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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر سامانههای ردهبندی و روشهای رقومی مختلف بر صحت نتایج پیی بینیی الی هیای ایاد در د یت یدرالرد نسیتا
چدارمحال و بختیاری 021 ،اادرخ با فونصل تقریبی  051متر حفر ،تشریح و نز تمامی نفقهای ژنتیکی آ ها نمونهبردنری صورت گرفیت بیر نسیا
نط عات حاصل نز مشاهدنت صحرنیی و نتایج آزمایشگاهی ،ردهبندی اادرخها بر مبنای سامانههای ردهبندی آمریکایی (تا سطح فامیل) و جدانی (تیا
سطح ونحد) ندایی گردید پی بینی ال های ااد در هر سطح بر مبنای دو سامانهی ردهبندی و با نستفاده نز مدلهای بکهی عصبی -مصینوعی،
دراتا تصمیمگیری تصادفی ،رگرسیو دراتی توسعهیافته و رگرسیو الجیستیک چندجملهنی ننجام د نتایج نشا دند اله سامانهی آمریکایی بیرنی
ردهبندی اادها و نیجاد نقشههای رقومی ال های ااد نز الارنیی باالتری نسبت به سامانهی جدانی براوردنر نست در تمامی مدلها و بر مبنای دو
سامانهی ردهبندی ،مقدنر صحت عمومی نز سطوح باالی ردهبندی به سمت سطوح پایینتر الاه یافت؛ ولی صحت مدلهای مختلف برنی پی بینیی
ال های ااد در هر یک نز سطوح ردهبندی آمریکایی تقریبا یکسا بود در رنبطیه بیا سیامانهی جدیانی در سیطح گیروه مرجید ،میدل رگرسییو
الجیستیک چندجمله نی الارنیی باالتری دن ت در بین پارنمترهای محیطی ونرد ده به مدلهای مختلیف در سیطوح مختلیف دو سیامانهی ردهبنیدی،
نجزنی سرزمین مدمترین پارنمترها در پی بینی ال های ااد بودند سطح و سامانهی ردهبندی مورد نظر ،میزن تنوع و مساحت (فرنوننی) هر یک نز
اادها ،توزید مکانی اادها ،ترنالم نمونهبردنری و نوع پارنمترهای محیطی مورد نستفاده نز مدمترین عونملی میبا ند اله میتوننند صحت پیی بینیی
ال های ااد رن تحت تأثیر قرنر دهند
واژههای کلیدی :نجزنی سرزمین ،اادرخ ،دراتا تصمیمگیری تصادفی ،سامانههای ردهبندی ااد ،صحت عمومی

مقدمه

1

با توجه به نینکه تغییرنت مکانی ااد تیأثیر زییادی بیر میدیریت
نرنضی و تخصیص منابد دنرد؛ تعیین دقییق و قابیل نعتمیاد پیرنالن
ااد و ویژگیهای آ میتونند در بدرهبردنری مناسب نز نرنضی میثثر
ونقد یود طبقیهبنیدی ایاد ،فرآینیدی نسیت الیه بیه موجیب آ
تفاوتهیای نساسیی بیین الی هیای ایاد آ یکار میی یود ()5
 0و  -2بهترتیب دننشجوی دالتری و نستاد گروه علوم و مدندسیی ایاد ،دننشیکده
الشاورزی ،دننشگاه درالرد
)Email: Mosleh.zohreh@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
 -3نستادیار گروه علوم و مدندسی ااد ،دننشکده الشاورزی ،دننشگاه یدید بیاهنر
الرما
 -4دننشیار گروه علوم و مدندسی ااد ،دننشکده الشاورزی ،دننشگاه ولیعصر (عیج)
رفسنجا

