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چىيذٜ
تقييه آػتبوٍي فًامل مؤثش ثش سؿذ عًلي آثکىذَب ميتًاودذ ثدٍ مدذيشان ي تلدميمگيدشان
کمک کىذ تب ثتًاوىذ ثب ؿىبخت دقيق ،ساٌکبس مىبػجي سا پيؾثيىي ي اص تخشيدت اساضدي ثدٍ
وحً مغلًة خلًگيشي ثٍ فمل آيسوذَ .دذ اص اوددبپ پدظيَؾ ربضدش دس رًضدٍي آثخيدض
ػىگبوٍي کدت تقيديه آػدتبوٍي فًامدل مدؤثش ثدش سؿدذ عدًلي آثکىدذَب ثدب اػدتهبدٌ اص
تکىيکَبي دادٌکبيي ميثبؿذ .دس ايه پظيَؾ اثتذا ثش اػبع مغبلقب ميدذاوي مـخلدب
مًسفًمتشي  23آثکىذ َمشاٌ ثب ومًوٍثشداسي اص خبک ؿبمل تقيديه ييظگديَدبي فيضيکدي ي
ؿيميبيي مؤثش خبک اوذاصٌگيشي گشديذ .ػدسغ ثدب ثُدشٌگيدشي اص سيؽَدبي وبپبسامتشيدک
الگًسيتم خًؿٍثىذي  K-Meansي دسخت تلميم  CARTثٍ تقييه آػتبوٍي فًامل مدؤثش
ثش گؼتشؽ عًلي آثکىذَب پشداختٍ ؿذ .وتبيح ايه پظيَؾ وـبن مديدَدذ کدٍ مُدمتدشيه
فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًلي آثکىذَب دس ايه مىغقٍ فشم آثکىدذ ،وؼدجت خدزة ػدذيم،
ؿيت پيـبوي آثکىذ ي دسكذ ػيلت ميثبؿذَ .مچىيه مُمتشيه فبمل ؿکلگيشي فشػبيؾ
آثکىذي دس مىغقٍي مًسد مغبلقٍ ي گؼتشؽ آن تحت تأثيش فًامل اقليمي اص يک عش کٍ
ثبفث ايدبد سياوبة ي تغييش دس ميضان وهًرپزيشي ،ي اص عش ديگش تحدت تدأثيش ييظگديَدب ي
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خلًكيب فيضيکي ي ؿيمبيي خبکَبي مىغقٍ ميثبؿذ .ثىبثشايه اسائٍ ي افمبل ساٌکبسَدبيي
خُت اكتح خبک ي رًضٍي آثخيض ثبالدػت آثکىذَبي ايه مىغقدٍ مديتًاودذ دس کدبَؾ
گؼتشؽ آثکىذَب تأثيشگزاس ثبؿذ.
وّٕات وّيذي :آثکىذ ،آػتبوٍ ،دادٌکبيي ،وبپبسامتشيک ،سؿذ عًلي ،ػىگبوٍ.

ٔمذٔٝ
فشػبيؾ آثکىذي يک مـکل ثضسگ ثشاي مذيشيت مىبثـ عجيقي اػت ،کٍ مىدش ثٍ
تخشيت صميه ي صيبنَبي اقتلبدي دس ػشاػش خُبن ؿذٌ اػت (آگًن ي تًسک:11 ،1
1516؛ چبپلً 2 :2013 ،2؛ راکشوظاد ي مبسکش .)26 :2015،3ثشاي مجبسصٌ ثب فشػبيؾ
آثکىذي ميثبيؼت مکبويضپ سؿذ ي گؼتشؽ اثقبد آثکىذَب ثٍ ييظٌ سؿذ عًلي آنَب
ؿىبختٍ ؿًد (يانمبسچک 4ي َمکبسان .)340 :016 ،ثب تًخٍ ثٍ گؼتشٌَبي وؼجتبً
يػيـ تحت فشػبيؾ آثکىذي ،الصپ اػت ساَکبسَبي مىبػت دس اوغجبق کبمل ثب
فًامل مؤثش دس ؿکلگيشي ،سؿذ ي گؼتشؽ فشػبيؾ آثکىذي ي مذل کبسثشدي ثشاي
پيؾثيىي سؿذ عًلي آثکىذَب تجييه ي مقشفي ؿًد (پًصن 5ي َمکبسان2003 ،؛ يان
يالگم 6ي َمکبسان2003 ،؛ تًسي ي پًصن .)2014 ،7ؿىبػبيي مىبعق مًلّذ سػًة ي
تقييه ػُم آوُب دس تًليذ سػًة اص مُمتشيه ملبديق مذيشيت خبک ثٍ مىؾًس
8
ثُشٌثشداسي مغلًة آن ميثبؿذ (وًرٍگش ي َمکبسان . )99 :1396 ،تقييه آػتبوٍ
دس تحقيقب مشثًط ثٍ طئًمًسفًلًطي ي اکًػيؼتمَبي عجيقي داساي اَميت
1-Akgün and Türk
2- Chaplot
3- Zakerinejad and Maerker
4- Vanmaercke
5- Poesen
6- Vanwalleghem
7- Torri and Poesen
8- Threshold

