بهعنوان مدلهای برتر گزارش نمودند .همچنین مشابه با نتایج
بهدستآمده برای مدل  RFدر این پژوهشHorst-Heinen et ( ،
 )al., 2021میزان ضریب تبیین باال و حتی بیشتر  R2=0/91و

1 Internal validation

2 External validation

اعتبارسنجی برای مدل

RF

گزارش نمودند .(Zahedi et al.,
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شرایط تعداد داده کمتر و مساحت کوچکتر گزارش نمودند.

خطای کمتر  RMSE= 0/17سانتیمتر در پیشبینی عمق خاک
تا سنگبستر در اراضی با پستیوبلندی شدید با کاربری جنگل در

ب

الف

شکل  -6نمودار پراکنش دادههای پيش بينی شده ضخامت خاک سطحی در مقابل دادههای اندازه گيریشده الف) -مدل  RFب) -مدل ANN

شکل  -7نتايج الگوريتم  Borutaبرای شناسايی مهمترين متغيرهای محيطی به منظور پيش بينی ضخامت خاک سطحی
CAT:حوزه های آبخیز  MAT:میانگین دمای سالیانه  Geology:زمین شناسی MAP:میانگین بارش ماهانه  Wetnessشاخص خیسی توپوگرافی Mrvbf::شاخص همواری دره
با قدرت تفکیک باال  Standard_h:ارتفاعات استاندارد شده  Brightness:شاخص روشنایی Greenness:شاخص سبزینگی Land_use1:کاربری اراضی  SAGA_wet:شاخص
خیسی ساگا NDVI1:شاخص اختالفات نرمال شده پوشش گیاهی Diffuse1:میزان تابش پخشیده  Midslope1:موقعیتهای میانی شیب  Valley_dep:عمق دره Wind1:
شاخص تاثیر باد  Clay_index:شاخص رس
*جعبههای سبز و قرمز نشان دهنده به ترتیب نشان دهنده ویژگیهای تایید و رد شده میباشد.
جدول  -2اعتبارسنجی داخلی و خارجی پيشبينی ضخامت خاک سطحی با استفاده از مدلهای  RFو ANN
R2