سامانههای ردهبندی مختلفی برنی طبقهبندی اادها پیشنداد دهنند
ولی دو سیامانهی ردهبنیدی ایاد آمریکیایی و ردهبنیدی جدیانی ،نز
نستقبال عمومی باالتری در بین الشورهای مختلیف ،نز جملیه نییرن ،
براوردنر میبا ند ردهبندی جدانی هما گونه اله نز نام آ مشیخص
نست مورد قبول تمامی الشیورها مییبا ید و ردهبنیدی آمریکیایی در
بسیاری نز الشورها نستفاده می ود ()8
هر الدنم نز نین سامانهها نز نقاط ضعف و قوت ااصی برنی بییا
ویژگیهای اادها براوردنر هستند گرنسیمو ( )9بییا مییالنید الیه
ردهبندی ااد آمریکایی نییز تقریبیاب بیه صیورت ونحید در  45الشیور
نستفاده می ود و در  81الشور ،نین سامانهی طبقیهبنیدی بیه همیرنه
سامانهی طبقهبندی جدانی به الار برده می یود بدمنیی و همکیارن
( )2نشا دندنید الیه سیامانهی جدیانی قابلییت بیی تیری در بییا
ویژگییهیای اییادهیای منییاطق اشیک (نصییفدا ) و نیمیهاشییک
( درالرد) دنرد نسفندیارپور بروجنیی و همکیارن ( )0همخیوننی بیین
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ردهبندی ااد آمریکایی و سامانهی ردهبندی جدیانی در طبقیهبنیدی
اادهای آهکی مناطق اشک و نیمهاشیک رن میورد بررسیی قیرنر
دندند نتایج حاالی نز آ بود اله سامانهی ردهبندی جدانی ،با بیه الیار
برد ترالیبی نز توصیفالنندهها ،توننایی بیاالتری در مینعک الیرد
ویژگیهای نین اادها دنرد نسفندیارپور بروجنی و همکارن ( )6بیا
الردند اله سامانهی ردهبندی جدانی ،نط عات بیشیتر و مفییدتری در
رنبطه با ویژگیهای اادهای ور نسبت بیه ردهبنیدی آمریکیایی در
ناتیار قرنر میدهد سر وق و همکارن ( )08بیا نمودند اله سامانهی
آمریکایی برنی نشا دند ویژگیهای اادهای المعمق در منیاطق
نیمهاشک ،گویاتر نز ردهبندی جدانی نست
تعمیم نتایج حاصل نز اادرخهای اهد به الل ونحد نقشه ،بدو
در نظر گرفتن تغییرنت زمانی و مکانی ااد ،نیازمندی به حفیر تعیدند
زیاد اادرخ ،مبتنی بیود بیر مییزن دننی و تجربیهی الار ینا ،
مطالعییات آزمایشییگاهی گسییترده و زمییا بییر بییود نز مدییمتییرین
محدودیتهای نقشهبردنری سنتی ااد مییبا یند ( )00بیه همیین
منظور در رنستای الاه هزینه و زما نجرنی مطالعات ااالشناسیی و
نیز نفزنی دقت آ ها ،در سالهای نایر نستفاده نز روش نقشهبردنری
رقومی ااد رو به گسترش بوده نست نقشهبردنری رقومی ااد ،بیر
نسا ویژگیهای محیطی اله بهسیادگی قابیل دسیتییابی هسیتند؛
ال های ااد یا ویژگیهای آ رن پی بینی میالنید در ونقید ،در
هر موقعیت مشاهدهی ااد ،تعدندی نز متغیرهای محیطی وجود دنرند
اله همبستگی باالیی با ال ها یا ویژگیهای ااد نشا میدهنید
و ویژگیهای ایاد در نقیاط
اله یافتن نین نرتباط و پی بینی ال
دیگر ،پایه و نسا نقشیهبیردنری رقیومی ایاد نسیت ( )04بخی
مدمی نز فرآیند نقشهبردنری رقومی ،ننتخاب مدل مناسب برنی نیجیاد
نرتباط بین ال های ایاد و پارنمترهیای محیطیی مییبا ید ()4
تاالنو روشهای مختلفیی نز جملیه رگرسییو الجیسیتیک و چنید-
جملهنی ( 01و  ،)02دراتا تصمیمگیری تصادفی ( ،)05یبکههیای
عصبی -مصنوعی ( 3و  )03و درات تصمیم ( 22و  )4برنی پی بینی
ال های ااد نستفاده دهنند
نالثر مطالعات در زمینهی نقشهبردنری رقومی ال های ااد در
جدا و نیرن در سطوح باالی ردهبندی و با نستفاده نز سامانهی رده-
بندی آمریکایی ننجام دهنند نین در حالی نست اله برتری هر یک نز
سامانههای ردهبندی برنی طبقهبندی ،بیه ویژگییهیای ایاد میورد
مطالعه بستگی دنرد با نستفاده نز دو سامانهی ردهبنیدی (آمریکیایی و
جدانی) با ناات و آگاهی دقیق نز یرنی منطقیهی میورد مطالعیه
میتون ال های ااد رن در سطوح باال بیا نطمینیا قابیل قبیولی
بییدو مطالعییات آزمایشییگاهی و در مییونردی حتییی بییدو مطالعییات
صحرنیی ،پی بینی نمود بنابرنین ،بر مبنای هر الدنم نز سیامانههیای
ردهبندی ،چال نساسی در رنبطه با تدییهی نقشیه ایاد در سیطوح
پایینتر میبا د اله نز نظر مدیریتی قابیل نهمییت هسیتند بیه دلییل
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پیچیدگی زیاد ااد در سطوح پایین ردهبندی و نیازمنیدی بیه ننجیام
آزمای های فیزیکی و یمیایی زیاد ،نط عات الیمتیری نز ایاد در
نین سطوح در دستر میبا ند تاالنو تأثیر سامانههای ردهبندی بر
میزن صحت روشهای نقشهبردنری رقومی میورد توجیه الیافی قیرنر
نگرفته نست بنابرنین ،در پژوه حاضر توننایی هر یک دو سیامانهی
آمریکایی و جدانی برنی تفکیک و بیا ویژگیهای اادها ،تأثیر هیر
الدنم نز نین سامانهها بر صحت نتایج پی بینی و الیارنیی میدلهیای
مختلف رقومی برنی پی بینی ال های ایاد در سیطوح مختلیف
ردهبندی در د ت درالرد نستا چدارمحال و بختیاری مورد بررسیی
قرنر گرفته نست

مواد و روشها
معرفی منطقهی مورد مطالعه

منطقهی مورد مطالعه با مسیاحت تقریبیی  8811هکتیار ،یامل
بخشی نز د ت درالرد میبا د اله بین طیولهیای جغرنفییایی ´40
 51°تا ´ 50° 11رقی و عرضهیای جغرنفییایی ´ 32° 03تیا ´23
 32°مالی قرنر گرفته نست ( کل  )0میانگین نرتفاع نز سطح درییا،
بارندگی و دمای سالیانهی منطقه به ترتیب 2151 ،متر 322 ،میلیمتر
و  02/5درجهی سلسیو میبا ید رژییمهیای رطیوبتی و حرنرتیی
اادهای منطقهی مطالعاتی ،بهترتیب ،زریک و مزیک میبا ند
اادهای نین منطقه بهطور عمده بر روی رسوبات رسی و سیلتی
مربوط به دوران چهارم زمینشناسی ددور یالیونترنری) تشیکیل
دهنند و بخی نعظیم نیین د یت بیهونسیطهی وجیود زمیینهیای
حاصلخیز ،تحت الشیت قیرنر دنرد الیاربری عمیدهی نرنضیی در نیین
منطقه ،الشت آبی گندم ،یونجه و ذرت میبا د
مطالعات صحرايی ،آزمايشگاهی و ردهبندی خاکها

