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 “Munceşte pentru a deveni, nu pentru a obţine.” 

Confucius 

CUVÂNT ÎNAINTE 

Prezenta teză propune o nouă metodă de cartografiere digitală a solurilor, 

demonstrând că aceasta reprezintă o alternativă viabilă la procedurile convenţionale, dar şi 

la procedurile digitale existente de cartografiere a solurilor, fapt demonstrat în predicţia 

tipurilor şi subtipurilor de sol la scară mare, dar şi în modelarea hărţilor tipurilor de sol la 

scară mijlocie şi mică.  

După analiza detaliată a cercetărilor publicate în acest domeniu, subliniem noutatea 

acestei abordări de cartografiere a solurilor, nu doar la nivel naţional, ci şi internaţional. 

Această teză se adresează cercetătorilor din domeniu şi organismelor abilitate de 

cartografiere a solurilor, şi poate reprezenta o iniţiativă în sensul aplicării operaţionale a 

metodelor digitale pentru cartografierea solurilor. De asemenea, teza se adresează cadrelor 

didactice şi studenţilor, ca un exemplu de aplicare a sistemelor informatice geografice şi a 

teledetecţiei pentru cartografierea elementelor naturale, în acest caz fiind vorba de sol. 

Teza este structurată în trei părţi şi şapte capitole, prima parte tratând aspecte 

teoretico-metodologice şi conţinând primele două capitole, introducerea şi prezentarea 

metodologiei orientată-obiect de clasificare a tipurilor de sol utilizând Random forests. 

Partea a doua prezintă studiile de caz şi este constituită din trei capitole, fiecare ilustrând 

aplicarea metodologiei prezentate în capitolul 2, la o anumită scară de lucru (scară mică, 

mijlocie şi mare). Partea a treia este constituită din capitolele finale ale tezei şi anume 

discuţiile şi concluziile. Teza are 192 de pagini, cuprinde 50 de figuri, 37 de tabele şi 363 

de referinţe bibliografice. 

Pentru realizarea tezei de doctorat îi sunt recunoscător, în primul rând domnului 

profesor coordonator dr. Petru Urdea şi domnului conf. dr. Drăguţ Lucian. În plus, doresc 

să mulţumesc colectivului Departamentului de Geografie de la Universitatea de Vest din 

Timişoara şi colectivului Oficiului pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timişoara. În 

mod deosebit, multă recunoştinţă adresez familiei, care mi-a oferit un mediu cald şi liniştit, 

fără de care îndeplinirea scopurilor ar fi devenit mult mai dificilă. 
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Abstract 
Prezenta teză şi-a propus dezvoltarea unei metodologii orientată-obiect de predicţie 

şi clasificare a tipurilor de sol, utilizând metoda Random forests şi variabile digitale de 

mediu care ilustrează factorii de formare și dezvoltare a solurilor: condiţiile climatice, 

învelișul biogeografic, relieful şi materialul parental. 

Metodologia orientată-obiect utilizând metoda Random forests constă în mai mulţi 

paşi, de la derivarea variabilelor digitale de mediu, reprezentând factorii de formare a 

solului, cuantificarea influenţei variabilelor de mediu asupra variaţiei tipurilor sol, 

segmentarea variabilelor digitale de mediu cu algoritmul multi-resolution segmentation, 

clasificarea obiectelelor rezultate, în final acurateţea fiecărei clasificări fiind evaluată pe 

baza eşantioanelor de control. 

Pentru stabilirea metodei optime de cartografiere digitală, acestea au fost aplicate 

pentru predicţia tipurilor şi subtipurilor de sol la scară mare şi pentru modelarea hărţilor 

tipurilor de sol la scară mijlocie şi mică, rezultatele fiind comparate cu rezultatele obţinute 

prin alte două metode: clasificarea tipurilor de sol bazată pe pixel utilizând metoda 

Random forests şi metodologia SoLIM. 

Rezultatul principal al acestei teze este demonstrarea faptului că analiza orientată-

obiect este o metodă validă și benefică pentru cartografierea digitală a solurilor, 

metodologiile propuse orientate-obiect producând distribuţii geografice ale tipurilor de sol 

similare cu cele surprinse pe hărţile convenţionale, care ilustrează tipurile de sol într-o 

manieră discretă şi contiguă, reprezetând probabil mai bine modul în care pedologii percep 

și cartează învelişul de sol. 

O altă concluzie a studiului este că metodologiile propuse, cea orientată-obiect 

utilizând Random forest şi cea bazată pe cunoştinţele expertului, au produs rezultate 

superioare metodelor bazate pe pixel. În plus, ca în multe studii din domeniul teledetecţiei, 

clasificările realizate prin metodele bazate pe pixel au produs un nedorit efect de „sare şi 

piper”, spre deosebire de cele orientate-obiect. Astfel metodologiile orientate-obiect 

reprezintă o alternativă viabilă la metodologiile bazate pe pixel (ex. SoLIM sau Random 

forests), pentru cartografierea tipurilor şi subtipurilor de sol. 

 

Cuvinte cheie: cartare digitală a solurilor; analiză orientată-obiect; tip de sol; Random 

forest; model digital de elevaţie; variabile geomorfometrice; imagini satelitare. 
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Partea I-a. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 

Cap. 1. Introducere 

1.1. Solul – obiect al cartografierii pedogeografice 

Solul este o resursă importantă a Pământului, având un rol esenţial în menţinerea 

stării de echilibru a mediului înconjurător, susţinând viaţa, creşterea plantelor, fiind 

regulator al rezervelor de apă, filtru împotriva substanţelor toxice, habitat pentru 

nenumărate organisme, suport pentru construcţii, sursă de materii prime, etc. (Dobos, 

Hengl, 2009). Înțelegerea naturii și distribuției spațiale a proprietăților sau tipurilor solului 

este necesară pentru luarea deciziilor corecte cu privire la resursele pedologice, și pentru 

rezolvarea problemelor legate de securitatea alimentară, schimbările climatice globale, 

precum și alte probleme globale de mediu sau economice (Arrouays et al., 2014). 

Din punct de vedere pedogeografic, solul este un corp tridimensional natural,  

care s-a format la suprafața Pământului, prin interacţiunea a cel puțin cinci factori 

pedogenetici (climă, organisme, relief, material parental și timp) (Schaetzl, Anderson, 

2005). Factorii menţionaţi au fost identificaţi şi prezentaţi pentru prima dată de V. V. 

Dokuceaev, spre sfârşitul secolului al XIX-lea (1883), ca fiind principalii factori 

pedogenetici. 

V. V. Dokuceaev este cel care a pus bazele pedologiei moderne, susţinând că solul 

este o funcţie a factorilor de mediu şi sugerând că în condiţii similare de mediu se 

formează soluri similare (Zhan et al., 2005). În plus, V. V. Dokuceaev susţine că prin 

studierea detaliată şi aprofundată a acestor factori poate fi predicţionată natura şi distribuţia 

solurilor (Zhan et al., 2005). Mai târziu, Jenny (1941) publică o altă lucrare de bază pentru 

pedologia modernă, în care evidenţiază relaţiile funcţionale dintre proprietăţile solului şi 

factorii de mediu. 

1.2. Cartografierea convenţională a solurilor 

Inventarierea solurilor se realizează prin cartografiere pedologică, realizată prin 

examinarea, descrierea și clasificarea solurilor în teren și delimitarea lor pe hartă, pe baza 

observaţiilor asupra factorilor de mediu (Soil Survey Staff, 1993). 

Stănila şi Parichi (2001) descriu în detaliu metoda convențională de cartografiere a 

solurilor care presupune mai multe faze: faza pregătitoare, faza de teren, faza de 

cartografiere a solurilor, faza de laborator şi faza de birou.  

Hărţile tipurilor de sol sunt de obicei rezultatul principal al cartografierii resursei de 

sol, prezentate ca hărți poligonale, cu descrierea aferentă a solurilor. Acest tip de 
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informație este esenţial pentru scopuri practice, cum ar fi evaluarea potenţialului agricol 

sau luarea deciziilor în legătură cu protecția mediului sau amenajarea teritoriului (Rossiter, 

2004). Hărțile tipurilor de sol prezintă de asemenea o mare importanţă ca date de intrare în 

abordări de cartografiere digitală a proprietăţilor solurilor (Wilson et al., 2014), fiind 

utilizate în diverse studii, cum ar fi cartografierea şi estimarea carbonului organic din sol, 

cartografierea la scară mare a materiei organice din sol, cartografierea riscului de eroziune 

a solului sau estimarea şi predicţia texturii solului. 

1.3. Cartografierea digitală a solurilor 

Studiile recente sublinează faptul că, atât metodele de cartografiere cât şi 

informațiile pedologice existente la nivel mondial nu mai sunt adecvate, metoda 

convenţională bazată pe descrierea profilului de sol, clasificarea solurilor și extrapolarea 

lor utilizând modelul conceptual dezvoltat de pedologi, nemaiputând răspunde noilor 

cerințe ale comunității de utilizatori (Boettinger et al., 2010). Metodele convenționale de 

cartografiere a solurilor implică prea multe resurse, atât materiale cât şi de timp, pentru a fi 

rentabile în cartografierea şi actualizarea solurilor la rezoluţii mari sau pe suprafeţe întinse, 

modelele obţinute prin aceste metode fiind calitative, complexe și foarte rar documentate 

în mod obiectiv şi clar (McKenzie, Ryan, 1999; Boettinger et al., 2010). 

În ultimele decenii, datorită dezvoltării accelerate a tehnologiilor de achiziţie a 

datelor, precum şi a programelor de prelucare şi analiză a datelor geospaţiale, a fost 

dezvoltată o disciplină nouă, cartografierea digitală a solurilor (Digital Soil Mapping - 

DSM), aceasta reprezentând un cadru adecvat pentru producerea digitală a hărților detaliate 

ale solurilor prin predicţia proprietăților sau tipurilor, pe baza relațiilor cantitative cu 

factorii de mediu (McBratney et al., 2003). Cartografierea digitală a solurilor a evoluat ca 

o disciplină care îmbină observaţiile empirice din teren, cele din laborator și datele cu 

privire la factorii de mediu, cu metode cantitative pentru predicţia distribuţiei spațiale a 

solurilor, la diferite scări spațiale și temporale (Boettinger et al., 2010). 

Grupul Internaţional de Cartografiere Digitală a Solurilor defineşte cartografierea 

digitală a solurilor sau cartografierea predictivă a solurilor, ca “procesul de creare şi 

populare a unei baze de date georeferenţiată a solurilor, generată la o anumită rezoluţie 

spaţială, prin utilizarea observaţiilor din teren şi/sau laborator şi a relaţiilor cantitative 

dintre sol şi mediul înconjurător” (Lagacherie, McBratney, 2007). 

În contextul sistemelor informatice geografice (SIG), mediul înconjurător este 

reprezentat, în principal, sub forma modelelor digitale de elevaţie, a variabilelor derivate 
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din acestea şi a imaginilor produse prin teledetecţie. Aceste variabile sunt expresia digitală 

a factorilor de mediu care guvernează formarea şi dezvoltarea solului, fiind denumite 

variabile digitale de mediu sau variabile predictoare. 

Ideea de bază a cartării digitale este reprezentată de corelaţia dintre sol (tipuri sau 

proprietăţi) şi variabilele digitale de mediu, pe baza căreia se realizează predicţia utilizând 

diverse metode. Astfel, cartografierea digitală oferă câteva avantaje: relaţiile dintre sol şi 

factorii de mediu sunt definite cantitativ; variabilele digitale de mediu permit predicţia pe 

întreg arealul de studiu; uşurinţa actualizării modelului predictiv şi a predicţiei atunci când 

noi informaţii devin disponibile (Mckenzie, Gallant, 2006). Cele mai multe abordări de 

cartografiere digitală a solurilor sunt bazate pe crearea unui model numeric care să 

relaţioneze observaţiile empirice asupra solului cu factorii de mediu, modelul fiind apoi 

aplicat pe variabilele digitale de mediu care permit ca predicţia să fie realizată pe întreg 

arealul de studiu (Minasny, McBratney, 2015). În figura 1.1 sunt ilustraţi paşii urmaţi într-

o abordare standard de cartografiere digitală a solurilor. 

 
Fig. 1.1. Paşii unei abordări standard de cartografiere digitală a solurilor.1 

Cartografierea predictivă a tipurilor de sol prezintă două abordări fundamentale, 

cea bazată pe date (Data-driven) şi cea bazată pe cunoştinţele expertului (Knowledge-

based sau Expert-driven). Abordările bazate pe date sunt abordările în care relaţiile dintre 

                                                
1 după MACMILLAN, R. A., 2008, Experiences with applied DSM: protocol, availability, 
quality and capacity building, In: HARTEMINK, A. E., MCBRATNEY, A., 
MENDONCA-SANTOS, M. L. (ed.), Digital soil mapping with limited data,  Springer, pp. 
113-135., cu modificări 
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sol şi variabilele digitale de mediu sunt cuantificate de către metoda utilizată, pe baza 

datelor de intrare. În cazul abordărilor bazate pe cunoştinţele expertului, relaţiile dintre sol 

şi variabilele de mediu sunt definite de către expert. 

1.4. Analiza orientată-obiect în cartografierea digitală a solurilor 
Solul este un element natural conceptualizat ca un câmp continuu care poate fi 

reprezentat în mediul digital, atât sub formă vectorială, proprietăţile sau tipul solului fiind 

reprezentate la nivel de poligon, cât şi raster, proprietăţile sau tipul solului fiind 

reprezentate la nivel de pixel. Toate abordările de cartografiere digitală, prezentate în 

detaliu în teză, utilizează abordarea raster, bazată pe pixel, predicţionând tipul de sol în 

fiecare celulă a rasterului.  