CCC

)RMSE (cm

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

میانگین

0/84

0/80

0/81

0/80

2/50

مدل

داخلی

)Bias(cm

خارجی

داخلی

خارجی

2/59

-0/44

-0/29

کل دادههای ضخامت

RF

انحراف معیار

0.03

0/05

0/04

0/05

0/20

0/72

0/32

0/35

حداقل

0/80

0/71

0/74

0/71

2/28

1/40

-0/88

-0/82

حداکثر

0/88

0/85

0/86

0/85

2/79

3/42

0/02

0/32
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7/88

ضریب تغییرات()%

3/90

6/32

4/68

6/32

میانگین

-

-

-

-

2/39

انحراف معیار

-

-

-

حداقل

27/89

72/92

120/69

3/42

-2/28

-2/03

 10سانتی متر
-

0/25

0/17

0/27

0/48

-

-

-

-

2/15

3/18

-2/79

-3/00

حداکثر

-

-

-

-

2/87

3/75

-2/00

-1/00

ضریب تغییرات()%

-

-

-

-

10/51

5/07

11/87

23/76

میانگین

-

-

-

-

3/32

3/42

-3/17

-3/07

انحراف معیار

-

-

-

حداقل

 15سانتی متر
-

0/09

0/17

0/09

0/14

-

-

-

-

3/18

3/18

-3/35

-3/33

حداکثر

-

-

-

-

3/49

3/75

-3/01

-2/89

ضریب تغییرات()%

-

-

-

-

2/84

5/07

2/93

4/64

میانگین

-

-

-

-

2/23

2/38

-1/79

-2/03

انحراف معیار

-

-

-

حداقل

 20سانتی متر
-

0/79

0/62

0/57

0/46

-

-

-

-

1/54

1/86

-2/73

-3/00

حداکثر

-

-

-

-

3/53

3/71

-1/23

-1/58

ضریب تغییرات()%

-

-

-

-

35/28

25/98

31/74

22/54

میانگین

-

-

-

-

1/54

1/40

0/17

-0/36

انحراف معیار

-

-

-

-

0/27

0/21

0/19

0/26

حداقل

-

-

-

-

1/25

1/05

-0/09

-0/68

حداکثر

-

-

-

 25سانتی متر

-

1/97

1/71

0/44

0/14

ضریب تغییرات()%

-

-

-

-

17/72

15/25

109/86

73/24

میانگین

-

-

-

-

2/74

3/05

2/46

2/79

انحراف معیار

-

-

-

-

0/67

0/67

0/54

0/57

حداقل

-

-

-

-

2/20

2/63

2/01

2/43

حداکثر

-

-

-

 30سانتی متر

-

4/04

4/48

3/45

3/95

ضریب تغییرات()%

-

-

-

-

24/63

22/06

21/92

20/45

میانگین

-

-

-

-

2/76

3/01

1/97

2/99

انحراف معیار

-

-

-

-

0/39

0/18

0/25

0/19

حداقل

-

-

-

-

1/97

2/69

1/62

2/68

حداکثر

-

-

-

-

3/32

3/34

2/45

3/31

ضریب تغییرات()%

-

-

-

-

14/06

6/06

12/53

6/35

0/81

0/43

0/82

0/59

0/05

0/05

-0/001

0/004

 35سانتی متر

ANN

متغيرهای محيطی منتخب و اهميت نسبی

نتایج انتخاب متغیرهای محیطی بر اساس الگوریتم  Borutaنشان
میدهد که از  17متغیر محیطی (شکل  10 ،)7متغیر شامل
شاخص سبزینگی ( )Greennessو کاربری اراضی ،زمینشناسی،
میانگین بارش سالیانه ) ،(MAPتاثیر باد" ،"Wind effectشاخص
همواری کف دره چندمقیاسه" ،"Mrvbfتابش پخشیده
" ،"Diffuseارتفاعات استانداردشده" ،"Standardشاخص خیسی
ساگا""SWIو موقعیتهای میانی شیب" "Midslopبه ترتیب به
عنوان نمایندگان عاملهای موجودات زنده( ،)oمواد مادری(،)p

اقلیم( )cو توپوگرافی( )rبا  31 ، 10و  59درصد دارای بیشترین
اهمیت نسبی در پیشبینی ضخامت خاک سطحی میباشند .این
نتایج نشاندهنده حداکثر استفاده از نمایندگان عاملهای خاک-
سازی بر اساس معادله اسکورپن  S(a,c)=f (s,c,o,p,a,n)+eبرای
مدلسازی ضخامت خاک سطحی در دشت قزوین نسبت به
مطالعات قبلی()Sepahvad et al.,2017; Zahedi et al., 2017 a,b

در سایر مناطق ایران میباشد.
همچنین بر اساس نتایج آنالیز اهمیت نسبی حاصل از مدل
 ، RFچهار پارامتر  Diffuse ،Wind effect ،Greennessو Mrvbf
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بیشترین تأثیر را بر روی تغییرات مکانی ضخامت خاک سطحی
داشته و نقشه تغییرات مکانی آنها در شکل  4ب نشان دادهشده

است.

الف

ب

شکل  -8نمودار اهميت نسبی متغيرهای محيطی منتخب توسط الف)-مدل  RFب) -مدل ANN

در مطالعهی ( )Rahmani et al., 2019دو پارامتر
و  Mrvbfرا بهعنوان پارامترهای بهینه پیشبینی کالسهای خاک
در دشت قزوین گزارش نمودند .با توجه به غالبیت پراکنش
دادههای ضخامت خاک سطحی  25تا  30سانتیمتر در ناحیه
مرکزی دشت که دارای کاربری کشاورزی آبی متمرکز میباشد،
شاخص  Greennessبه دلیل بارز نمودن نقش پوشش گیاهی و
دارای رشد سبزینگی مناسب نسبت به سه شاخص دیگر اختالف
قابلتوجهی در پیشبینی مکانی ضخامت خاک سطحی دارد و
بیش از  20درصد از اهمیت نسبی متغیرها را در توزیع و
پیشبینی مکانی به خود اختصاص داده است و مشابه با این
پژوهش ( )Zahedi et al., 2017bبر اهمیت باالی کاربری اراضی
به همراه شاخص پوشش گیاهی  NDVIدر مدلسازی عمق خاک
تأکید نمودند .سایر متغیرها بهاستثنای زمینشناسی تقریباً از یک
اهمیت یکسان برخوردارند ،در مدل شبکه عصبی برعکس مدل
Diffuse

جنگل تصادفی ،پارامترهای دارای درجه اهمیت باال در بخش
پایین اهمیت قرارگرفته و تنها متغیر  Mrvbfدر دو مدل در
موقعیت یکسانی ازنظر درجه اهمیت قرار دارد که به نظر میرسد
این متغیر محیطی با توجه مطالعه قبلی ()Rahmani et al., 2019
در این منطقه کارایی باالیی در پیشبینی کالسهای خاک دارد.
بیشترین میزان اهمیت نسبی با بیش از  35درصد در مدل شبکه
عصبی به متغیر محیطی ارتفاعات استاندارد " "Standardتعلق
دارد .پارامتر  Standardدر مطالعه ()Mousavi et al., 2019
بهعنوان پارامتر تأثیرگذار بر تغییرات مکانی کالسهای خاک در
دشت قزوین گزارش گردیده است .همچنین ( Mousavi et al.,
 )2021پارامترهای توپوگرافی را از مهمترین پیشرانهای محیطی
برای مدلسازی ویژگیهای خاک در منطقه مورد مطالعه گزارش
نمودند.
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شکل  -9نقشه چهار متغير محيطی دارای بيشترين اهميت براساس مدل RF

