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چکیده
برای جهان پر از دگرگونی ،چالشهای بیشماری در نقشهبرداری رقومی خاک وجود دارد .یکی از این چالشها ،روش
نمونهبرداری است که نقش مهمی در فراهم آوردن اطالعات مناسب برای نقشهبرداری رقومی خاک و افزایش کارآیی آن ایفا
میکند .روش نمونهبرداری کارآمد ،با در نظر گرفتن تعداد نمونه ،تغییرات مکانی و هزینه ،راهی برای شناسایی مجموعهای
از مکانهای پراکنده نمونهبرداری در یک فضای جغرافیایی است که پوشش مکانی مناسبی از ویژگیها را همراه داشته
باشد .پوشش مکانی مناسب ویژگیها برآورد دقیق پارامترهای رگرسیونی را پشتیبانی و موجب میشود تا میانیابی مکانی
مؤثری واقع شود .در ارزیابی خاک ،شمار نمونههای جمعآوریشده ،بیشتر با محدودیتهای زمان و هزینه روبرو است.
همچنین ،کمبود جادههای دسترسی ،پوشش گیاهی انبوه و زمینهای ناهموار ،در بازدید از مناطق خود باعث
محدودیتهای بیشتری میشوند .این کمبودها ،انگیزه بهکارگیری روشهای نمونهبرداری نیرومندتری را ایجاد میکند تا
بتوان تغییرات مکانی خاک و ویژگیهای آن را برای کاهش شمار نمونه ،زمان و هزینه مورد نیاز ،بهخوبی فراهم کند.
بهگونهای که ،کیفیت پایانی نقشهها پشتیبانی شود .این مقاله برخی از مهمترین روشهای مختلف نمونهبرداریهای آماری
و هندسی که الگوی نمونهبرداری هندسی در یک فضای جغرافیایی را بهینهسازی میکند ،بررسی و نقاط قوت و ضعف این
روشها را با توجه به پوشش مکانی ،سادگی ،دقت و کارآیی بیان میکند .نتایج نشان داد که از نظر دقت و کارایی،
نمونهبرداری تصادفی طبقهبندیشده باالترین دقت و صحت را داشته و بهطور گسترده استفاده شده است .نمونهبرداری
پوشش مکانی ،از نظر پوشش مکانی بهترین روش است .نمونهبرداری تصادفی ساده ،نمونهبرداری شبکهای و نمونهبرداری
پوشش مکانی ،از نظر سادگی در مراحل طراحی و پیادهسازی ،سادهترین روشهای نمونهبرداری هستند .در میان روشهای
نمونهبرداری مطالعه شده ،روش نمونهبرداری مکعب التین مشروط ،رایجترین روش استفاده و بسیار توصیه شده است و
نمونهبرداری تصادفی طبقهبندیشده و نمونهبرداری پوشش مکانی ،بهعنوان کارآمدترین روشهایی هستند که الگوی
نمونهبرداری را در فضای جغرافیایی بهینهسازی میکنند.
واژههای کلیدی :نمونهبرداری کالسیک ،نمونهبرداری آماری ،نمونهبرداری هندسی
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 .)al., 2015روش نمونااهباارداری از آنجاییکااه نتااایج
آزمایشهای بعدی و واکاوی دادهها را تحات تاأثیر قارار
میدهد ،فرآیند بسایار مهمای اسات ( De Zorzi et al.,
 .)2008در برخااای ماااوارد ،خطاااای برآماااده از عااادم
بهکارگیری یک روش نموناهبارداری مطلاوب ،مایتواناد
بسیار بیشتر از خطای مرتبط با آمادهسازی نموناههاا یاا
واکاوی دادهها باشد ( .)Markert, 2007اندازه نموناه نیاز
یک عنصر کلیدی در فرآیند نمونهبرداری است کاه بایاد
از پیش گزینش شده باشد (.)Biswas & Zhang., 2018
در بیشتر موارد ،اندازه نمونه با بودجه موجود بارای کاار
مزرعه و تجزیههاای آزمایشاگاهی گازینش مایشاود .از
سوی دیگر ،اگر دقت کاار بارای ماا مهام باشاد ،تعاداد
نمونههای از پیش تعیاین شاده بایاد بتواناد متغیرهاای

مقدمه
ارزیااابی خاااک ،آمیاازهای از نمونااهباارداری مزرعااهای،
تجزیههای آزمایشگاهی ،پردازش دادههاا و نقشاهبرداری
است که هدف آن ،طبقهبندی انواع ویژگیهای خااک در
یک منطقه مشخص و تولید نقشههاای خااک باهعناوان
محصااول پایااانی اساات ).(McBratney et al., 2000
نقشههای خاک تولید شده در ارزیابیهای سنتی خااک،
توسط توصایف کیفای مرزهاای خااک و بار پایاه درک
عوامل تشکیل دهنده خاک هستند ) (Jenny, 1941و به
شدت تحت تأثیر نظر فردی کارشناسان و تجرباه عملای
ارزیاباان ) (Clifford et al., 2014قارار دارناد .بناابراین،
اطالعات منتقلشاده توساط نقشاههاای سانتی خااک،
معموالً کیفای و تاا انادازهای ذهنای1و بارای ارائاه یاک
پیشبینی کیفی خوب ،ناموفق هستند .افزون بر ایان ،باا
پیشرفت فنآوریهای سامانههای موقعیتیاابی جهاانی2،
فنهای سنجشازدور ،تجزیههای مکانی و پیشرفتهاای

مکانی را به خوبی پوشش دهد که در این صورت معموالً
به تعداد نمونههای بیشتری نیاز است .تعادل میان هزینه
و دقت قابل قبول ،تعداد نمونه دلخواه را تعیین مایکناد
) .(Brungard & Boettinger, 2010در تحقیقاای اثاار
تعااداد نمونااه را باار پارامترهااای واریااوگرام8مقایسااه و
نتیجهگیری کردند که  50نمونه برای آماده ساازی یاک
نقشه میانیابی درخور اعتماد برای هر  24هکتاار زماین
کشاورزی کافی است .به عبارتی ،در حادود دو نموناه در
هاار هکتااار زمااین باارای انعکااام مطلااوب تغییاارات
ویژگیهای خاک کفایت میکناد (.)Vašát et al., 2012
انتخاب محل دقیق نقاط نمونهبرداری نیز یکای دیگار از
اجزایی است که توسط روشهای نمونهبرداری گونااگون
ماادنظر قاارار دارد .از ایاان رو ،روش نمونااهباارداری روش
سریعی بارای گازینش دادههاای درسات از مکاانهاای
نمونااهباارداری اساات (.)Brus & De Gruijter., 1997
انگیزه بنیادین روش نمونهبرداری در نقشهبرداری رقومی
ارائه ورودیهای درخور اعتماد برای پیشبینای مادلهاا
است .بیشتر روشهاای نموناهبارداری در نقشاهبارداری
رقومی برای ارائه پوشاش مکاانی مناساب از منطقاه یاا
پوشش مناسب از تغییرات ویژگیهای خاکی ماورد نظار
طراحی شدهاند ( .)Minasny & McBratney, 2006یاک
روش نمونهبرداری میتواند در فضای جغرافیایی 9،فضاای
 10یا در هر دو فضا بهیناه شاود (Hengl et al.,
مشخصه و

محاساااباتی در ساااامانههای اطالعاااات جغرافیاااایی،

3

نقشهبرداری رقومی خاک تبدیل باه یاک رویکارد قاوی
شده است و برای پیشبینی پیوسته و کمی ویژگیهاای
خاک ،با اطمینانی بیشاتر از نقشاهبارداریهاای سانتی
خاک به کار گرفته میشود ).(McBratney et al., 2003
مفهوم کلیدی آنسوی نقشهبرداری رقاومی خااک 4،یاک
رابطااه ریاضاای و آماااری (ماادل پیشبینیشااده) میااان
ویژگیهای اندک و تراکم باالی اندازهگیریهای خاکی با
متغیرهااای محیطاای دسااتیافتنی ،ماننااد ماادل رقااومی
ارتفاااع 5،خصوصاایات طیفاای 6،القااای الکترومغناطیساای7و
دیگر صافات خااک اسات ( Taghizadeh-Mehrjardi et
al., 2014; Pahlavan-Rad & Akbarimoghaddam.,
.)2018; Nabiollahi et al., 2018; Jafari et al., 2014