بر نسا مطالعات ااالشناسی نیمهتفصیلی ( 021 ،)06اادرخ با
فونصل تقریبی  051متر حفر و تمامی اادرخهای حفر ده ،بر نسا
رنهنمای تشیریح و نمونیهبیردنری ایادهیا در صیحرن ( )09تشیریح
گردیدند و نز تمامی نفقهیای ژنتیکیی آ هیا نمونیهبیردنری صیورت
گرفت سپ  ،ویژگیهای فیزیکی و یمیایی نمونیههیای ایاد ،بیر
نسا روشهای نستاندنرد نندنزهگیری یدند و بیر نسیا نط عیات
حاصل نز مشاهدنت صیحرنیی و آزمیای هیای فیزیکیی و ییمیایی،
ردهبندی اادرخها بر مبنای سامانههای ردهبندی آمریکیایی ( )21تیا
سطح فامیل و سامانهی جدانی ( )00تا سطح ونحد ندایی گردید
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شهركرد

شکل  -1منطقهی مورد مطالعه به همراه موقعیت خاکرخها
Figure 1- Location of the study area with pedons position
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بر نسا مدل رقومی نرتفاع بیا تفکییک مکیانی  31متیر الیه نز
وبسییایت مییدل رقییومی نرتفییاع جد یانی نسییتر تدیییه گردییید (،)24
ویژگیهای نولیه و ثانویهی مدل رقومی نرتفاع امل درصید ییب،0

همونری دره با درجه تفکیک باال 03بیا نسیتفاده نز
تعیین گردیدند ااصهای سنج نز دور ( یامل یااص گییاهی

1- Slope
2- Aspect
3- Curvature
4- Profile curvature
5- Plan curvature

6- Flow direction
7- Flow accumulation
8- Direct radiation
9- Duration radiation
10- Diffuse radiation
11- Stream power index
12- Wetness index
13- Multi-resolution valley bottom flatness index

جدت یب ،2ننحنای االص ،3ننحنیای نییمرخ ،4ننحنیای سیطحی،5

پخشیده  ،ااص قیدرت جرییا

 ،یااص ایسیی و یااص
نیرمنفیزنر SAGA
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تفاضلی نرمال ده ،ااص گیاهی عمودی ،ااص ر و یااص
الربنات) با نستفاده نز تصاویر ماهونرهی لندست ( 8سال  )2104بدست
آمدند همچنین ،نقشهی زمین ناسی (با مقیا  ،)0:25111نقشیهی
ااد موجود در منطقه (با مقیا  )0:51111و نقشهی ژئومورفولوژی
منطقه (با مقیا  ،)0:21111بیهعنیون الییههیای نط عیاتی میورد
نستفاده قرنر گرفتند در ندایت ،مطابق بیا ننیدنزهی پیکسیلی پیشینداد
ده برنی نقشهبردنری در سطح نیمهتفصیلی ( )04تمامی پارنمترهیای
المکی به نقشههایی با نندنزهی پیکسل  51متر تبدیل دند
روشهای نقشهبرداری رقومی

در نین پژوه  ،مدلهای رگرسیو دراتی توسعهیافته ،دراتیا
تصمیمگیری تصادفی ،یبکههیای عصیبی -مصینوعی و رگرسییو
الجیستیک چندجملهنی برنی پی بینی الی هیای ایاد نسیتفاده
دند ال های ایاد در سیطوح مختلیف بیر نسیا هیر ییک نز
سامانههای ردهبندی به همیرنه پارنمترهیای محیطیی بیرنی میدلهیا
تعریف دند و سپ  ،پی بینی بر نسا نرتباط آ ها بیا پارنمترهیای
محیطی ننجام گردید مدلسازی با نستفاده نز بستهی نرمنفزنری caret
و در نرمنفزنر  Rننجام د برنی تمامی مدلها ،با نسیتفاده نز یااص
تأثیر نسبی ،سدم هر متغیر در پی بینی مشخص د
ارزيابی صحت مدلها

دندههییا بییهطییور تصییادفی بییه دندههییای آموز ییی ( 81درصیید) و
نعتبارسنجی ( 21درصد) تقسیم دند مدلهای مختلف بیا دندههیای
آموز ی برنزش دنده دند و سپ پیی بینیی بیر نسیا دندههیای
نعتبارسیینجی ننجییام یید نرزی یابی صییحت مییدلهییا در پییی بینییی
ال های ااد بر نسا دو سامانه در تمامی سیطوح بیا مقایسیهی
ال هیای ایاد مشیاهده یده و پیی بینیی یده ،بیا نسیتفاده نز
ااصهیای صیحت عمیومی (رنبطیه  )0و ( Brier scoreرنبطیه )2
ننجام د (:)4
()0
اله در آ  OA ،صحت عمومی و  Nتعدند الل مشاهدنت میبا د
()2
اله در آ  n ،r ،و  ،Fijبهترتیب ،عبارتنند نز تعدند ال ها ،تعدند
 rjمتعلیق
مشاهدنت و نحتمال تخمین نینکه مشاهدهی  niبیه الی
پی بینی ده یکی ودEij ،
مشاهده ده با ال
با د نگر ال
برنبر با یک و در غیر نین صورت برنبر با صفر در نظر گرفته می ود
در ندایت ،مدلی با باالترین مقدنر صحت عمومی و المترین مقدنر
 ،Brier scoreبهعنون بدترین مدل برنی پی بینی ال های ااد
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بر مبنای هر سامانه و در هر سطح ردهبندی در نظر گرفته د