Abordările bazate pe pixel au fost criticate în mai multe studii din domenii conexe 

cartografierii solurilor. Deşi studiile care abordează digital mediul natural ca analiza 

reliefului, a vegetaţiei, a solurilor, etc., utilizează date de intrare cu distribuţie spaţială, iar 

predicţiile sunt realizate în context geo-spaţial, Fisher (1997) argumentează că pixelul nu 

are la bază concepte spaţiale, nereprezentând un obiect geografic real. Blaschke şi Strobl 

(2001) argumentează că analiza statistică a pixelilor nu reprezintă în mod adecvat 

conceptul de unitate de peisaj. Drăguţ şi Blaschke (2006) afirmă că relațiile topologice de 

vecinătate și incluziune sau informaţiile cu privire la forma obiectului de care un pixel 

aparține nu sunt incluse într-o analiză multivariată bazată pe pixeli. MacMillan și colab. 

(2000) consideră că clasificarea bazată pe pixeli a unităţilor de relief conține un nivel 

nedorit de complexitate și fragmentare spațială, iar Blaschke et al. (2014) afirmă că deseori 

clasificările bazate pe pixel au un aspect pestriţ, chiar și după aplicarea unei proceduri de 

filtrare sau netezire. 

Datorită celor menţionate mai sus, în acest studiu ne-am propus o abordare discretă 

a învelişului de sol. O abordare relativ nouă a analizei discrete, care depăşeşte unele din 

limitările metodelor bazate pe pixel, este analiza imaginilor bazată pe obiect (object based 

image analysis – OBIA), denumită şi analiza orientată-obiect (object oriented analysis - 

OOA) sau analiza geografică a imaginilor bazată pe obiect (geographic object based image 

analysis – GEOBIA). 

Analiza imaginii bazată pe obiect presupune crearea unor segmente/obiecte/ 

poligoane prin gruparea pixelilor cu valori similare, prin diferiţi algoritmi de segmentare, 

fiecare obiect presupunând maximizarea atât a omogenităţii interne, cât şi a eterogenităţii 

faţă de obiectele vecine (Baatz, Schäpe, 2000). Printre avantajele analizei orientată-obiect, 
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Drăguţ și Eisank (2011) afirmă că obiectele obținute prin segmentarea imaginilor includ în 

definiţia lor conceptele de omogenitate, scară, autocorelație spațială, anizotropie și 

nonstaționaritate. 

Acest cadru a fost dezvoltat iniţial pentru analiza digitală a imaginilor obţinute prin 

teledetecţie, aplicarea acestuia în domeniul analizei geomorfometrice fiind realizată recent, 

dovedindu-se a fi o tehnică de succes pentru delimitarea și clasificarea formelor de relief. 

În ştiinţa solului este general acceptat faptul că există corelaţii puternice între 

formele de relief şi învelişul de sol, acesta din urmă fiind reprezentat prin metoda 

convenţională de cartografiere sub forma unităților taxonomice de sol. Seriile distincte şi 

repetabile de unități taxonomice de sol s-au format prin procese pedogenetice care 

operează cu diferite intensităţi de-a lungul perioadei de formare a solului (Pennock, Corre, 

2001). Unitățile taxonomice de sol sunt obiectele fundamentale ale cartografierii 

convenționale a solului, care are ca scop delimitarea lor prin stratificarea peisajului, pe 

baza diferitelor surse de date (Soil Survey Staff, 1993).  

În mediul digital, datele obţinute prin teledetecție și variabilele geomorfometrice 

pot fi utile pentru segmentarea peisajelor în unități omogene (Minár, Evans, 2008; 

MacMillan, Shary, 2009; Mulder et al., 2011), pentru care învelişul de sol poate fi evaluat 

prin metode clasice sau avansate de eşantionare (Mulder et al., 2011). Pentru delimitarea 

elementelor de teren care pot avea relevanţă pentru analiza distribuţiei spaţiale a solului, 

Möller et al. (2008) susțin că analiza bazată pe obiect a variabilelor geomorfometrice ar 

putea fi o abordare promițătoare. Zawadzka et al. (2015) au demonstrat că gruparea 

obiectelor omogene obținute prin segmentarea modelului digital de elevaţie (Drăguţ, 

Eisank, 2012) este o metodă viabilă pentru delimitarea componentelor fiziografice pentru a 

fi utilizate în baza de date sol-teren (SOTER). În plus, putem constata o foarte mare 

similaritate între scopul analizei bazată pe obiect şi afirmaţia susţinută de Hudson (1992), 

că limitele unităţilor de sol sunt de obicei trasate în aşa fel încât în interiorul arealelor 

delimitate, factorii de formare a solului sunt omogeni (același relief, material parental, 

hidrologie, etc.). 

În ciuda argumentelor prezentate, există puţine încercări de valorificare a tehnicilor 

de segmentare a variabilelor geomorfometrice sau a imaginilor satelitare în cartografierea 

digitală a solurilor. MacMillan et al. (2000) susțin că există un interes tot mai mare pentru 

dezvoltarea unor proceduri automate de stratificare şi clasificare a peisajului în entități 

spațiale de sol sau relief, cu scopul de a înlocui procedurile manuale existente.   
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Analiza bazată pe obiect a început recent să fie utilizată în abordări care au ca 

obiect de studiu solul, fiind demonstrată utilitatea acesteia pentru îmbunătăţirea înţelegerii 

proceselor pedogenetice, pentru crearea unor scheme de eşantionare echilibrate sau pentru 

îmbunătăţirea hărţilor existente de soluri. Dintre studii amintim Brodsky şi Boruvka 

(2006), Möller et al. (2008), Drăguț et al. (2009), Kringer et al. (2009), Häring şi Schröder 

(2010), Möller et al. (2012; 2009) şi Wilson et al. (2014). 

Pe baza rezultatelor promiţătoare obţinute în cadrul unui proiect de cercetare, în 

care am utilizat analiza geografică orientată-obiect pentru eficientizarea procesului de 

eşantionarea a solurilor (Drăguţ, Dornik, in press), a apărut şi ideea de a aplica acest tip de 

analiză pentru realizarea hărţilor de soluri. Este evident că potenţialul mare al utilizării 

analizei orientată-obiect în combinaţie cu variabile geomorfometrice şi/sau imagini 

satelitare pentru cartografierea digitală a solurilor nu a fost demonstrat, aceasta putând 

reprezenta un important suport tehnic pentru pedologi. Nu există până în acest moment, în 

cadrul cartografierii digitale a solurilor, o metodologie bazată pe obiect având ca scop 

delimitarea unor entităţi spaţiale, pe baza variabilelor geomorfometrice şi/sau imaginilor 

satelitare, şi clasificarea lor ulterioară în tipuri de sol. 

1.5. Obiectivele şi ipoteza studiului 

Obiectivul principal al prezentei teze este dezvoltarea unei metodologii orientată-

obiect pentru delimitarea şi clasificarea tipurilor de sol pe baza variabilelor digitale de 

mediu care ilustrează factorii de formare și dezvoltare a solurilor: condiţii climatice, înveliș 

biogeografic, relief şi material parental.  

Obiective secundare 

1. Aplicarea metodologiei dezvoltate pentru predicţia tipurilor şi subtipurilor de sol la 

scară mare. 

2. Aplicarea metodologiei dezvoltate pentru modelarea hărţilor tipurilor de sol la scară 

mijlocie şi mică. 

3. Dezvoltarea la scară mică a unei metodologii orientate-obiect pentru clasificarea 

tipurilor de sol pe baza cunoştinţelor expertului. 

4. Compararea rezultatelor obţinute prin metodologia propusă cu două metode utilizate în 

cartografierea digitală a solurilor: clasificarea tipurilor de sol bazată pe pixel utilizând 

metoda Random forests şi metodologia SoLIM. În plus faţă de aceste metode, la scară 

mică, rezultatele vor fi comparate şi cu cele obţinute prin metodologia orientată-obiect 

pentru clasificarea tipurilor de sol pe baza cunoştinţelor expertului. 
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Ipoteza prezentei teze este că metodologia propusă bazată pe obiect pentru predicţia 

şi clasificarea digitală a tipurilor de sol, reprezintă o alternativă viabilă la procedurile 

convenţionale de cartografiere a solurilor, având avantajul rapidităţii şi a costurilor 

materiale scăzute. De asemenea, metoda orientată-obiect poate reprezenta o alternativă 

superioară la abordările bazate pe pixel.  

Cap. 2. Metodologia orientată-obiect de clasificare a tipurilor de 

sol utilizând Random forests 

Primul pas al metodologiei propuse constă în derivarea variabilelor digitale de 

mediu reprezentând factorii de formare a solului (relief, climă, factorul biotic, materialul 

parental). Variabilele sunt apoi intersectate cu baza de date a eşantioanelor de sol, metoda 

Random forests fiind aplicată pentru cuantificarea influenţei variabilelor digitale de mediu 

asupra variaţiei tipurilor de sol. Variabilele care influenţează în cea mai mare măsură 

variaţia tipurilor de sol sunt identificate şi folosite ulterior în procesul de segmentare. 

Variabilele de mediu identificate sunt segmentate cu algoritmul multi-resolution 

segmentation, obiectele rezultate fiind ulterior clasificate utilizând aceaşi metodă în tipuri 

de sol. Procesul de segmentare şi clasificare se repetă în mod iterativ, pentru optimizarea 

parametrilor segmentării şi a clasificării, acurateţea fiecărei clasificări fiind evaluată pe 

baza eşantioanelor de control. În final, se obţine harta optimizată a tipurilor de sol. Schema 

logică a metodologiei propuse orientată-obiect pentru cartografierea digitală a tipurilor de 

sol este ilustrată în figura 2.1. 

2.1.Variabile de mediu  

În literatura de specialiate au fost propuse numeroase variabile care descriu mediul 

înconjurător, fiind încadrate mai multor categorii: geomorfometrice, hidrologice, topo-

climatologice, indici de vegetaţie, variabile reprezentând materialul parental, etc. 

Variabilele geomorfometrice reprezentând relieful au fost derivate din modelul 

digital de elevaţie (digital elevation model – DEM). Întrucât este un model matematic, de 

pe un model digital de elevaţie pot fi obținuțe diverse variabile geomorfometrice, prin 

aplicarea formulelor de calcul într-o fereastră de analiză. 

În acest studiu, variabilele geomorfometrice au fost derivate utilizând două 

programe gratuite: SAGA GIS şi Landserf 2.3. Indicii de vegetaţie şi variabilele 

reprezentând materialul parental au fost derivate utilizând programul ArcMap 10. 
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Fig. 2.1. Schema logică a metodologiei propuse orientată-obiect de cartografiere digitală a tipurilor de sol. 

2.2. Cuantificarea influenţei variabilelor digitale de mediu 

Cuantificarea influenţei variabilelor digitale de mediu ajută la înţelegerea şi 

elucidarea cauzelor care explică variaţia fenomenului analizat, în cazul de faţă oferind 

indicii asupra factorilor de mediu care au dus la formarea şi dezvoltarea tipurilor de sol. În 

acest studiu, fiind propusă o metodologie orientată-obiect care presupune segmentarea 

uneia sau mai multor variabile digitale de mediu, cuantificarea influenţei acestora este 

esenţială pentru stabilirea variabilelor care urmează a fi segmentate.  

În prezentul studiu a fost utilizată metoda Random forests (RF), Pahlavan Rad et al. 

(2014), Brungard et al. (2015) şi Barthold et al. (2013) recomandând utilizarea acesteia în 

cartografierea digitală a tipurilor de sol deoarece acurateţea rezultatelor este superioară în 

comparaţie cu alte metode. Breiman (2001) introduce metoda Random forests, 

argumentând utilitatea ei atât în scopul clasificării propriu zise cât şi în scopul cuantificării 

influenţei variabilelor predictoare.  

Metoda randomForest din programul R a fost aplicată pe baza de date a 

eşantioanelor de sol, fiecare înregistrând următoarele informaţii: variabila dependentă, în 

acest studiu tipul/subtipul de sol şi valorile variabilelor digitale de mediu. Rezultatul este 

reprezentat de lista variabilelor de mediu, cu valorile medii şi pe tip/subtip de sol ale 

scăderii medii a acurateţii şi a criteriului Gini. În acest studiu am utilizat, ca şi criteriu 

principal, scăderea medie a acurateţii pentru stabilirea gradului de influenţă a variabilelor 

de mediu în explicarea variaţiei tipurilor/subtipurilor de sol. 
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2.3. Analiza orientată-obiect 

Metodologia orientată-obiect pentru clasificarea tipurilor de sol a fost dezvoltată în 

programul eCognition Developer, versiunea 8.9, sub forma unui set de reguli (rule set), 

care cuprinde mai mulţi paşi: segmentarea, selectarea eşantioanelor pentru calibrarea 

metodei şi clasificarea obiectelor. 

Aspecte teoretice privind segmentarea 

Primul şi cel mai evident criteriu al succesului unei abordări orientată-obiect este 

realizarea unei segmentări corespunzătoare a arealului, care să creeze obiecte adecvate şi 

semnificative (Hofmann et al., 2011), în cazul nostru fiind vorba de unităţi de sol. 

Am folosit algoritmul multiresolution segmentation (MRS), acesta fiind cel mai 

utilizat algoritm de segmentare. În plus, Van Niekerk (2010) susţine că algoritmul MRS 

este sensibil la discontinuităţile morfologice, în comparaţie cu alte două metode. Abilitatea 

de a identifica discontinuitățile morfologice este un important avantaj pentru delimitarea 

entităților spațiale naturale, ca de exemplu forme de relief sau unităţi de sol (Fig. 2.2). 

 
Fig. 2.2. Exemplu de segmentare a reliefului cu algoritmul MRS: Valea Mureşului, 

între localităţile Dobra şi Şoimuş. 