ثؼيبسي اػت کٍ تًػظ ثؼيبسي اص داوـمىذان ي ويض ثؼيبسي اص متًن تخللي دس
ثيؼت ػبلٍ اخيش ثحث ي ثشسػي ؿذٌ اػت (صاسؿ ي َمکبسان324 :1393 ،؛ ػليمبن
پًس ي َمکبسان .)48 :1394 ،پبتًن ي ؿبپ 1ثشاي ايليه ثبس مهًُپ آػتبوٍ سا دس ايدبد
آثکىذ ثٍ کبس ثشدوذ (پبتًن ي ؿبپ .)1975 ،دس ػبدٌتشيه تقشيف ،آػتبوٍ فجبس اص
وقغٍاي اػت کٍ پغ اص آن سفتبس ػيؼتم تغييش ميکىذ (فيليسغ .)2006،2ثب تًخٍ
ثٍ اَميت فشػبيؾ آثکىذي ي چگًوگي ايدبد ي گؼتشؽ ي کىتشل آن ويبص ثٍ
مغبلقب ثيـتش ي خبمـتشي دس ايه ساثغٍ ارؼبع ميگشدد .مغبلقب چىذي دس ايه
استجبط كًس گشفتٍ اػت کٍ ثشخي اص آنَب ثٍ ؿشح صيش ميثبؿذ:
قًؽ ي مبخي ،)2011( 3ثٍ ثشآيسد آػتبوٍي طئًمًسفيک فشػبيؾ آثکىذي دس
مىغقٍي ثيشثُبپَ 4ىذ پشداختىذ .وتبيح وـبن داد کٍ فًامل خبکي مؤثش ثش آػتبوٍي
آثکىذَب وؼجت خزة ػذيم ،دسكذ ػيلت ي مبػٍ ميثبؿىذ ،کٍ ثب ػغح تأميه
کىىذٌي سياوبة داساي استجبط مقکًػي َؼتىذ .گبتيشص 5ي َمکبسان ( ،)2009دس
مقبلٍ خًد تحت فىًان اػتهبدٌ ي مقبيؼٍي دي سيؽ وبپبسامتشيک ( CART6ي
 )MARS7ثٍ مذلػبصي تًصيـ پتبوؼيل آثکىذَب دس ؿجٍخضيشٌي ايجشي 8پشداختىذ.
پشداختىذ .فملکشد مذل ثب اػتهبدٌ اص سيؽ آػتبوٍي غيشياثؼتٍ مًسد ثشسػي قشاس
گشفت .وتبيح وـبن داد کٍ سيؽ  MARSدقت ثبالتشي ثشاي پيؾثيىي يقًؿ آثکىذَب
داؿتٍ اػت .صاسؿ ي َمکبسان ( ،)1393دس مغبلقٍي خًد ثٍمىؾًس تقييه آػتبوٍي
تًپًگشافي  ،دي مىغقٍ دس فتمشيدؿت المشد ي فذاك السػتبن سا اوتخبة ي مًسد
1- Paton and Schumm
2- Phillips
3- Ghosh and Maji
4- Birbhum
5- Gutiérrez et al.,
6- Classification And Regression Trees
7- Multivariate Adaptive Regression Splines
8- Iberian

ثشسػي قشاس دادوذ .وتبيح ربكل اص اي ه پظيَؾ وـبن داد کٍ دس َش دي مىغقٍي
مًسد مغبلقٍ ،فبمل َيذسيلًطيک مؤثش دس گؼتشؽ آثکىذَب ،سياوبة ػغحي ميثبؿذ
ي افضايؾ وؼجت خزة ػذيم ي لخت ي ثذين پًؿؾ مبوذن صميه ػجت کبَؾ
آػتبوٍ تًپًگشافي ميؿًد .محمذاثشاَيمي ي َمکبسان ( ،)1395دس مغبلقٍ خًد ثب
فىًان تقييه فًامل مؤثش دس سخذاد فشػبيؾ آثکىذ پىدٍاي ثٍ ايه وتيدٍ دػت
يبفتىذ کٍ متغيش دسكذ ػيلت ،دسكذ سعَ ،ذايت الکتشيکي ،وؼجت خزة ػذيم ي وًؿ
ليتًلًطي (ػبصوذ لؼي) اص مُمتشيه فًامل مؤثش دس ايدبد فشػبيؾ آثکىذَب دس مىغقٍ-
ي مًسد مغبلقٍ َؼتىذ.
سيؽَبي وبپبسامتشيک خًؿٍثىذي  K-Meansي دسخت تلميم  CARTثٍ فىًان
الگًسيتمَبيي اص تکىيک دادٌکبيي ثٍ ؿمبس ميآيىذ( .السيع .)2005 ،1دس الگًسيتم
خًؿٍثىذي  K-Meansفمتً مدمًفٍ دادٌَب ثٍ تقذاد خًؿٍَبي اص پيؾ تقييه
ؿذٌ تقؼيم ميؿًوذ .دس ياقـ فشم ميؿًد کٍ تقذاد خًؿٍَب اص اثتذا مـخق
ميثبؿىذ .ايذٌي اكلي دس ايه الگًسيتم تقشيف  Kمشکض ثشاي َش يک اص خًؿٍَب
اػت (كىيقيآثبدٌ ي َمکبسان .)1391 ،ثُتشيه اوتخبة ثشاي مشاکض خًؿٍَب قشاس
دادن آوُب (مشاکض) دس فبكلٍ َش چٍ ثيـتش اص يکذيگش ميثبؿذ .دسخت تلميم
 CARTاص مـًُستشيه سيؽَبي ػبخت مذل دػتٍثىذي ميثبؿذ کٍ داوؾ
خشيخي سا ثٍ كًس يک دسخت اص ربال مختلف مقبديش ييظگيَب اسائٍ ميکىذ.
ثذيه تشتيت دػتٍثىذيَبي مجتىي ثش دسخت تلميم کبمتً قبثل تهؼيش ميثبؿىذ
(گبتيشص.)2009 ،
تلف ؿذن خبک دس اثش اوًاؿ فشػبيؾ ،ثٍييظٌ فشػبيؾ آثکىذي دس اثش سياوبةَبي
خبسي دس ػغًح ؿيتداس ،اص خذيتشيه مؼبئل طئًمًسفًلًطيکيَ ،يذسيلًطيکي ي

