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چکیده
ت 
هنایت 
نیشهبرداریت رقوم ت بات مطالعهت پروفیلهایت خاکت وت طبیهبندیت کردنت آنهات شروعت م شود.ت  مسئلهت اصل ت درت ایننت رو ت ارقبنادت دادنت کن ت 
خاکت بات قعدادیت متغیرهایت کمک ت است.ت رو هایت کنون ت نیشهبرداری،ت ک هایت خاکت رات قنهات بهت عنوانهای ت مسنتیلت ت درت نظنرت ررفتنهت وت درت نهاینتت ت 
سع ت درت حداقلت کردنت خطایت طبیهبندیت دارند.ت  اینت درت حال ت استت کهت خاکت درت سطوحت قاکسونومیک ت دارایت روابطن ت اسنتت .ت بنات اسنتفادهت ازت درخنتت ت 
قصمیمت م قوانیمت الگوریتم ت رات قعریفت کنیمت کهت فواصلت قاکسونومیک ت رات بهت جایت خطایت طبیهبندیت حداقلت کند.ت اینت پژوهش،ت برایت پیشبین ت مکنان ت 
ک ت خاکت درت منطیهایت بهت وسعتت 027ت کیلومترت مربعت درت اردکانت ازت درختت قصمیمت اسنتفادهت ت شنت د.ت نخسنت،ت ت بنرت اسنا ت رو ت مربنعت نقنینت ،ت مکنانت ت 
جغرافیای ت 180ت پروفیلت خاکت مشخص،ت قشریح،ت وت نمونهبرداریت رردیدت وت برت اسا ت سیستمت آمریکای ت طبیهبندیت شد.ت متغیرهایت محیط ت یات نمایندرانت 
عواملت خاکسازیت کهت درت اینت پژوهشت استفادهت شدت شاملت اجزاءت سرزمین،ت دادههایت قصویرت ETM+ت ماهوارهت لندستت وت نیشهت سطوحت ژئومورفولوژیت است.ت 
برایت محاسبهت فواصلت قاکسونومیک ت ازت آنالیزت قشخیص ت استفادهت شد.ت نتایجت نشانت دادت کهت استفادهت ازت فواصلت قاکسونومیک ت منجرت بهت دقتت کل ت مدلت بنهت ت 
میزانت %07ت شدهت است.ت همچنین،ت نتایجت نشانت دادت کهت برایت پیشبین ت ک ت خاکت متغیرهایت شاخصت خیس ،ت سطوحت ژئومورفولوژیت وت شاخصت صناف ت ت 
قسمتت میان ت درهت بات درجهت قفکیکت بانت بات اهمیتقرینت هستند.ت درت کلت نتایجت نشانت دادت کهت مدلهایت درخت ت بهت همراهت فواصلت قاکسونومیک ت دارایت دقتت 
قابلت قبول ت است.ت بنابراینت پیشنهادت م شودت درت مطالعاتت آیندهت جهتت قهیهت نیشهت رقوم ت خاکت ازت مدلهایت درختن ت ت بنهت ت همنراهت ت فواصنلت ت قاکسنونومیکت ت 
استفادهت شود.ت 
واژگان کلیدی :درختت قصمیم؛ت آنالیزت قشخیص؛ت دقتت کل ؛ت اردکان.ت 

مقدمه
نیشهبرداریت سنت ت دارایت مشک تت زیادی ت اسنتت .ت []38ت 

ها،ت بهت واسطهت ارائهت چندت وجهن ت پنراکنشت اننواعت خناکت هنات وت ت 

فهرسننتت کننامل ت ازت محنندودیتهننایت رو ت مرسننوکت خنناکت 
شناس ت رات ارائهت نمودند.ت ازت نظرت مفهوم ت رو ت مرسوکت خناکت ت 
شناس ت برت مدلت منیطعت یات مدلت سطح –ک سن ت خناکت هنات ت 
استوارت استت کهت اسا ت وت زیربنایت مدلت پلن ت رنون ت قغیینراتت ت 

انجاکت ذهن ت وت دست ت قجزیهت وت قحلیلهات بهت صنورتت فاحشن ت 
کاهشت م یابد.ت افزونت بنرت اینن،ت ت نمنایشت قوزینعت جغرافینای ت 
خاک هات کنهت بنرت مبننایت قفکینکت واحندهایت نیشنهت بنرت رویت ت 
عکسهایت هوای ت وت یات نیشههایت قوپورراف ت بهت همراهت کنترلت 

متغیرهایت طبیعتت است.ت برت اینت اسنا ،ت قواننای ت محیینینت ت 
خاکت شنا ت درت ارائهت قوزیعت مکان ت حییی ت اط عاتت خناکت -

زمین ت است،ت بدون ت خطات نیسنت،ت زینرات خطنات درت مشناهدهت وت ت 
قرسیمت واحدهات بهت علتت اینت کهت متک ت برت قابلیتهنایت فنردیت ت 
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وت قجرب ت استت اجتنابناپذیرت اسنتت ت [.]8ت ازت دیگنرت مشنک تت ت 

رات دارات اسننت.ت دانشننمندانت خنناکت ت شنننا ت اسننترالت یائ ت درت 

ت 
ت قعیینت حندودت 
رو ت معمولت نیشهبرداریت خاکها،ت وابستگ
وت مرزت واحدهایت خاکت بهت قندرتت درکت وت فهنمت کارشننا ت ازت ت 
روابطت خاکت وت محیطت است.ت بهت رونهایت کنهت من ت قنوانت رفنتت ت 
احتمالت اینت کهت چندت کارشنا ت مرزت واحدیت رات ازت خاکهنایت ت 
یکت ناحیهت ارائهت دهندت کنمت اسنتت ت [.]11ت همچننینت قفکینکت ت 
واحدهایت خاکت برت اسا ت قفسیرت چشم ت عکسهنا،ت ارقبنادت ت 
دادنت نیههایت مختلفت دادههایت محیط ت بهصنورتت ذهنن ،ت ت 
بهت کارریریت علمت وت دانشت قجربن ت وت مندلت ارقبناط ت خناکت -
زمیننما،ت درت قجزیهت وت قحلیلت دادههات منجرت بهت نادیدهت ررفته-
شدنت بعض ت ازت واقعیتهایت طبیع ت وت بروزت خطات درت بهت نیشنهت ت 
درآوردنت قماکت جزئیاتت م شودت [.]11ت افزونت برت این،ت بنهت روزت ت 
کردنت نیشههات وت اط عاتت خاکت بهت رو ت دست ت برایت کشنورت ت 
پهناوریت مانند ت ایران،ت بهت زمانت زیادیت نیازت داردت کهت عمن ت آنت ت 
رات نیزت غیرت ممکنت م سازد.ت 
برایت بهت قصویرت کشیدنت قغییراتت مکان ت خاکهات بات هزینهت 
کمقرت وت درت مدتت زمانت کوقاهقرت بهت رونهایت کهت نیشنهت ایت قابنلت ت 
قبولت ازت خاکت ارائهت شود،ت رو های ت قخمین ت مکان ت خاکت بنات ت 
قأکید ت برت منابعت دادههای ت قابنلت دسنتت ر ت ارائنهت شندهت ت اسنتت ت 
[.]27ت پایهت وت اسا ت نیشهبرداریت ننوینت مبتنن ت بنرت معادلنهت ت 
اسکورپن1ت استت [.]27ت درت اینت معادلهت خصوصیات2ت یات ک ت 
خاک 3ت بات یکسریت متغیرهایت محیط ت (متغیرهایت کمک )4ت 
ارقبادت دادهت م شود.ت بهت ایننت صنورتت کنهت درت هنرت موقعینتت ت 
مشاهدهیت خاک،ت یکت سریت متغیرهایت محیط ت وجنودت داردت ت 
کهت همبستگ ت بانی ت بات خصوصیاتت ینات کن ت هنایت خناکت ت 
دارندت کهت یافتنت ایننت ارقبنادت وت پنیشت بینن ت خصوصنیاتت ینات ت 
ک هایت خاکت درت نیادت دیگر،ت منجرت بهت قهیهت نیشهت رقوم ت 