Baatz, Schäpe (2000) dezvoltă algoritmul multiresolution segmentation care 

foloseşte tehnica numită fuzionarea regiunilor, începând cu asumpția că fiecare celulă a 

rasterului reprezintă un obiect (regiune). Pe baza criteriilor de omogenitate locală, care 

descriu similaritatea dintre două obiecte, algoritmul MRS combină pixeli sau celule 

contigue spațial, pentru crearea obiectelor, clasificarea fiind realizată ulterior pe obiectele 

rezultate. Fiecare posibilă fuzionare primeşte un grad de potrivire, iar fuzionarea se 

produce doar dacă gradul de potrivire este mai mic decât pragul stabilit de omogenitate, 

acest prag fiind denumit parametru de scară (SP) (Baatz, Schäpe, 2000).  
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În analiza orientată-obiect, scara este relaționată cu mărimea obiectelor, care poate 

fi modificată prin modificarea parametrului de scară. Pentru identificarea obiectivă a 

parametrilor de scară potriviţi pentru segmentare am utilizat instrumentul Estimation of 

Scale Parameter (ESP) (Drǎguţ et al. (2010; 2011; 2014). Unul din rezultatele 

instrumentului ESP este reprezentat de graficul relaţiei dintre parametrii de scară, valorile 

varianţei locale şi valorile ratei de modificare a varianţei locale, prin interpretarea vizuală a 

graficului selectându-se parametrii de scară cei mai potriviţi pentru realizarea segmentării. 

Aspecte teoretice privind clasificarea 

A doua componentă esenţială a unei abordări orientată-obiect şi, de asemenea, a 

cartografierii solurilor este clasificarea, definită ca procesul de atribuire a unei categorii 

predefinite fiecărei entităţi spaţiale delimitate (Qi et al., 2006). 

Random forests este o tehnică statistică eficace de modelare şi predicţie, dezvoltată 

de Breiman (2001) ca o extensie a metodei CART (Classification and Regression Trees). 

Metoda Random forests se bazează pe crearea unor combinaţii de arbori de clasificare, 

fiecare arbore fiind construit pe baza unei selecţii independente şi aleatorii de variabile 

predictoare şi eşantione, toți arborii având aceeași distribuție (Breiman, 2001). 

Metoda RF are performanțe ridicate de predicţie, nu este sensibilă la potrivirea 

exagerată a datelor (overfitting), nu influenţează datele, prezintă varianţă scăzută şi este 

robustă la zgomotele prezente în datele de intrare (Breiman, 2001; Díaz-Uriarte, De 

Andrés, 2006). Din aceste motive, mai multe studii au folosit şi au demonstrat utilitatea 

acestei metode pentru cartografierea digitală bazată pe pixel a tipurilor de sol, utilizând 

variabile digitale de mediu (Roecker et al., 2010; Stum et al., 2010; Barthold et al., 2013; 

Pahlavan Rad et al., 2014; Brungard et al., 2015). 

Descrierea setului de reguli 

Primul pas al analizei orientată-obiect este reprezentat de identificarea scărilor 

potrivite pentru segmentarea variabilelor digitale de mediu. Variabilele sunt segmentate 

utilizând instrumentul ESP, din interpretarea vizuală a graficului fiind identificate şi 

extrase scările cele mai potrivite pentru segmentare.  

Utilizând o metodă de clasificare supervizată, aceasta necesită selectarea 

eşantioanelor pentru calibrare şi evaluare a acurateţii clasificării. Astfel, al doilea pas este 

reprezentat de împărţirea bazei de date a eşantioanelor de sol în două subseturi de date, 

utilizând metoda aleatorie proporţională stratificată: 70% pentru calibrarea metodei de 

clasificare şi 30% pentru evaluarea acurateţii clasificării. Metoda aleatorie proporţională 
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stratificată a fost aleasă pentru a asigura similaritatea dintre distribuţia tipurilor de sol din 

cele două subseturi de date şi distribuţia din baza de date a eşantioanelor de sol. 

Al treilea pas este reprezentat de segmentarea variabilelor cu primul parametru de 

scară identificat, eşantioanele fiind reprezentate de obiectele care conţin cel puţin un profil 

de sol. Pentru evitarea incertitudinilor care ar rezulta dacă un obiect ar conţine două sau 

mai multe eşantioane de sol, aceste obiecte sunt resegmentate iterativ, la fiecare iteraţie 

parametrul de scară fiind diminuat cu o unitate. Se obţine o segmentare a arealului în 

obiecte (unităţi de sol) care conţin cel mult un eşantion de sol, în acest fel asigurându-se şi 

păstrarea în întregime a bazei de date iniţiale a eşantioanelor de sol. 

Următorul pas este reprezentat de selectarea eşantioanelor de calibrare, acestea 

fiind obiectele care conţin eşantioanele de calibrare. Pe baza acestora, metoda RF, 

implementată în programul eCognition Developer versiunea 8.9, realizează o generalizare, 

clasificând toate obiectele de pe suprafaţa arealului în tipuri de sol. 

Metodologia propusă este una iterativă, iteraţiile având ca scop optimizarea 

parametrilor şi obţinerea unei clasificări cu acurateţe maximă, procesul de optimizare fiind 

aplicat atât pentru segmentare cât şi pentru clasificare. 

2.4. Evaluarea acurateţii 

La scară mare întrucât dispunem de date empirice, măsurate şi analizate în teren şi 

laborator cu privire la tipurile/subtipurile de sol, evaluarea acurateţii hărţilor este realizată 

cu privire la acuratețea generală (overall accuracy - OA), indicele kappa (kappa index of 

agreement), acurateţea producătorului (producer’s accuracy - PA) şi acurateţea 

utilizatorului (user’s accuracy - UA), utilizând eşantioanele de control. 

Acuratețea Generală reprezintă raportul dintre numărul cazurilor clasificate corect 

şi numărul total al cazurilor (Congalton, 1991). Indicele kappa reprezintă proporția 

concordanței dintre harta clasificată şi eşantioanele de control, fiind diferită de OA prin 

faptul că proporția concordanței obținută prin şansă este eliminată (Cohen, 1960). 

Acurateţea producătorului pentru o clasă este raportul dintre numărul probelor clasificate 

corect în acea categorie şi numărul total al probelor observate ca aparținând categoriei 

respective (Congalton, 1991). Acurateţea utilizatorului pentru o clasă este raportul dintre 

numărul probelor clasificate corect în acea categorie şi numărul total al probelor clasificate 

în categoria respectivă (Congalton, 1991). 

Pentru facilitarea interpretării rezultatelor şi a comparaţiilor dintre metode, am 

optat pentru analizarea clasificărilor după clasele de calitate în funcţie de valoarea indicelui 
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kappa, stabilite de Landis şi Koch (1977) (Tabelul 1). Atât din cauza lipsei unor standarde 

de evaluare a valorilor acurateţii producătorului şi utilizatorului, cât şi pentru facilitarea 

interpretării rezultatelor şi a comparaţiilor dintre metode, am optat pentru analizarea 

valorilor acurateţii după aceleaşi clase prezentate în tabelul 2.1. 
Tabelul 2.1. Calitatea clasificării în raport cu valoarea indicelui kappa 

Kappa Calitatea clasificării 
< 0 Foarte slabă 

0 – 0,2 Slabă 
0,2 – 0,4 Acceptabilă 
0,4 – 0,6 Bună 
0,6 – 0,8 Foarte bună 
0,8 - 1 Excelentă 

La scară mică şi mijlocie, întrucât nu dispunem de date empirice cu privire la 

tipurile de sol, am extras manual o serie de eşantioane care reprezintă cazuri tipice ale 

tipurilor de sol, utilizând metoda propusă de Shi et al. (2004). Eşantioanele au fost extrase 

pe baza hărţii convenţionale a solurilor la scara 1:100.000, realizată şi publicată de Ianoş şi 

Puşcă (1998). Aceste eşantioane au fost împărţite în două subseturi de date şi utilizate 

pentru modelarea digitală a hărţilor, respectiv pentru evaluarea acurateţii acestora. 

Evaluarea acurateţii a fost realizată în două moduri: evaluarea pe baza eşantioanelor 

extrase de pe harta convenţională şi compararea cantitativă cu hărţile convenţionale 

existente ale tipurilor de sol. 

Evaluarea pe baza eşantioanelor de control extrase de pe harta convenţională este 

realizată cu privire la acuratețea generală, indicele kappa, acurateţea producătorului şi 

acurateţea utilizatorului. 

Pentru compararea cantitativă cu hărţile convenţionale existente am utilizat 

programul Map Comparison Kit, versiunea 3, raportându-ne la următorii indici de 

comparaţie: similaritatea generală şi indicele de similaritate kappa. Similaritatea generală 

exprimă în procente suprafaţa care coincide între harta realizată digital şi harta de referinţă. 

Indicele kappa reprezintă procentul estimat al concordanței dintre cele două hărţi, fiind 

corectat prin calcularea fracţiunii concordanței rezultate din clasificarea aleatorie a tuturor 

celulelor din ambele hărţi (Visser, De Nijs, 2006).  
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Partea a II-a. STUDII DE CAZ 

Cap. 3. Modelarea hărţii tipurilor de sol la scară mică 

3.1. Arealul de studiu 

Pentru modelarea digitală a hărţii tipurilor de sol, la scară mică, am optat pentru un 

areal cu o suprafață de 28242 km2, care să prezinte diferite influențe climatice, de 

vegetație, o variație mare a materialului parental, și bineînțeles a reliefului. Astfel, 

metodologia a fost aplicată pe un areal din sud-vestul României, ce cuprinde partea sudică 

a Câmpiei de Vest, a Dealurilor de Vest, Munții Banatului, grupa montană Retezat-

Godeanu, Munții Poiana Ruscă și latura sudică a Munților Apuseni (Fig. 3.1). 

 
Fig. 3.1. Arealul de studiu pentru modelarea digitală a hărţii tipurilor de sol la scară mică. 

În regiunea de sud-vest a României, pe harta convenţională a solurilor la scara 

1:1.000.000 se regăsesc 8 clase şi 12 tipuri de sol: clasa protisoluri cu tipul aluviosoluri; 

clasa cernisoluri cu tipurile cernoziomuri, faeoziomuri şi rendzine; clasa cambisoluri cu 

tipurile eutricambosoluri şi districambosoluri; clasa luvisoluri cu tipurile preluvosoluri şi 
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luvosoluri; clasa spodisoluri cu tipul podzoluri; clasa vertisoluri cu tipul vertosoluri; clasa 

hidrisoluri cu tipul stagnosoluri şi clasa salsodisoluri cu tipul solonețuri. Denumirile 

claselor şi tipurilor de sol au fost transformate în conformitate cu Sistemul Român de 

Taxonomie a Solurilor 2012 (Florea, Munteanu, 2012). 

3.2. Date utilizate şi derivarea variabilelor digitale de mediu 

În acest studiu de caz am utilizat diverse surse de date, ca modele digitale climatice, 

Corine Land Cover 2000, imagini satelitare Landsat 8, model digital de elevaţie, Harta 

digitală a României 1:100.000, Harta geologică a României la scara 1:200.000 şi 

1:1.000.000 şi Harta solurilor României la scara 1:1.000.000, din care am derivat 35 de 

variabile digitale de mediu (Tabelul 3.1). 
Tabelul 3.1. Variabilele digitale de mediu utilizate 

Variabilă Descriere Sursă 
Variabile reprezentând relieful 
Elevaţia Altitudinea deasupra nivelului mării (m) SRTM DEM 
Gradientul pantei Rata modificării elevației în direcția cea mai abruptă de 

coborâre (ᵒ). Variabilă locală derivată utilizând două 
ferestre de calcul: 3x3 şi 11x11 

Gallant, Wilson 
(2000) 

Panta bazinului de 
recepţie 

Variabilă regională reprezentând rata modificării elevației Gallant, Wilson 
(2000) 

Curbura în plan Curbura suprafeţei de-a lungul izoliniilor şi ilustrează 
convergenţa sau divergenţa curgerii apei 

Olaya (2009) 

Curbura în profil Curbura suprafeţei de-a lungul liniei de pantă şi ilustrează 
încetinirea, decelerarea sau accelerarea curgerii apei 

Olaya (2009) 

Curbura medie Media aritmetică a curburii în profil şi a curburii în plan, 
ilustrând formele concave sau convexe ale terenului 

Olaya (2009) 

Suprafaţa bazinului 
de recepţie 

Reprezintă arealul din amonte, de pe care apele se scurg în 
fiecare celulă 

Olaya (2009) 

Parametrul modificat 
al suprafeţei 
bazinului de recepţie 

Variabilă sensibilă la diferenţele morfometrice reduse din 
zonele plane, câmpie sau luncă 

Böhner et al. (2002) 

Indicele de umiditate 
a terenului 

Parametru care descrie tendința unei celule de a acumula 
apa 

Gruber, Peckham 
(2009) 

Indicele SAGA de 
umiditate a terenului 

Similar cu TWI, dar se calculează pe baza parametrului 
modificat al suprafaţei bazinului de recepţie 

- 

Distanţa verticală 
faţă de reţeaua 
hidrografică  

Diferenţa dintre elevaţia absolută şi elevaţia interpolată a 
reţelei hidrografice 

Böhner et al. (2002) 

Indicele de 
convergență 

Cuantifică modul divergent sau convergent de curgere a 
apei, în fiecare pixel 

Olaya (2004) 

Poziția faţă de 
mijlocul pantei  

Raster cu valori apropiate de 0 pentru pozițiile medii ale 
pantei, valorile crescând înspre 1 pentru poziţiile ce se 
îndepărtează de mijlocul pantei, atât înspre vale cât şi 
înspre culme 

Dietrich, Böhner 
(2008) 

Adâncimea văii   Ilustrează poziţia relativă a văii în cadrul reliefului Adhikari et al. 
(2013) 

Indicele de rugozitate 
a terenului 

Raster ilustrând gradul de eterogenitate topografică Riley et al. (1999) 

Indicele multiscalar 
al netezimii fundului 
de vale 

Identifică fundul văilor de pe modelele digitale de elevaţie Gallant, Dowling 
(2003) 
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Indicele multiscalar 
al netezimii culmilor 