1- Larose

اوؼبوي دس تلف ؿذن خبک دس دٍََبي اخيش محؼًة ميؿًد (ثيبتيخغيجي ي
کشمي .)87 :1395 ،دس مىغقٍي مًسد مغبلقٍ ايه وًؿ فشػبيؾ ثبفث تخشيت اساضي
ثؼيبسي گشديذٌ ي ثب خبسي ؿذن سياوبة ي ػيل ،ردم قبثل تًخُي اص سػًثب سا ثٍ
دوجبل داسد کٍ ايه امش ثبفث غيشقبثل اػتهبدٌ ؿذن اساضي ؿذٌ اػت .ثٍ وؾش
ميسػذ ثشسػي ايه فًامل ي تقييه آػتبوٍي آنَب کمک ثؼيبس صيبدي ثٍ تقييه
ساٌکبسَبي کىتشلي ي اخشاي مًفقيتآميضتش پشيطٌَبي رهبؽت آة ي خبک ومبيذ.
َذ اص پظيَؾ ربضش تقييه آػتبوٍي فًامل مًثش ثش سؿذ عًلي آثکىذَب ثب اػتهبدٌ
اص تکىيکَبي دادٌکبيي 1دس رًضٍي آثخيض ػىگبوٍي کت ياقـ دس قؼمت ؿمبلي
اػتبن خشاػبن سضًي ميثبؿذ.
ٔٛاد  ٚسٚشٞا
ٔٛلعيت خغشافيايي ٔٙطمٝي ٔٛسد ٔطاِعٝ

رًضٍي آثخيض ػىگبوٍي کت ثٍ فىًان يکي اص مىبعق ؿبخق فشػبيؾ آثکىذي
دس قؼمت ؿمبلي اػتبن خشاػبن سضًي ياقـ گشديذٌ اػت .رًضٍي آثخيض ػىگبوٍ
دس  120کيلًمتشي ؿمبل ؿشق مـُذ ي دس وًاس مشصي ايشان ي تشکمىؼتبن قشاس داؿتٍ
ي دس رًضٍي آثخيض قشٌقًپ ياقـ ؿذٌ اػت .محذيدٌ مًسد مغبلقٍ اص وؾش تقؼيمب
صميهؿىبػي خضي پُىٍ ػبختبسي سػًثي کسٍداك دس ؿمبل ؿشق ايشان ميثبؿذ .ثٍ
لحبػ مًققيت خغشافيبيي ايه رًضٍ دس  59˚ 57 56تب  60˚ 20 57عًل
ؿشقي ي  36 35˚ 27 14تب  36˚ 47 27فشم ؿمبلي قشاس داسد ي مؼبرت
ايه رًضٍ  363/80کيلًمتشمشثـ ميثبؿذ (ؿکل  .)1متًػظ استهبؿ مىغقٍ اص ػغح
دسيب  833متش ي ميبوگيه دمبي ػبالوٍ آن ثشاثش  15دسخٍ ػبوتيگشاد ي ضشيت
ديمبسته آن ثشاثش  10/2اػت کٍ ثب متًػظ ثبسوذگي ػبالوٍ  257ميليمتش دس اقليم
1- Data mining

ويمٍخـک ػشد قشاس ميگيشد (ثـشي ي َمکبسان .)135 :1391،خبکَبي مىغقٍ دس
گشيٌ خبکَبي فت َب ثًدٌ ي دس سدٌ آوتيػًل 1ي اسيذيػًل 2قشاس داسد .ػبصوذَبي
سخىمًن يبفتٍ دس گؼتشٌ مًسد مغبلقٍ دس ؿکل ( )2قبثل مـبَذٌ اػت.