استفادهت ازت مندلت درختنت  ت پنت یش ت قندکت بنودهت انندت .ت [ ]5ینت کت 
مجموعهت ازت قوانینت پیشبین ت کنندهت رات بات استفادهت ازت نیشنهت -
هایت زمینشناس ،ت مدلت رقوم ت ارقفاعت وت پارامترهایت اراضنت  ت 
ازت نیشهت  1:177777ت استخراجت کردند.ت بهت طورت مشابه،ت  []28
ازت قصاویرت ماهوارهای،ت نیشههایت زمینشناس ،ت مندلت رقنومت  ت 
ارقفاعت وت مؤلفههنات ی ت اراضنت  ت بنهت  ت عننوانت ورودیت ت (متغیرهنایت ت 
کمک )ت مدلت درختت قصمیمت درت نظرت ررفتهت شدهت وت اقداکت بنهت ت 
پیشبین ت رروههایت بزرگت خاکت درت استرالیات کردنندت .ت نتنایجت ت 
نشانت دهندةت کارای ت اینت مدلت بات دقتت %53ت است.ت همچنین،ت ت 
درختت قصمیم ت رات برای ت قولیدت نیشههایت واحدهایت خناکت بنات ت 
مییا ت  1:25777ت بنهت کنارت بنردت ه ت وت کنارت آی ت بنانیت درخنتت ت 
قصمیمت رات بنات دقنتت ت %58ت قأییندت نمودنندت [.]6ت []13ت درخنتت ت 
قصمیمت رات برایت پیشبین ت خصوصیاتت خاکت ازت قبیلت فسنفر،ت ت 
ازت،ت ضخامت،ت بافت،ت درصدت ر ،ت واکنشت خاکت وت کربنت آل ت 
بهت کارت بردند.ت نتایجت نشانت دادت کهت درختت قصمیمت دارایت دقتت 
بانت جهتت پیشبینن ت خصوصنیاتت کمن ت خناکت بنات ضنری ت 
قبیینت 7/45ت دارد.ت []21ت همچنینت درختت قصنمت یمت وت مندلت -
هایت خط ت رات برایت قهیهت نیشههایت خناکت اسنتفادهت کردنندت .ت 
نتایج ت اینت پژوهشگران ت نشانت دادت کهت متغیرهای ت ورودی ت مدلت 
ازت قکنیکهای ت بهت کارت ررفتهت شدهت مهمقنرت ت هسنتندت .ت [ ]34ازت 
اینت نت مندلت بننرات یت قوسنعهت نیشنهت خنناکت درت بت یابنانت ت موهنناویت 
کالیفرنیات استفادهت کردند.ت ایشان ت برای ت ننواحت  ت کوهسنتانت  ت وت 
دشتت دوت مدلت مختلفت ارائهت نمودت وت بیانت داشتت کهت انتخنابت ت 
ورودیهات قأثیرت کم ت برت رویت براز ت کل ت مدلت داشنته،ت ولن ت 
م قواندت نوعت قوانینت رات متأثرت کنندت .ت همچننینت ایشنانت نیشنهت ت 
ژئومورفولوژیت رات بهت عنوانت متغیرت کمک ت مناس ت درت منناط ت 

خاکت درت قماکت منطیهت موردت مطالعهت من ت رنرددت .ت قنوابع ت کنهت ت 
برایت پیشبین ت ک ت خاکت م قوانت استفادهت کنردت عبنارتت ت 
است:ت رررسنیونت نجیسنتیکت 5ت [،]15ت شنبکهت هنایت عصنب ت 
مصنننوع 6ت [،]0ت طبیننهبننندیت درخت ن ت یننات قصننمیمت ریننریت 
درخت ن 0ت [،]25ت آنننالیزت قطبیی ن ت متعننارف 8ت [.]18ت ازت اینننت 
میان،ت درختت قصمیمت درت بینت محییینت جایگاهت مناسن ت قنریت ت 

خشکت معرف ت کردند.ت [ ]33ت ازت درختت قصمیمت جهتت پیش-
بین ت ک هایت خاکت درت منطینهت ایت ازت آمریکنات ت (یومینن ت )ت 
استفادهت کردند.ت ایشانت ازت قنوانینت درخنتت قصنمیم ت کنهت درت ت 
منطیهایت متفاوتت بهت دستت آمدهت بودت استفادهت وت نتنایجت رات بنات ت 
رو ت طبیهبندیت نظارتت نشدهت میایسهت کردند.ت نتنایجت نشنانت ت 
دادت کهت درختت قصمیمت بهت خوب ت قوانستهت استت عمنلت بنرونت -
یاب ت رات انجاکت دادهت وت خاکهات رات پیشبین ت کند.ت []12ت بنرات یت 
پیشبین ت ک های ت خاک ت درت منطیهایت ازت نوادا،ت آمریکنات ت ازت 

1-SCORPAN
2-Soil attributes
3-Soil class
4-Auxiliary variables
5-Logistic Regression
6-Artificial Neural Networks
7-Decision Tree
)8-Canonical Correspondence Analysis (CCA

قکنیکت درخت ت استفادهت کرد.ت ایشانت بهت اینت نتیجهت رسیدت کهت 
قکنیکت درختت قصمیمت بات دقتت بانت ()%54ت رروههنایت خناکت ت 
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رات پیشبینن ت من ت کنندت .ت []17ت قواننات ی ت رررسنت یونت درختنت  ت 

مسطحت بودهت وت قنهات رشتهت کوههای ت درت شمالت شنر ت ت منطینهت ت 

قوسننعهیافتننهت رات بننرایت پننیشبیننن ت دقینن ت واحنندهایت 
ژئومورفولوژیت درت نواح ت بازدیدت نشدهت بررس ت کردنندت .ت آنهنات ت 
دریافتند ت قوانای ت قخمینت مدلت درت منواردت بنرونت ینت اب ت پنات یینت 
است،ت ول ت برایت درونیاب ت قوانای ت بانی ت دارد.ت []10ت جهنتت ت 
قهیهت نیشهت رقوم ت ک هایت خاکت درت منطیهت زرندت کرمنات نت 
ازت قکنیکت درختت قصنمیمت قوسنعهت یافتنهت اسنتفادهت وت اذعنانت ت 
داشتندت کهت اینت قکنیکت دارایت کارائ ت بانی ت است.
مشکلت اساس ت درختت قصمیمت اینت اسنتت ت کنهت الگنوریتمت ت 
منوردت اسنتفادهت درت رو ،ت سنع ت درت حنداقلت کنردنت خطنایت ت 
طبیهبندیت داردت [.]10ت اینت درت حال ت استت کهت بنت ینت سنطوحت ت 
قاکسننونومیکت خنناکت ارقبننادهننای ت وجننودت دارد.ت بنننابراین،ت 
دخالتت دادنت فاصنلت ههنایت ت قاکسنونومیکت خناکت درت درخنتت ت 
قصمیمت حائزت اهمیتت است.ت بهت عنوانت مثنالت  []25ت ازت قرکینت  ت 
فاصلهت قاکسونومیکت وت قصنمت یمرینت ریت درختن ت ت بنرات یت نیشنهت 
برداریت رقوم ت استفادهت نمود.ت نتنات یج نشنانت دادت کنهت فواصنلت ت 
قاکسونومیکت قوانستهت دقتت مدلت درخت ت رات افزایشت دهد.ت ت 
اینننت پننژوهشت نیننزت سننع ت بننرت اینننت داردت قننات ازت فواصننلت ت 
قاکسونومیک ت کهت بینت رروههایت بزرگت قاکسونومیک ت خناکت ت 
وجودت دارد،ت استفادهت کردهت وت آنهات رات بهت همراهت مدلت درختن ت 
جهتت پهنهبندیت رقوم ت واحندهایت خناکت قنات سنطحت رنروهت ت 
بزرگت درت منطیهت اردکانت بهت کارت ریرد.ت 
ت 