نتایج و بحث
نتایج ردهبندی ایادرخهیا نشیا دند الیه بیر مبنیای سیامانهی
ردهبندی آمریکایی در منطقهی مورد مطالعه در سطح رده ،تحیترده،
گروه بزرگ ،تحتگروه و فامیل ،بهترتیب 8 ،5 ،3 ،2 ،و  40نوع ااد
وجود دنرد در حالیاله بر نسا سامانهی ردهبندی جدانی ،اادها به-
ترتیب در سطح گروه مرجد و ونحد ،به  3و  91نوع ااد طبقیهبنیدی
می وند همچنین ،نتایج نشا دند اله در رنبطه بیا ایادهیای میورد
مطالعییه ،سییامانهی ردهبنییدی آمریکییایی توننییایی بدتییری در بیییا
ویژگیهای ااد ،نسبت به سامانهی جدانی دنرد به دلیل تعدند زییاد
پروفیل ،فق ردهبندی برای نز پروفیلها برنی نمونه آورده ده نست
(جدول  )0بهعنون مثال ،در رنبطه با توصیف المعمق بود برایی نز
اادرخها اله سامانهی جدانی در بهالارگیری گروه مرجد لپتوسول ییا
حتی پیشوند لپتیک ناتون نست؛ سامانهی آمریکایی در سیطح فامییل
 Shallowنشا میدهد (اادرخ یماره
نین مطلب رن با بیا ال
 )4مسئلهی دیگری اله بهوفور در رنبطه با اادرخهای مورد مطالعه،
فعالیت تبادل الیاتیونی مییبا ید الیه
مشاهده می ود؛ الاربرد ال
نط عاتی در رنبطه با حاصلخیزی ااد بیا میالند ولی نین موضیوع
بییه هیییو عنییون در سییامانهی جدییانی مییدنظر قییرنر نگرفتییه نسییت
(اادرخهای ماره  0و  )4نستفاده نز رژیمهای رطوبتی و حرنرتی در
سامانهی جدانی هیو جایگاهی ندنرد در حالیاله سیامانهی آمریکیایی
با بهالار برد رژیمهای رطوبتی به وییژه در سیطح تحیترده و بییا
رژیم حرنرتی در سطح فامیل ،ت ش مییالنید تیا توصییف بدتیری نز
رنی ااد رن نز نظر رطوبت و دما برنی الاربرن نرنیه نماید (تمیامی
اادرخهای مورد مطالعه) در رنبطه با برای نز اادرخها ،سیامانهی
ردهبندی آمریکایی وجود نفق آرجیلیک در ایاد رن بیا بیهالیار بیرد
ردهی آلفیسولز بهاوبی نشیا مییدهید و نیین در حیالی نسیت الیه
سامانهی جدانی نز توصیفالنندهی نصلی لوویک نسیتفاده مییالنید و
نین ویژگی در سطح گروه مرجد نرنیه نمی ود (اادرخ ماره )3
بر مبنای سامانهی ردهبندی آمریکیایی ،مقیادیر صیحت عمیومی
برنی مدلهای مورد بررسی در سیطوح رده ،تحیترده ،گیروه بیزرگ،
تحتگروه و فامیل ،بهترتییب نز  1/95تیا  1/09 ،0تیا  1/5 ،1/80تیا
 1/30 ،1/66تییا  1/5و  1/18تییا  1/02تغییییر میییالنیید (جییدول  )2در
حالیاله مقادیر صحت عمومی برنی پی بینی ال هیای ایاد بیا
نستفاده نز سامانهی جدانی در مدلهای مختلف در سطح گروه مرجید
نز  1/66تا  1/09متغیر نست
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جدول  -1ردهبندی برخی از خاکرخها بر مبنای سامانههای ردهبندی آمریکایی و جهانی
Table 1- Classiﬁcation of some pedons based on Soil Taxonomy and World Reference Base for Soil Resources systems

سامانهی ردهبندی
Classiﬁcation System

شماره پروفیل
Pedons
Number

جهانی ()4112
World Reference Base for Soil Resources
)(2014

آمریکایی ()4112
)Soil Taxonomy (2014

)Haplic Calcisols (Aric, Clayic, Loamic, Ochric

Fine, Mixed, Semiactive, Mesic Typic Calcixerepts

)Haplic Calcisols (Aric, Hypercalcic, Loamic

Fine-silty, Carbonatic, Mesic Typic Calcixerepts

)Luvic Calcisols (Aric, Clayic

Fine, Carbonatic, Mesic Calcic Haploxeralfs
Fine-silty, Mixed, Active, Mesic, Shallow Petrocalcic
Calcixerepts

)Petric Calcisols (Aric

در سطح ونحد ،مقدنر صحت عمومی برنی میدلهیای رگرسییو
دراتی توسعهیافته و بکهی عصبی -مصنوعی برنبیر صیفر نسیت و
مدلهای جنگلهای تصادفی و رگرسییو الجیسیتیک چنیدجملیهنی
نص قادر به پی بینی ال های ااد در نین سطح نیستند (جیدول
 )3اله نین موضوع نحتماال به دلیل وجود ال هیای ایاد زییاد در