Identifică netezimea înălţimilor de culme Gallant et al. (2013) 

Înălţimea pantei Ilustrează diferenţa altitudinală dintre celula în care se 
calculează şi celula care reprezintă baza pantei 

- 

Variabile reprezentând condiţiile climatice şi hidrografice 
Temperatura Raster conţinând valorile temperaturii medii anuale EFSA Spatial Data 

Version 1.1 
Reţeaua hidrografică Raster ilustrând reţeaua hidrografică Harta digitală a 

României 
Variabile reprezentând vegetaţia şi solul 
Benzile spectrale 
Landsat 8 

Banda albastră (BLUE), banda verde (GREEN), banda 
roşie (RED), banda infraroşu apropiat (NIR) şi banda 
infraroşu de undă scurtă (SWIR) 

U.S. Geological 
Survey 

Indicele normalizat 
de diferenţiere a 
vegetaţiei 

Indice care ilustrează consistenţa vegetaţiei verzi Rouse et al. (1974) 

Indicele normalizat 
de diferenţiere a apei 

Indice sensibil la diferenţele în conţinutul de apă sau 
umiditate al copacilor şi asociaţiilor vegetale sau al 
depozitelor şi solurilor aluviale 

Gao (1996) 

Ratio Vegetation 
Index 

Indice care îmbunătăţeşte contrastul dintre sol și vegetație Pearson, Miller 
(1972) 

Soil adjusted 
vegetation index 

Indice calibrat pentru îmbunătăţirea identificării vegetaţiei Huete (1988) 

Acoperirea terenului Raster reprezentând clasele de acoperire a terenului Corine Land Cover 
2000 

Împădurirea Raster cu valoarea 1 indicând celulele împădurite şi 0 
indicând cele neîmpădurite 

- 

Densitatea vegetaţiei Raster cu valoarea 1 indicând celulele cu densitate mică a 
vegetaţiei şi 0 indicând cele cu densitate mare a vegetaţiei 

- 

Variabile reprezentând materialul parental 
Modelul geologiei Raster reprezentând tipurile de roci din substrat Harta Geologică a 

României 1:200.000 
Modelul 
acidităţii/bazicităţii 
substratului 

Raster  cu valoarea 0 indicând substrat bazic iar valoarea 1 
substrat acid 

Harta Geologică a 
României 1:200.000 

Substratul geologic 
calcaros 

Raster cu valoarea 1 indicând substrat calcaros, iar 
valoarea 0 alte tipuri de rocă 

Harta geologică a 
României1:1.000.000

3.3. Metode utilizate pentru modelarea hărţii tipurilor de sol la scară mică 

Metodologia orientată-obiect utilizând Random forests (OBIA-RF), descrisă în 

capitolul 2. Din analiza ierarhiei influenţei variabilelor digitale de mediu am selectat 

primele două întrucât se detaşează de restul, acestea fiind elevaţia şi indicele multiscalar al 

netezimii fundului de vale. Acestea au fost utilizate în procesul de segmentare prin 

algoritmul MRS, metoda RF fiind aplicată pentru generalizarea clasificării pe întreg arealul 

de studiu. 

Pentru clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metoda Random 

forests (Pixel-RF), au fost urmaţi aceeaşi paşi ca şi în abordarea orientată-obiect, cu 

diferenţa că segmentarea a fost realizată cu algoritmul chessboard segmentation care 

împarte scena în obiecte pătrate. Parametrul care definește dimensiunea laturii pătratelor, 

în număr de pixeli este object size, fiind setat la valoarea 1. 
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Clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metodologia SoLIM 

În acest studiu am aplicat metoda SoLIM pentru predicţia tipurilor de sol folosind 

eşantioanele de calibrare şi utilizând ca variabile digitale de mediu primele şase din 

ierarhie: elevaţia, MrVBF, MrRTF, TRI, MCA şi SAGAWI. 

Clasificarea orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului 

În acest studiu de caz, am dezvoltat o metodologie orientată-obiect pentru 

cartografierea probabilităţii de apariţie a fiecărui tip de sol prin segmentarea întregului 

areal şi aplicarea regulilor fuzzy de clasificare dezvoltate pe baza cunoştinţelor extrase din 

literatura de specialitate care tratează acest areal.  

Schema logică a metodologiei propuse este ilustrată în figura 3.2. Segmentările au 

fost realizate pe baza diferitelor variabile digitale de mediu utilizând parametrul de scară 

optim identificat cu instrumentul ESP. 

 
Fig. 3.2. Schema logică a metodologiei orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului. 

Probabilitatea de apariţie a fiecărui tip de sol a fost calculată prin clasificarea 

obiectelor utilizând reguli de clasificare dezvoltate pe baza cunoştinţelor extrase din două 

surse de informaţii. Procesul de creare a regulilor de clasificare începe prin sistematizarea 

condiţiilor esenţiale de mediu şi a proceselor care au dus la dezvoltarea tipurilor de sol, 

având în vedere scara de analiză. Detaliile referitoare la segmentare şi la regulile de 

clasificare se regăsesc în teză. 
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Astfel, pentru fiecare tip de sol am obținut o hartă vectorială a întregului areal de 

studiu, fiecare obiect (poligon) având ca atribut gradul de similaritate (apartenență) la tipul 

de sol respectiv, acesta fiind exprimat în valori cuprinse între 0 şi 1. În final, prin 

intersectarea şi discretizarea hărţilor fuzzy de similaritate a tipurilor de sol, am obţinut harta 

discretă sau categorială a tipurilor de sol. Discretizarea presupune transformarea valorilor 

continue de similaritate în valori discrete, adică tipuri de sol. 

Evaluarea celor patru hărţi s-a realizat pe baza eşantioanelor de control. În plus, 

hărţile tipurilor de sol obţinute prin cele patru metode, au fost comparate cantitativ cu harta 

convenţională a tipurilor de sol la scara 1:1.000.000 (Fig. 3.3). 

 
Fig. 3.3. Harta convenţională a solurilor la scara 1:1.000.000. 

3.4. Rezultate 

Influenţa variabilelor de mediu 

Variabilele care explică în cea mai mare măsură variaţia tipurilor de sol la această 

scară sunt elevaţia, indicele multiscalar al netezimii fundului de vale, indicele multiscalar 

al netezimii culmilor, indicele de rugozitate a terenului, parametrul modificat al suprafeţei 

bazinului de recepţie şi indicele SAGA de umiditate a terenului. Această ierarhie 

demonstrează validitatea metodei Random forests de a cuantifica influenţa variabilelor de 
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mediu, întrucât variabilele menţionate ilustrează condiţii de mediu regionale, la această 

scară elevaţia având o mare influenţă asupra distribuţiei geografice a tipurilor de sol. 

Clasificarea orientată-obiect a tipurilor de sol utilizând metoda RF 

În figura 3.4 este ilustrată harta tipurilor de sol obținută prin metodologia orientată-

obiect utilizând metoda Random forests. La o primă analiză vizuală se observă o foarte 

bună similaritate cu harta de referinţă, în special pentru tipurile cernoziom, districambosol, 

luvosol, aluviosol şi stagnosol, şi o bună similaritate pentru tipurile faeoziom, vertosol, 

rendzină şi podzol.  

În ceea ce priveşte vertosolurile se poate observa că două suprafeţe considerabile în 

care se regăsesc vertosoluri, şi anume zona din vecinătatea localităţii Dudeştii-Vechi în 

extremitatea vestică a arealului, şi Depresiunea Oraviţei, au fost clasificate prin această 

abordare ca soloneţuri, respectiv aluviosoluri. Vertosolurile au fost cartografiate corect prin 

această metodă, în vestul Câmpiei Timişului şi în Câmpia Bârzavei. Se observă de 

asemenea că soloneţurile, eutricambosolurile şi preluvosolurile nu au fost delimitate şi 

clasificate cu succes de metodologia propusă.  

 
Fig. 3.4. Harta tipurilor de sol obţinută prin metodologia orientată-obiect utilizând metoda RF. 
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Harta tipurilor de sol obţinută prin metodologia orientată-obiect utilizând metoda 

Random forests are acurateţea generală de 66% şi indicele kappa de 0,60. După clasele 

prezentate în tabelul 1 clasificarea realizată prin această abordare se situează la limita 

dintre o clasificare bună şi una foarte bună. 

După analiza corelată a acurateţii producătorului şi a acurateţii utilizatorului, 

concluzionăm că valori foarte bune înregistrează podzolurile, districambosolurile, 

aluviosolurile, cernoziomurile, luvosolurile, stagnosolurile şi soloneţurile, valori bune 

înregistrează faeoziomurile, vertosolurile şi eutricambosolurile, valori acceptabile 

înregistrează preluvosolurile şi valori slabe înregistrează rendzinele. 

În ceea ce priveşte similaritatea cu harta de referinţă, similaritatea generală este de 

55%, iar indicele kappa de 0,47. Cernoziomurile (kappa 0,68) prezintă o similaritate foarte 

bună cu harta de referinţă, districambosolurile (kappa 0,59), luvosolurile (kappa 0,54), 

podzolurile (kappa 0,45), aluviosolurile (kappa 0,45) şi vertosolurile (kappa 0,42) prezintă 

o similaritate bună, stagnosolurile (kappa 0,36), faeoziomurile (kappa 0,28) şi rendzinele 

(kappa 0,21) o similaritate acceptabilă, iar solonețurile (kappa 0), preluvosolurile (kappa 

0,08) şi eutricambosolurile (kappa 0,13) o similaritate slabă. 

Analizând toţi cei trei indicatori, concluzionăm că metodologia orientată-obiect 

utilizând Random forests a delimitat şi clasificat: 

- foarte bine, tipurile cernoziom, districambosol, luvosol, podzol şi aluviosol, acestea 

prezentând valori foarte bune ale acurateţii şi valori foarte bune şi bune ale similarităţii; 

- bine, tipurile vertosol, faeoziom şi stagnosol, acestea prezentând valori bune şi 

foarte bune ale acurateţii şi valori bune şi acceptabile ale similarităţii; 

- acceptabil, tipurile eutricambosol, preluvosol, soloneţ şi rendzină, acestea 

prezentând valori foarte bune, bune, acceptabile şi slabe ale acurateţii şi valori acceptabile 

şi slabe ale similarităţii. Pentru rendzine se observă vizual că suprafeţe considerabile 

aparţinând acestui tip pe harta de referinţă, au fost clasificate digital ca districambosoluri. 

Pentru preluvosoluri se observă vizual că o bună parte a suprafeţelor aparţinând acestui tip 

pe harta de referinţă, au fost clasificate digital ca luvosoluri. 

Clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metoda Random forests 

În figura 3.5 este ilustrată harta optimizată a tipurilor de sol obținută prin 

metodologia bazată pe pixel utilizând metoda Random forests. Analizând vizual se observă 

o bună similaritate a tipurilor cernoziom, districambosol, luvosol, aluviosol şi faeoziom cu 

tipurile de sol de pe harta de referinţă, restul tipurilor de sol având o similaritate slabă. 
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Fig. 3.5. Harta tipurilor de sol obţinută prin clasificarea bazată pe pixel utilizând metoda Random forests. 

Harta tipurilor de sol obţinută prin abordarea bazată pe pixel utilizând metoda 

Random forests are acurateţea generală de 58% şi indicele kappa de 0,50, clasificarea 

situându-se în categoria unei clasificări bune. 

După analiza corelată a acurateţii producătorului şi a acurateţii utilizatorului, 

constatăm că valori foarte bune prezintă districambosolurile, aluviosolurile şi 

cernoziomurile, valori bune prezintă faeoziomurile şi luvosolurile, valori acceptabile 

prezintă vertosolurile, rendzinele şi preluvosolurile, restul tipurilor de sol înregistrând 

valori slabe. Şi în acest caz, valorile minime înregistrate au fost probabil influenţate de 

numărul mic de eşantioane de control aparţinând tipurilor respective. 

Harta bazată pe pixel obţinută cu metoda Random forests prezintă o similaritate 

generală cu harta de referinţă de 53% şi un indice kappa de 0,44. Singurul tip de sol care 

înregistrează o valoare foarte bună a similarităţii este districambosolul (kappa 0,61), 

cernoziomurile (kappa 0,58), luvosolurile (kappa 0,52) şi aluviosolurile (kappa 0,47) 

înregistrând o similaritate bună, vertosolurile (kappa 0,26) şi faeoziomurile (kappa 0,26) o 

similaritate acceptabilă, iar stagnosolurile (kappa 0,19), rendzinele (kappa 0,14), 

podzolurile (kappa 0,11), eutricambosolurile (kappa 0,04),  solonețurile (kappa 0,01) şi 

preluvosolurile (kappa 0,01) înregistrând o similaritate slabă. 
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Din analiza corelată a celor trei indicatori, concluzionăm că metodologia bazată pe 

pixel utilizând Random forests a clasificat foarte bine, tipurile cernoziom, districambosol şi 

aluviosol, bine, tipurile luvosol şi faeoziom, acceptabil, tipurile vertosol, preluvosol şi 

rendzină şi slab, restul de patru tipuri de sol, podzolurile, stagnosolurile, soloneţurile şi 

eutricambosolurile. 

Clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metodologia SoLIM 

Rezultatul modelării bazată pe pixel a hărţii tipurilor de sol utilizând metodologia 

SoLIM este ilustrat în figura 3.6. Se poate observa vizual o mult mai slabă similaritate cu 

harta de referinţă în special în zona joasă, de deal şi câmpie, o relativ bună similaritate 

înregistrând tipurile districambosol, luvosol, aluviosol şi podzol. 

 
Fig. 3.6. Harta tipurilor de sol obţinută prin clasificarea bazată pe pixel utilizând metodologia SoLIM. 

Utilizând metodologia bazată pe pixel SoLIM am obţinut o hartă a tipurilor de sol 

cu acurateţea generală de 32% şi indicele kappa de 0,24, fiind astfel o clasificare 

acceptabilă. 