ت 
متنرت وت 
مشاهدهت م شود.ت بلندقرینت ارقفاعناتت منطینهت ت 1144ت 
کمارقفاعقرینت قسنمتت منطینهت کنهت درت ننواح ت مینان ت قنرارت ت 
ررفتهت دارایت ارقفاعت متوسطت 144ت متنرت اسنتت .ت لنندفرکت هنایت ت 
اصل ت اینت منطیهت بات روندت کل ت شر ت بنهت غنربت شناملت کنوه،ت ت 
مخرودت افکنههایت جدید،ت سطوحت رسن ت وت قهنهت هنایت رچن ت 
است.ت 
ت 

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد بررسی

منطیهت مورد مطالعهت درت ایرانت مرکنزیت ت وت درت اسنتانت ینزدت ت 
قنرارت داردت .ت مسناحتت آنت ت برابنرت بنات ت 02777ت هکتنارت ازت اراضن ت 
دشتت یزد-اردکانت رات شاملت م شود.ت اینت منطیهت بنینت طنولت ت 
جغرافینننای '53o 57ت قنننات '54o 17ت شنننرق ت وت عنننر ت ت 
جغرافیننای '32o 16ت قننات '32o 20ت شننمال ت قننراردارد.ت اینننت 
محدودهت دارایت مشک تت شنوریت مننابعت آبت وت خناکت اسنتت .ت 
مینانگینت قبخینرت ت وت قعنر ت مرجنع،ت دمنا،ت وت بارنندر ت سنانت نهت 
منطیننهت مننوردت مطالعننهت بننهت قرقی ن ت برابننرت 3483ت میلیمتننر،ت 
18/5°Cت وت 05ت میلیمترت است.ت بارنندر ت بسنیارت کنمت بنودهت وت ت 
محدودت بهت بار هایت زمستان ت است.ت بنابراین،ت رژیمت رطوبت ت 
وت حرارق ت خاکت بهت قرقی ت اریندیکت وت قرمینکت طبینهت بنندیت ت 
م شود.ت منطینهت منوردت مطالعنهت ازت نظنرت قوپنورراف ت بیشنترت ت 

نمونهبرداری هايپرکیوب
ت 
ایت اسنتت 
اینت رو ،ت یکت طرحت قصادف ت طبیهبندیت شندهت 
کهت باعثت نمونهبرداریت مؤثریت بهت کمکت قوزینعت چنندت ت متغینرت ت 
م شود.ت یکت شبکهت مربعت حاویت موقعیتهنایت نموننه،ت ینکت ت 
شبکهت نقینت استت اررت وت قنهات ارنرت فینطت ینکت واحندت نموننهت -
برداریت درت هرت ردیفت وت هرت ستونت وجودت داشنتهت باشندت .ت ینکت ت 
هایهرکیوبت نقین،ت قعمیمت اینت مفهوکت بهت قعندادت اختیناریت ازت ت 
ابعادت است.ت بهطوریکهت هرت واحدت نمونهبرداریت فینطت درت ینکت ت 
صفحهت آنت قرارت ررفتهت باشندت .ت LHSت شناملت نموننهت بنرداریت ت nت 
میدارت ازت قوزیعت قشریحت شدهت هرت متغیرت است.ت قوزینعت قجمعن ت 
هرت متغیرت بهت  nت فاصلهت بات احتمالت مساویت قیسیمت من ت شنت ودت وت 
یکت میدارت ازت هرت فاصلهت بهطورت قصنادف ت انتخنابت من ت شنودت .ت 
سهس،ت nت میدارت بهت دستت آمدهت برایت هرت متغیرت بات متغیرهنایت ت 
دیگرت جفتت م شود.ت اینت رو ت ینکت پوشنشت کنامل ت ازت هنرت ت 
متغیرت رات ایجادت م کندت [.]24ت برت اسا ت قکنیکت هایهرکیوب،ت 
محلت 180ت پروفیلت درت منطینهت اردکنانت بنهت وسنعتت ت 02777ت 
هکتارت انتخابت شدت (شکل.)1ت 
ت 
تجزيه آزمايشگاهی
ازت نیههایت ژنتیک ت همهت میناطعت نموننهت بنرداریت وت بنرایت ت 
قجزیهت بهت آزمایشگاهت منتینلت شندت .ت قعندادیت ازت ویژرن ت هنایت ت 
فیزیک ت وت شیمیای ت نمونهت هات بهت شرحت زیرت اندازهت رینریت ت شنت د:ت 
بافننتت خنناکت بننهت رو ت هینندرومتریت ت [،]1ت واکنننشت خنناکت 
نمونههایت خاکت درت رلت اشباعت بهت وسنیلهت  pHت متنر،ت قابلینتت ت 
ت 
هدایتت الکتریک ت عصنارهت اشنباعت بنهت وسنیلهت هندایتت سننج،ت ت 
کربناتت کلسیمت معادلت خاکت بهت رو ت قیتراسیونت بررشت ت بات 
اسیدکلریدریکت 2ت نرمال،ت کاقیونت وت آنینونت هنایت محلنولت بنرت ت 
اسا ت رو هایت استاندارد [،]35ت درصدکربنت آل ت خاکت بنهت ت 
رو ت اکسایشت قر [،]30ت وت درصدرچ []21ت قعیینت شد.ت 
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ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
شکل-1ت پراکنشت نیادت نمونهبرداریت شدهت برت حس ت مربعت نقینت (درت شکلت مکانت هندس ت نیادت آموزش ت 
وت آزمونت مدلت مشخصت شدهت است،ت اینت دادههات بهت صورتت قصادف ت انتخابت شدهاند).ت 