0
2
3
4

نین سطح و عدم توننایی نین مدلها در پی بینی ال هیای ایاد
مربوط میبا د بنابرنین ،صحت نتایج برنی پیی بینیی الی هیای
ااد بر مبنای سامانهی ردهبندی جدانی حتی در سطح گیروه مرجید
هم المتر نز صحت پی بینی بر مبنای سامانهی ردهبنیدی آمریکیایی
در سطح رده میبا د

جدول  -4ارزیابی مدلها برای پیشبینی کالسهای خاک در سطوح مختلف ردهبندی آمریکایی
Table 2- Performance of models to predict soil classes at different taxonomic levels based on Soil Taxonomy

فامیل

تحتگروه

گروه بزرگ

تحترده

رده

شاخص صحت

نوع مدل

Family

Subgroup

Great group

Suborder

Order

Accuracy index

Type of model

0.08

0.5

0.5

0.79

1.0

OA

دراتا تصمیمگیری تصادفی

-

0.66

0.6

0.25

0.02

Brier score

0.12

0.37

0.62

0.83

1.0

OA

-

-

0.56

0.31

0.04

Brier score

0.04

0.41

0.58

0.87

0.95

OA

-

-

0.58

0.26

0.08

Brier score

0.08

0.5

0.66

0.83

0.95

OA

-

0.73

0.54

0.29

0.09

Brier score

Random forest

رگرسیو دراتی توسعهیافته
Boosted regression tree

بکه عصبی-مصنوعی
Artificial neural networks

رگرسیو الجیستیک چندجملهنی

صحت بهدست آمده در سطح گروه مرجد ،تقریبیا مشیابه بیا نتیایجی
نست اله در سطح تحترده بر مبنای سامانهی آمریکایی بهدست آمده
نست بر مبنیای سیامانهی ردهبنیدی آمریکیایی در سیطح تحیترده،
اادهای منطقه امل زرپتز ،نالوئپتز و زرنلفز میبا یند الیه فرنوننیی
آ ها بهترتیب 9 ،08 ،و  03درصد میبا د بر مبنای سامانهی جدانی،
اادها در سیطح گیروه مرجید یامل اللسییسیول ،المبییسیول و
لوویسول هستند اله فرنوننی آ ها بیهترتییب عبیارت نز  20 ،01و 2
درصد نست باتوجه به نین نتایج ،میتون گفت اله سامانهی آمریکایی
اادهای منطقه رن همگنتر (یکنوناتتر) طبقهبندی میالند و یاید
صحت مدل متأثر نز نوع سیامانهی ردهبنیدی و معیارهیای قیرنردندی

Multinomial logistic
regression

نست اله هر الدنم نز نیین سیامانههیا بیرنی ردهبنیدی ایاد در نظیر
میگیرند به عبارت دیگر ،هر چه سیامانهی ردهبنیدی میورد نسیتفاده
بتونند توزید اادها رن در منطقهی مورد مطالعه بدتر بیا الند در نین
رنی مدل میتونند نرتباط قویتری با پارنمترهیای محیطیی برقیرنر
نماید و صحت پی بینی نیز نفزنی مییابد باید توجه دن ت اله نگیر
تعدند ال های ااد در هر دو سامانه یکسا با د نلزنما به صیحت
یکسانی در پی بینی منجر نمیگردد بلکیه توزیید ایادهیا در بیین
ال ها نیز نق مدمی بر صحت نتایج دنرد
در هر دو سامانهی ردهبنیدی ،صیحت پیی بینیی بیرنی سیطوح
مختلف ردهبندی متفاوت میبا د و مقدنر صیحت عمیومی نز سیطوح

مقایسهي توانایی روشهاي رقومی در پیشبینی كالسهاي خاك بر مبناي سامانههاي...

باالی ردهبندی به سمت سطوح پایینتر الاه مییابد و مییزن نیین
الاه در سطوح پایینتر بیشتر قابل مشاهده نست (جیدولهیای  2و
 )3اله نین نمر نحتماال میتونند به دالیل زیر مربوط با د:
در سطوح پایینتر ردهبنیدی ایاد ،معمیوال تعیدند الی هیای
طبقهبندی نفزنی مییابد برنی مثال ،در منطقهی مورد مطالعیه ،بیر
در سطح رده به
مبنای سامانهی آمریکایی ،تعدند ال ها نز  2ال
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در سطح فامیل نفزنی یافته نست (جدول  )2با نستفاده نز
 40ال
سامانهی جدانی ،تعدند ال ها در سطح ونحید  31برنبیر نسیبت بیه
گروه مرجد نفزنی نشا میدهد (جیدول  )3پژوهشیگرن مختلفیی
نشا دندهنند اله فرنوننی ال های ااد در منطقهی مورد مطالعیه،
فاالتور مدمی در تعییین الیو نقشیههیای ایاد بیر مبنیای روش
نقشهبردنری رقومی میبا د ( 05 ،03و )23

جدول  -3ارزیابی مدلها برای پیشبینی کالسهای خاک در سطوح مختلف سامانهی ردهبندی جهانی
Table 3- Performance of models to predict soil classes at different levels of soil classification based on World Reference Base
for Soil Resources