După analiza corelată a celor doi indicatori ai acurateţii, constatăm că valori foarte 

bune prezintă podzolurile, valori bune prezintă aluviosolurile, districambosolurile şi 

luvosolurile, valori acceptabile prezintă soloneţurile, restul tipurilor de sol înregistrând 

valori slabe. 

Harta bazată pe pixel obţinută cu metoda SoLIM prezintă o similaritate generală cu 

harta de referinţă de 36% şi un indice kappa de 0,28. Singurul tip de sol care prezintă 
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valoare foarte bună a similarităţii este podzolul (kappa 0,69), districambosolurile (kappa 

0,50) înregistrând o similaritate bună, luvosolurile (kappa 0,35), aluviosolurile (kappa 

0,35) şi eutricambosolurile (kappa 0,21) o similaritate acceptabilă, restul de şapte tipuri de 

sol înregistrând valori ale similarităţii slabe şi foarte slabe. 

Corelând toţi cei trei indicatori, concluzionăm că metodologia bazată pe pixel 

SoLIM a clasificat foarte bine podzolurile, bine luvosolurile, aluviosolurile şi 

districambosolurile, acceptabil soloneţurile şi eutricambosolurile şi slab restul tipurilor de 

sol. 

Clasificarea orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului 

Harta tipurilor de sol obținută prin metodologia orientată-obiect bazată pe 

cunoştinţele expertului este ilustrată în figura 3.7. Acest studiu de caz constituie o lucrare 

de cercetare acceptată la revista internaţională Soil Research (Dornik et al., accepted 

paper). 

 
Fig. 3.7. Harta tipurilor de sol obținută prin clasificarea orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului. 

Se observă similaritatea cu harta de referinţă, pe mare parte a suprafeței arealului. 

Unele tipuri de sol ce apar zonal, au fost delimitate şi clasificate bine (vertosoluri, 

rendzine, stagnosoluri, aluviosoluri), iar altele slab, ca de pildă solonețurile, fiind soluri 

azonale. Metodologia orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului este singura care a 
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cartografiat corect vertosolurile din vecinătatea localităţii Dudeştii-Vechi în extremitatea 

vestică a arealului. 

Utilizând metodologia orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului am obţinut 

o hartă a tipurilor de sol cu acurateţea generală de 55% şi indicele kappa de 0,47, fiind 

astfel încadrată în categoria unei clasificări bune. 

Din analiza corelată a acurateţii producătorului şi a acurateţii utilizatorului, am 

stabilit că valori foarte bune prezintă districambosolurile, stagnosolurile şi aluviosolurile, 

valori bune prezintă podzolurile, cernoziomurile, faeoziomurile, luvosolurile şi rendzinele, 

valori acceptabile prezintă vertosoluri, restul tipurilor de sol (eutricambosoluri, 

preluvosoluri şi soloneţuri) înregistrând valori slabe. 

În ceea ce priveşte similaritatea cu harta de referinţă, similaritatea generală prezintă 

valoarea de 65%, iar indicele kappa 0,58. Analizând fiecare tip de sol, observăm că tipurile 

predicționate prin metoda orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului cu valori ale 

similarităţii foarte bune sunt podzolurile (kappa 0,74), cernoziomurile (kappa 0,74), 

districambosolurile (kappa 0,65) şi preluvosolurile (kappa 0,61), cele cu valori bune sunt 

vertosolurile (kappa 0,59), stagnosolurile (kappa 0,58), faeoziomurile (kappa 0,58), 

rendzinele (kappa 0,56), luvosolurile (kappa 0,56) şi aluviosolurile (kappa 0,41), doar 

două tipuri având valori acceptabile ale similarităţii, eutricambosolurile (kappa 0,32) şi 

soloneţurile (kappa 0,28). 

Din analiza corelată a celor trei indicatori, concluzionăm că metodologia orientată-

obiect bazată pe cunoştinţele expertului a delimitat şi clasificat foarte bine, 

districambosolurile, podzolurile, aluviosolurile, cernoziomurile şi stagnosolurile, bine, 

luvosolurile, faeoziomurile, vertosolurile şi rendzinele şi acceptabil, preluvosolurile, 

eutricambosolurile şi soloneţurile. 

Comparaţia metodelor 

Dacă analizăm valorile generale ale acurateţii, harta obţinută prin metodologia 

propusă orientată-obiect utilizând Random forests a atins cele mai ridicate valori, 66% 

acurateţe generală şi 0,60 indicele kappa, urmată de metodologia bazată pe pixel utilizând 

Random forests, 58% acurateţe generală şi 0,50 indicele kappa, apoi de metodologia 

orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului, 55% acurateţe generală şi 0,47 indicele 

kappa, pe ultimul loc situându-se metodologia SoLIM cu doar 32% acurateţe generală şi 

0,24 indicele kappa. 
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Analizând similaritatea cu harta de referinţă, ierarhia se modifică, metodologia 

orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului depăşind cu 10% metodologia aflată pe 

locul secund, cea orientată-obiect utilizând Random forests (similaritate 55%), urmată de 

metodologia bazată pe pixel utilizând Random forests (similaritate 53%) şi de metodologia 

SoLIM (similaritate 36%). 

Combinând acurateţea şi similaritatea individuală a tipurilor de sol, concluzionăm 

că metodologia orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului şi metodologia orientată-

obiect utilizând Random forests produc rezultate similare, superioare metodelor bazate pe 

pixel, delimitând şi clasificând foarte bine cinci tipuri de sol (podzoluri, stagnosoluri, 

aluviosoluri, districambosoluri, cernoziomuri respectiv podzoluri, aluviosoluri, 

districambosoluri, cernoziomuri, luvosoluri), bine patru tipuri (luvosoluri, faeoziomuri, 

vertosoluri, rendzine) respectiv trei tipuri (stagnosoluri, faeoziomuri, vertosoluri), 

acceptabil trei tipuri (soloneţuri, eutricambosoluri, preluvosoluri) respectiv patru tipuri 

(soloneţuri, eutricambosoluri, preluvosoluri şi rendzine) şi slab niciunul. Metodologia 

bazată pe pixel utilizând Random forests se situează pe locul trei, clasificând foarte bine 

trei tipuri de sol (aluviosoluri, districambosoluri, cernoziomuri), bine două tipuri 

(luvosoluri, faeoziomuri), acceptabil trei tipuri de sol (vertosoluri, preluvosoluri şi 

rendzine), restul de patru tipuri de sol fiind clasificate slab. Metodologia SoLIM a 

clasificat foarte bine un tip de sol (podzoluri), bine trei tipuri (aluviosoluri, 

districambosoluri, luvosoluri), acceptabil două (soloneţuri şi eutricambosoluri), restul de 

şase tipuri de sol fiind clasificate slab. 

Din punct de vedere al suprafeței pe care o ocupă tipurile de sol, metodologia cu 

cea mai mică diferenţă absolută faţă de harta de referinţă este cea orientată-obiect bazată pe 

cunoştinţele expertului (370 km2 respectiv 1,3%), urmată la mică distanţă de metodologia 

orientată-obiect utilizând Random forests (531 km2 respectiv 1,9%). Celelalte două metode 

se situează la o diferenţă absolută mai mare a suprafeţelor ocupate, metodologia bazată pe 

pixel utilizând Random forests înregistrând o diferenţă de 894 km2 (3,2%) iar metodologia 

SoLIM o diferenţă de 1288 km2 (4,6%). 

Din analiza comprehensivă a indicatorilor prezentaţi, concluzionăm în primul rând 

că prin metodologia propusă orientată-obiect utilizând Random forests am obţinut harta 

tipurilor de sol cu cea mai bună acurateţe, dintre metodele testate.  

Deşi valoarea generală a acurateţii abordării bazată pe pixel utilizând Random 

forests este uşor superioară metodologiei orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului, 

valorile acurateţii şi similarităţii tipurilor de sol obţinute prin abordarea orientată-obiect 
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sunt în cele mai multe cazuri superioare faţă de abordarea bazată pe pixel. În plus, 

considerăm că şi din punct de vedere vizual, harta obţinută prin abordarea orientată-obiect 

este superioară celei bazată pe pixel, valoarea similarităţii generale de 65% atestând acest 

fapt. Astfel, în al doilea rând concluzionăm că metodele orientate-obiect sunt superioare 

celor bazate pe pixel, în combinaţie cu variabile digitale de mediu, pentru modelarea 

digitală a hărţii tipurilor de sol la scară mică, în regiunea de sud-vest a României. 

Cap. 4. Modelarea hărţii tipurilor de sol la scară mijlocie 

4.1. Arealul de studiu 

Arealul de studiu ales pentru modelarea hărţii tipurilor de sol la scară mijlocie se 

situează la contactul dintre Câmpia de Vest, Dealurile de Vest şi Carpaţii Occidentali, între 

Belinţ la nord, graniţa cu Serbia la sud, Voiteg la vest şi râul Timiş la est, areal ce se 

întinde pe o suprafaţă de 3423 km2 (Fig. 4.1). 

 
Fig. 4.1. Arealul de studiu pentru modelarea digitală a hărţii tipurilor de sol la scară mijlocie. 
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Arealul cuprinde ca unităţi de relief o fracţiune a Câmpiei Bârzavei în partea 

vestică, o parte a Câmpiei Lugojului în nord, Dealurile Pogănişului la sud de Câmpia 

Lugojului, Dealurile Dognecei care fac trecerea dinspre Câmpia Bârzavei în vest la Munţii 

Dognecei în est. 

În acest areal de studiu, pe harta convenţională a solurilor la scara 1:200.000 se 

regăsesc 6 clase şi 9 tipuri de sol: clasa protisoluri cu tipul aluviosol, clasa cernisoluri cu 

tipul cernoziom, clasa cambisoluri cu tipurile eutricambosol şi districambosol, clasa 

luvisoluri cu tipurile preluvosol şi luvosol, clasa vertisoluri cu tipul vertosol şi clasa 

hidrisoluri cu tipurile stagnosol şi gleiosol. Denumirile claselor şi tipurilor de sol au fost 

transformate în conformitate cu Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor 2012 (Florea, 

Munteanu, 2012). 

4.2. Date utilizate şi derivarea variabilelor digitale de mediu 

Pentru modelarea hărţii tipurilor de sol la scară mijlocie, au fost utilizate aceleaşi 

variabile digitale de mediu folosite pentru modelarea hărţii tipurilor de sol la scară mică, cu 

excepţia modelului temperaturii medii anuale şi a modelului pantă2, considerând că 

acestea nu mai ilustrează variaţii semnificative la scară mijlocie. 

4.3. Metode utilizate pentru modelarea hărţii tipurilor de sol la scară mijlocie 

Pentru modelarea hărţii tipurilor de sol la scară mijlocie am aplicat metodologia 

dezvoltată orientată-obiect utilizând Random forest, prezentată în capitolul 2, rezultatele 

fiind comparate cu rezultatele obţinute prin alte două metode de cartografiere digitală a 

solurilor şi anume clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metoda Random 

forests şi clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metodologia SoLIM. 

Clasificarea orientată-obiect a tipurilor de sol cu metoda Random forests 

La scară mijlocie, elevaţia şi adâncimea văii au fost segmentate cu algoritmul MRS, 

metoda RF fiind aplicată pentru clasificarea întregului areal de studiu.  

Clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metoda Random forests 

Ca şi în studiul de caz precedent la scară mică, clasificarea bazată pe pixel utilizând 

metoda RF a fost realizată în eCognition Developer, urmând aceeaşi paşi ca şi în abordarea 

orientată-obiect, cu diferenţa că segmentarea a fost realizată cu algoritmul chessboard 

segmentation care împarte scena în obiecte pătrate. Parametrul care definește dimensiunea 

laturii pătratelor, în număr de pixeli este object size, fiind setat la valoarea 1. 
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Clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metodologia SoLIM 

În acest studiu am aplicat metoda SoLIM pentru predicţia tipurilor de sol folosind 

ca variabile digitale de mediu primele două din ierarhie, elevaţia şi adâncimea văii, 

întrucât acestea se detaşează de următoarele.  

Evaluarea celor trei clasificări s-a realizat pe baza eşantioanelor de control. Ca şi în 

cazul precedent, hărţile tipurilor de sol au fost comparate cantitativ cu harta convenţională 

a tipurilor de sol la scara 1:200.000 (Fig 4.2). 

 
Fig. 4.2. Harta convenţională a solurilor la scara 1:200.000. 

4.4. Rezultate 

Influenţa variabilelor de mediu 

La scară mijlocie variabilele care influenţează în cea mai mare măsură variaţia 

tipurilor de sol sunt elevaţia, adâncimea văii, înălţimea pantei, indicele multiscalar al 

netezimii fundului de vale şi distanţa verticală faţă de reţeaua hidrografică, iar cele care 

influenţează în cea mai mică măsură sunt curbura în profil,  reacția chimică a rocii, banda 

6 Landsat, suprafaţa bazinului de recepţie şi curbura în plan. 
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Clasificarea orientată-obiect a tipurilor de sol utilizând metoda Random 

forests 

Din analiza ierarhizării variabilelor digitale de mediu, primele două, elevaţia şi 

adâncimea văii, se detaşează de restul, prin urmare fiind folosite pentru segmentare cu 

algoritmul MRS.  

Harta tipurilor de sol optimizată la scară mijlocie obținută prin metodologia 

orientată-obiect utilizând metoda Random forests este ilustrată în figura 4.3. 

 
Fig. 4.3. Harta tipurilor de sol la scară mijlocie obţinută prin metodologia 

orientată-obiect utilizând metoda Random forests. 