یکبندجداییناپذیر در فرآیند نقشهبرداری رقومی ،روش
نمونهبرداری اسات کاه برناماه کااری بارای جماعآوری
نمونههای نماینده پوشش دهنده منطقه مورد بررسای را
فااراهم و ورودی درخااور اعتمااادی باارای ساااختن ماادل
پیشبینی با متغیرهای محیطی ایجاد میکند ( Kidd et

1. Subjective
2. Global Positioning System, GPS
3. Geographic Information Systems, GIS
4. Digital Soil Mapping, DSM
5. Digital Elevation Model, DEM
6. Spectra characteristics
7. Electromagnetic induction

8. Variogram
9. Geographical space
10. Feature space

203

جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1399

تحقیقات کاربردی خاک

کتب ،ارتباط چکیده مقاالت با موضوع) بیش از 150
مقاله در راستای نقشهبرداری رقومی خاک که در بازه
زمانی  1997تا  2020منتشر شده بودند بررسی و 67
مورد که معیار راهیابی به مطالعه حاضر را داشتند ،نهایی
و بهطور کامل مطالعه شدند .معیارهای ورود به مطالعه
حاضر دربرگیرنده پر استناد و معتبر بودن مقاله،
بهکارگیری روشهای نوین ،روشهای کنونی و فراگیر
نمونهبرداری و نقشهبرداری رقومی خاک بود .روشهای
نمونهبرداری کالسیک بر پایه استنتاج آماری دقیق در
نقاطی که بهطور برابر در یک فضای جغرافیایی پخش
میشوند ،گزینش شدهاند.

) .2003استدالل برخی پژوهشها اینگونه است که برای
کالیبراسیون ،نیازی به پوشش مکانی خوب در مقایسه با
پوشااش مناساابی از متغیرهااای محیطاای نیساات .روش
نمونااهباارداری بهینااه بایااد بااهطااور همزمااان تغییاارات
ویژگیهای خاک در هر دو فضای مشخصه و جغرافیاایی
را نشان دهد ( .)Minasny & McBratney, 2006در یک
بررسی روش طبقهبندی با دامنه برابر ،پیشنهاد شاد کاه
در آن دامنه ،متغیر پیشبینی به خوشههاایی باا عار
یکسان بخش میشوند و سپس نمونهها بهطاور تصاادفی
در هاار خوشااه باار پایااه وزندهاای داده شااده گاازینش
مایشاوند ) .(Hengl et al., 2003پراکنادگی خاوب در
فضااای مشخصااه ،اطمینااانی از باارآورد دقیااق ضاارایب
رگرسیون را فراهم میکند ،درحالیکه میانیابی درخاور
اعتماد از دادههای نمونه به پراکنادگی خاوب در فضاای
جغرافیاایی بساتگی دارد (.)Brus & Heuvelink., 2007
برآورد مکانی متغیرهای محیطی ،زمانی کاه مکاانهاای
نمونهبرداری بهطور یکسان در فضای جغرافیایی گسترش
یافته است ،دقت بیشتری دارد .بناابراین ،گازینش روش
نمونهبرداری برای نقشهبرداری رقومی با انگیازه بررسای
برتری و معایب آن ،اصلی بنیادین است و بارای انتخااب
روش نمونهبرداری مناسب برای رسیدن به هادف ماورد
پااژوهش ،بایسااتی جانااب احتیاااط را رعایاات کاارد
) .(Walvoort et al., 2010ارزیااابی جااامع روشهااای
نمونهبرداری رایج و قابالاجرا در نقشاهبارداری رقاومی،
تصاامیمگیااری آگاهانااه باارای محققااان ،مشاااوران و
نقشهبرداران را فراهم میکند .بناابراین ،انگیازه بنیاادین
این مقاله شار مفصالی از منطاق ،برتاریهاا و معایاب
چناادین روش نمونااهباارداری رایااج اساات کااه بااهطااور
گستردهای در نقشهبرداری رقومی خااک باهکاار گرفتاه
میشوند.

نمونهبرداری تصادفی ساده

1

در این روش ،هر واحد نمونهبرداری بهصورت تصادفی و
مستقل انتخاب میشود .همه واحدهای نمونهبرداری
پتانسیل کم و بیش یکسانی دارند و بدین گونه اجازه
برآورد بیطرفانه از میانگین و واریانس را میدهند
( .)Webster & Lark, 2012این روش نمونهبرداری
بیشتر برای مزارع یکنواخت بکار گرفته میشود و به
آسانی قابل انجام است ( & Fitzgerald, 2010; Zhang
 .)Zhang, 2012بهطورکلی ،روش نمونهبرداری تصادفی
یک روش کمکارآمد است و کاربرد آن در مناطق با
اطالعات محیطی (اقلیم ،پستی و بلندی ،مواد مادری
و  )...یا آزمایشگاهی قابل دسترم بهمنظور کاهش اندازه
نمونه با مشکالت فراوانی رو به رو است .افزون بر این،
نقاط نمونهبرداری در این روش به شکل خوشهای ساده
است و پوشش مکانی خوبی را پشتیبانی نمیکند
) .(Fitzgerald, 2010ازاینرو ،پژوهشهای معدودی از
این راهکار برای نقشهبرداری رقومی استفاده نمودهاند.
در پژوهشی ،روش نمونهبرداری تصادفی ساده برای
نقشهبرداری مقادیر رم خاک در بخش زیرین و مقدار
کربن آلی در بخش باالیی خاک بهکاررفته است ( Evans
& Hartemink, 2014; Adhikari & Hartemink,
 .)2015طر کلی این روش نمونهبرداری در شکل 1

بررسی پیشینه تحقیقات
برای شناسایی مطالعات منتشرشده مرتبط ،واژهها و
عبارات کلیدی مدنظر در موتورهای جویشگر
 Google Scholar،Googleو پایگاههای علمی
الکترونیک Science Direct, Springer link, Taylor

نشان داده شده است.

&Francies, ResearchGate, Magiran, SID Irandoc,
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جستجو شد .سپس با بازبینی اجمالی (بررسی سرفصل

1. Simple Random Sampling, SRS
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است ( .)Taghizadeh Mehrjerdi, 2015در مطالعهای
بهمنظور بررسی چگونگی عناصر غذایی برای کشت
توتون و تنباکو ،از روش نمونهبرداری شبکهای و
نمونهبرداری تصادفی ساده استفاده شده و مشخص شده
است که روش نمونهبرداری شبکهای ،با دقت بیشتری
خواص خاک را برای کشت تنباکو پیشبینی میکند
( .)Houlong et al., 2016طر کلی این روش
نمونهبرداری در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  -1روش نمونهبرداری تصادفی ساده (نمونهها در نقشه
متغیرها رسم شدهاند) (.)Brus, 2019
Figure 1. Simple random sampling method
)(samples were plotted on a map of variables
(Brus, 2019).