سطح واحد

سطح گروه مرجع

شاخص صحت

نوع مدل

Unit level

Reference Soil Groups level

Accuracy index

Type of model

1

0.66

OA

دراتا تصمیمگیری تصادفی

-

0.54

Brier score

1

0.7

OA

-

0.37

Brier score

1

0.66

OA

-

0.44

Brier score

1

0.79

OA

-

0.28

Brier score

Random forest

رگرسیو دراتی توسعهیافته
Boosted regression tree

بکه عصبی -مصنوعی
Artificial neural
networks

رگرسیو الجیستیک چندجملهنی

در سطوح پایینتر ردهبندی ااد ،معموال تعدند مشاهدنت در هیر
طبقهبندی الم می ود بهعنون مثال ،در رنبطه با ایادهیای
ال
مورد مطالعه ،در سطح فامیل سامانهی آمریکایی و یا گیروه مرجید در
در بسییاری نز مونقید تندیا ییک
رده بندی جدانی بیرنی هیر الی
مشاهده وجود دنرد اله نین نمر باعث می ود اله فرآیند آموزش مدل و
درد رونب بین پارنمترهای محیطی و الی هیای ایاد بیهایوبی
ننجام نشود نستوروگل و همکارن ( )20بیا الردند اله در مناطقی بیا
وجود دندههای محدود ،صحت نقشههای بهدستآمده بهعنون چالشی
برنی نینگونه مطالعات بهحساب میآید
نتایج نشا میدهند اله مدلهای مختلف مورد بررسیی ،توننیایی
یکسانی در پی بینی ال های ااد بر مبنای سیامانهی ردهبنیدی
آمریکایی در نین منطقه دنرند (جدول  )2بنابرنین ،میتون بیا نمیود
اله در نین پژوه بر مبنای سامانهی آمریکایی ،نیوع میدل نسیتفاده
ده تأثیری در صحت پی بینی ندن ته نست در حالیالیه بیر مبنیای
سامانهی ردهبندی جدانی ،باالترین صحت عمومی و پایینترین مقدنر
 Brier scoreبرنی مدل رگرسیو الجیسیتیک چندجملیهنی بدسیت
آمده نست (جدول  )3در تمامی مدلها بر مبنای سیامانهی ردهبنیدی
جدانی در سطح ونحد یا نص مدلها قادر به پی بینیی الی هیای
ااد نبودند یا نینکه پی بینیی ،قابیل نعتمیاد نبیوده نسیت (صیحت

Multinomial logistic
regression

عمومی اله نشا دهندهی تعیدند الی هیایی نسیت الیه بیهدرسیتی
پی بینی دهنند؛ برنبر با صفر بهدست آمده نست) بر مبنای سامانهی
آمریکایی در تمامی مدلها ،نز سطوح باالی ردهبندی به سمت سطوح
پایینتر ،مقادیر ااص  Brier scoreنفزنی مییابند الیه حیاالی نز
نفزنی عدم قطعیت در سطوح پایین ردهبندی (تحتگیروه و فامییل)
نست (جدول  )2مقادیر  Brier scoreنز صفر تیا  2تغیییر مییالنید و
مقادیر المتر آ نشا دهندهی الارنیی بدتر مدل در پی بینی میبا د
( )4برنی تمامی مدلها در دو سامانهی ردهبندی آمریکایی و جدیانی
بییرنی سییطوح پییایین ردهبنییدی ،محاسییبهی ییااص Brier score
نمکا پذیر نبود زیرن برای نز مدلها برنی نینکه بتوننند نحتمال تخمین
نییاز
ال ها رن بدست آورند به بی نز سه مشیاهده در هیر الی
دنرند ( )4ولی در مطالعهی حاضر در سطوح پایین ردهبندی برنی نالثیر
ال های ااد ،المتر نز دو مشاهده وجود دن ت
برنی نالثر مدلها و در سطوح مختلف هر دو سامانهی ردهبنیدی،
در بین پارنمترهای محیطی نستفاده ده ،نجیزنی سیرزمین مدیمتیرین
پارنمترها در پی بینی ال های ااد بودند ( کل  2و جدول  )4در
حییالیالییه در مییدلهییای ییبکهی عصییبی -مصیینوعی و رگرسیییو
الجیسییتیک چندجملییهنی ،ییااصهییای بییهدسییت آمییده نز تصییاویر
ماهونرهنی مانند ااصهای گیاهی ،ااص ر و ااص الربنیات
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بهعنون مدمترین پارنمترهای محیطی نااته دند بر نسا نتیایج
بدست آمده نز نین پژوه میتون بیا نمود اله مدلهیای مختلیف
هر الدنم ،پارنمترهای محیطی مختلفی رن برنی پی بینی ال هیای
ااد نستفاده نمودهنند و در چنین رنیطی (وجود مدلهایی با صیحت
یکسا ) مدلی نز الارنیی باالتری براوردنر میبا د الیه نز پارنمترهیای
محیطی سدلنلوصولتر و نرزن تر نسیتفاده نمایید نیین مسیئله لیزوم
بررسی مدلهای دیگر رن در منیاطق دیگیر نیجیاب مییالنید و هنیوز
نمیتون با نطمینا  ،مدل مشخصی رن برنی پی بینیی الی هیای
ااد در مناطق دیگر توصیه نمیود تقییزنده مدرجیردی و همکیارن
( )23توننایی مدلهای مختلف برنی پی بینی ال های ااد رن در
نستا الردستا مورد بررسی قرنر دندند و بیا نمودند الیه میدلهیای
بکههای عصبی -مصنوعی و درایت تصیمیم ،بیاالترین صیحت رن
برنی پی بینی ال های ااد تا سطح فامیل دن تهنند
نجزنی سرزمین با تأثیر بر درجه حرنرت ،میزن رطوبیت و مییزن
گیاهی بر فرآیندهای اادسیازی تأثیرگیذنر هسیتند و توزیید
پو
مکانی اادها رن النترل مینمایند باقری بدنغآبیادی و همکیارن ()0
بیا الردند اله ااص ایسی ،مدت تاب  ،یب و یااص رسیوب،
مدمترین ویژگیهای توپوگرنفیکی تأثیرگیذنر بیر توزیید ایادهیا در
منطقهی بیروجن نسیتا چدارمحیال و بختییاری بیودهننید تقییزنده
مدرجردی و همکارن ( )23بیا الردند اله نجزنی سرزمین مدمتیرین
پارنمترهیا در توجیییه پیرنالن اییادهیا در منطقییهی بانیه در نسییتا
الردستا هستند