Vizual se observă o foarte bună similaritate cu harta de referinţă, în special pentru 

tipurile aluviosol, cernoziom, districambosol, luvosol şi vertosol, şi o slabă similaritate 

pentru tipurile gleiosol, eutricambosol, stagnosol şi preluvosol. De exemplu, 

cernoziomurile au fost cartografiate în extremitatea vestică, de-a lungul liniei ce uneşte 

localităţile Chevereşu Mare, Liebling şi Voiteg. 
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Harta tipurilor de sol obţinută prin metodologia orientată-obiect utilizând metoda 

Random forests are acurateţea generală de 61% şi indicele kappa de 0,52. După criteriile 

stabilite de Landis şi Koch (1977), clasificarea realizată prin această abordare este una 

bună. 

După analiza combinată a acurateţii producătorului şi a acurateţii utilizatorului, 

putem constata că valori foarte bune înregistrează districambosolurile, luvosolurile şi 

cernoziomurile, valori bune înregistrează aluviosolurile, vertosolurile şi 

eutricambosolurile, valori acceptabile înregistrează stagnosolurile şi preluvosolurile şi 

valori slabe înregistrează gleiosolurile.  

În ceea ce priveşte similaritatea cu harta de referinţă, similaritatea generală este de 

48%, iar indicele kappa de 0,35. Aluviosolurile cu kappa 0,49, districambosolurile cu 

kappa 0,47, luvosolurile cu kappa 0,44 şi cernoziomurile cu kappa 0,41, prezintă o 

similaritate bună cu harta de referinţă, vertosolurile cu kappa 0,39 prezintă o similaritate 

acceptabilă, stagnosolurile cu kappa 0,08, gleiosolurile cu kappa 0,08 şi preluvosolurile cu 

kappa 0,04 prezintă o similaritate slabă, pe când eutricambosolurile cu kappa -0,01 

prezintă o similaritate foarte slabă. 

Analizând toţi cei trei indicatori, concluzionăm că metodologia orientată-obiect 

utilizând Random forests a delimitat şi clasificat foarte bine, tipurile cernoziom, 

districambosol şi luvosol, acestea prezentând valori foarte bune ale acurateţii şi valori bune 

ale similarităţii, bine, tipurile aluviosol şi vertosol, acestea prezentând valori bune ale 

acurateţii şi valori bune şi acceptabile ale similarităţii, acceptabil, tipurile preluvosol şi  

stagnosol, acestea prezentând valori acceptabile pentru acurateţe şi valori slabe pentru 

similaritate şi slab, tipurile eutricambosol şi gleiosol, acestea prezentând valori bune şi 

slabe pentru acurateţe, dar valori slabe şi foarte slabe pentru similaritate.  

Clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metoda Random forests 

În figura 4.4 este ilustrată harta optimizată a tipurilor de sol obținută prin 

metodologia bazată pe pixel utilizând metoda Random forests. Vizual se observă o bună 

similaritate a tipurilor districambosol, luvosol, cernoziom şi aluviosol cu tipurile de sol de 

pe harta de referinţă, restul tipurilor de sol având o similaritate slabă. Tot vizual, se observă 

pregnant în partea vestică a arealului, efectul de “sare şi piper”, acesta fiind o problemă 

frecventă a abordărilor bazate pe pixel, identificată de numeroşi autori în domeniul 

teledetecţiei (e.g. Blaschke et al. (2014)) sau în clasificarea unităţilor de relief (e.g. 

MacMillan et al., (2000)).  
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Harta tipurilor de sol obţinută prin abordarea bazată pe pixel utilizând metoda 

Random forests are acurateţea generală de 61% şi indicele kappa de 0,51, clasificarea 

situându-se în categoria unei clasificări bune. 

 
Fig. 4.4. Harta tipurilor de sol la scară mijlocie obţinută prin clasificarea 

bazată pe pixel utilizând metoda Random forests. 

După analiza corelată a acurateţii producătorului şi a acurateţii utilizatorului, 

constatăm că valori foarte bune prezintă districambosolurile, luvosolurile, vertosolurile şi 

eutricambosolurile, valori bune prezintă aluviosolurile şi cernoziomurile, valori acceptabile 

prezintă stagnosolurile şi preluvosolurile, valori slabe înregistrând doar gleiosolurile. 

Harta bazată pe pixel obţinută cu metoda Random forests prezintă o similaritate 

generală cu harta de referinţă de 48% şi un indice kappa de 0,34. Tipurile de sol care 

înregistrează o valoare bună a similarităţii sunt aluviosolurile (kappa 0,53), 

districambosolurile (kappa 0,48) şi luvosolurile (kappa 0,41), cele cu o similaritate 

acceptabilă sunt cernoziomurile (kappa 0,31) şi vertosolurile (kappa 0,31), cele cu 

similaritate slabă stagnosolurile (kappa 0,06) şi gleiosolurile (kappa 0,03), 
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eutricambosolurile (kappa -0,01) şi preluvosolurile (kappa -0,03) înregistrând o 

similaritate foarte slabă. 

Din analiza corelată a celor trei indicatori, concluzionăm că metodologia bazată pe 

pixel utilizând Random forests a clasificat foarte bine, tipurile districambosol şi luvosol, 

întrucât aceste tipuri prezintă valori foarte bune ale acurateţii şi valori bune ale similarităţii, 

bine, tipurile aluviosol, cernoziom şi vertosol, întrucât acestea prezintă valori bune şi foarte 

bune ale acurateţii şi valori bune şi acceptabile ale similarităţii, acceptabil, stagnosolurile 

acestea înregistrând o valoare acceptabilă pentru acurateţe şi o valoare slabă pentru 

similaritate şi slab, restul de trei tipuri de sol (gleiosoluri, eutricambosoluri şi 

preluvosoluri) acestea înregistrând valori slabe, acceptabile şi foarte bune pentru acurateţe 

şi slabe şi foarte slabe pentru similaritate.   

Clasificarea bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând metodologia SoLIM 

Rezultatul modelării bazată pe pixel a hărţii tipurilor de sol utilizând metodologia 

SoLIM este ilustrat în figura 4.5.  

 
Fig. 4.5. Harta tipurilor de sol obţinută prin clasificarea bazată pe pixel utilizând metodologia SoLIM. 
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Se poate observa vizual o foarte slabă similaritate cu harta de referinţă în special a 

tipurilor aluviosol, stagnosol, eutricambosol, vertosol şi gleiosol, o similaritate acceptabilă 

înregistrând tipurile cernoziom, districambosol, luvosol şi preluvosol. 

Utilizând metodologia bazată pe pixel SoLIM am obţinut o hartă a tipurilor de sol 

cu acurateţea generală de 27% şi indicele kappa de 0,18, încadrându-se astfel în categoria 

unei clasificări slabe. 

După analiza corelată a celor doi indicatori ai acurateţii, se poate stabili că valoare 

foarte bună prezintă doar cernoziomurile, valoare bună districambosolurile, valori 

acceptabile luvosolurile, vertosolurile şi preluvosolurile, şi valori slabe aluviosolurile, 

stagnosolurile, eutricambosolurile şi gleiosolurile. 

Harta bazată pe pixel obţinută cu metoda SoLIM prezintă o similaritate generală cu 

harta de referinţă de 21% şi un indice kappa de 0,10. Singurul tip de sol care prezintă 

valoare bună a similarităţii este cernoziomul (kappa 0,46), districambosolurile (kappa 

0,32) şi vertosolurile (kappa 0,21) înregistrând valori acceptabile ale similarităţii, 

preluvosolurile (kappa 0,18) şi luvosolurile (kappa 0,11) înregistrând o similaritate slabă, 

iar aluviosolurile (kappa -0,16), eutricambosolurile (kappa -0,04), gleiosolurile (kappa -

0,02) şi stagnosolurile (kappa -0,02) înregistrând o similaritate foarte slabă. 

Corelând toţi cei trei indicatori, concluzionăm că metodologia bazată pe pixel 

SoLIM a clasificat foarte bine cernoziomurile, printr-o valoare foarte bună a acurateţii şi 

bună a similarităţii, bine districambosolurile, care prezintă valoare bună a acurateţii şi 

valoare acceptabilă a similarităţii, acceptabil luvosolurile, vertosolurile şi preluvosolurile, 

care prezintă valori acceptabile pentru acurateţe şi valori acceptabile şi slabe pentru 

similaritate şi slab restul tipurilor de sol (aluviosolurile, eutricambosolurile, stagnosolurile, 

gleiosolurile) care înregistrează valori slabe pentru acurateţe şi valori foarte slabe pentru 

similaritate. 

Comparaţia celor trei metode 

Analizând valorile acurateţii generale, hărţile obţinute prin metodologia propusă 

orientată-obiect utilizând Random forests şi cea obţinută prin metodologia bazată pe pixel 

utilizând Random forests prezintă rezultate similare: 61% acurateţe generală şi 0,52 

respectiv 0,51 indicele kappa. Pe ultimul loc se situează metodologia SoLIM cu 27% 

acurateţe generală şi 0,18 indicele kappa. De remarcat că hărţile obţinute prin 

metodologiile utilizând Random forests sunt superioare hărţii de referinţă din punct de 
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vedere al acurateţii, aceasta din urmă înregistrând o acurateţe generală de 51% şi un indice 

kappa de 0,41. 

Ca în cazul acurateţii generale, similaritatea cu harta de referinţă este aproape egală 

pentru hărţile obţinute prin cele două metodologii utilizând Random forests, cu o 

similaritate de 48% şi un indice kappa de 0,35 pentru cea orientată-obiect şi o similaritate 

de 48% şi un indice kappa de 0,34 pentru cea bazată pe pixel. Metodologia SoLIM a 

înregistrat o similaritate de 21% şi un indice kappa de 0,10, deci mult inferioară celorlalte 

două metode. 

Combinând acurateţea şi similaritatea individuală a tipurilor de sol, concluzionăm 

că metodologiile care utilizează Random forests produc rezultate similare, superioare 

metodei SoLIM. Metodologia orientată-obiect utilizând Random forests a delimitat şi 

clasificat foarte bine trei tipuri de sol (districambosoluri, cernoziomuri, luvosoluri), bine 

două tipuri de sol (aluviosoluri, vertosoluri), acceptabil două tipuri (stagnosoluri, 

preluvosoluri) şi slab două tipuri (eutricambosoluri, gleiosoluri). Metodologia bazată pe 

pixel utilizând Random forests a clasificat foarte bine două tipuri de sol (districambosoluri, 

luvosoluri), bine trei tipuri (aluviosoluri, cernoziomuri, vertosoluri), acceptabil unul 

(stagnosoluri) şi slab restul de trei tipuri de sol.  Metodologia SoLIM a clasificat foarte bine 

un tip de sol (cernoziomuri), bine un tip (districambosoluri), acceptabil trei tipuri 

(vertosoluri, luvosoluri, preluvosoluri), restul de patru tipuri fiind clasificate slab. 

Din punct de vedere al suprafeței pe care o ocupă tipurile de sol, metodologia cu 

cea mică diferenţă medie absolută faţă de harta de referinţă, de 2,5%, adică 85,1 km2, este 

cea orientată-obiect utilizând Random forests. Celelalte două metode se situează la o 

diferenţă medie absolută mai mare a suprafeţelor ocupate, metodologia bazată pe pixel 

utilizând Random forests înregistrând o diferenţă de 125,3 km2 (3,7%) iar metodologia 

SoLIM o diferenţă de 248 km2 (7,2%).  

Din analiza indicatorilor prezentaţi, concluzionăm că metodologia orientată-obiect 

utilizând Random forests pentru clasificarea tipurilor de sol este superioară abordării 

bazată pe pixel utilizând Random forests, la scară mijlocie, însă cu menţiunea că 

diferenţele sunt mici, cu excepţia analizei vizuale şi a analizei suprafeţelor. Ca şi în cazul 

hărţii tipurilor de sol la scară mică, metodologia SoLIM este net inferioară faţă de celelalte 

metode. 
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Cap. 5. Cartografierea digitală a solurilor la scară mare 

5.1. Arealul de studiu 

 Cartografierea tipurilor şi subtipurilor de sol la scară mare, a fost realizată pe 

teritoriul administrativ al comunelor Vermeş, Darova şi Ramna, situate în partea vestică a 

României (Fig. 5.1). Arealul celor trei comune acoperă o suprafaţă de 318,4 km2, situându-

se în zona Dealurilor Banatului, în partea de nord–vest a masivului muntos Semenic–

Dognecea–Armeniş, încadrat de văile râurilor Bîrzava şi Timiş şi străbătut de pârâul 

Pogăniş. 

 
Fig. 5.1. Arealul de studiu şi distribuţia geografică a eşantioanelor de sol  

pentru cartografierea digitală a solurilor la scară mare. 

În acest areal, la scara 1:10.000, au fost identificate 10 tipuri de sol cu 22 de 

subtipuri: tipul aluviosol cu subtipurile aluviosol eutric, aluviosol eutric gleic, aluviosol 
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gleic; tipul antrosol cu subtipurile antrosol erodic, antrosol vertic; tipul districambosol cu 

subtipul districambosol tipic; tipul eutricambosol cu subtipurile eutricambosol gleic, 

eutricambosol stagnic, eutricambosol tipic; tipul gleiosol cu subtipul gleiosol tipic; tipul 

luvosol cu subtipurile luvosol stagnic, luvosol tipic, luvosol vertic, luvosol vertic stagnic; 

tipul preluvosol cu subtipurile preluvosol stagnic, preluvosol tipic, preluvosol vertic, 

preluvosol vertic stagnic; tipul regosol cu subtipul regosol eutric; tipul stagnosol cu 

subtipul stagnosol vertic şi tipul vertosol cu subtipurile vertosol gleic, vertosol stagnic. 