نمونهبرداری شبکهای منظم

1

یک روش نمونهبرداری ساده و محبوب برای نقشهبرداری
رقومی خاک ،نمونهبرداری شبکهای منظم است .در این
روش ،برخالف روش نمونهبرداری تصادفی ساده ،نیازی
به قرار دادن تصادفی شبکه روی منطقه نیست .بلکه
شبکه میتواند به گونهای طراحی شود که بهترین
پوشش از منطقه مورد بررسی فراهم شود ( Brus,
 .)2019این روش نمونهبرداری ،پوشش خوبی از فضای
جغرافیایی را فراهم میکند و مناطق مورد بررسی را به
شبکههای منظم تقسیمبندی میکند .سپس گرههای
شبکهها بهعنوان نقاط نمونهبرداری گزینش میشوند .در
این روش ،شبکه منظم مربعی و مستطیل شکل بیشتر
مورد توجه است ( ،)Poggio et al., 2013اگرچه
شبکههای مثلثی متساویاالضالع نیز به کار گرفته شده-
اند ( Brus, 2019; Michot et al., 2013; Malone et
 .)al., 2011شبکههای مثلثی متساویاالضالع ،بیشترین
کارآیی را از نظر پوشش در فضای جغرافیایی ،فضای
مشخصه ،دقت و سادگی دارند .زیرا بازه میان مرکز
شبکه و نقطه نمونهبرداری در یک مثلث کمترین اندازه
است ( .)Webster & Lark, 2012این راهکار برای
شناسایی اجمالی مزرعهای که پیشتر نمونهبرداری نشده
است ،یک روش نمونهبرداری کاربردی است ( Brus
 .)Heuvelink, 2007بههرحال ،روش نمونهبرداری
شبکهای با برخی محدودیتهای آماری و کاربردی همراه
است ( .)Brus et al., 2006در تحقیقی اساتفاده از
آناالیز واریوگرام برای تعیین فواصل شبکه پیشانهاد شد
و در تحقیقی دیگر از حاداقل کردن واریانس کریجیناگ
بارای مشاخص کاردن محال نمونهها استفاده شده

نمونهبرداری خوشهای هزینهها ،زمان و تعداد نقاط
نمونهبرداری را بدون داشتن دقت کافی ،کاهش میدهد.
در نمونهبرداری خوشهای ،چندین واحد نمونهبرداری
دربرگیرنده خوشههایی هستند که بهطور تصادفی
گزینش میشوند .هنگامیکه یک خوشه گزینش
میشود ،همه نقاط نمونهبرداری درون خوشه را نیز در
برمیگیرد ( .)Brus et al., 2011با این وجود،
نمونهبرداری خوشهای نمیتواند نقاط نمونهبرداری را
بهطور یکسان در یک منطقه توزیع کند .این روش
بیشتر برای مناطق ناهموار با محدودیت دسترسی به
نقاط نمونهبرداری انجام میشود .در تحقیقی برای
نقشهبرداری رقومی کربن آلی در دو منطقه مشابه ،یکی
با دسترسی ضعیف و دیگری قابلدسترم ،از این روش
استفاده شده و نتایج نشان داده است که مقادیر شاخص
ریشه میانگین مربعات خطای پیشبینی شده3در مناطق
با دسترسی کم و قابلدسترم به ترتیب  0/67و 0/72
بود که گویای آن است که این روش میتواند برای
پیشبینی کربن آلی خاک در مناطق با دسترسی کم به
اندازه مناطق غیر قابل دسترم موفقیتآمیز باشد.

1. Grid Sampling, GS

2. Cluster Sampling, CS
3. Root Mean Squared Error of Prediction, RMSEP

.
شکل  -2روش نمونهبرداری شبکهای منظم (.)Singh, 2011
Figure 2. Regular network sampling method
(Singh, 2011).

نمونهبرداری خوشهای
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( Thomas et al.,

به نمونهبرداری آشیانهای موسوم است
 .)2012طر کلی این روش نمونهبرداری در شکل 4
نشان داده شده است.

بنابراین ،روش نمونهبرداری خوشهای برای مناطقی که
مشکالت دسترسی مشابه دارند ،بهویژه در پژوهشهای
پایهای و برای طراحی روش نمونهبرداری در ارزیابیهای
دو مرحلهای 1پیشنهاد میشود (Cambule et al.,
) .2013طر کلی این روش نمونهبرداری در شکل 3
نشان داده شده است.

شکل  -4روش نمونهبرداری ترانسکت )(Ließ et al., 2012
Figure 4. Transect sampling method (Ließ et al.,
)2012

نمونهبرداری آشیانهای

شکل  -3روش نمونهبرداری خوشهای که جزئیات منطقه

روش نمونهبرداری آشیانهای برای برآورد اجزای واریانس
در دو یا چند مقیام مکانی استفاده میشود و بهعنوان
یک روش نمونهبرداری سلسله مراتبی ،قادر به جداسازی
تغییرات سطو مختلف یک طر است ).(Brus., 2019
جداسازی تغییرات بهروش هندسی انجام میشود .به
عنوان مثال ،فواصل دو ،هشت 128 ،32 ،و  512متر
منظور میشوند .نمونهبرداری آشیانهای شامل سه مرحله
است :در مرحله اول ،چندین ایستگاه اصلی بهگونهای
انتخاب میشوند که منطقه را بهخوبی پوشش دهند .به
عنوان مثال ،با بهکارگیری روش نمونهبرداری پوشش
مکانی .در مرحله دوم ،از هر یک از ایستگاههای اصلی
بهعنوان نقطه شروع استفاده میشود تا یک نقطه را با
فاصلهای مساوی با بزرگترین فاصله تفکیکی انتخاب
شده (برای مثال  512متر) ،در یک مسیر تصادفی از
ایستگاه اصلی انتخاب کند .در مرحله سوم ،هر نقطه
انتخاب شده در مراحل قبلی بهعنوان نقطه شروع
استفاده میشود .برای انتخاب یک نقطه در فاصلهای
معادل با دومین فاصله بزرگ جدا شده و به همین
ترتیب ،همه نقاط انتخاب شده در مراحل قبلی شامل
نمونهبرداری آشیانهای میشود ).(Brus, 2019
نمونهبرداری آشیانهای در بیشتر موارد بهتنهایی استفاده
نمیشود و بهعنوان یک روش کمکی برای ثبت تغییرات
در گستره بازههای مختلف به دیگر روشهای
نمونهبرداری اضافه میشود .طر کلی این روش
نمونهبرداری در شکل  5نشان داده شده است.

پشتیبانی برای نمونهبرداری در هر ایستگاه نشان داده شده
است ()Cambule et al., 2013
Figure 3. Cluster sampling method shows the
details of the support area for sampling at each
)station (Cambule et al., 2013

نمونهبرداری ترانسکت

3

2

در نمونهبرداری ترانسکت ،نقاط نمونهبرداری بیشتر در
یک ردیف مرتب شدهاند و میتواند بهعنوان یک خوشه
در نظر گرفته شود ( .)Biswas & Zhang, 2018در
مناطق ناهموار و کوهستانی ،نمونهبرداری در راستای
یک ترانسکت مقبولیت بیشتری در مقایسه با
نمونهبرداری تصادفی دارد .زیرا تعداد نقاط نمونهبرداری
را به حداکثر میرساند و کارآیی آن را از نظر پوشش
مکانی و دقت افزایش میدهد ).(Thomas et al., 2012
این روش نمونهبرداری برای نقشهبرداری کربن آلی در
شمال و شمال شرقی چین ) ،(Zhou et al., 2016برای
نقشهبرداری بافت خاک در مناطق کوهستانی (Ließ et
) al., 2012و بهعنوان روش نمونهبرداری کمکی برای
مطالعه ویژگیهای پستی و بلندی (Samyn et al.,
) 2012; Qin et al., 2012استفاده شده است .معمو ًال
فواصل نمونهبرداری برابر استفاده شده در نمونهبرداری
ترانسکت را میتوان برای اتخاذ فواصل نمونهبرداری
متغیر (فواصل توخالی) مانند صفر ،سه500 ،150 ،30 ،
و  1500متر تغییر داد و برای تطبیق تغییرات در
محدودههای مختلف ،فاصله را اصال نمود که این حالت
1. Two-stage surveys
2. Transect Sampling, TS

3. Nested Sampling, NS
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شکل  -5روش نمونهبرداری آشیانهای ).(Brus, 2019
Figure 5. Nest sampling method (Brus, 2019).