ضىُ (ٛٔ )1لعيت خغشافيايي ٔٙطمٝي ٔٛسد ٔطاِعٝ

1- Entisols
2- Aridisols

ضىُ (٘ )2مط ٝصٔيٗضٙاسي حٛضٝي سٍٙا٘ٝ

سٚش تحميك
سيؽ تدحقيق دس ايه پدظيَؾ ثٍمىؾًس تقييه آػتبودٍي فًامل مؤثش ثدش گؼتشؽ
عًلي آثکىذَب ثب اػتهبدٌ اص تکىيک دادٌکبيي ثٍ ؿشح صيش ميثبؿذ:

دس اثتذا مًققيت مکبوي  23آثکىذ ؿبخق ثب اػتهبدٌ اص دػتگبٌ مًققيتيبة
خُبوي 1گبسميه مذل ( )Garmin 76CSXثجت ي وقـٍ پشاکىؾ آثکىذَب دس مىغقٍي
مًسد مغبلقٍ ثٍ دػت آمذ (ؿکل  .)1ػسغ اقذاپ ثٍ تُيٍ وقـٍَبي رًضٍي آثخيض
ي صميهؿىبػي دس وشپافضاس ػيؼتم اعتفب خغشافيبيي ( )GISگشديذ ،ثٍ مىؾًس
تُيٍي ايه وقـٍَب اص تلبييش ( SPOT-5ػبل )2009؛ وقـٍَبي صميهؿىبػي ثٍ
ؿمبسٌَبي (( NJ41-13ػشخغ)( NJ41-16 ،مـُذ))؛ وقـٍَبي تًپًگشافي ثٍ
ؿمبسٌَبي ( )7963II, 8063II, 8063III, 8063IVاػتهبدٌ گشديذ (ؿکل .)2
دس مشرلٍي ثقذ ،ؿبخٍي دسخٍ يک َش آثکىذ مىتخت مـخق ي عًل ي فشم
متًػظ َش آثکىذ ثٍيػيلٍي متش وًاسي اوذاصٌگيشي ي ييظگيَبي رًضٍي آثخيض
آثکىذ اص قجيل مؼبرت آثخيض خشيخي ي مؼبرت آثخيض ياقـ پيـبوي َش آثکىذ ،پغ
اص مـخق ؿذن وقبط استهبفي ،ثجت وقبط مشصي آثخيض خشيخي ي آثخيض ثبالدػت
َش آثکىذ تًػظ وشپافضاس ػيؼتم اعتفب خغشافيبيي ( )GISتقييه ي ؿيت پيـبوي
َش آثکىذ تًػظ ؿيتػىح ديديتبل ( )Clinometerمحبػجٍ ؿذ (ؿکل  .)4ػسغ
اقذاپ ثٍ اوذاصٌگيشي دسكذ ػىگسيضٌ ،2خبک لخت ،3دسكذ پًؿؾ گيبَي 4ي
الؿجشگ 5دس پيـبوي آثکىذَبي مىتخت گشديذ ،ثذيه مىؾًس ثب قشاس دادن  15پت
يک متش مشثقي ي تقييه ميبوگيه آنَب مقبديش دسكذ ػىگ ي ػىگسيضٌ ،خبک
لخت ،دسكذ پًؿؾ گيبَي ي الؿجشگ تقييه ؿذ (ؿکل  .)5Cثٍمىؾًس اوذاصٌگيشي
ييظگيَبي فيضيکي ي ؿيميبيي خبک اص وقغٍاي دس ػش َش آثکىذ ومًوٍي خبک
ثشداؿت (ؿکل  )5Bي پغ اص اوتقبل ثٍ آصمبيـگبٌ تخللي فشػبيؾ ي سػًة،

)1- GPS (Global Positioning System
2- Soil gravel
3- Bare soil
4-Cover
5- Litter

مقبديش َذايت الکتشيکي فلبسٌي اؿجبؿ ،1اػيذيتٍ 2خبک ،دسكذ مبدٌ آلي ،3وؼجت
خزة ػذيم ،4دسكذ سع ،5ػيلت 6ي ؿه 7اوذاصٌگيشي گشديذَ .مچىيه ميضان وهًر
وهًرپزيشي 8دس ثبالي پيـبوي َش آثکىذ ثب اػتهبدٌ اص اػتًاوٍَبي مضبفف 9محبػجٍ ي
ي ميضان وهًر آة دس خبک ثٍ ثشوبمٍي اکؼلي 10کٍ ثٍ َميه مىؾًس عشاري ؿذٌ
اػت ياسد ي ػشفت وهًرپزيشي ثش رؼت ميليمتش دس ػبفت محبػجٍ ؿذ (ؿکل
 .)5Aدس پبيبن ثب اػتهبدٌ اص اص تکىيک دادٌکبيي (خًؿٍثىذي K-Means 11ي دسخت
تلميم )CART 12آػتبوٍي فًامل مؤثش ثش سؿذ عًلي آثکىذَب دس مىغقٍ مًسد
مغبلقٍ مـخق گشديذ .عًل آثکىذ ثٍفىًان متغييش ياثؼتٍ ي کليٍي پبسامتشَبي
اوذاصٌگيشي ؿذٌ ثٍفىًان متغييش مؼتقل ياسد وشپافضاس  Clementine12ؿذٌ ي
آػتبوٍ فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًلي آثکىذَب مـخق گشديذ .وشپافضاس يبد ؿذٌ
ػبخت ؿشکت  SPSS13اػت ي امکبن ايدبد مذلَبي متقذدي سا ثش اػبع تئًسي
َبي آمبسيًَ ،ؽ ملىًفي ي يبدگيشي مبؿيه اسائٍ ميدَذ.