5.2. Date utilizate şi derivarea variabilelor digitale de mediu 

Pentru predicţia digitală a tipurilor şi subtipurilor de sol la scară mare am utilizat o 

bază de date spațială care conține 170 de profile de sol (eşantioane), cu următoarele 

atribute: coordonatele geografice, tipul de sol şi subtipul de sol în Sistemul Român de 

Taxonomie a Solurilor 2012 (Florea, Munteanu, 2012) (Fig. 5.1). Atât pentru 

cartografierea tipurilor de sol, cât şi a subtipurilor, cele 170 de profile de sol, au fost 

divizate prin metoda stratificată proporţională aleatorie, în două seturi de date: 116 adică 

70% dintre profile sunt utilizate pentru calibrarea metodei de cartografiere digitală fiind 

deci eşantioane de calibrare, restul de 30 % adică 54 fiind utilizate pentru evaluarea 

acurateţii hărţilor obţinute ca eşantioane de control. 

Dintre variabilele digitale de mediu folosite pentru modelarea hărţii tipurilor de sol 

la scară mică şi mijlocie, am selectat doar acele variabile care ilustrează condiţii locale de 

mediu. Astfel, am utilizat 23 de modele raster reprezentând variabile de mediu, derivate 

din modelul digital de elevaţie SPOT DEM cu rezoluţia spaţială de 30 m şi dintr-o scenă 

satelitară Landsat 8, achiziţionată în data de 12 august 2014, cu aceaşi rezoluţie spaţială.  

Ca modele digitale ale factorului biologic am derivat din imaginea satelitară 

Landsat 8, indicele normalizat de diferenţiere a vegetaţiei, indicele normalizat de 

diferenţiere a apei, Ratio Vegetation Index şi soil adjusted vegetation index. 

Ca variabile geomorfometrice am derivat din modelul digital de elevaţie 

următoarele: elevaţia, gradientul pantei, panta bazinului de recepţie, curbura în plan, 

curbura în profil, curbura medie, suprafaţa bazinului de recepţie, parametrul modificat al 

suprafeţei bazinului de recepţie, indicele de umiditate a terenului, indicele SAGA de 

umiditate a terenului, distanţa verticală faţă de reţeaua hidrografică, indicele de 

convergență, poziția medie a pantei, adâncimea văii,  indicele de rugozitate a terenului, 

indicele multiscalar al netezimii fundului de vale şi indicele multiscalar al netezimii 
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culmilor. În plus faţă de scările mică şi mijlocie, am considerat că expoziţia versanţilor ar 

putea juca un rol semnificativ în crearea unor condiţii locale de microclimat. 

 Ca modele digitale ale materialului parental am utilizat indicele argilei (clay 

minerals ratio) care evidenţiază materialele provenite din roci alterate prin procese hidrice 

şi termice care conțin argilă (Drury, 2001). Acest indice a fost utilizat întrucât nu dispunem 

de o hartă geologică la scară mare. 

5.3. Metode utilizate pentru cartografierea digitală a solurilor la scară mare 

Pentru cartografierea digitală a tipurilor şi subtipurilor de sol la scară mare am 

aplicat metodologia dezvoltată orientată-obiect utilizând Random forest, prezentată deja în 

capitolul 2, rezultatele fiind comparate cu cele obţinute prin alte două metode de 

cartografiere digitală a solurilor: clasificarea bazată pe pixel utilizând metoda Random 

forests şi clasificarea bazată pe pixel utilizând metodologia SoLIM. 

Cartografierea digitală orientată-obiect utilizând metoda Random forests 

Pentru cartografierea la scară mare au fost segmentate cu algoritmul MRS 

următoarele variabile digitale de mediu: 

- indicele Saga de umiditate a terenului şi adâncimea văii pentru tipuri de sol; 

- adâncimea văii pentru subtipuri de sol. 

Cartografierea digitală bazată pe pixel utilizând metoda Random forests 

Ca şi în studiile de caz precedente, clasificarea bazată pe pixel utilizând metoda RF 

a fost realizată în eCognition Developer, urmând aceaşi paşi. 

Cartografierea digitală bazată pe pixel utilizând metodologia SoLIM 

În acest studiu de caz am aplicat metodologia SoLIM folosind eşantioanele de 

calibrare pentru: 

- cartografierea digitală a tipurilor de sol utilizând ca variabile digitale de mediu primele 

patru din ierarhie, indicele Saga de umiditate a terenului, adâncimea văii, parametrul 

modificat al suprafeţei bazinului de recepţie şi panta bazinului de recepţie; 

- cartografierea digitală a subtipurilor de sol utilizând ca variabile digitale de mediu 

primele trei din ierarhie, adâncimea văii, distanţa verticală faţă de reţeaua hidrografică şi 

parametrul modificat al suprafeţei bazinului de recepţie. 

În final, hărţile rezultate ale tipurilor şi subtipurilor de sol au fost evaluate pe baza 

eşantioanelor de control. 
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5.4. Rezultatele cartografierii tipurilor de sol  

Influenţa variabilelor de mediu 

La scară mare variabilele care influenţează în cea mai mare măsură variaţia 

tipurilor de sol sunt indicele SAGA de umiditate a terenului, adâncimea văii, parametrul 

modificat al suprafeţei bazinului de recepţie, elevaţia şi indicele multiscalar al netezimii 

fundului de vale, iar cele care influenţează în cea mai mică măsură sunt curbura în profil, 

curbura în plan, curbura medie şi indicele de umiditate a terenului. 

Cartografierea digitală orientată-obiect a tipurilor de sol utilizând RF 

Harta tipurilor de sol optimizată la scară mare obținută prin metodologia orientată-

obiect utilizând metoda Random forests este ilustrată în figura 5.2.  

 
Fig. 5.2. Harta tipurilor de sol la scară mare obţinută prin metodologia 

orientată-obiect utilizând metoda Random forests. 

Vizual se observă o distribuţie geografică corectă a mai multor tipuri de sol, ca de 

exemplu aluviosolurile şi gleiosolurile care au fost predicţionate în zonele joase 
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depresionare sau în luncile râurilor, luvosolurile, preluvosolurile, districambosolurile şi 

eutricambosolurile, predicţionate preponderent în zona deluroasă, pe versanţi, regosolurile 

predicţionate în zone cu declivitate sporită. 

Harta tipurilor de sol obţinută prin metodologia orientată-obiect utilizând metoda 

Random forests are acurateţea generală de 58% şi indicele kappa de 0,41, încadrându-se în 

categoria unei clasificări bune. 

Pe baza analizei combinate a celor doi indicatori ai acurateţii, concluzionăm că 

metodologia orientată-obiect utilizând metoda Random forests a clasificat foarte bine 

luvosolurile, bine aluviosolurile, antrosolurile şi gleiosolurile, acceptabil preluvosolurile şi 

eutricambosolurile şi slab districambosolurile, vertosolurile, stagnosolurile şi regosolurile.  

Cartografierea digitală bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând RF 

În figura 5.3 este ilustrată harta optimizată a tipurilor de sol obținută prin 

metodologia bazată pe pixel utilizând metoda Random forests.  

 
Fig. 5.3. Harta tipurilor de sol obţinută prin clasificarea bazată pe pixel utilizând metoda Random forests. 
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Vizual se observă că tipurile luvosol, aluviosol, gleiosol şi eutricambosol sunt 

predominante, celelalte şase fiind cvasiabsente. Tipurile menţionate au fost totuşi 

predicţionate corect, aluviosolurile şi gleiosolurile în luncile râurilor, iar luvosolurile şi 

eutricambosolurile în zonele deluroase, totuşi observându-se pregnant efectul de “sare şi 

piper”. 

Harta optimizată a tipurilor de sol obţinută prin abordarea bazată pe pixel utilizând 

metoda Random forests are acurateţea generală de 50% şi indicele kappa de 0,22, 

clasificarea situându-se în categoria unei clasificări acceptabile. 

Analizând corelat cei doi indicatori, concluzionăm că metodologia bazată pe pixel 

utilizând Random forests a clasificat foarte bine tipul luvosol, acceptabil tipul gleiosol şi 

slab restul de opt tipuri de sol.  

Cartografierea digitală bazată pe pixel a tipurilor de sol utilizând SoLIM 

Harta tipurilor de sol bazată pe pixel utilizând metodologia SoLIM este ilustrată în 

figura 5.4. 

 
Fig. 5.4. Harta tipurilor de sol la scară mare obţinută prin clasificarea 

bazată pe pixel utilizând metodologia SoLIM. 
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Se poate observa vizual o distribuţie geografică a tipurilor de sol neconformă cu o 

distribuţie normală, în special a tipului vertosol care predomină în zone cu declivitate 

sporită. În schimb eutricambosol, districambosolurile, luvosolurile şi regosolurile prezintă 

o distribuţie corectă, pe versanţi slab sau moderat înclinaţi, iar aluviosolurile în luncile 

râurilor. 

Utilizând metodologia bazată pe pixel SoLIM am obţinut o hartă a tipurilor de sol 

cu acurateţea generală de 22% şi indicele kappa de 0,08, încadrându-se în categoria unei 

clasificări slabe. 

Corelând cei doi indicatori, concluzionăm că metodologia bazată pe pixel SoLIM a 

clasificat bine luvosolurile, acceptabil gleiosolurile şi slab restul tipurilor de sol. 

Comparaţia celor trei metode 

Comparaţia dintre harta orientată-obiect şi harta bazată pe pixel obţinute prin 

metoda Random forest, constituie o lucrare de cercetare acceptată la revista internaţională 

Pedosphere (Dornik et al., in press). 

Vizual hărţile bazate pe pixel obţinute cu metodele RF şi SoLIM prezintă un grad 

de detaliere mai ridicat, la modelul RF observându-se pregnant efectul de “sare şi piper”. 

La modelul RF orientat-obiect se observă un mai bun echilibru între suprafeţele tipurilor de 

sol, modelul RF bazat pe pixel favorizând luvosolurile şi aluviosolurile, iar SoLIM 

favorizând vertosolurile şi eutricambosolurile. 

Analizând valorile acurateţii generale şi a indicelui kappa, harta obţinută prin 

metodologia propusă orientată-obiect utilizând Random forests (58% acurateţe generală şi 

0,41 indicele kappa) este net superioară hărţilor obţinute prin metodologia bazată pe pixel 

utilizând Random forests cu 50% acurateţe generală şi 0,22 indicele kappa şi prin 

metodologia SoLIM cu o acurateţe generală de 22% şi un indicele kappa de 0,08. 

Combinând cei doi indicatori ai acurateţii tipurilor de sol, concluzionăm că 

metodologia orientată-obiect utilizând Random forests este superioară celorlate două 

întrucât a delimitat şi clasificat foarte bine un tip de sol (luvosoluri), bine trei tipuri de sol 

(aluviosoluri, antrosoluri, gleiosoluri), acceptabil două tipuri (eutricambosoluri, 

preluvosoluri) şi slab patru tipuri (stagnosoluri, districambosoluri, vertosoluri, regosoluri), 

spre deosebire de  metodologia bazată pe pixel utilizând Random forests care a clasificat 

foarte bine un tip de sol (luvosoluri) şi acceptabil un tip de sol (gleiosoluri), restul de opt 

tipuri fiind clasificate slab. Metodologia SoLIM a clasificat bine un tip de sol (luvosoluri) 

şi acceptabil un tip (gleiosoluri), restul de opt tipuri fiind clasificate slab. 
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Printr-o analiză comprehensivă concluzionăm că metodologia propusă orientată-

obiect utilizând Random forests pentru delimitarea şi clasificarea tipurilor de sol la scară 

mare este superioară abordărilor bazate pe pixel atât utilizând Random forests cât şi 

utilizând metodologia SoLIM. 

5.5. Rezultatele cartografierii subtipurilor de sol 

Cuantificarea influenţei variabilelor de mediu 

Variabilele care explică în cea mai mare măsură variaţia subtipurilor de sol la 

această scară sunt adâncimea văii, distanţa verticală faţă de reţeaua hidrografică, 

parametrul modificat al suprafeţei bazinului de recepţie, indicele SAGA de umiditate a 

terenului şi poziția medie a pantei. 

Cartografierea digitală orientată-obiect a subtipurilor de sol utilizând RF 

În figura 5.5 este ilustrată harta optimizată a subtipurilor de sol obținută prin 

metodologia orientată-obiect utilizând metoda Random forests. 

 
Fig. 5.5. Harta subtipurilor de sol obţinută prin metodologia orientată-obiect utilizând metoda RF. 
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La o primă analiză vizuală se poate observa că luvosolurile vertice stagnice şi tipice 

şi eutricambosolurile tipice şi stagnice predomină în arealul de studiu. 

Harta subtipurilor de sol obţinută prin metodologia orientată-obiect utilizând 

metoda Random forests are acurateţea generală de 39% şi indicele kappa de 0,27, 

încadrându-se în categoria unei clasificări acceptabile. 

Analizând cei doi indicatori ai acurateţii, concluzionăm că metodologia orientată-

obiect utilizând Random forests a delimitat şi clasificat excelent subtipul vertosol gleic, 

foarte bine subtipurile aluviosol eutric gleic şi luvosol vertic stagnic, bine subtipurile 

luvosol tipic şi aluviosol gleic, acceptabil subtipul eutricambosol tipic şi slab restul 

subtipurilor de sol. 

 Cartografierea digitală bazată pe pixel a subtipurilor de sol utilizând RF 

În figura 5.6 este ilustrată harta optimizată a subtipurilor de sol obținută prin 

metodologia bazată pe pixel utilizând metoda Random forests.  

 
Fig. 5.6. Harta subtipurilor de sol obţinută prin clasificarea bazată pe pixel cu metoda Random forests. 
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Vizual se poate observa că luvosolurile vertice stagnice, luvosolurile tipice, 

aluviosolurile gleice şi gleiosolurile predomină în arealul de studiu, pe suprafeţe destul de 

întinse observându-se efectul de “sare şi piper”. Rezoluţia tematică fiind mare, harta bazată 

pe pixel este mult mai greu de interpretat vizual spre deosebire de cea orientată-obiect. 

Harta subtipurilor de sol obţinută prin abordarea bazată pe pixel utilizând metoda 

Random forests are acurateţea generală de 33% şi indicele kappa de 0,22, clasificarea 

situându-se în categoria unei clasificări acceptabile. 