نمونهبرداری پوشش مکانی

1

نظر نمیگیرد ) .(Brus, 2019طر کلی این روش
نمونهبرداری در شکل  6نشان داده شده است.

در مناطق به شکل نامنظم ،پراکندگی جغرافیایی نقاط
نمونهبرداری در سراسر منطقه مورد بررسی با
نمونهبرداری شبکهای منظم قابل اجرا است ،اما میتواند
در کمترین مقدار بهینه خود باشد .چرا که در برخی
مناطق فاصله تا نزدیکترین نقطه نمونهبرداری کم و
بیش زیاد است .در این حالت ،محدودیت نمونهبرداری
شبکهای منظم کاهش مییابد .بدین صورت که جهت
نقاط شبکهای منظم به نواحی بدون نقطه نمونهبرداری
سوق داده میشوند تا الگوی مکانی نامنظم شود که در
نتیجه ،روش نمونهبرداری پوشش مکانی حاصل میشود
) .(Brus, 2019هدف اصلی این راهکار ،به دست آوردن
پوشش مکانی مناسب با به حداقل رساندن کوتاهترین
بازه میانگین مربعات 2با استفاده از الگوریتم خوشهبندی
 k-meansاست ) .(Walvoort et al., 2010در این روش،
مانند روش نمونهبرداری طبقهبندی شده ،معیار هندسی
از نظر فاصله بین گرههای شبکه تفکیک شده تعریف
میشود و نقاط نمونهبرداری به حداقل میرسد .در این
روش ،از مختصات مکانی مراکز سلولهای شبکه تفکیک
شده بهعنوان متغیر در خوشهبندی  k-meansسلولهای
شبکه استفاده میشود ) (Brus, 2019و مرکز خوشهها
بهعنوان نقاط نمونهبرداری انتخاب خواهند شد ( Brus et
 .)al., 2006; Brus., 2019این روش بهطور گسترده در
نقشهبرداری رقومی کاربرد ندارد و تنها در تهیه
کالمهای نقشه خاک در مقیام ملی قابل استفاده
است ( .)Kempen et al., 2015این روش نمونهبرداری،
دادههای به دست آمده از نمونهبرداریهای پیشین را در

شکل  -6روش نمونهبرداری پوشش مکانی ).(Brus, 2019
Figure 6. Spatial coverage sampling method
(Brus, 2019).

نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده

3

در نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده ،یک منطقه
بهطور یکنواخت و یا غیریکنواخت و بر پایه اطالعات
محیطی قابل دسترم ،به چندین طبقه بخش میشود.
سپس ،چندین نمونه بهصورت تصادفی درون هر طبقه
گزینش خواهد شد ) .(Biswas & Zhang, 2018اندازه
نمونه در هر طبقه بسته به مساحت طبقات مشخص
میشود .نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده این
امکان را فراهم میکند تا صفات همانند با کمینه
تغییرپذیری در هر یک از طبقات قرار گیرند ،ولی برای
طبقات مختلف ویژگیها متفاوت است .متغیرهای
محیطی مختلف برای طبقهبندی استفاده میشوند.
مانند :مدل رقومی ارتفاع ) ،(Jafari et al., 2012کاربری
اراضی ( ،)Vasques et al., 2010مواد مادری یا ترکیب
سنگشناسی ) ،(Sun et al., 2012کالمهای خاک

1. Spatial Coverage Sampling, SCS
2. Mean Squared Shortest Distance, MSSD

3. Stratified Random Sampling, StRS
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تصادفی ساده و نمونهبرداری شبکهای نمیتوانند پوشش
مکانی خوبی را در فضای مشخصه در مقایسه با
نمونهبرداری مکعب التین فراهم آورند  .طر کلی روش
نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده در شکل  7نشان
داده شده است.

( ،)Karunaratne, et al., 2014کالم زهکشی (
 ،)al., 2012هدایت الکتریکی ظاهری ( Koszinski et
 )al., 2015و تابش دریافتی از خورشید (Brown et al.,
) .2012افزون بر این ،مربعهای برابر نیز میتوانند برای
طبقهبندی به کار گرفته شوند .همچنین ،این روش،
روش نمونهبرداری تصادفی نظاممند 1نیز نامیده میشود
( .)Kerry et al., 2012در یک بررسی منطقه مورد
مطالعه بر پایه مواد مادری و کالم زهکشی طبقهبندی
شد و با استفاده از نمونهبرداری پوشش مکانی ،نقاط
نمونهبرداری درون هر طبقه گزینش شد (Sun et al.,
) .2012نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده یک روش
نمونهبرداری کارآمد است که از خوشهبندی نقاط
نمونهبرداری پرهیز میکند .این روش برای دستیابی
بهدقت الزم ،نیاز به نمونههای کمتری دارد و بیشترین
سطح پوششی درون حوزه و متغیرهای محیطی را فراهم
میکند.
پژوهشهای پیشین کارآیی این روش نمونهبرداری را با
پرداختن به توانایی آن در تولید دوباره متغیرهای
بنیادین یا میانگین ریشه مربعات خطا2میان ویژگیهای
پیشبینی شده و اندازهگیری شده خاک مقایسه کردهاند.
در تحقیقی ،توزیع کربن خاک توسط نمونهبرداری
تصادفی طبقهبندی شده بهتر از نمونهبرداری تصادفی
ساده قلمداد گردیده است ) .(Wheeler et al. 2012در
یک بررسی ،نمونهبرداری شبکهای ،نمونهبرداری تصادفی
ساده ،نمونهبرداری تصادفی طبقهبند شده ،نمونهبرداری
مکعب التین مشروط و سایر روشهای نمونهبرداری بر
پایه خودهمبستگی مکانی3مقایسه شدهاند.
نتایج نشان داده است که پایینترین دقت به
نمونهبرداری تصادفی ساده و به دنبال آن نمونهبرداری
شبکهای مربوط بود و بهترین نتیجه از نمونهبرداری به
روش مکعب التین مشروط و حتی بهتر از نمونهبرداری
تصادفی طبقهبندی شده حاصل گردیده است (Falk et
) .al., 2011یافتههای پژوهش ورشام و همکاران)
( )Worsham et al., 2012بیانگر کارآیی نامناسب
نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده در مقایسه با
نمونهبرداری مکعب التین مشروط بود .مولدر و همکاران
( )Mulder et al., 2013نشان دادند که نمونهبرداری
Sun et

شکل  -7روش نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده ( Brus,
.)2019
Figure 7. Classified random sampling method
(Brus, 2019).

نمونهبرداری زمین آماری

4

نمونهبرداری زمین آماری الگوی نمونهبرداری در فضای
جغرافیایی را با به حداقل رساندن میانگین واریانس
کریجینگ 5یا حداکثر واریانس کریجینگ 6بهینه
میکند .همبستگی مکانی و مقیام تغییرات ویژگیهای
خاک میتواند توسط واریوگرام تعیین شود که بیشتر
برای بهینهسازی روشهای نمونهبرداری میتوان از آن
بهره برد .بهکارگیری مدل مناسب و اطالع از ساختار
مکانی متغیرها ،دو پیشنیاز برای نمونهبرداری زمین
آماری است .بااینحال ،واریوگرام باقیمانده و مدل
پیشبینی شده معموالً برای یک منطقه ناشناخته در
دسترم نیست .تاکنون گزارشی از بهکارگیری این روش
در نقشهبرداری رقومی موجود نیست ،گر چه این روش
میتواند برای بهبود الگوهای نمونهبرداری برای نواحی
که پیش از این بررسی شدهاند ،سودمند باشد ( & Kerry
 .)Oliver, 2004طر کلی این روش نمونهبرداری در
شکل  8نشان داده شده است.