تغييرپذيری مکانی ضخامت خاک سطحی

مناطق مرکزی دشت به دلیل تمرکز و سابقه باالی کشاورزی آبی
و عملیاتهای مدیریتی خاک ورزی و آبیاری دارای بیشترین
میزان ضخامت خاک سطحی پیشبینیشده ( 25تا  30سانتی
متر) با استفاده از مدل جنگل تصادفی بوده و این نواحی همسو با
میزان باالی شاخص  Greennessبه عنوان نمایندهای از عامل
خاک سازی موجودات زنده مخصوصا انسان در این بخش از دشت
میباشد ،در همین راستا ) (Wang et al., 2018بر اهمیت کاربری
های اراضی مختلف و تأثیر عملیات کشت و کار ،بر تغییرپذیری

مکانی عمق خاک تأکید دارند .بخش جنوبی دشت دارای حداقل
ضخامت خاک سطحی ( 10سانتیمتر) است که مطابق با باالترین
مقدار در نقشه  Mrvbfمیباشد ،این ناحیه به دلیل دارا بودن
مشکالت زهکشی و شوری ناشی از خاکهای سنگین بافت،
فرصت تکامل و خاک سازی نداشته و پارامتر  Mrvbfبا توجه به
قابلیت ارائه پهنههای رسوبگذاری متفاوت (Adhikari et al.,
;2018; Gallant and Dowling, 2003; Rasaie et al., 2020
) Mousavi et al., 2021بهخوبی توانسته این پهنهها را جداسازی

نماید.
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شکل  -10نقشه رقومی ضخامت خاک سطحی دشت قزوين مدل سازی شده الف)  RFب)ANN -

همچنین در همین ناحیه ،شدت تابش پخشیده باالترین
میزان را نشان میدهد که میتوان بیان داشت که افزایش میزان
تابش بر باال رفتن تبخیر و تعرق سالیانه تأثیر داشته و درنهایت
روند خاک سازی به آهستگی پیش میرود و این نواحی مطابق با
رژیم رطوبتی اریدیک ضعیف و اکوئیک میباشد .بخش شمالی
دشت دارای میزان متوسط  15تا  20سانتیمتر ضخامت خاک
سطحی است که همراستا با پهنههای دارای حداقل  Mrvbfو
حداکثر شاخص  Wind effectاست .پایین بودن میزان Mrvbf
که نشان از درشت بودن میزان رسوبات و باال بودن میزان شاخص

اثر باد به دلیل تأثیر بر باال رفتن میزان تبخیر و تعرق و کاهش
ظرفیت رطوبتی خاک سبب کاهش روند خاک سازی میگردد و
از طرفی این بخش مطابق با کشاورزی دیم و میزان پایین شاخص
سبزینگی است .نقشه رقومی حاصل از مدل شبکه عصبی
مصنوعی (شکل  6ب) به جزء در نواحی جنوبی و بخشی از نواحی
جنوب شرقی دارای برآورد مناسب و در نواحی مرکزی دشت،
مدل کم برآورد و در نواحی شمال غربی در پیشبینی ضخامت
خاک سطحی بیش برآورد نموده است.

(علمی  -پژوهشی)
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شکل  -11فاصله پيش بينی %90ضخامت خاک سطحی مدل سازی شده توسط مدل  RFبا استفاده از الف)  bootstrappingب)k-fold -

مقايسه دو روش کمیسازی عدم قطعيت

میزان عدم قطعیت کمیسازی شده توسط روش  k-foldدر
مقایسه با روش  bootstrappingبراساس فاصله پیش بینی
90درصد ،بیشتر است .بطور کلی بیش از  7سانتی متر در دامنه
باالی این شاخص اختالف وجود دارد ،هر دو روش حداقل میزان