تهیه دادههای محیطی يا کمکی
نقشه ژئومورفولوژی

برت رویت عکنست هنایت هنوای ت ت 1:55777ت منطینهت روکنشت ت 
طل ت مانندیت کشیدهت شندت قنات خطنودت سنطوحت ژئومورفینکت ت 
رویت آنهات قرسیمت شود.ت برایت قفکینکت واحندهایت اراضن ت ازت ت 
سیستمت استریوسکوپ ت برایت قشنخیصت قفناوتت هنات اسنتفادهت ت 
شد.ت سهست عکسهایت هوای ت وت روکشت مربوطهت اسکنت شندهت ت 
وت واردت محیطت سامانهت اط عاتت جغرافیای ت (نرکت افزارت پ س -
آیت ژئوماقیکا)ت شد.ت درت مراحلت بعد،ت عکسهنات وت روکنشت هنایت ت 
واردت شنندهت بننهت سننامانهت جغرافیننای ت بننات اسننتفادهت ازت قصنناویرت ت 
ماهوارهایت بهت رو ت ارقوفتوژئورفرنسین ت []31زمینت مرجنعت ت 
شدند.ت بات رقوم ت کنردنت مرزهنایت قرسنیمت شندهت بنرت روکنشت ت 
عکسها،ت نیشهت ژئومرفولوژیت قهیهت شد.ت 
ت 
استخراج پارامترهای زمیننما
ت 
بنرداریت 
درت اینت قحیی ،ت ازت مدلت رقنوم ت سنازمانت نیشنهت 
کشورت (قدرتت قفکیکت مکان ت 17ت متر)ت استفادهت شندت .ت بعندت ازت ت 
آمادهت کردنت مندلت ارقفنت اع ت رقنوم ،ت ازت آنت ت بنرایت اسنتخراجت ت 
اط عاتت کمک ت یات قصاویرت قخمینزنندهت متغیرهایت ژنتیکن ت 
خاکت استفادهت شندت .ت متغیرهنایت زمنینت نمنات ازت قبینلت شنی ،ت ت 
ارقفاع،ت ارقفاعت بانیت شنبکهت زهکشن ،ت مسناحتت حنوزهت هنایت ت 
اص حت شنده،ت موقعینتت مینان ت شنی ،ت عمن ت دره،ت شناخصت ت 
خیس ،ت شاخصت صاف ت قسمتت میان ت درهت بات درجنت هت قفکینکت ت 
بان،ت شاخصت بانیت پشتهت بات درجهت قفکیکت بانت وت شی ت حنوت زهت 

درت محنیطت سنامانهت جغرافینای ت سنارات محاسنبهت وت اسنتخراجت ت 
شد[.]14ت ت ت ت 
ت 
تصاوير ماهوارهای
خاکهایت رونارونت خصوصیاتت طیفن ت متفناوق ت دارنندت ت 
[.]2ت  بات قوجهت بهت اینت نکتهت کهت بیشترت منطیهت موردت مطالعناق ت 
فاقدت پوششت ریاه ت بوده،ت بننابراینت قغیینراتت خصوصنیاتت وت ت 
ت 
ایت قابنلت 
نوعت خاکهات بنهت راحتن ت قوسنطت اط عناتت مناهوارهت 
قشخیصت استت [.]23ت دراینت مطالعنهت ازت قصناویرت مناهوارهت ایت 
لندستت سنجدهت ETM+ت استفادهت شد.ت بنرایت کناهشت ت قعندادت ت 
دادههایت خاکت (قعدادت باندها)ت قصویرت ماهوارهایت ازت قجزینهت بنهت ت 
مولفههایت اصل ت برت اسا ت ماقریست همبستگ ت استفادهت شندت .ت 
برت اسا ت مؤلفههایت خاکسنازیت درت منطینهت ت مجموعنهت ایت ازت 
شاخصهات شامل ت شاخصت ریاه ت نرمالشندهت ت (نشنانت دهنندهت ت 
وضعیتت پوششت ریاه )،ت شناخصت ر ت ،ت شناخصت کربننات،ت ت 
شاخصت رچ،ت شاخصت شنوریت وت شناخصت روشننای ت (نشنانت -
دهندهت قرکیباتت زمینشناس ت موادت سطح )ت محاسبهت شد.ت ت 
ت 
آمادهسازی دادهها برای مدلسازی
برایت پهنهبندیت ک

هایت خاکت درت سطحت رروهت بزرگ،ت 

ت 
نت متغینرت 
دادههایت ک ت خاکت کدت رذاریت شدهت وت بنهت عننوات 
وابسننتهت درت نظننرت ررفتننهت شنند.ت همچنننین،ت قمنناکت نیننههننایت 
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ترکیب فاصله تاکسونومیکی خاک ها و درخت تصمیم

اط عاق ت یات کمکن ت بنهت فرمنتت رسنتریت بنات انندازهت سنلول ت 

کهت مشاهداتت هرت رروهت بات یکدیگرت شبیهت باشنندت وت مشناهداتت ت 

ت 
عاتت بهت عنوانت متغیرهنایت 
 37×37ت متریت قهیهت شد.ت اینت اط
وابسننتهت درت منندلت اسننکورپنت شننناختهت م ن ت شننوند.ت قمننام ت 
اط عاتت (دادههایت خاکت وت متغیرهایت محیط )ت بنهت فرمنتت ت 
نهای ت متن ت ( )txtت قبدیلت وت برایت انجاکت فرآیندت مندلت سنازیت ت 
درت نرکافزارهایت مربوطهت آمادهت شد.ت 
ت 

رروههایت مختلفت نسنبتت بنهت یکندیگرت کمتنرینت شنباهتت رات ت 
داشنتهت باشنندت .ت همچننینت درت آننالیزت قشخیصن ت قنوابع ت بنرت ت 
حس ت میادیرت متغیرهایت موردت اندازهرینری،ت امتینازیت بنرایت ت 
عضویتت درت هرت رروهت محاسبهت م شود.ت بات قرارت ررفتنت خاک-
هات درت رروههایت مختلفت م قوانت فاصلهت برداریت بینت آنهنات رات ت 
محاسبهت نمود.ت برایت انجاکت اینت آنالیز،ت ک هنایت خناکت بنهت ت 
عنوانت متغیرت مستیلت وت اط عاتت محیط ت (بنهت جنزت اط عناتت ت 
کیف ت مثلت ژئومورفولوژی)ت واردت نرکافزارت JMPت رردیندت .ت پنست ت 
ازت رروهبندی،ت فواصلت بهت صورتت کم ت بهت دستت آمندت .ت سنهست ت 
ازت اینت فواصلت بهت جایت الگوریتمت کمینهسازیت خطایت درخنتت ت 
قصمیمت استفادهت رردید.ت ت 
ت 

مدلسازی خاک
درخت تصمیم

منندلت درختنن ت طبیننهبننندیت وت رررسننیون،ت یننکت رو ت 
ناپننارامتریت الگننوریتم ت اسننتت کننهت قننادرت بننهت پننیشت بیننن ت 
متغیرهایت کم ت یات متغیرهایت طبیهبنندیت شندهت بنرت اسنا ت 
مجموعهایت ازت متغیرهایت پیشبین ت کننندهت کمن ت وت کیفن ت 
است.ت درت اینت رو ،ت مجموعهایت ازت شردهنایت منطین ت ت بنهت ت 

بررسی عملکرد تکنیک نقشهبرداری رقومی

ت 
بندیت ینات 
صورتت یکت الگوریتمت بات ساختارت درخت ت برایت طبیه
پیشبین ت کم ت یکت متغیرت بهت کنارت من ت رود.ت ایجنادت درخنتت ت 
قصمیمت شاملت دوت مرحلنهت اسنتت .ت مرحلنهت اولت ایجنادت وت رشندت ت 
درختت است.ت ایننت مرت حلنهت شناملت پیونندت وت انشنعابت اسنتت .ت 