نتیجهگیری
نتایج بدست آمده نز نین پژوه حیاالی نز آ نسیت الیه نگرچیه
سامانهی ردهبندی آمریکایی رنی اادهای میورد مطالعیه رن بدتیر
توصیف میالند نما با نستفاده نز تکنیکهای رقومی نمییتیون نتیایج
قابل قبولی رن در سطوح پایین نین ردهبندی بهدست آورد در رنیطی
اله تنوع ال های ااد در منطقهی مورد مطالعه زیاد با د؛ عی وه
ایاد در سیطوح پیایین
بر آنکه تدیهی نقشههای پی بینی الی
ردهبندی اله بی تر با نحوهی مدیریت ااد در نرتبیاط مییبا یند نز
صحت باالیی براوردنر نیسیتند بلکیه یاید بیه دلییل بیومی نبیود
سامانههای رده بندی و در نظیر نگیرفتن معیارهیای متناسیب بیا نیوع
اادها در یک منطقه ،نز ضعفهایی برنی بییا ونقعییت ایادهیای
منطقه براوردنر میبا یند بنیابرنین ،بیهنظیر مییرسید الیه تدییهی
نقشههای ویژگیهای ااد با نستفاده نز روشهای رقومی بیه یرطی
اله نز صحت تخمین بیاالیی برایوردنر با یند مناسیبتیر نز تدییهی
نقشههای ال های ااد با د سطح و سیامانهی ردهبنیدی میورد
نظر ،میزن تنوع و مساحت اادها در منطقهی مورد مطالعه و توزیید
مکانی آ ها ،ترنالم نمونهبردنری و نوع پارنمترهیای محیطیی نسیتفاده
ده نز مدمترین عونملی میبا ند اله مییتونننید صیحت پیی بینیی
ال هیای ایاد رن تحیت تیأثیر قیرنر دهنید بنیابرنین ،نسیتفاده نز
روشهای نقشهبردنری رقومی همچنا نیازمند بررسی بیی تیری در
سایر نقاط جدا میبا د

ی زمین شناس

داد ای ما ار ای

)(auxiliary information

ی

مر

ی

پارنمترهای محیطی

ی ا

ا ای س زمین
300

250

200

150
نهمیت نسبی

100

50

0

)(Relative importance

شکل  -4اهمیت نسبی پارامترهای محیطی برای پیشبینی کالسهای خاک در سطح گروه مرجع با استفاده از مدل
رگرسیون الجیستیک چندجملهای
Figure 2- Relative importance of auxiliary information used to predict soil classes at Reference Soil Groups level using
multinomial logistic regression model
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 پارامترهای محیطی انتخاب شده توسط هر مدل برای پیشبینی کالسهای خاک در سطوح مختلف ردهبندی آمریکایی-2 جدول
Table 4- The auxiliary information selected by each model to predict soil classes at different taxonomic levels

مدلهای مورد استفاده
Using models
سطوح ردهبندی
Taxonomic levels

رده
Order

تحترده
Suborder

گروه بزرگ
Great group

تحتگروه
Subgroup

فامیل
Family

درختان تصمیمگیری تصادفی
Random forest

 تاب مستقیم و،جدت یب
ننحنای سطحی
Aspect, Direct radiation,
Plan curvature

رگرسیون درختی توسعهیافته
Boosted regression
tree
 ااص گیاهی،جدت یب
 ننحنای االص و ااص،عمودی
همونری دره با درجهی تفکیک باال
Aspect, Perpendicular
vegetation index,
Curvature, Multiresolution valley bottom
flatness index

 ااص ایسی، جدت یب،نرتفاع
و تاب مستقیم
Elevation, Aspect,
Wetness index, Direct
radiation

مستقیم

نرتفاع و تاب

Elevation, Direct radiation

مستقیم و نرتفاع

تاب

-شبکه عصبی

رگرسیون الجیستیک

مصنوعی
Artificial
neural
networks
ااص گیاهی
تفاضلی
نرمال ده و ننحنای
سطحی

چندجملهای
Multinomial
logistic
regression

Normalized
difference
vegetation
index, Plan
curvature

یب و ااص
الربنات

ااص گیاهی تفاضلی
 ااص ر،نرمال ده
و ااص الربنات
Normalized
difference
vegetation index,
Clay index,
Carbonate index

ااص گیاهی تفاضلی
 ااص ر،نرمال ده
و ااص الربنات
Normalized
difference
vegetation index,
Clay index,
Carbonate index

Direct radiation, Elevation

Slope,
Carbonate
index

 ااص، تاب مستقیم،نرتفاع
قدرت جریا و ااص همونری
دره با درجهی تفکیک باال

ااص گیاهی
عمودی و تجمد
جریا

Elevation, Direct
radiation, Multi-resolution
valley bottom flatness
index

Perpendicular
vegetation
index, Flow
accumulation

Normalized
difference
vegetation index,
Clay index,
Carbonate index

تجمد جریا و
ااص گیاهی
عمودی

 ااص،ااص الربنات
ر و ااص گیاهی
تفاضلی
نرمال ده

 جدت یب و، تاب مستقیم،نرتفاع
ااص همونری دره با درجهی
تفکیک باال
Elevation, Direct radiation,
Aspect, Multi-resolution
valley bottom flatness
index