عدم قطعیت را در ناحیه مرکزی منطقه مورد مطالعه برآورد نموده
اند که در این ناحیه مقدار آن  0/3سانتیمتر میباشد که مطابق
با خاکهای باضخامت  25تا  30سانتیمتر است و از دالیل پایین
بودن میزان عدم قطعیت در این ناحیه میتوان به تعداد باالی
نقاط مشاهداتی و همبستگی باالی متغیرهای کمکی و ضخامت
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خاک سطحی توسط مدل  RFبه عنوان مدل برتر اشاره نمود که
این نتیجه با نتایج سایر محققین ()Baltensweiler et al., 2021
مبنی بر تاثیر تراکم داده مشاهداتی بر عدم قطعیت مدل
پیشبینی کننده برای سایر ویژگیهای خاک نیز مطابقت دارد ،با
این وجود هنوز در قسمتی از نواحی شمالی منطقه روش
 bootstrappingتاحدودی دارای مقدار باالتری از عدم قطعیت در
مقایسه با روش  k-foldاست که به نظر میرسد پیچیدگی شرایط
رسوبگذاری به دلیل وجود چندین شکل فیزیوگرافی (انتهای
مخروط افکنه و ابتدای دشت دامنهای) در این ناحیه باشد و
موجب گردیده که مدل قادر به برقراری ارتباط مناسب متغیرهای
محیطی و ضخامت خاک سطحی بهدرستی نباشد این نتیجه نیز
در مطالعه مشابهی توسط ( )Lalitha et al., 2021در نواحی با
پیچیدگی فیزیوگرافی گزارش گردیده است .تفاوت قابل توجه در
میزان عدم قطعیت دو روش در کمربند جنوبی نقشهها است به
طوریکه در ناحیه مشخصشده توسط دایره قرمز بر روی نقشههای
عدم قطعیت روش  bootstrappingمیزان عدم قطعیت را پایینتر
از روش  k-foldبرآورد گردیده است که با توجه به تعداد کمتر
نقاط مشاهداتی در این منطقه به نظر میرسد که الگوی پیداشده
برای روش  k-foldبه واقعیت نزدیکتر باشد و انتظار میرود که
میزان عدم قطعیت در این شرایط باال باشد .همچنین بخش جنوب
شرقی منطقه مطالعاتی که با دایره آبی بر روی نقشهها
مشخصشده میزان عدم قطعیت برآورد شده برای روش
 bootstrappingباوجود اینکه تعداد نقاط مشاهداتی مناسبی برای
برآورد صحیح ضخامت خاک سطحی وجود دارد از روش k-fold
باالتر است .درکل دو روش از دقت یکسانی در ناحیه مرکزی و
بخش زیادی از شمال منطقه برای برآورد عدم قطعیت ضخامت
خاک سطحی برخوردارند.

نتيجهگيری
در این پژوهش نقشه رقومی ضخامت خاک سطحی با استفاده از
مدلهای  RFو  ANNدر بخشی از اراضی خشک و نیمهخشک

دشت قزوین با سطح دقت عالی و متوسط تهیه شد .کمیسازی
عدم قطعیت نقشههای پیشبینیشده توسط روشهای
 bootstrappingو  k-foldبیانگر دقت مناسب و قابل اطمینان مدل
جنگل تصادفی به عنوان مدل برتر برای برآورد ضخامت خاک
سطحی بخش زیادی از منطقه مورد مطالعه میباشد و در
بخشهای از منطقه نیاز به داده بیشتر و استفاده از متغیرهای
محیطی مرتبط برای نقشهبرداری دقیقتر میباشد .نقشه پیش-
بینی مکانی ضخامت خاک سطحی تهیهشده توسط مدل RF
بیانگر وجود مناطق با ضخامت خاک سطحی بیشتر در نواحی
مرکزی مطابق با کاربری کشاورزی آبی است ،نواحی جنوبی با
زهکشی نامناسب و شوری باال دارای حداقل ضخامت ( 10تا 15
سانتیمتر) و بخش شمالی منطقه با کاربری اراضی دیم دارای
ضخامت متوسط ( 15تا  )20است .چهار متغیر کمکی شاخص
سبزینگی ،اثر باد ،شدت تابش پخشیده و شاخص همواری دره
باقدرت تفکیک باال به ترتیب اهمیت دارای بیشترین تأثیر بر
پراکنش مکانی ضخامت خاک سطحی میباشند ،بنابراین توصیه
میگردد در مطالعات آتی از رویکرد استفادهشده در این پژوهش
و پارامترهای بهینهشده در مدل  RFبه همراه متغیرهای محیطی
منتخب برای مدلسازی ضخامت خاک سطحی در مناطق با
شرایط محیطی مشابه استفاده گردد و با توجه به تحقیقاتی بودن
مطالعه حاضر ،مقیاس بهینه برای استفاده کاربران در حدود 70
متر میباشد .همچنین به منظور اعتبارسنجی نقشههای عدم
قطعیت بهتر است از روشهای کمی در مطالعات آتی استفاده
گردد.

سپاسگذاری
از کارکنان فرمانداری شهرستان نظرآباد و کارشناسان محترم
سازمان جهاد کشاورزی ،دهیار روستای صالحیه و کشاورزان عزیز
جهت همکاری در انجام مطالعات میدانی کمال تشکر و قدردانی
را داریم.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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