1- ECe
2- PH
3- OM
4- SAR
5- Clay
6- Silt
7- Sand
8- Permeability
9- Double ring
10- Excel
11- Clustering
12- Decision Tree
13- Statistical Package for the Social Sciences

ضىُ (ٕ٘ )3ايي اص فشسايص آتىٙذي دس ٔٙطمٝي ٔٛسد ٔطاِعٔ( ٝأخزٍ٘ :اس٘ذٌاٖ)1396 ،

ضىُ (ٕ٘ )4ايي ضٕاتيه اص چٍٍ٘ٛي ا٘ذاصٌٜيشي ضية ،عشض  ٚحٛضٝي آتخيض پيطا٘ي آتىٙذ
(ٔأخزٍ٘ :اس٘ذٌاٖ)1396 ،

ضىُ ( :A )5ا٘ذاصٌٜيشي ٘فٛرپزيشي تٛسط استٛا٘ٞٝاي ٔضاعف؛  :Bتشداضت ٕ٘ ٝ٘ٛخان اص
پيطا٘ي آتىٙذ خٟت تشسسي ٚيژٌيٞاي فيضيىي  ٚضيٕيايي خان؛  :Cپالت ٌزاسي خٟت
ا٘ذاصٌٜيشي دسصذ سًٙسيض ،ٜخان ِخت ،پٛضص ٌياٞي  ٚالضثشي (ٔأخزٍ٘ :اس٘ذٌاٖ.)1396 ،

سٚشٞاي ٔٛسد استفادٜ
خٛضٝتٙذي K-Means

سيؽ  K-Meansيکي اص سيؽَبي خًؿٍثىذي دادٌَب دس دادٌکبيي اػت.
2
خًؿٍثىذي دس آمبس ي يبدگيشي مبؿيىي ،1يکي اص ؿبخٍَبي يبدگيشي ثيوؾبس
ميثبؿذ ي فشآيىذي اػت کٍ دس عي آن ،ومًوٍَب ثٍ دػتٍَبيي کٍ افضبي آن مـبثٍ
يکذيگش ميثبؿىذ تقؼيم ميؿًوذ کٍ ثٍ ايه دػتٍَب خًؿٍ گهتٍ ميؿًد .مشارل
الگًسيتم  K-Meansثٍ ؿشح ؿکل ( )6اػت (كىيقيآثبدٌ ي َمکبسان.)1391 ،
دسخت تصٕيٓ CART

دسخت تلميم يکي اص سيؽَبي دادٌکبيي ي اص اثضاسَبي قًي ي متذايل ثشاي
دػتٍثىذي ي پيؾثيىي اػت کٍ ثشخت ؿجکٍَبي فلجي ثٍ تًليذ قبوًن ميپشداصد.
1- Machine learning
2- Unsupervised learning

يقىي دسخت تلميم پيؾثيىي خًد سا دس قبلت يکؼشي قًاويه تًضيح ميدَذ (ؿکل
 .)7يک الگًسيتم کلي ثشاي ػبخت يک دسخت تلميمگيشي ثٍ ؿشح ؿکل صيش اػت:

ضىُ (ٔ )6شاحُ تدضي ٚ ٝتحّيُ اٍِٛسيتٓ ٔ ،K-MeansأخزLinoff and Berry, 2011:

ضىُ (ٕٝ٘ٛ٘ )7اي اص يه دسخت تصٕيٓ سادٔ ،ٜأخز :دستٛسا٘ي ٕٞ ٚىاساٖ1391 ،

دس الگًسيتمَبي دػتٍثىذي  ،CARTکل مدمًفٍي دادٌَب ثٍ دي قؼمت
مدمًفٍ دادٌَبي آمًصؿي ،1ي مدمًفٍ دادٌَبي آصمبيـي 2تقؼيمثىذي ميؿًوذ
(تبن 3ي َمکبسان .)2005 ،ايه الگًسيتم کبس خًد سا اص گشٌ سيـٍ آغبص ميکىذ ،دادٌَب
ثٍ دي گشٌ فشصوذ ي ػسغ َش گشٌ فشصوذ ثٍ تشتيت ثٍ دي گشٌ وًٌ تقؼيم ميؿًوذ.
فشآيىذ سؿذ دسخت تب َىگبپ سػيذن ثٍ دسختي ثب اوذاصٌي مبکضيمم ي تب صمبوي کٍ
فمليب تقؼيم ثٍ دليل کمجًد دادٌَب متًقف وـًد ،ادامٍ خًاَذ داؿت (السيع،
 .)2005دس ايه پظيَؾ  70دسكذ اص کل دادٌَب ثٍ آمًصؽ مذل تقلق گشفت ي 30
دسكذ ثبقيمبوذٌ ثٍ فىًان دادٌَبي آصمًن ثٍ مذل مقشفي گشديذ.
تحث ٘ ٚتايح
خذيل ( )1رذاقل ،رذاکثش ي ميبوگيه مقبديش پبسامتشَبي اوذاصٌگيشي ؿذٌ دس
مىغقٍي مًسد مغبلقٍ سا وـبن ميدَذ .مغبثق اي ه خذيل متًػظ عًل آثکىذَب دس
ايه مىغقٍ  319/83متش ميثبؿذ .کٍ ثش اػبع عجقٍثىذي ارمذي اص وؾش عًل ،ػٍ
وًؿ آثکىذ قبثل تـخيق اػت ( >120mآثکىذ کًچک؛  120-240mآثکىذ متًػظ؛
 <240mآثکىذ ثضسگ) (ارمذي .)453 :1378 ،دس خذيل ( )2وتبيح خًؿٍثىذي
عًل آثکىذَب ثش اػبع الگًسيتم خًؿٍثىذي  ،K-Meansوـبن دادٌ ؿذٌ اػت.
َمبوغًس کٍ دس اي ه خذيل قبثل مـبَذٌ اػت دس مىغقٍي مًسد مغبلقٍ آثکىذَبيي
ثب عًل صيبد (خًؿٍي  )1داساي ثيـتشيه تقذاد آثکىذ (تقذاد  10آثکىذ) ثب عًل
متًػظ  301/24متش ي ثقذ اص آن آثکىذَبيي ثب عًل متًػظ (خًؿٍي  ،)2ثٍ تقذاد
 8آثکىذ ثب متًػظ عًل  238/41متش قشاس داسوذ ي تىُب  5آثکىذ ثب متًػظ عًل
 105/18متش دس خًؿٍي  3يقىي آثکىذَبيي ثب عًل کم قشاس داسد .دس وتيدٍ ثش
1- Training data
2- Testing data
3- Tan

اػبع الگًسيتم خًؿٍثىذي ي عجقٍثىذي آثکىذَب اص وؾش عًل تًػظ ارمذي،
آثکىذَبي مىغقٍ مًسد مغبلقٍ دس عجقٍي آثکىذَبيي ثب عًل صيبد (خًؿٍي  )1قشاس
ميگيشوذ .اص مدمًؿ  23آثکىذ مًسد مغبلقٍ دس ايه پظيَؾ ،دقت تخميه صدٌ ؿذٌ
ثش اػبع پبسامتشَبي مؤثش ثش گؼتشؽ عًلي آثکىذَب دس مذل وُبيي ،ثشاي مدمًفٍ
دادٌَبي آمًصؿي ثشاثش ثب  100دسكذ ي ثشاي مدمًفٍ دادٌَبي آصمبيـي  85دسكذ
ميثبؿذ .ؿکل ( )9مذلػبصي اودبپ ؿذٌ دس محيظ وشپافضاس  Clementine12ثش
اػبع الگًسيتم  K-Meansسا وـبن ميدَذ.
خذ٘ )1( َٚتايح ضاخص ٞاي آٔاسي ٔتغيشٞاي ٔٛسد تشسسي دس ٔٙطم ٝآتىٙذي سٍٙا٘ٝ
ٔتغيشٞا

حذالُ

101/35
عًل آثکىذ (متش)
2/23
فشم آثکىذ (متش)
517/44
مؼبرت آثخيض پيـبوي آثکىذ (متشمشثـ)
1652/57
مؼبرت آثخيض خشيخي آثکىذ (متشمشثـ)
0/52
ؿيت ثبالي پيـبوي آثکىذ (ثٍ دسكذ)
0
پًؿؾگيبَي (دسكذ)
0
الؿجشگ (دسكذ)
0
ػىگ ي ػىگشيضٌ (دسكذ)
15
خبک لخت (دسكذ)
0
مبدٌآلي (دسكذ)
1/37
َذايت الکتشيکي فلبسٌ اؿجبؿ خبک (دػيصيمىغ ثش متش)
7/50
اػيذيتٍ
0/131
وؼجت خزة ػذيم (ميلياکيياالن ثش ليتش)
2/54
وهًرپزيشي (ميليمتش دس ػبفت)
12
ؿه (دسكذ)
30/50
ػيلت (دسكذ)
5
سع (دسكذ)