4. Geostatistical sampling
5. Average kriging variance, AKV
6. Maximum kriging variance, MaxKV

1. Systematic Random Sampling, SyRS
2. Root Mean Squared Error, RMSE
3. Spatial autocorrelation
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) (Minasny & McBratney, 2006نمونهبرداری مکعاب
التااین مشااروط 2را بااا نمونااهباارداری تصااادفی ساااده و
نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده مقایساه کردناد و
برتری نموناهبارداری مکعاب التاین مشاروط بار دیگار
روشهای نمونهبرداری را نشان دادند .به هماین ترتیاب،
ورشاااام و همکااااران (،)Worsham et al., 2012
نمونهبرداری مکعب التاین مشاروط را باا نموناهبارداری
تصادفی ساده و نمونهبرداری تصادفی طبقاهبنادی شاده
مقایسه کردند و پوشش مناسابی در فضاای مشخصاه و
فضای جغرافیایی از محتوای کربن آلی خااک را در روش
نمونااهباارداری مکعااب التااین مشااروط مشاااهده کردنااد
( .)Worsham et al., 2012تقااایزاده مهرجاااردی و

شکل  -8روش نمونهبرداری زمینآماری و واحدهای زمین
منظر برای هر نقطه ).)Kerry & Oliver, 2004
Figure 8. Geostatistical Sampling method and
landscape units for each point (Kerry & Oliver,
2004).

نمونهبرداری مکعب التین

1

از این روش نمونهبرداری برای پایشبینای ویژگایهاای
خاااک و راهنمااای نقشااهباارداری رقااومی از متغیرهااای
محیطی کمکی که با ویژگیهای مورد نظر خااک رابطاه
خطای دارناد ،مایتاوان اساتفاده نماود ( & Minasny
 .)McBratney, 2006نمونااهباارداری مکعااب التااین،
قویترین رابطه میان متغیرهای محیطی و ویژگی ماورد
بررسی را پدید میآورد و دقت و اطمینان بیشاتری نیاز
در نقشهبرداری رقومی و پیشبینی مادل دارد ( Brus et
 .)al., 2006با این حال ،پوشش مکانی خوب ممکن است
تضمین کننده پوشاش مناسابی از متغیرهاای محیطای
نباشد ) .(Lillesand & Kiefer, 1994بنابراین ،بیشاترین
توجه به نمونهبرداری در فضای مشخصاه متمرکاز شاده
است کاه توزیاع مکاانی واقعای یاا محادوده متغیرهاای
محیطی را توصیف میکند .نمونهبارداری مکعاب التاین
یااک روش نمونااهباارداری تصااادفی بااا بیشااترین مقاادار

همکااران ( )Taghizadeh Mehrjardi et al., 2015ساه
روش نمونااهباارداری مکعاابالتااین ،فااازی  k-meansو
تصاااادفی را مقایساااه نمودناااد و دریافتناااد کاااه روش
مکعبالتین به خوبی قادر به تعیاین توزیاع محالهاای
نمونهبرداری در منطقه مورد مطالعه میباشد ،بهطوریکاه
فراواناای محاالهااای منتخااب بس ایار بااه فراواناای کاال
متغیرهای کمکی شبیه بود .مولدر و همکاران

(Mulder

) et al. 2013به سنجش کارآیی نموناهبارداری مکعاب
التین مشروط و نمونهبارداری مکعاب التاین باا اعماال
محدودیتهایی در مقایسه با نمونهبرداری تصادفی سااده
و نمونهبرداری تصادفی سامانمند پرداختند و نشان دادند
که نمونهبرداری مکعب التین مشروط باه علات پوشاش
مکانی مناسب از ویژگیهاای ماورد نظار خااک ،برتار از
دیگر روشهای نمونهبرداری بود .رامیرز لوپز و همکااران
( )Ramirez-Lopez et al., 2014برتاری نموناهبارداری
مکعب التین مشروط به نموناهبارداری کناارد-اساتون و
فازی  c-meansرا نشان دادند .در تحقیقی دو مدل SRS
و  cLHSبررسی شد و نتایج نشان داد کاه از نظار دقات

طبقهبندی است که پوشش کاملی از توزیاع متغیرهاا را
پشتیبانی مایکناد ( )Minasny & McBratney, 2006و
در اصاال باارای گاازینش کارساااز مجموعااهای از مقااادیر
متغیرهای ورودی مدلهای رایانهای گسترش داده شاده
اسااات ( .)Biswas & Zhang, 2018بااارای انجاااام
نمونهبرداری مکعب التین ،کوواریانسهای مختلفی بکاار
برده شده است .ولی پستی و بلنادی ،باه دلیال داشاتن
اطالعات توپوگرافی ،بیشاتر باهکار گرفتاه مایشاود .تاا
همین اواخر ،مکعب التین یا مکعب التین مشروط بهطور
گستردهای در نقشهبرداری رقومی استفاده میشد و ثابت
شده است که در توصیف ویژگیهای خاک کارآمد اسات
( .)Zeraatpisheh et al., 2017میناساانی و مکبرتناای

نقشه ،دو مدل با هم معادلاند و مدل  cLHSدر ترکیاب
بااا کریجینااگ یااا جنگاال تصااادفی باارای نقشااهباارداری
دقیقترین پایشبینای را ارائاه مایدهاد

& (Wadoux

) .Brus, 2019نتایج یک بررسی مرتبط گویای آن بود که
نمونهبرداری مکعب التین میتواند تناوع بیشاتری را در
فضای نمونه نسبت به نمونهبرداری تصادفی سااده ثبات
2. Conditional Latin Hypercube Sampling, cLHS

1. Latin Hypercube Sampling, LHS
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جادهها و نقاط نمونهبرداری لحاظ گردد .بر ایان اساام،
کلیفاااورد و همکاااااران )(Clifford et al., 2014
نمونهبرداری مکعب التین انعطافپذیر4را با اضافه کاردن
دو معیار بهینهسازی بارای گساترش مکاانی و ساهولت
دسترسی به الگاوریتم اصالی ایجااد کردناد .هادف ایان
طراحی ،پوشاش مکاانی مسااوی از ویژگایهاا و فضاای
جغرافیایی ،تمرکز بر روی نقاط راحاتتار و ارائاه نقااط
جایگزین است .نتایج نشان داد که مکعب التین مشاروط
در تعااادل پراکناادگی در فضااای جغرافیااایی و فضااای
مشخصه به خوبی عمل کرده و میتواند جفات نقااط باا
فاصاالههااای کاام تولیااد کنااد و مجموعااه نمونااههااای
جمعآوری شده توسط مکعاب التاین مشاروط ،خطاای
نقشهبرداری کوچکتری را ایجاد مایکناد ( Gao et al.,
 .)2016مکعااب التااین مشااروط ،قااویتاارین الگااوریتم
نمونهبرداری را ارائه میدهد و تحت تاأثیر انادازه نموناه
قرار نمیگیرد ) .(Ng et al., 2018طر کلای ایان روش
نمونهبرداری در شکل  9نشان داده شده است.