ت 
موردت استفادهت وت میایسهت آنت بنات 
برایت بررس ت کارآئ ت مدلت 
درختت قصمیمت معمول ،ت درت برآوردت متغیرهایت وابستهت (رنروهت ت 
بزرگت خاک)ت ازت ضری ت کاپات وت دقتت کل ت اسنتفادهت شندت .ت نزکت 
بهت قوضیحت استت کهت برایت بررس ت دقتت مدلت برایت پیشبینن ت 

مرحلهت دوک،ت مرحلهت قوقفت وت هر ت است.ت هدفت ازت اینت مرحلهت 
بهت حداقلت رسناندنت خطنایت پنیشت بینن ت اسنتت .ت درت قحیین ت 
حاضرت ازت نرکافزارت س ت 5ت []37ت برایت ساختنت درختت قصنمیمت ت 
وت درت نهایتت پیشبین ت ک هایت خاکت استفادهت شد.ت 
ت 

ک ت خاک،ت دادههات بهت دوت دستهت آموز ت (%87ت ازت دادههایت 
نمونهبرداریت شده)ت وت آزمونت (%27ت ازت دادههایت نمونهبنرداریت ت 
شده)ت بهت طورت قصادف ت قیسیمت شدند.ت ت 
ت 
نتايج و بحث

فاصله تاکسونومیک

طراحی الگوی نمونهبرداری

ت 
هنایت 
برایت محاسبهت فاصله ت قاکسونومیک ت کهت بنینت رنروهت 
خاکت وجودت دارد،ت رو ت آننالیزت قشخیصن ت درت ایننت مطالعنهت ت 
استفادهت رردید.ت آنالیزت قشخیص ،ت راهکاریت استت برایت آنکهت 

ت 
بنرداریت 
درت اینت قحیین ت ازت رو ت طراحن ت الگنویت نموننهت 
مربعت نقینت برایت انتخابت  180ت محلت نموننهت بنرداریت ازت بنینت ت 
 842066ت فضایت ممکنت استفادهت شد.ت ورودیهایت اینت مدل-

متغیرهات رات قال ت رروههایت مجزات ازت هنمت قفکینکت کننیم،ت بنهت ت 
صورق کهت هرت رروهت بات وجودت اینکهت بات رروهت دیگنرت شنباهتت وت ت 
همبستگ ت دارد،ت ازت انسجاکت نزکت نیزت برخوردارت باشد.ت درت واقعت 
آنالیزت قشخیص ،ت اعضایت جامعنهت منوردت قحیین ت رات درت قالن ت 
رروههایت مجزات ازت همت طبیهبندیت وت قفکیکت م کنندت .ت افنزونت ت 
بننرت اینننت قننابعت قشننخیص،ت معادلننهایت اسننتت کننهت بننات داشننتنت 
مشخصاتت هرت فردت ازت جامعنه،ت من ت قنوانت بنات قنرارت دادنت ایننت ت 
مشخصاتت درت آنت معادله،ت پیشبین ت کردت کنهت ویت بنهت کنداکت ت 
رروهت قعل ت دارد.ت بهت عبارتت دیگر،ت منظورت ازت آنالیزت قشخیص ،ت 
رروهبندیت دادههات بهت رروههایت متجانست اسنت،ت بنهت روننهت ایت 

هات برت اسا ت قکنیکت آنتروپ ت شانونت انتخابت شدت (جدولت .)1ت 
بات قوجهت بهت جندول،ت ت 17ت پنارامتریت کنهت دارایت وزنت بیشنتریت ت 
هسننتند،ت ازت قبیننلت نیشننهت ژئومورفولننوژی،ت ارقفنناع،ت شنناخصت 
خیس ،ت شاخصت صاف ت قسمتت میان ت درهت بات درجنهت قفکینکت ت 
بان،ت جهتت حوزه،ت قجزینهت بنهت مولفنهت هنایت اولت وت دوکت قصنویرت ت 
،ETM+ت شی ،ت موقعیتت شی ت میان ت وت انحننایت شنی ت واردت ت 
مدلت مربعت نقینت شد.ت ت 
همانطورت کهت درت جندولت ت 1ت م حظنهت من ت شنودت مجمنوعت ت 
اوزانت یکت نم شودت کهت بهت اینت دلیلت اسنتت کنهت پارامترهنایت ت 
دیگرت میندارت ت وزنت کمتنریت رات بنهت خنودت اختصنادت دادهت ت وت درت 
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ت 

نتیجهت واردت مدلت نشدهاند.ت ت ت 

جدول-1ت پارامترهایت ورودیت مدلهایت مربعت نقینت وت فازیک مینزت وت وزنهایت مربوطهت برت اسا ت رو ت آنتروپ ت شانون
پارامتر

ژئومورفولوژي

ارتفاع

شاخص خيسي

امآربياف

جهت

مولفه اول

مولفه دوم

شيب

ميداسلوپ

انحناي شيب

وزن

0/82

0/11

0/11

0/82

0/02

0/00

0/00

0/001

0/001

0/001

قکاملت معادلهت هدفت بات 17777ت قکنرارت درت شنکلت ت 2ت  ت 
ارائنهت 
شدهت است.ت اینت الگوریتمت شروعت بنهت نموننهت بنرداریت قصنادف ت 
کردهت قات بتواندت نیاط ت کهت مربعت نقنینت رات قشنکیلت من ت دهند،ت ت 
پیدات کند.ت میدارت قابعت هندفت ت ()Oت بنات افنزایشت قکنرارت کناهشت ت 
م ن یابنندت وت درت شننرایطت قکرارهننایت کننمقننرت ازت 1777ت قنندریت 

آشفتگ ت ازت خودت نشانت م دهد.ت برایت ایننت قحیین ت ازت قعندادت ت 
قکرارت 17777ت برایت یافتنت جوابت بهینهت استفادهت شد.ت محنلت -
های ت کهت بات استفادهت ازت مربعت نقینت انتخابت شدهت درت شنکلت ت 1ت 
ارائهت شدهت است.ت بایدت قوجهت شودت کهت مناط ت شنهریت ازت نیشنهت ت 
اولیهت حذفت شد.ت 

شکل-2ت قکاملت معادلهت هدفت بات قعدادت قکرارت 17777ت 

ت 
بننرایت بررسنن ت دقننتت رو ت نمونننهت بننرداری،ت قوزینننعت ت 
هیستوررام ت متغیرهایت استفادهت شدهت مندلت درت محنلت هنایت ت 
منتخ ت رسمت شدت (شکلت .)3ت بنهت نظنرت من ت رسندت کنهت قوزینعت ت 
متغیرهای ت انتخابت شدهت بات استفادهت ازت مربعت نقینت بیشنترینت ت 
قبعیتت رات ازت قوزیعت جامعهت دارند.ت درت حیییت،ت الگویت نموننهت -
برداریت مربعت نقینت طوریت نیادت نمونهت رات ازت جامعنهت انتخنابت ت 
کردهت کهت قوزیعت نمونهریریت درت هیستورراکت یکنواختت باشندت .ت 
[]24ت نیزت درت منطینهت ایت بنهت وسنعتت ت  14ت کیلنومترت مربنعت درت ت 
کشورت استرالیات اقداکت بهت میایسنهت چهنارت رو ت نموننهت بنرداریت ت 
مربعت نقین،ت میانگینت کا،ت مولفههایت اصل ت وت قصادف ت نمنودت .ت 
ایشانت ازت نیهت رقنوم ت ارقفناع،ت قصنویرت مناهوارهت ایت ETM+ت وت 
واحدهایت یکنواختت خاک/چشماندازت بهت عننوانت ورودیت هنایت ت 
مدلت مربعت نقینت استفادهت کنرت د.ت نتنایجت نشنانت دادت کنهت رو ت 
مربعت نقنینت بنهت خنوب ت هیسنتورراکت متغیرهنایت کمکن ت درت ت 
منطیهت رات درت برت ررفتنهت وت نموننهت بنرداریت مینانگینت کنات قنهنات ت 
قوزیعت جغرافیای ت مناسب ت دارند.ت همچنین،ت [ ]4نیزت شباهتت 
قوزیعت فراوان ت رو ت مربنعت نقنینت بنهت متغیرهنایت جامعنهت رات ت 
دلیلت برقریت نسبتت بهت سایرت رو هایت نمونهبرداریت رنزار ت 