ٔياٍ٘يٗ

حذاوثش

319/83
4/90
1172/1
4670/57
1/35
14/76
34/04
1/56
49/33
1/38
8/13
7/73
0/632
4/53
1/38
49/33
24

648
2/33
107/87
386/06
1/95
50
80
30
80
4/68
3/25
8/01
0/293
7/10
64/50
63
36

خذ٘ )2( َٚتايح خٛضٝتٙذي دادٜٞا تش اساس ط َٛآتىٙذٞا دس ٔٙطمٝي ٔٛسد ٔطاِعٝ
خٛضٝ

خٛضٝي ( 1ط َٛصياد)

خٛضٝي ( 2طٔ َٛتٛسط)

خٛضٝي ( 3ط َٛوٓ)

رذاقل
رذاکثش
ميبوگيه
تقذاد

292/31
441/14
301/24
10

203/52
280/22
238/41
8

101/35
163/23
105/18
5

ضىُ (ٔ )8ذَساصي ا٘داْ ضذ ٜدس ٘شْافضاس Clementine12

مؤثشتشيه قًاويه اػتخشاج ؿذٌ اص دسخت تلميم  CARTثش اػبع خًؿٍثىذي
عًل آثکىذَب ،دس ؿکل ( )9وـبن دادٌ ؿذٌ اػت .اص ايه قًاويه ميتًان ثٍ مىؾًس
تقييه آػتبوٍي فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًلي آثکىذَب اػتهبدٌ کشد .تهؼيش قًاويه
دس ايه ؿکل ثٍ تشتيت اص ثبال ثٍ پبييه ثٍ ؿشح صيش اػت:

 ثب تًخٍ ثٍ وتبيح ربكل اص تدضيٍ ي تحليل ربكل اص الگًسيتم دسخت تلميم ،CARTمُمتشيه فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًلي آثکىذَب ثب عًل صيبد ( 292/31تب
 ،)441/14اص ثيه پبسامتشَبي اوذاصٌگيشي ؿذٌ دس مىغقٍي مًسد مغبلقٍ ؿبمل فشم
آثکىذ ،وؼجت خزة ػذيم ،ؿيت ثبالي پيـبوي آثکىذ ي دسكذ ػيلت ميثبؿذ .وتبيح
وـبن ميدَذ کٍ دس آثکىذَبيي ثب عًل صيبد (خًؿٍي  )1چىبوچٍ فشم آثکىذ اص
 ،275/32وؼجت خزة ػذيم اص  ،0/174ؿيت پيـبوي آثکىذ اص  1/39ي دسكذ
ػيلت اص  37/12ثيـتش گشدد ،آثکىذَبيي ثب عًل صيبد ايدبد ميگشدوذ.
 مُمتشيه فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ آثکىذَبيي ثب عًل متًػظ ( 203/52تب 280/22متش) ،اص ثيه پبسامتشَبي اوذاصٌگيشي ؿذٌ دس مىغقٍي ػىگبوٍ کت
فجبستىذ اص :فشم آثکىذ ،وؼجت خزة ػذيم ي ؿيت پيـبوي آثکىذ .ثىبثشايه دس
تـکيل آثکىذَبيي ثب فشم متًػظ چىبوچٍ وؼجت فشم آثکىذ اص  198/84ثيـتش،
وؼجت خزة ػذيم کًچکتش يب مؼبيي  0/174ي ؿيت پيـبوي آثکىذ کمتش 0/73
ثبؿذ ،آثکىذَبيي ثب عًل متًػظ (خًؿٍي  )2ايدبد ميؿًد.
 مُمتشيه فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ آثکىذَبيي ثب عًل کم ( 101/35تب 163/23متش) ،اص ثيه پبسامتشَب اوذاصگيشي ؿذٌ دس مىغقٍي مًسد مغبلقٍ ؿبمل :فشم آثکىذ،
وؼجت خزة ػذيم ي ؿيت پيـبوي آثکىذ ميثبؿذ .اگش مقذاس فشم آثکىذ اص
 108/77متش ،وؼجت خزة ػذيم کًچکتش يب مؼبيي  0/174ي ؿيت پيـبوي آثکىذ
کًچکتش يب مؼبيي  0/481ثبؿذ ،آثکىذَبيي ثب عًل کم ( 101/35تب  163/23متش)
ايدبد ميگشدد.