 جدت جریا و ننحنای،جدت یب
سطحی
Aspect, Flow direction,
Plan curvature

بی تری بتون در رنبطه با الاربرد نین تکنییکهیا بیرنی پیی بینیی
ال های ااد در الشورهایی اله هنوز یک سامانهی محلیی بیرنی

مستقیم و یب

 تاب،نرتفاع

Elevation, Direct
radiation, Slope

ااص گیاهی تفاضلی
 نرتفاع و تجمد جریا،نرمال ده
Normalized difference
vegetation index,
Elevation, Flow
accumulation

Flow
accumulation,
Perpendicular
vegetation
index

نرتفاع و جدت یب
Elevation,
Aspect

ااص گیاهی تفاضلی
 ااص ر،نرمال ده
و ااص الربنات

Carbonate index,
Clay index,
Normalized
difference
vegetation index

نرتفاع و ااص قدرت
جریا
Elevation, stream
power index

پیشنداد میگردد اله تدیهی نقشههای رقیومی در منیاطق دیگیر
الشور با نستفاده نز هر دو سامانه مورد بررسی قرنر گیرد تا با نطمینیا

3059  آبان-  مهر،4  شماره، 03  جلد،نشریه آب و خاك

سامانهی ردهبندی محلی یکی نز رنهکارهایی نست الیه ممکین نسیت
نین نیرندنت رن به حدنقل برساند
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 هیر،طبقهبندی اادهای آ ها وجود ندنرد نظدار نظر نمود نز طرفی
الدنم نز سامانههای آمریکایی و جدانی به طیور نسیبی ممکین نسیت
 وجیود،ااد های یک منطقه رن بدتر بتوننند توصیف نماینید بنیابرنین
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Introduction: Soil classiﬁcation generally aims to establish a taxonomy based on breaking the soil
continuum into homogeneous groups that can highlight the essential differences in soil properties and functions
between classes The two most widely used modern soil classification schemes are Soil Taxonomy (ST) and
World Reference Base for Soil Resources (WRB).With the development of computers and technology, digital
and quantitative approaches have been developed. These new techniques that include the spatial prediction of
soil properties or classes, relies on ﬁnding the relationships between soil and the auxiliary information that
explain the soil forming factors or processes and finally predict soil patterns on the landscape. These approaches
are commonly referred to as digital soil mapping (DSM) (14). A key component of any DSM mapping activity is
the method used to define the relationship between soil observation and auxiliary information (4). Several types
of machine learning approaches have been applied for digital soil mapping of soil classes, such as logistic and
multinomial logistic regressions (10,12), random forests (15), neural networks (3,13) and classiﬁcation trees
(22,4). Many decisions about the soil use and management are based on the soil differences that cannot be
captured by higher taxonomic levels (i.e., order, suborder and great group) (4). In low relief areas such as plains,
it is expected that the soil forming factors are more homogenous and auxiliary information explaining soil
forming factors may have low variation and cannot show the soil variability.
Materials and Methods: The study area is located in the Shahrekord plain of Chaharmahal-Va-Bakhtiari
province. According tothe semi-detailed soil survey (16), 120 pedons with approximate distance of 750 m were
excavated and described according to the “field book for describing and sampling soils” (19). Soil samples were
taken from different genetic horizons, air dried and grounded. Soil physicochemical properties were determined.
Based on the pedon description and soil analytical data, pedons were classified according to the ST (20) and
WRB (11). Terrain attributes, remote sensing indices, geology, soil and geomorphology map were considered as
auxiliary information. All of the auxiliary information were projected onto the same reference system (WGS 84
UTM 39N) and resampled to 50×50 m according to the suggested resolution for digital soil maps (14). Four
modeling techniques (multinomial logistic regression (MLR), artificial neural networks (ANNs), boosted
regression tree (BRT) and random forest (RF)) were used for each taxonomic level to identify the relationship
between soil classes and auxiliary information in each classiﬁcation system. The models were trained with 80
percent of the data (i.e., 96 pedons) and their validation was tested by remaining 20 percent of the dataset (i.e.,
24 pedons) that split randomly. The accuracy of the predicted soil classes was determined by using overall
accuracy and Brier score.For each classiﬁcation system, the model with the highest OA and the lowest BS values
were considered as the most accurate model for each taxonomic level.
Results and Discussion: The results confirmed that ST showedmore accessory soil properties compared to
WRB. The ST described the cation-exchange activity, soil depth classes, temperature and moisture regime. The
different models had the same ability for prediction of soil classes across all taxonomic levels based on ST.
Among the studied models, MLR had the highest performance to predict soil classes based on WRB. For all the
studied models and both classification system, OA values showed a decreasing trend with increasing the
taxonomic levels. Predicted soil classes based on the ST had the higher accuracy. Different models selected
different auxiliary information to predict soil classes. For most of the models and both classification systems, the
terrain attributes were the most important auxiliary information at each taxonomic level.
Conclusion: Results demonstrated that although ST showed more accessory soil properties compared to
WRB, the DSM approaches have not enough accuracy for prediction of the soil classes at lower taxonomic
levels. More investigations are needed in this issue to make a firm conclusion whether DSM approaches are
appropriate for prediction of soil classes at the levels that are important for soil management. Prediction accuracy
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of soil classes can be influenced by the target taxonomic level and classiﬁcation system, soil spatial variability in
the study area, soil diversity, sampling density and the type of auxiliary information.
Keywords: Overall accuracy, Pedon, Random forests, Soil classification systems, Terrain attributes