کردهت است]36[ .ت نیزت برایت مشخصت کردنت محلهایت نمونه-
برداریت درت منطیهایت بنهت وسنعتت ت 23777ت هکتنارت درت کشنورت ت 
فیلیهین،ت اقداکت بهت میایسهت رو هنایت قصنادف ،ت شنبکهت ایت وت 
مربعت نقینت نمود.ت نتایجت حاک ت ازت برقریت مربعت نقینت داشنتت .ت 
[]32ت نیزت بهت نتایجت مشنابهت ایت درت منوردت مربنعت نقنینت دسنتت ت 
یافت.ت 
ت 
متغیرهای محیطی
بات بازدیندهایت ت صنحرای ت ،ت قفسنیرت عکنست هنایت هنوای ت وت ت 
قطاب ت آنهات بات واقعیتت وت استفادهت ازت قصاویرت ماهوارهای،ت چهارت 
ننوعت زمنینت نمنات وت ت 25ت سنطحت ژئومت ورفینکت درت منطینهت منوردت ت 
مطالعهت قشنخیصت دادهت شندت .ت قفکینکت سنطوحت ژئومت ورفینکت ت 
متفاوتت درت مرحلهت قفسیرت عکسهایت هوای ت براسا ت داننشت ت 
ژئومرفولننوژیت وت اط عنناتت قابننلت درکت ازت رویت عکننست هننایت 
هوای ت منطینهت بنودت وت طن ت بازدیندهایت صنحرای ت براسنا ت ت 
شی ،ت میزانت قجمعت موادت داننهت رینزت وت داننهت درشنت،ت قنراکمت ت 
آبراههها،ت میزانت رطوبتت خاکت وت سطحت آبت زیرزمین ت صحتت 
قیسیماتت مشخصت شد.ت 
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شکل-3ت ت هیستورراکت رو ت مربعت نقینت ازت بانت بهت پایین:ت دادههایت اصل ت وت نمونهبرداریت مربعت نقین؛ت متغیرهایت مختلفت ازت چپت بهت راست:ت جهتت 
شی ت حوزه،ت ارقفاع،ت شاخصت خیس ،ت شاخصت صاف ت قسمتت میان ت درهت بات درجهت قفکیکت بانت وت مولفهت درجهت اولت قصویرت ماهوارهای.ت 

دومینت متغیرت محیط ت منوردت اسنتفادهت درت ت ایننت قحیین ،ت ت 
قصویرت ماهوارهایت ETM+ت است.ت درت اینت پژوهش،ت ازت مولفنهت -
هایت اصل ت بهت جایت باندهایت  1ت قنات ت 6ت قصنویرت اسنتفادهت شندت .ت 
نتایجت مولفههایت اصنل ت نشنانت دادت کنهت سنهت مولفنهت اولت ت 11ت 
درصدت قغییراتت رات شاملت م شود.ت بننابراین،ت سنهت مولفنهت اوت لت 
بهت عنوانت ورودیت مندلت انتخنابت شندت .ت اولنینت مولفنهت ت 81/81ت 
درصدت قغییراتت باندهایت قصویرت رات درت برت م ریردت وت بنانت قرینت 
میدارت ویژهت متعل ت بهت باندت 2ت وت کمترینت آنت مربودت بهت بانندت ت 4ت 
است.ت 
سومینت متغیرت محیط ت موردت استفادهت درت اینت پژوهش،ت ازت 
آنالیزت مدلت رقوم ت ارقفاعت ت بهت دستت آمندت .ت شنکلت ت 4ت قغیینراتت ت 
مکان ت شاخصت خیس ت رات نشانت م دهد .ت میادیرت کمت شاخصت 
خیس ت (<)0ت بهت طنورت عمنوک،ت درت منناط ت کوهسنتان ت وات قنعت ت 
شنندهت اسننت.ت میننادیرت حدواسننطت کننهت درت حنندودت 14ت اسننت،ت 
قسمتهای ت ازت اراض ت باهادات رات پوششت من ت دهندت وت بنانقرینت ت 
میادیرت اینت شاخصت بات شکلت اراض ت پ یات همخنوان ت داردت .ت درت 
حیییت،ت اینت ناحیهت قوانت بالیوهت بنانیت قجمنعت منوادت شنورت رات ت 
نشانت م دهد.ت پ ینات بنهت خصنودت واحندت ت Pl113ت درت انتهنایت ت 
حوزهت دشتت یزدت اردکانت قرارت ررفتهت استت وت درت نتیجهت موادت بات 
ت 
دت کهت اینت پدیدهت منجنرت 
قابلیتت ح لیتت بانت رات دریافتت م کن
بهت شورت شدنت خاکهایت اینت واحدت شدهت است.ت بنینت شناخصت ت 
خیس ت وت شوریت خاکت ارقبادت زینادیت وجنودت داردت کنهت ایننت ت 
موضننوعت بننات یافتننههننایت پژوهشننگران ت مانننند []20ت وت []10ت 
مطابیتت دارد.ت 
ت 

شکل-4ت نیشهت شاخصت خیس ت بات استفادهت ازت مدلت رقوم ت ارقفاع.ت 

مدلسازی مکانی
آنالیزت درختت قصمیمت نشانت دادت کهت بعضن ت ازت متغیرهنایت ت 
کمک ن ت مانننندت شنناخصت خیس ن ،ت سننطوحت ژئومورفولننوژی،ت ت 
شاخصت صاف ت قسمتت مینان ت  ت درهت بنات درجنهت قفکینکت بنان،ت ت 
مؤلفهت درجنهت دوک،ت ارقفناعت وت ارقفناعت بنانیت شنبکهت زهکشن ت 
بانقرینت قأثیرت رات بررویت پیشبین ت رروههایت بزرگت خناکت رات ت 
داردت (شکلت .)6ت اینت شکلت قأثیرت هرت متغیرت کمک ت بهت صنورتت ت 
درصدت رات برت رویت مدلت درخت ت نشانت م دهندت .ت بنات قوجنهت بنهت ت 
اینت شکل ،ت استنبادت م شودت کهت شاخصت خیسن ت منت ؤثرقرینت 
متغیرت کمک ت درت مدلت بودهت وت ایننت شناخصت ت 177ت درصندت درت ت 
مدلت استفادهت شندهت اسنتت .ت همچننین،ت متغینرت کمکن ت مهنمت ت 
دیگر،ت شاخصت صاف ت قسمتت میان ت درهت بات درجهت قفکیکت بانت 
است ت کهت 20ت درصدت درت مدلت واردت شدهت اسنتت .ت ایننت موضنوعت ت 
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م قواندت قأییدت کنندهت اینت مطل ت باشدت کنهت درت ایننت منطینه،ت ت 