ضىُ (ٔ )9ؤثشتشيٗ لٛا٘يٗ استخشاج ضذ ٜاص دسخت تصٕيٓ تش اساس خٛضٝتٙذي ط َٛآتىٙذٞا

٘تيدٌٝيشي
دس ايه پظيَؾ ثٍ تقييه آػتبوٍي فًامل مؤثش ثش سؿذ عًلي آثکىذَب ثب اػتهبدٌ اص
تکىيکَبي دادٌکبيي دس رًضٍي آثخيض ػىگبوٍي کت پشداختٍ ؿذ .دس اثتذا ثش
اػبع مغبلقب ميذاوي ،مًسفًمتشي  23آثکىذ َمشاٌ ثب ومًوٍثشداسي اص خبک ؿبمل
تقييه ييظگيَبي فيضيکي ي ؿيميبيي مؤثش خبک اوذاصٌگيشي گشديذ .ػسغ ثب
ثُشٌگيشي اص سيؽَبي وبپبسامتشيک الگًسيتم خًؿٍثىذي  K-Meansي دسخت
تلميم  CARTآػتبوٍي فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًلي آثکىذَب مـخق ؿذ .وتبيح
ربكل اص دسخت تلميمگيشي  CARTثش اػبع خًؿٍثىذي عًل آثکىذَب وـبن داد
کٍ مُمتشيه فًامل مؤثش ثش گؼتشؽ عًلي آثکىذَب دس مىغقٍي مًسد مغبلقٍ فشم
آثکىذ ،وؼجت خزة ػذيم ،ؿيت پيـبوي آثکىذ ي دسكذ ػيلت ميثبؿذ .دس وتيدٍ
فبمل اكلي دس گؼتشؽ عًلي آثکىذَب ،سياوبة ػغحي ي ديميه فبمل رؼبػيت ثٍ
فشػبيؾپزيشي خبک دس مىغقٍي مًسد مغبلقٍ ميثبؿذ .کٍ فلت فمذٌي ايه امش،
فقش پًؿؾ گيبَي ي وهًرپزيشي کم خبک اػت .دس مىغقٍي مًسد مغبلقٍ ثٍ فلت
پًؿؾ گيبَي ضقيف کٍ تغييشا آن ثش رؼت دسكذ اص  0تب  50دسكذ ميثبؿذ،
پًؿؾگيبَي َيچگًوٍ تأثيشي ثش ؿکلگيشي ي اثشا سياوبة ربكلٍ وذاؿتٍ ي
مدمًؿ اثش ايه دي پبسامتش ػجت ايدبد سياوبة ي اثشا مىهي آن دس فشػبيؾ ي ثٍ
خلًف فشػبيؾ آثکىذي ؽبَش ميگشدد .غبلت ثًدن مقذاس ػيلت دس ثبفت خبک ثٍ
دليل فذپ چؼجىذگيَ ،ذس سفت ي اوتقبل سػًة ثيـتشي سا ثٍ دوجبل داسد ي دس
وتيدٍ ثبفث گؼتشؽ عًلي آثکىذَب ميؿًد .ثب تًخٍ ثٍ ؿىبػبيي فًامل مؤثش دس
گؼتشؽ عًلي آثکىذَبي مىغقٍي مًسد مغبلقٍ ميتًان اص سيؽ کبَؾ ؿيت،
افضايؾ ضشيت صثشي ي مقبيمت ػغح اػتهبدٌ ومًدَ ،مچىيه ثب تخليٍي ػشيـ
خشيبن اص عشيق صَکـي مىبػت ،کبَؾ ميضان سياوبة ي اوحشا آن ي اخشاي
پشيطٌَبي مکبويکي دس مًاقـ اضغشاسي ميتًان اص ؿذ فشػبيؾ آثکىذي کبػت .ثب

تًخٍ ثٍ اَميت تىذي ؿيت ي دسكذ ػيلت خبک دس ثشيص فشػبيؾ آثکىذي ،رهؼ
پًؿؾ گيبَي ثب خلًگيشي اص چشاي ثيسييٍ ثشاي مُبس فشػبيؾ آثکىذي دس
دامىٍَبيي کٍ داساي ؿيت ثباليي ثًدٌ ي خبک آنَب ثٍ فشآيىذَبيي فشػبيـي رؼبع
ميثبؿذ ،ثؼيبس ضشيسي اػت.

ٔٙاتع
 -ثـشي ،مُذي؛ كبدقي ،ػيذرميذسضب ي فجذاللبلح سوگآيس (ٔ ،)1391مايس ٝتِٛيذ

سسٛب دس د ٚخٟت ضٕاِي  ٚخٛٙتي تا استفاد ٜاص وشت وٛچه ،وـشيٍي مُىذػي ي
مذيشيت آثخيض ،ؿمبسٌي  ،3كق .134-140
 -ثيبتيخغيجي ،مشيم ي فشيجب کشمي ( ،)1395تشآٚسد ٔيضاٖ فشسايص آتي  ٚخان تّف

ضذ ٜاص يه خٙذق دس سطح حٛضٝي آتصتيً ،مدلٍي َيذسيطئًمًسفًلًطي،
ؿمبسٌي  ،7كق .87-106
 دػتًساوي ،محمذتقي؛ رجيجيپًس ،افؾم؛ اختلبكي ،محمذسضب ي خًاد محدًثي( ،)1391تشسسي واسايي ٔذَ دسخت تصٕيٓ دس پيصتيٙي تاسش (ٔطاِعٝي ٔٛسدي:
ايستٍا ٜسيٛٙپتيه يضد) ،مدلٍي تحقيقب مىبثـ آة ايشان ،ؿمبسٌي  ،3كق .14-27
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