کند ) .(Xu et al., 2005بااینحال ،برخی از مقااالت نیاز
به نقاط ضعف نمونهبرداری مکعاب التاین اشااره دارناد.
فالااک و همکاااران ( )Falk et al., 2011چنااین اظهااار
داشتند که نمونهبارداری مکعاب التاین مشاروط ،دقات
کمتری در به دست آوردن سطو باالیی از پارامترهاا در
مقایسه با نمونهبارداری مکاانی طبقاهبنادی شاده دارد.
نمونااهباارداری مکعااب الت این یااک روش نمونااهباارداری
تصادفی در فضای مشخصه1اسات و بارای کالیبراسایون،
نیازی باهگزینش تصاادفی نقااط نموناهبارداری نیسات.
بااینحال ،بیشتر معیارهای بهیناهساازی بارای بارآورده
کردن اهداف ویاژه در فرآیناد نقشاهبارداری و غلباه بار
معایب گوناگون ،رو به پیشرفت است .باهطورکلی ،چاون
نمونهبرداری مکعب التین پوشاش کااملی از متغیرهاای
محیطی را دارد و توانایی افزودن معیارهای بهیناهساازی
بیشتری بارای دساتیابی باه هادفی ویاژه را دارا اسات،
کاربرد گستردهای در نمونهبرداری دارد .اگرچه ثابت شده
که روش نمونهبرداری مکعب التین در گزینش مکانهای
نمونهبارداری بسایار کارآماد اسات ،ولای کااربرد آن در
مناطقی با پوشش گیاهی انبوه و فاقد جادههای مناساب،
مشکل است ) .)De Gruijter et al., 2010در این زمیناه
رودیار و همکااران ( ،)Roudier et al., 2012یاک روش
جایگزین برای نمونهبرداری در مناطقی که در دسترسای
به آن با مشکل هزینه روبرو است ،پیشانهاد دادناد .ایان
سامانه عوامل هزینه را که بازدارنده نمونهبرداری مستقیم
در برخی از نقاط ،مانند فاصله از جادهها ،شیب ،پوشاش
گیاهی ،جریان آب و غیره میشود را در نظار مایگیارد.
عالوه بر این ،رودیر و همکااران ()Roudier et al., 2012
هزینه دسترسی به نقاط نمونهبارداری را از ویژگایهاای
پوشااش اراضاای کاام کاارده و الیااه جدیاادی را بااهروش
نمونااهبرداری مکعااب التااین مشااروط اضااافه کردنااد تااا
راهکاری را که در اجرا آسانتر است ،باه دسات آوردناد.
بااینحال ،دقت در نمونهبرداری به دلیل نمونهبرداری کم
در شیبها و مناطق پربارش کاهش یافته است .عالوه بار
این ،آنها دو راهحل برای بهبود این روش ارائه دادند)1 :
بااهدقاات ،وزن2بااین متغیرهااای محیطاای و الیااه در
دسترم3متعاادل شاود )2 ،محاسابه الیاه در دساترم
بهروش ترتیبی نقطه به نقطه ،به جای ارزیابی فاصله بین

شکل  -9روش نمونهبرداری مکعب التین ).(Brus, 2019
Figure 9. Conditional Latin Hypercube Sampling
(Brus, 2019).
نمونهبرداری فازیk-means5

در نمونهبرداری شبکهای منظم و پوشش مکانی ،انتخاب
نقاط نمونهبرداری کامالً بر اسام مختصات مکانی است
( .)Brus, 2019در شرایطی که از دادههای کمکی در
نمونهبرداری خاک استفاده نشود ،از ارتباط میان
دادههای کمکی با ویژگیهای خاک اطمینانی وجود
ندارد .از این رو ،بهترین روش مطالعه میتواند پراکندگی
نقاط در فضای جغرافیایی باشد .منطقه مورد بررسی با
الگوریتم خوشهبندی  k-meansبه زیرمجموعههای
فشرده جغرافیایی تقسیم میشود ).(Brus et al., 2006

1. Feature space
2. Weight
3. Access layer

4. Flexible LHS, FLHS
5. Fuzzy K-Means Sampling, FKMS
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 )2000بهطور موفقیتآمیزی از فازی  k-meansبرای
طبقهبندی زمین منظر بر اسام مدل رقومی ارتفاع
استفاده کردند .تریانتافیلیس و همکاران ( Triantafilis et
 )al., 2016از فازی  k-meansبرای مقادیر کل سه عنصر
رادیواکتیو اورانیوم ،تالیم و پتاسیم استفاده کردند و 11
کالم فازی تولید کردند .رامیرز-لوپز و همکاران
) (Ramirez-Lopez et al., 2014فازی  k-meansرا با
نمونهبرداری مکعب التین مشروط و کنارد-استون
مقایسه کردند و گزارش دادند که فازی  k-meansو
نمونهبرداری مکعب التین مشروط میتوانند انعکام
بهتری از توزیع طیفی مادونقرمز نزدیک و مرئی 4را
نسبت به کنارد-استون نشان دهند .کاید و همکاران
) (Kidd et al., 2015مسائل مربوط به دسترسی در
دنیای واقعی از قبیل دسترسی فیزیکی ،برداشت،
زیرساخت ،دام ،سنگ ،زمین ،امنیت زیستی و مسائل
مربوط به حفاظت را بررسی کردند و خواستار روشهای
انعطافپذیرتر و سازگارتری برای پیادهسازی و افزایش
بهرهوری عملیاتی بدون آسیب رساندن به دقت
نمونهبرداری شدند .آنها روش دستی را که مکانهای
غیرقابل دسترسی بهراحتی قابلدسترم باشند ،پیشنهاد
دادند که بهطور تصادفی در میان خوشههای یکسان
انتخاب شده و با روش طبقهبندی فازی k-means
مشخص گردیده است ،درحالیکه بر روش نمونهبرداری
اصلی استوار است .طر کلی این روش نمونهبرداری در
شکل  10نشان داده شده است.

الگوریتم خوشهبندی فازی  k-meansیک روش
طبقهبندی است که هدف آن ایجاد خوشههایی است که
در آن اشیاء ویژگیهای مشابه را به اشتراک میگذارند،
ولی اشیاء در خوشههای مختلف متفاوت از هم هستند
( .)Brus, 2019این خوشهها توسط اصل حداقل مربعات1
بهینهسازی شدهاند .با این حال ،با توجه به همپوشانی
صفات از اشیاء در خوشههای مختلف و مرزهای میان
خوشهها ،میتوان الگوریتمی را با درجه فازی گسترش
داد و خوشههای پیوسته بیشتری ایجاد کرد
(مجموعههای فازی) که در آن اشیاء دارای مقادیر
متفاوتی بین صفر و یک هستند (Biswas & Zhang,
) .2018این روش برای مجموعه دادههای بزرگ عملکرد
خوبی دارد ( .)Ng et al., 2018بهمنظور پوشش دادن
گوشهها ،اصالحیهای با اضافه کردن یک کالم اضافی2
پیشنهاد شد که از دالیل اصلی طراحی نمونهبرداری
فازی  k-meansاست .نمونهبرداری فازی ،k-means
همچنین بهصورت نمونهبرداری فازی c-means3نیز
نشان داده میشود که برای انتخاب نقاط نمونهبرداری با
استفاده از طبقهبندی فازی و معیارهای عضویت
پیشنهاد شده است ( .)De Gruijter et al., 2010مراحل
این روش به این شر است )1 :اطالعات محیطی از یک
فضای پایه به عنوان اشیا به دست میآید )2 ،آنالیز
خوشهای  k-meansبرای ایجاد زیرمجموعههای فازی
انجام میشود )3 ،اشیاء با بزرگترین مقدار عضویت در
زیرمجموعهها بهعنوان نقاط نمونه انتخاب شده و )4
جستجوی موقعیت جغرافیایی برای به دست آوردن
الگوی نمونهبرداری انجام میشود .نمونهبرداری فازی k-
 meansمیتواند کارآیی پیشبینی فازی  k-meansرا
بهبود ببخشد .موقعیتهای جغرافیایی همچنین
میتوانند بهعنوان اشیاء برای انجام الگوریتم خوشهبندی
فازی  k-meansاستفاده شوند که یک روش برای
بهینهسازی الگوی نمونهبرداری در فضای جغرافیایی
است ( K-means .)Brus et al., 2006فازی برای تهیه
نقشههای طبقهبندی خاک استفاده میشود .چپرون
( )Chapron et al., 2011طبقهبندی خاک و پوشش
گیاهی را با استفاده از ابزار  k-fuzzyبرای کشاورزی
دقیق انجام دادند و بورو و همکاران ( Burrough et al.,

شکل  -10طرح کلی روش نمونهبرداری فازی k-means
).(Brus, 2019
Figure10. Fuzzy K-Means Sampling (Brus, 2019).