شاخصت خیسن ت رات قاییندت کنردهت انندت .ت []20ت نینزت درت منطینهت ت 

پست ت وت بلندیت ازت مهمقرینت مؤلفههایت خناکت ت سنازیت اسنتت .ت 
اجزاءت سنرزمیت نت درت قوزینعت ت مکنان ت خناکت وت خصوصنیاتت آنت ت 
بسیارت مؤثرت هستند،ت چرات کهت قوزیعت مکان ت قابشت خورشنیدی،ت ت 
درجهت حرارت،ت رطوبتت وت جرینانت منوادت رات قحنتت قنأثیرت قنرارت ت 
م دهد.ت یک ت ازت اجزاءت سرزمین،ت شاخصت خیس ت یات رطنوبت ت 
استت کنهت بنرایت قعینینت قوزینعت مکنان ت نفنوذت وت جرینانت آبت ت 
سطح ت بهت کارت م رود.ت درت واقعت قأثیرت قوپورراف ت بنرت مکنانت وت ت 
میزانت قجمعت رطوبتت درت خاکت وت یات آبت درت سطحت زمیننمات رات 
نشانت م دهد.ت اینت متغیرت بنات متغیرهنایت وابسنتهت ایت کنهت بنات ت 
رطوبتت ارقبنادت دارنندت وت قحنتت قنأثیرت رطوبنتت قنرارت دارنند،ت ت 
همبستگ ت بیشتریت نشانت من ت دهندت .ت بنهت طنوریت کنهت درت ایننت ت 
مطالعه،ت شاخصت خیس ت بهت عنوانت یکت متغینرت پنیشت بیننت  -
کنندهت معن دارت درت مدلهایت اف ت مشخصهت سالیکت واردت شد.ت 
شاخصت خیس ت وت شاخصت صاف ت قسمتت میان ت درهت بات درجهت 
قفکیکت بان ت مناط ت مستعدت برایت دریافتت رسوباتت رات (نواح ت 
میان )ت نشانت م دهندت وت ایننت قسنمتت ازت منناط ت بیشنترت ازت ت 
خاکهایت شورت قشکیلت شدهاند.ت درت حیییتت اینت شناخصت هنات ت 
درت شناسای ت رروهت بزرگت هاپلوسالیدزت کمکت من ت کننندت .ت بنهت ت 
طورت مشابهت [ ]10ارقبادت معن دارت بنینت خناکت هنایت شنورت وت ت 

خشکت اقداکت بنهت پنیشت بینن ت کن ت هنایت خناکت ت نمنودهت  ت وت 
شاخصت خیس ت وت همواریت درهت بات درجهت قفکینکت بنانت رات بنهت ت 
عنوانت متغیرت مهمت برایت مدلت خنودت ت معرفن ت کردنندت .ت سنطوحت ت 
ژئومورفولوژیت درت ردهت دوکت قنرارت داردت وت ت 84ت درصندت درت مندلت ت 
استفادهت شدهت است.ت سنطحت ژئومورفولنوژیت نینزت ینکت ت متغینت رت 
بسیارت مهمت است.ت اینت موضوعت رات م قنوانت ایننت روننهت قوضنیحت ت 
دادت کهت سطوحت ژئومورفیکت درت طولت یکت دورهت زمینشناسن ت 
همنراهت بنات شننرایطت قشنکیلت خناکت نزدیننکت بنهت فرآیننندهت ایت 
خاکسازیت کنون ت درت مناط ت خشکت قشکیلت شدهت است،ت چرات 
کهت سطوحت ژئومورفینکت آخنرینت وت نزدینکت قنرینت سنطحت بنهت ت 
شننرایطت خنناکت درت مییننا ت بننزرگت اسننت.ت اثننرت فرآیننندهایت 
ژئومرفولوژیت رویت الگویت قوزینعت خناکت هنات وت قوسنعهت آنت هنات ت 
قوسطت قعدادیت ازت محییینت بررسن ت شندهت اسنتت .ت بنهت عننوانت ت 
مثال []34ت وت []10ت قأکیدت کردندت کهت سنطوحت ژئومورفولنوژیت ت 
مهمقرینت متغیرت کمک ت برایت شناسای ت خاکهنات درت منناط ت 
بیابان ت است.ت نتایجت همچنینت نشانت دادت کهت سایرت متغیرهنایت ت 
کمک ت قأثیرت چندان ت بررویت مدلت برایت پیشبین ت رروههنایت ت 
بزرگت خاکت ندارند.ت 

ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 

شکل-6ت نتایجت اهمیتت متغیرهایت محیط ت درت پیشبین ت رروههایت بزرگت خاکت برت حس ت درصد.ت 
ت 

ت 
کنهت درت 
بعدت ازت بهدستت آوردنت متغیرهایت محیط ت مهمقرت 
بانت قوضیحت دادهت شند،ت مندلت درختن ت بنات الگنوریتمت حنداقلت ت 
کردنت خطات رات بررویت دادههایت آزمونت (27درصدت ازت دادههنات )ت 
آزمایشت شدت قات دقتت اینت مدلت برایت پیشبین ت ک ت خناکت ت 

برایت سطحت رروهت بزرگت مشخصت شود.ت نتایجت مناقریست خطنات ت 
برایت مرحلهت آزمونت بات 30ت دادهت نشانت دادت کهت بنانقرینت ت دقنتت ت 
متعل ت بهت رروهت هاپلوسالیدزت (ت )%88ت بودهت وت کنمت قنرینت دقنتت ت 
طبیه بندیت مربودت بهت ک ت هاپلوکمبیدزت خناکت اسنتت کنهت ت 
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دارایت دقتت پیشبین ت صفرت درصدت است.ت دقنتت کلن ت مندلت ت 

حننندودت اطمیننننانت ت %15ت درت شنننکلت مشنننخصت ت اسنننت.ت 

52ت درصدت برایت پیشبین ت ک ت خاکت بنرایت سنطحت رنروهت ت 
بزرگت است.ت محییینت مختلف ت کنارت آی ت درختنانت قصنمیمت رات ت 
درت پیشبین ت ک هایت خاکت قأییدت کنردهت انندت ت [،5ت ،6ت ،13ت 
،22ت ،25ت ،26ت .]28ت امات مشکلت درخنتت قصنمیمت وت ینات حتن ت 
همهت قکنیکهایت دادهکاویت اینت اسنتت کنهت ت الگنوریتمت منوردت ت 
استفادهت درت رو ت سع ت درت حداقلت کردنت خطایت طبیهبندیت 
داردت [.]3ت درت حال کهت درت سطوحت قاکسونومیک،ت خاکهنات بنهت ت 
یکدیگرت مرقبطت هستندت وت درت بعض ت ازت فواصلت قاکسنونومیکت ت 
خطات درت پیشبین ت نوعت خاص ت ازت ک ت بسیارت مهمقرت اسنتت ت 
(مث ت فاصلهت هاپلوسالیدزت بات ژیهسیدزت وت قوریارقندزت درت سطحت 
رروهت بزرگ).ت بنابراین ،ت دخالتت دادنت فاصله ت قاکسونومیکت درت 
طبیهبندیت خاکت حائزت اهمیتت من ت باشندت .ت یکن ت ازت رو ت هنات ت 
بننرایت محاسننبهت فواصننلت قاکسننونومیکت اسننتفادهت ازت آنننالیت زت 
قشخیص ت برت اسا ت خصوصیاتت فیزیکنوت -ت شنیمیای ت خناکت ت 
استت [.]16ت ت 
درت اینت قحیی ت ازت خصوصیاتت درصدت ر ،ت آهنک،ت رنچت ت وت 
قابلیتت هدایتت الکتریک ت وت نسبتت سدیمت جذبت شندهت بنرایت ت 
محاسبهت آنالیزت قشخیص ت اسنتفادهت رردیندت .ت شنکلت ت 2ت نتنایجت ت 
آنالیزت قشخیص ت رات نشانت م دهد.ت مینانگینت هنرت کن ت بنات ت 