Din analiza corelată a celor doi indicatori, concluzionăm că metodologia bazată pe 

pixel utilizând Random forests a clasificat foarte bine subtipurile luvosol vertic stagnic, 

aluviosol eutric şi aluviosol gleic, bine subtipul eutricambosol gleic, acceptabil subtipul 

luvosol tipic şi slab restul subtipurilor de sol. 

 Cartografierea digitală bazată pe pixel a subtipurilor de sol utilizând SoLIM 

Harta rezultată în urma cartografierii digitale bazată pe pixel a subtipurilor de sol 

utilizând metodologia SoLIM este ilustrată în figura 5.7.  

 
Fig. 5.7. Harta subtipurilor de sol obţinută prin clasificarea bazată pe pixel utilizând metodologia SoLIM. 
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Din punct de vedere vizual este o hartă foarte greu de interpretat, în special în 

zonele cu declivitate sporită, fiind pregnant efectul de “sare şi piper”. 

Utilizând metodologia bazată pe pixel SoLIM am obţinut o hartă a subtipurilor de 

sol cu acurateţea generală de 12% şi indicele kappa de 0,10, ceea ce înseamnă o clasificare 

slabă. 

Corelând cei doi indicatori, concluzionăm că metodologia bazată pe pixel SoLIM a 

clasificat foarte bine subtipul vertosol gleic, bine subtipul preluvosol vertic, acceptabil 

subtipurile eutricambosol tipic, gleiosol tipic şi luvosol stagnic şi slab restul subtipurilor de 

sol. 

 Comparaţia celor trei metode 

Din punct de vedere vizual harta orientată-obiect este mult mai clară şi mult mai 

uşor de interpretat, limitele dintre subtipuri fiind evidente. Hărţile bazate pe pixel obţinute 

cu metodele RF şi SoLIM prezintă un grad de detaliere mai ridicat, observându-se însă 

efectul de “sare şi piper”. Trebuie menţionat însă că din totalul de 22 de subtipuri de sol, 

cele trei metode au cartat cu succes doar 5-6 subtipuri, probabil din cauza numărului mic 

de eşantioane de sol reprezentând subtipurile respective.  

Dacă analizăm valorile generale ale acurateţii, harta obţinută prin metodologia 

propusă orientată-obiect utilizând Random forests a atins cele mai ridicate valori, 39% 

acurateţe generală şi 0,27 indicele kappa, urmată de metodologia bazată pe pixel utilizând 

Random forests, 33% acurateţe generală şi 0,22 indicele kappa, pe ultimul loc situându-se 

metodologia SoLIM cu 12% acurateţe generală şi 0,10 indicele kappa. 

Din analiza valorilor suprafeţelor ocupate, observăm că metodologia orientată-

obiect utilizând RF şi metodologia bazată pe pixel utilizând RF au predicţionat pe 

aproximativ 56-58% din suprafaţă două subtipuri de sol, luvosolurile vertice stagnice cu 

45,4% respectiv 46,7%, iar luvosolurile tipice cu 12,7% respectiv 8,8%.  

Din analizele prezentate, concluzionăm că metodologia propusă orientată-obiect 

utilizând Random forests este superioară metodologiei bazată pe pixel utilizând Random 

forests şi metodologiei SoLIM, pentru cartografierea digitală a subtipurilor de sol la scară 

mare, în ciuda faptului că aparent hărţile bazate pe pixel prezintă un grad de detaliere mai 

ridicat. Analizele cantitative sunt susţinute şi de analiza vizuală, unde harta orientată-obiect 

pare să fie superioară celorlalte două metode. 
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Partea a III-a. DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

Cap. 6. DISCUȚII 

Dându-ne seama de importanţa tot mai mare acordată implementării tehnicilor 

moderne bazate pe sisteme informatice geografice în cartografierea digital a solurilor, în 

prezenta teză am propus o metodologie orientată-obiect utilizând Random forests, 

comparând desigur rezultatele acesteia cu alte două metodologii existente, metodologia 

bazată pe pixel utilizând Random forests şi metodologia SoLIM. Aceste metodologii au 

fost aplicate pentru modelarea hărţilor tipurilor de sol la scară mică şi mijlocie şi pentru 

cartografierea digitală a tipurilor şi subtipurilor de sol la scară mare, utilizând variabile 

digitale de mediu reprezentând factorii pedogenetici (climă, relief, organisme, material 

parental). În plus, la scară mică, a fost dezvoltată şi o metodologie orientată-obiect de 

cartografiere a tipurilor de sol bazată pe cunoştinţele expertului. 

Rezultatele prezentate în această teză arată îmbunătăţirea acurateţii generale şi a 

indicelui kappa atunci când clasificarea digitală a solurilor a fost realizată prin metodologia 

propusă orientată-obiect utilizând Random forests, în comparaţie cu abordarea bazată pe 

pixel utilizând Random forests, cu 8% respectiv 0,10 pentru tipuri de sol la scară mică, cu 

8% respectiv 0,19 pentru tipuri de sol la scară mare şi 6% respectiv 0,05 pentru subtipuri 

de sol la scară mare. La scară mică a fost propusă şi o metodologie orientată-obiect bazată 

pe cunoştinţele expertului pentru modelarea hărţii tipurilor de sol, aceasta producând 

rezultate mai slabe decât metodologia orientată-obiect utilizând Random forests, dar fiind 

superioară metodelor bazate pe pixel, în special în ceea ce priveşte similaritatea cu harta de 

referinţă. Metodologia SoLIM a produs în mod constant cele mai slabe rezultate, acurateţea 

generală fiind mai mică cu 34-36% faţă de metodologia orientată-obiect utilizând Random 

forests. Cu toate acestea, menţionăm că unele tipuri şi subtipuri de sol au fost incorect 

predicţionate de metodologiile utilizate, probabil din cauza numărului mic de eşantioane de 

calibrare reprezentând tipurile şi subtipurile respective. 

Cu toate acestea, aşa cum vom demostra mai jos prin comparaţii cu alte studii, 

valorile acurateţii hărţilor tipurilor de sol obţinute în principal prin metodologia propusă 

orientată-obiect utilizând Random forests sunt bune şi foarte bune. 

Până în acest moment nu există nici un studiu de cartografiere digitală a tipurilor de 

sol utilizând analiza orientată-obiect, de aceea vom compara rezultatele obţinute în acest 

studiu cu studiile care au cartat digital tipurile de sol utilizând atât metoda Random forests 

cât şi alte metode, în maniera bazată pe pixel (Tabelul 6.1).  
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Tabelul 6.1. Studii care au predicţionat digital tipuri de sol 

Studiu Acurateţe 
generală (%) 

Indice 
kappa 

Stum et al. (2010) 44,8 - 
Roecker et al. (2010) 49 - 
Barthold et al. (2013) 71,1 - 
Pahlavan Rad et al. (2014) 51,5 - 
Brungard et al. (2015) - 0,19-0,53 
Hengl et al. (2007) - 0,54 
Adhikari et al. (2014) 60 - 

Rezultatele prezentate în această teză, în special cele obţinute prin metodologia 

orientată-obiect utilizând Random forests, sunt superioare multora din studiile menționate 

mai sus, excepţie făcând studiul realizat de Barthold et al. (2013). De asemenea, rezultatele 

obţinute prin metodologia bazată pe pixel utilizând Random forests, depăşesc multe din 

rezultatele studiilor menționate mai sus. 

Pe lângă capabilitatea de a produce informații pedologice cu acuratețe foarte bună, 

metodologiile propuse orientată-obiect utilizând Random forests şi cea bazată pe 

cunoştinţele expertului, pentru cartografierea digitală a tipurilor de sol, prezintă şi alte 

avantaje: 

- obiectivul principal al unei abordări orientată-obiect este generarea de informaţii în 

formate digitale care pot fi utilizate în cadrul sistemelor informatice geografice (ex. 

shapefile) din care pot fi obținute noi cunoștințe geografice (Hay, Castilla, 2008); 

- datorită faptului că variabilele de mediu sunt stocate în mediul digital, 

metodologiile pot fi actualizate continuu, atunci când noi surse de date sunt disponibile 

posibil prin dezvoltarea de noi metode de achiziție; 

- metodologia bazată pe cunoştinţele expertului poate fi în plus actualizată prin 

modificarea regulilor de clasificare, odată ce noi cunoştinţe sunt obținute. 

- metodologiile orientate-obiect depășesc subiectivitatea delimitării unităților de sol 

realizată prin metoda convențională; 

- cuantificarea influenţei variabilelor digitale de mediu asupra variaţiei tipurilor de 

sol, aceasta oferind indicii asupra factorilor de mediu care au dus la formarea şi 

dezvoltarea tipurilor de sol; 

- metodologiile permit pedologilor să se concentreze pe adevăratul scop, şi anume pe 

înțelegerea şi elucidarea relațiilor dintre sol şi mediul înconjurător, eliberându-i de sarcinile 

cartografice. 
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Cap. 7. CONCLUZII 

Prezenta teză şi-a propus dezvoltarea unei metodologii orientată-obiect de predicţie 

şi clasificare a tipurilor de sol, utilizând metoda Random forests şi variabile digitale de 

mediu care ilustrează factorii de formare și dezvoltare a solurilor: condiţiile climatice, 

învelișul biogeografic, relieful şi materialul parental. De asemenea, şi-a propus dezvoltarea 

la scară mică a unei metodologii orientate-obiect pentru clasificarea tipurilor de sol pe baza 

cunoştinţelor expertului.  

Metodologia orientată-obiect utilizând metoda Random forests constă în mai mulţi 

paşi, de la derivarea variabilelor digitale de mediu, reprezentând factorii de formare a 

solului, cuantificarea influenţei variabilelor de mediu asupra variaţiei tipurilor sol, 

segmentarea variabilelor digitale de mediu cu algoritmul multi-resolution segmentation, 

clasificarea obiectelelor rezultate, în final acurateţea fiecărei clasificări fiind evaluată pe 

baza eşantioanelor de control. 

Metodologia orientată-obiect bazată pe cunoştinţele expertului a fost dezvoltată şi 

aplicată pentru cartografierea digitală a probabilităţii de apariţie a fiecărui tip de sol prin 

segmentarea întregului areal şi aplicarea regulilor fuzzy de clasificare dezvoltate pe baza 

cunoştinţelor extrase din literatura de specialitate care tratează acest areal. Segmentările au 

fost realizate pe baza diferitelor variabile digitale de mediu utilizând parametrul de scară 

optim identificat cu instrumentul ESP. 

Pentru stabilirea metodei optime de cartografiere digitală, acestea au fost aplicate 

pentru predicţia tipurilor şi subtipurilor de sol la scară mare şi pentru modelarea hărţilor 

tipurilor de sol la scară mijlocie şi mică, rezultatele fiind comparate cu rezultatele obţinute 

prin alte două metode: clasificarea tipurilor de sol bazată pe pixel utilizând metoda 

Random forests şi metodologia SoLIM. 

Rezultatul principal al acestei teze este demonstrarea faptului că analiza orientată-

obiect este o metodă validă și benefică pentru cartografierea digitală a solurilor, 

metodologiile propuse orientate-obiect producând distribuţii geografice ale tipurilor de sol 

similare cu cele surprinse pe hărţile convenţionale, care ilustrează tipurile de sol într-o 

manieră discretă şi contiguă, reprezetând probabil mai bine modul în care pedologii percep 

și cartează învelişul de sol. 

O altă concluzie a studiului este că metodologiile propuse, cea orientată-obiect 

utilizând Random forest şi cea bazată pe cunoştinţele expertului, au produs rezultate 

superioare metodelor bazate pe pixel. În plus, ca în multe studii din domeniul teledetecţiei, 
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clasificările realizate prin metodele bazate pe pixel au produs un nedorit efect de „sare şi 

piper”, spre deosebire de cele orientate-obiect. Astfel metodologiile orientate-obiect 

reprezintă o alternativă viabilă la metodologiile bazate pe pixel (ex. SoLIM sau Random 

forests), pentru cartografierea tipurilor şi subtipurilor de sol. 

O posibilitate interesantă şi importantă pentru studierea solurilor oferită de metoda 

Random forests, nefiind însă o noutate a prezentei teze, este cuantificarea influenţei 

variabilelor digitale de mediu asupra variaţiei tipurilor de sol, oferind astfel indicii 

preţioase asupra factorilor de mediu care au dus la formarea şi dezvoltarea tipurilor de sol. 

Concluzionăm că în regiunea de sud-vest a României, elevaţia şi indicele multiscalar al 

netezimii fundului de vale influenţează cel mai puternic variaţia tipurilor de sol, 

adăugându-se parametrul modificat al suprafeţei bazinului de recepţie şi indicele SAGA de 

umiditate a terenului care influenţează variaţia tipurilor de sol la scară mică şi la scară 

mare, şi adâncimea văii care influenţează variaţia tipurilor de sol la scară mijlocie şi mare. 

Alte variabile de mediu influenţează puternic tipurile de sol, ca de exemplu indicele 

multiscalar al netezimii culmilor şi indicele de rugozitate a terenului, la scară mică, 

înălţimea pantei, distanţa verticală faţă de reţeaua hidrografică şi panta, la scară mijlocie şi 

indicele argilei, la scară mare. 

Valorile acurateţii hărţilor tipurilor de sol obţinute în această teză sunt foarte bune 

în comparaţie cu alte studii de cartografiere digitală, în special cele obţinute prin 

metodologia orientată-obiect utilizând Random forests care sunt superioare multora din 

studiile menționate în capitolul discuţii. 

Prin urmare, după toate cele demonstrate şi susţinute în prezenta teză, considerăm 

că metodologiile propuse, cea orientată-obiect utilizând Random forests şi cea bazată pe 

cunoştinţele expertului, pot reprezenta împreună sau separat, instrumente ajutătoare foarte 

utile pentru cartografierea discretă a solurilor, aşa cum presupune metoda convenţională de 

cartografiere.  
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