1. Least square criterion
2. Extragrade
3. Fuzzy C-Means Sampling, FCMS

4.Visible–Near-Infrared Spectroscopy
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نمونهبرداری کنارد-استون

1

به یک درخت اشاره دارد که در هر گره دارای چهار
شاخه است و یک فن تجزیه سلسله مراتبی است که
شامل تقسیم پیاپی یک تصویر به چهار ربع با اندازه
مساوی است .بر اسام این اصل ،منطقه مورد نظر به
چهار رده یا الیه تقسیم میشود و هر طبقه دارای
تغییرات کم و بیش برابری هست .روند تقسیم بهصورت
پیاپی تکرار میشود تا زمانی که تغییر در درون طبقه به
یک سطح مشخص کاهش یابد و محتوای هر ربع،
یکدست و واریانس هر طبقه کم و بیش معادل شود .در
پایان ،یک نقطه مشاهده در داخل هر طبقه قرار
میگیرد .این روش در مناطق نسبتاً یکنواخت بهندرت و
با شدت بیشتر در مناطقی که تغییرات زیاد است ،بکار
میرود .بیشتر مکان نمونهبرداری در فضای مشخصه قرار
دارد که در فضای جغرافیایی نیز گسترده شده است.
بهطور گستردهای برای دادههای مکانی استفاده میشود
و برای تقسیم تصویر بر اسام چهار طبقه ارائه شده تا از
شرایط پیچیده محیطی استفاده کنند .همانطور که در
شکل مشاهده میشود ،الگوریتم مناطقی را با باالترین
تغییر در ارتفاع مییابد و آنها را به طبقاتی تقسیم
میکند .شکل زیر الیه محاسبه شده توسط الگوریتم را
بر اسام ارتفاع نشان میدهد .مناطقی که دارای
باالترین ارتفاع هستند ،بیشترین تغییر را دارند .الگوریتم
قادر به شناسایی مناطق شیبدار است و در ارتفاعات
تغییر قابل توجهی ایجاد میکند و آنها را به الیههای
کوچکتر تقسیم میکند .این الگوریتم مزایای مختلفی
دارد ،از جمله اینکه اطالعات مهم متغیر کمکی یا
محیطی را در نظر میگیرد .این روش میتواند به
اندازهای گسترش یابد تا بیش از یک متغیر کمکی را در
نظر بگیرد .این الگوریتم ناپارامتریک 4است و فقط به
یک پارامتر ،یعنی تعداد تکرارها نیاز دارد .بنابراین ،هیچ
پارامتری برای مزارع و متغیرهای مختلف الزم نیست
تنظیم شود ( .)Minasny et al., 2007در تحقیاقی از
روشهای مربع التین ،تصادفی ،شبکه منظم ،فازی k-
 meansو چاردرخت جهات تعیاین نقاط نمونهبرداری
استفاده شد و روش نمونهبرداری چاردرخت بهعنوان
بهترین روش معرفی شد و بیان شد روش نمونهبارداری
چاردرخات طوری محل نقاط را از جامعه انتخاب کارده
اسات کاه توزیاع نمونهبرداری در هیستوگرام یکنواخات

نمونااهباارداری کنااارد-اسااتون کااه در ابتاادا الگااوریتم
نقشهبرداری یکنواخت نامیده میشد ،یک روش ترتیبای
است که نقاط نموناهبارداری را باهصاورت یکنواخات در
فضای مشخصه توزیع میکند (Ramirez-Lopez et al.,
) .2014روش کنارد-استون ،به این شر است که هنگام
انتخاب  nنمونه از مجموعه  Nنمونهای ،الگوریتم از پیادا
کردن دو نمونه که در دورتارین فاصاله از یکادیگر قارار
دارنااد ،شااروع م ایشااود و دو نمونااه از دادههااا را باارای
کالیبراسیون نگه میدارد .روش تا زمانی که تعداد ماورد
انتظار برای کالیبراسیون دادههاا باه دسات آیاد ،تکارار
میشود ( .)Ng et al., 2018بار اساام تحقیقاات ناگ و
همکاران ( ،)Ng et al., 2018روش نمونهبرداری کناارد-
استون در دادههای کوچکتر و دادههای بازرگ عملکارد
بهتری نسبت به روشهای نموناهبارداری مکعاب التاین
مشروط و خوشهبندی  k-meansداشت .از آنجا کاه ایان
الگااوریتم در دادههااای کوچااکتر و دادههااای بزرگتاار
عملکرد بهتری دارد ،میتواند از برخی خصوصیات خااک
اعتبارسنجی خوبی داشته باشد و ممکن اسات در ساایر
خصوصیات خاک اعتبارسنجی ضعیفی داشته باشد ( Ng
 .)et al., 2018طر کلی این روش نمونهبرداری در شکل
 11نشان داده شده است.

شکل  -11طرح کلی روش نمونهبرداری کنارد-استون (Brus,
).2019
Figure11. Kennard-Stone Sampling (Brus, 2019).

نمونهبرداری واریانس چاردرخت

2

مکبرتنی و همکاران ( )McBratney, 2013نمونهبرداری
واریانس چاردرخت را معرفی کردند ( Minasny et al.,
 .)2007الگوریتم واریانس چاردرخت برای نمونهبرداری
در یک منطقه با اطالعات کمکی یا ثانویه پیشنهاد شده
که کوواریانس 3متغیر کمکی ثابت نیست .این الگوریتم
بر پایه روش تجزیه چاردرخت است .اصطال چاردرخت
1. Kennard-Stone Sampling, KSS
1 . Variance Quadtree algorithm, VQT
3. Covariance

4. Non-parametric
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 شاهد نمونهبرداری، درحالیکه در روشهای دیگر.است
بیشتر یا کمتار در بعضای از قسمتهای هیستوگرام و یا
Taghizadeh Mehrjerdi, ( بهنوعی اریاب وجود دارد
12  طر کلی این روش نمونهبرداری در شکل.)2015
.نشان داده شده است
مقایسه روشهای نمونهبررداری و بسرتههرای مرورد

استفاده شر مختصری از روشهای ذکر شاده و بساته

 طرح کلی روش نمونهبرداری واریانس چاردرخت-12 شکل

.)Minasny et al., 2007(
مورد استفاده در طر نمونهبرداری به ترتیب در جادول
Figure 12. Variance Quadtree algorithm (Minasny
. ارائه شده است2  و جدول1
et al., 2007).
. مقایسه روشهای نمونهبرداری متفاوت در فضای جغرافیایی بهینه برای کالیبراسیون نقشههای رقومی خاک-1 جدول
Table 1. Comparison of different sampling designs in order to optimize geographic space for calibrating
digital soil map.
Samplig design
Regular grid
Spatial Coverage
Stratified
random
Fuzzy k-means
clustering
cLHS
Simple random
Grid
Cluster
Nested
Fuzzy C-Means
Kennard-Stone
Variance
Quadtree
algorithm

Sampling locations
independently selected
No
No

Transect

Application
condition
Homogeneous field
No
Environmental
information

Spatial
coverage
+++
+++

No

Accuray

Simplicity

Efficieny

++
++

+++
+++

+++
+++

+++

+++

++

+++

No

+

++

++

+

No
Yes
No
No
No
No
No

No
Homogeneous field
Homogeneous field
Access issues
Multiscale variation
No
No

+++
+
+++
+
+
+
++

+++
+
++
+
++
++
+

+++
+++
+++
+
++
++
++

+++
+
+++
++
++
+
+

No

No

+++

+++

+++

+++

No

No

Generally along
+
++
++
++
toposequence
. حمایت از روشهای متفاوت نمونهبرداری با افزایش تعداد نشانه+++  و++ ،+