هاپلوژیهسیدز،ت قوریارقندزت وت هاپلوسالیدزت بهت خوب ت ازت رروه-
هایت دیگرت جدات شدهاند.ت کنهت احتمنانت بنهت علنتت خصوصنیتت ت 
خادت اینت سهت رروهت وت قعدادت بسیارت زیادت دادهت درت اینت رروههنات ت 
است.ت هاپلوکمبیدزت وت هاپلوکلسیدزت قیریبا ت همهوشان ت دارنندت ت 
کهت اینت مسئلهت شباهتت خصوصنیاتت خناکت ایننت دوت رنروهت رات ت 
نشانت م دهد.ت  امنات بایندت دقنتت شنودت بنهت علنتت قعندادت کنمت ت 
هاپلوکمبیدزت اینت رروهت دارایت عدکت قطعیتت فراوان ت است.ت بنرت ت 
اسا ت مراکزت اینت رروههات م قوانت فاصلههات رات بینت رروههنایت ت 
مشاهداق ت محاسبهت کرد.ت سهست فواصلت بدسنتت آمندهت رات بنهت ت 
عنوانت ماقریست کاهشت دهندهت بهت همراهت درخنتت قصنمیمت بنهت ت 
کارت ررفتهت شد،ت کهت باعثت بهبودت دقتت کلن ت مندلت درت حندودت ت 
%18ت رردید.ت بهت اینت صورتت کهت دقنتت کت لن ت مندلت ازت ت %52/6ت 
(مدلت درخت ت بنات الگنوریتمت حنداقلت کنردنت خطنات )ت بنهت ت %07ت 
(منندلت درختنن ت بننات الگننوریتمت حننداقلت کننردنت فت اصننلت هت 
قاکسونومیک)ت افزایشت پیدات کرد.ت []25ت نیزت نشانت دادنندت کنهت ت 
بهت کارت بردنت فواصلت قاکسونومیکت باعثت افزایشت دقتت مندلت ت 
نهای ت شدهت است.ت درت نهایتت بات استفادهت ازت قنوانینت ت بنت هت دسنتت ت 
آمده،ت نیشهت رقوم ت واحدهایت خاکت درت سنطحت رنروهت بنزرگت ت 
قهیهت شدت (شکلت .)3ت 
ت 
ت 
ت 

ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
ت 
شکل-2ت آنالیزت قشخیص ت برایت محاسبهت فاصلهت قاکسونومیک ت بینت رروهها.ت 
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شکل-3ت نیشهت رقوم ت خاکت درت سطحت بزرگت خاکت برت اسا ت مدلت درختت قصمیم.ت 

نتیجهگیری کلی
درت اینت مطالعنهت ت ازت فننت ت درخنتت قصنمیمت بنات دوت رویکنردت ت 
(حداقلت کردنت خطایت طبیهبندیت وت حنداقلت کنردنت فاصنلهت ت 
قاکسونومیک)ت جهتت پیشبین ت ک هایت خاکت درت منطیهت 
اردکانت استفادهت رردید.ت نتایجت نشانت دادت کهت بات بهت کنارت بنردنت ت 
فاصلهت قاکسونومیک ت کهت ازت آنالیزت قشخیص ت قابنلت اسنتخراجت ت 
هستند،ت دقتت مدلت افزایشت پیدات کردهت اسنتت .ت بنهت طنوریت کنهت ت 
مدلت نهای ت رروههایت خاکت بات دقتت %07ت پیشبینن ت کنردهت ت 
است .ت نزکت بهت ذکرت استت کهت اینت دقتت درت بحثهنایت نیشنهت -
برداریت رقوم ت خناکت قابنلت قبنولت ت اسنتت .ت همچننینت وجنودت ت 
ارقبادت قویت بینت داده ت خاکت وت متغیرهایت محیط ت نیزت یکن ت 
دیگرت ازت مؤلفنهت هنایت قت أثیررنذارت بنررویت دقنتت ت اسنتت .ت نتنایجت ت 

همچنینت نشانت دادت کنهت مهمتنرینت متغینرت کمکن ت شناخصت ت 
خیس ت وت سطوحت ژئومورفولوژیت اسنتت .ت بنهت طنورت کلن ت نتنایجت ت 
نشانت دادت کهت قکنینت کهنایت ت خناکت آمناریت بنت هت وینژهت ت درخنتت ت 
قصمیم ت م قواند ت فرآیند ت نیشهبرداری ت خناکت هنات ت را ت درت سنطحت ت 
وسیع ت وت متشکلت ازت هرت رونهت عنوار ت طبت یعنت  ت بنهت ت ینت کبنارهت ت 
انجاکت دهدت وت رو ت سنت ت رات ارقیاءت بخشیده،ت سرعتت عمنلت وت ت 
کارآمدی ت نیشههات رات درت انتیالت دادههنت ا ت وت اط عناتت افنزات یشت 
دادهت وت قابلیتت استفادهت آنهات رات برایت قشرت وسیع ت ازت شناخهت -
های ت علم ت امکانپذیر ت نماید.ت بنابراین ت پیشنهادت م ررددت کهت 
جهتت قهیهت نیشنهت رقنوم ت خناکت ازت مندلت هنایت درختن ت درت ت 
مطالعاتت آیندهت استفادهت شود.ت 
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Abstract
Mapping soil classes digitally generally starts with soil profile description with observed soil
classes at a taxonomic level in a particular classification system. At each soil observation location
there is a set of co-located environmental variables and a challenge is to correlate soil classes with
environmental variables. The current methodology treats soil classes as ‘labels’ and their prediction
only considers the minimization of the misclassification error. Soil classes at any taxonomic level
have taxonomic relationships between each others. Using classification trees, we can specify an
algorithm that minimises the taxonomic distance rather than misclassification error. Therefore, in
this research, we have attempted to develop decision tree model for spatial prediction of soil
taxonomic classes in an area covering 720 km2 located in arid region of central Iran. In this area,
using the conditioned Latin hypercube sampling method, location of 187 soil profiles were selected,
which then described, sampled, analyzed and allocated in taxonomic classes according to soil
taxonomy of America. Auxiliary data used in this study to represent predictive soil forming factors
were terrain attributes, Landsat 7 ETM+ data and a geomorphologic surfaces map. Discriminant
analysis was applied to calculate taxonomic distances. Results showed using the taxonomic
distances led to achieve overall accuracy up to 70%. Results also showed some auxiliary variables
had more influence on predictive soil class model which included: wetness index, geomorphology
map and multi-resolution index of valley bottom flatness. General results showed that incorporating
taxonomic distance into decision tree model had reliable accuracy. Therefore, it is suggested using
of decision tree model with taxonomic distance for spatial prediction of soil classes in the future
studies.
Keywords: Decision tree; Discriminant analysis; Overall accuracy; Ardakan.