+, ++, and +++ indicate the support from different sampling designs with increase in the number of signs

 بسته مورد استفاده در طرح نمونهبرداری-2 جدول
Table 2. Package used in sampling design
Sampling design
Regular grid sampling
Spatial Coverage Sampling
Stratified random
Fuzzy k-means

cLHS

Kennard-Stone
Random Simple
Grid
Cluster
Nested
Fuzzy C-Means
Variance Quadtree algorithm

Function
spsample
Spatial Coverage Plus Sample.R and Spatial In fill Sample.R
Spsample and strata
FKM
fanny
runFuzme
fkme
optimCLHS
getCriterion.cLHS
getCriterion.cLHS and Functions4SSA.R
ken.sto
SI_PointPairs.R
gs_mode, gs_rasterize, gs_zonal_raster, and gs_sample—though
Svytotal and svymean
Nested Sampling_v1.R and Nested Sampling_v2.R
Factoextra, cluster and fclust
knnLookup
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Package
sp
spcosa
Sp and sampling
Fclust
cluster
Fuzme
fuzme
Spsann
Clhs
cLHS.R
soil.spec
SDaA
GridSample
Mstage and survey
Nested Sampling
ppclust
SearchTrees
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کاربردیترین روش نمونهبرداری مورد استفاده هستند .از
نظر پوشش مکانی ،بهترین روش نمونهبرداری پوشش
مکانی است ،به دنبال آن نمونهبرداری شبکهای و
نمونهبرداری تصادفی طبقهبندیشده نیز میتوانند
پوشش مکانی خوبی داشته باشند .درحالیکه
نمونهبرداری خوشهای ،نمونهبرداری ترانسکت و
نمونهبرداری آشیانهای ،نمیتوانند پوشش مکانی خوبی را
تأمین کنند .بهعنوان یک روش طبقهبندی فضای
مشخصه ،فازی  k-meansنیز بهطور گستردهای برای
انتخاب نقاط نمونهبرداری و برای پوشش همه کالمهای
متغیرهای محیطی استفاده میشود .از نظر دقت و
کارآیی ،نمونهبرداری تصادفی طبقهبندیشده باالترین
دقت و صحت دارد و بهطور گسترده در مطالعات قبلی
استفادهشده است ،درحالیکه نمونهبرداری تصادفی ساده
پایینترین دقت را دارد .انتخاب نمونهبرداری تصادفی
ساده یک فرآیند تصادفی است و ممکن است کاربرد آن
به علت عدم اطمینان ،محدود شود .با توجه بهسادگی در
مراحل طراحی و پیادهسازی ،نمونهبرداری تصادفی ساده،
نمونهبرداری شبکهای و نمونهبرداری پوشش مکانی
سادهترین روشهای نمونهبرداری هستند که نیاز به
تالش کمتری دارند ،درحالیکه نمونهبرداری تصادفی
طبقهبندیشده ،نمونهبرداری ترانسکت و نمونهبرداری
آشیانهای پیچیدهتر هستند و اطالعات محیطی و
تغییرات مکانی را جمعآوری و تجزیه و تحلیل میکنند.
نمونهبرداری خوشهای پیچیدهترین روش است .در میان
روشهای نمونهبرداری مطالعه شده ،روش نمونهبرداری
مکعب التین مشروط و شکل بهینهسازی شده آن،
رایجترین روش استفاده شده و بسیار توصیه شده است و
نمونهبرداری تصادفی طبقهبندیشده و نمونهبرداری
پوشش مکانی بهعنوان کارآمدترین روشهایی که الگوی
نمونهبرداری را در فضای جغرافیایی بهینهسازی
میکنند ،معرفی شدهاند .ثابت شده است که ترکیبی از
روش مکعب التین و نمونهبرداری تصادفی ساده ،بهترین
گزینش است.

نتیجهگیری کلی
درحالیکه روش نمونهبرداری از پیش تعریف شده
میتواند یکراه آسان و کارآمد برای انجام کارهای
میدانی را فراهم کند ،این امر دور از چالش نبوده است.
در بسیاری از موارد ،زمانی که یک روش نمونهبرداری از
پیش تعیین شده در شرایط دنیای واقعی اعمال میشود،
ممکن است به علت مشکالت دسترسی و یا چالشهای
عملیاتی غیراجرایی باشد .شکی نیست که روشهای
نمونهبرداری میتوانند بهطور همزمان تغییرات فضای
جغرافیایی ،فضای مشخصه و ویژگیهای خاکی موردنظر
را مورد بررسی قرار دهند .در مورد شرایط استفاده،
نمونهبرداری تصادفی ساده و نمونهبرداری شبکهای در
مزارع کم و بیش یکنواخت و همگن و بهطور گسترده در
بررسیهای شناسایی اجمالی مورد استفاده قرار گیرد و
زمانی که اطالعات محیطی برای یک مزرعه در دسترم
نیست ،این دو روش بهراحتی انجام میشود و هنوز هم
بهطور معمول استفاده میشوند .نمونهبرداری شبکهای و
نمونهبرداری پوشش مکانی از آنجا که یک الگوی کامل
را در فضای جغرافیایی بهینهسازی میکنند ،زمانی که
اطالعات محیطی در دسترم نیست میتواند بکار گرفته
میشوند .برای نمونهبرداری تصادفی طبقهبندی شده،
اطالعات محیطی قابل دسترم از مزارع موردنیاز است.
نمونهبرداری خوشهای ،نمونهبرداری ترانسکت و
نمونهبرداری آشیانهای ،با اهدافی ویژه و در شرایط
ویژهای میتوانند بکار گرفته شوند .درصورتیکه
محدودیت دسترسی به نقاط نمونهبرداری وجود داشته
باشد ،نمونهبرداری خوشهای اتخاذ میشود .نمونهبرداری
ترانسکت در راستای یک ردیف پستی و بلندی گزینش
میشود و میتوان در مناطق کوهستانی و در طول ردیف
پستی و بلندی استفاده شود .نمونهبرداری آشیانهای
برای ثبت تغییرات چند مقیاسی بکار برده میشود و
بهعنوان یک روش مکمل برای درک تغییرات چند
متغیری عمل میکند .زمانی که مسئله دسترسی مورد
نظر است ،نمونهبرداری خوشهای و روش نمونهبرداری
مکعب التین مشروط ،با در نظر گرفتن هزینه،
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Abstract
There are innumerable challenges for digital soil mapping in the world full of change. One of these
challenges is the sampling method which plays an important role in providing appropriate
information for digital soil mapping and increasing its efficiency. Sampling method efficiency,
with considering the number of samples, space changes, and cost, is a way to identify a set of
scattered sampling locations in geographical space that have good location coverage of features. A
good space coverage of features ensures accurate estimation of regression parameters and it makes
effective spatial interpolation. In soil evaluation, the number of samples collected is limited by time
and cost. Also, lack of roads, dense vegetation, and rugged terrain are caused more restrictions
when visiting the area. These deficiencies lead to the use of stronger sampling methods. Methods
that can provide a good description of space changes of soil and its features to reduce the number
of samples, time, and cost are needed. So that it supports the final quality of the maps. Here are
checked several methods of statistical sampling and geometric that optimize the geometric
sampling pattern in geographical space. The strengths and weaknesses these methods considering
spatial coverage, simplicity, accuracy, and efficiency briefly expressed. The results showed in
terms of accuracy and efficiency; classified random sampling has the highest accuracy and has
been widely used. In terms of spatial coverage; spatial coverage sampling is the best method. Due
to the simplicity in the design and implementation stages; Simple random sampling, network
sampling, and spatial sampling are the simplest sampling methods. Among the sampling methods
studied, the Latin conditional sampling method is the most common method. It is widely used and
recommended, and stratified random sampling and spatial sampling are the most efficient methods
that optimize the sampling pattern in geographical space.
Keywords: Classical Sampling, Geometric Sampling, Statistical Sampling
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