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پهنهبندی ظرفيت تبادل کاتيوني خاک با استفاده از زمينآمار و تجزية مؤلفة اصلي
4

جواد سيدمحمدی ،*1ليال اسماعيلنژاد ،2حسن رمضانپور ،3محمود شعبانپور
 .1دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشگاه تبریز
 .2دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشگاه تهران
 .3دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه گیالن
 .4دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت1393/8/3 :ـ تاریخ تصویب)1393/11/27 :

چکيده
ظرفیت تبادل کاتیوني خاک شاخصي حیاتي و مهم از کیفیت حاصلخیزی و ظرفیت توقیف آالیندههای خاک است .در
این پژوهش ،تغییرپذیری ظرفیت تبادل کاتیوني خاک با روشهای کریجینگ و کوکریجینگ به کمک مؤلفههای اصلي
بهدستآمده از ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي خاکـ شامل رس ،شن ،سیلت ،کربن آلي ،هدایت الکتریکي ،و pHـ بررسي
شد .برای این منظور 247 ،نمونه خاک از مناطق مرکزی استان گیالن جمعآوری شد 75 .درصد نمونهها برای آموزش و
 25درصد برای آزمون استفاده شد .مؤلفههای اصلي اول و دوم  68/54درصد از واریانس کل ویژگيهای فیزیکي و
شیمیایي را به خود اختصاص دادند .مؤلفة اول بیشترین همبستگي مثبت و معنادار را با ظرفیت تبادل کاتیوني خاک
داشت ()r=0/81 ،P>0/01؛ در حالي که مؤلفة دوم همبستگي معناداری با ظرفیت تبادل کاتیوني نداشت (.)r=-0/19
مؤلفة اول به منزلة متغیر کمکي برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیوني در روش کوکریجینگ استفاده شد .میانگین ریشة
دوم خطا برای دادههای آزمون در روش کریجینگ  0/159و برای روش کوکریجینگ  0/118به دست آمد .ضریب تبیین
ارزیابي تقاطعي دادههای آزمون برای روش کریجینگ  0/49و برای روش کوکریجینگ  0/71در سطح  1درصد معنادار
بود .نتایج نشان داد روش کوکریجینگ با متغیر کمکي مؤلفة اصلي اول ،بهدستآمده از ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي
خاک ،ظرفیت تبادل کاتیوني خاک را معتبرتر از روش کریجینگ برآورد ميکند .عالوه بر این ،مؤلفههای اصلي ،که
بیشترین همبستگي مثبت و معنادار را با متغیر وابسته دارند ،باالترین پتانسیل را برای برآورد متغیر وابسته به روش
کوکریجینگ دارند.
کليدواژگان :درونیابي ،کریجینگ ،کوکریجینگ ،نیمتغییرنما.GIS ،

مقدمه

*

ظرفیت تبادل کاتیوني خاک شاخصي مهم در حاصلخیزی خاک
و ظرفیت نگهداری عناصر غذایي و ظرفیت حفاظت آبهای
زیرزمیني از آالیندههای فلزی و تثبیت فلزات سنگین و ممانعت
از جذب آنها توسط گیاه است (.)Keshavarzi et al., 2012
آلودگي خاک ابعاد مختلف تولیدات کشاورزی و در نتیجه
سالمت انسان را تحت تأثیر قرار ميدهد .امروزه ،فلزات سنگین
و ترکیبات آلي سمي دو آالیندة خطرناک خاک مزارع محسوب
ميشوند .دسترسي و غلظت فلزات سنگین و ترکیبات آلي ،به
صورت معنادار ،با ویژگيهای خاک در ارتباط است .بدیهي است
ظرفیت تبادل کاتیوني خاک شاخصي مهم از کیفیت خاک و
پتانسیل آالیندهها در محیط زیست است (.)Tang et al., 2009

* نویسندة مسئولseyedmohammadi.javad@gmail.com :

مثالً ،جذب سطحي و دفع فلزات سنگین ،مانند مس و روی
( )Arias et al., 2005و سرب (،)Altin and Degirmenci, 2005
به طور معنادار با ظرفیت تبادل کاتیوني خاک مرتبط است .در
برخي مطالعات همبستگي معناداری بین ظرفیت تبادل کاتیوني
خاک و ترکیبات آلي آالینده ،مانند اترازین و فنانترن ( Chung
 )and Alexander, 2002و دیکوات و پاراکوات ()Site, 2001
گزارش شده است .بنابراین ،توزیع مکاني ظرفیت تبادل کاتیوني
خاک در تصمیمگیری برای مدیریت مناسب محصوالت و
جلوگیری از تجمع آالیندهها در خاک اهمیت خاصي دارد.
در دهههای اخیر ،با پیشرفت نرمافزارها و سختافزارهای
کامپیوتری و سیستم اطالعات جغرافیایي ،پردازش و مدلسازی
دادههای مکاني افزایش یافته است .زمینآمار روشي مناسب
برای توصیف متغیرهای منطقهای با مالحظة پیچیدگيهای آمار
مکاني ارائه ميکند .در زمینآمار ميتوان یک رابطه را بین
ارزشهای کمّي در جامعة نمونه ،فواصل ،و جهت مکاني نمونهها
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در ارتباط با یکدیگر توسعه داد .بنابراین ،زمینآمار روشي است
که خصوصیات خاک را در نقاط نمونهبردارینشده ،با استفاده از
اطالعات نقاط نمونهبرداریشدة مجاور ،برآورد ميکند
(.)Asadzadeh et al., 2012
طي سالهای گذشته ،روشهای زمینآماری به طور
موفقیتآمیز برای پهنهبندی ویژگيهای خاک استفاده شده
است ( .)Yanai et al., 2003; Shi et al., 2009کریجینگ یک
روش زمینآماری است که بهترین تخمین خطي نااریب را برای
متغیرهای با وابستگي مکاني فراهم ميآورد .روش دیگر
کوکریجینگ است که متغیر اصلي را به کمک متغیر کمکي ،بر
اساس همبستگي آنها ،برآورد ميکند .پژوهشها نشان داده است
زماني که بین متغیر کمکي و متغیر اصلي (وابسته) همبستگي
زیادی باشد ،کوکریجینگ بهتر از کریجینگ واریانس تخمین را
کاهش ميدهد ( .)Wu et al., 2009متغیرهای کمکي در روش
کوکریجینگ در پژوهشهای انجامشده برای تخمین ظرفیت
تبادل کاتیوني خاک عمدتاً از ویژگيهای منفرد خاک ،مانند
مقدار مادة آلي ( Paz-González et al., 2000; Yong-dong et
 )al., 2008و درصد رس ( )Asadzadeh et al., 2012و هدایت
الکتریکي ( ،)Jung et al, 2006بوده است.
ظرفیت تبادل کاتیوني خاک به طور عمده با درصد رس و
مقدار مادة آلي خاک مرتبط است .با وجود این ،در برخي
پژوهشها همبستگي معناداری بین ظرفیت تبادل کاتیوني
خاک و برخي ویژگيهای دیگر خاک ،مانند شن و سیلت و
هدایت الکتریکي و  ،pHگزارش شده است ( Paz-González et
al., 2000; Horn et al., 2005; Jung et al., 2006; Igwe and

 .)Nkemakosi, 2007بنابراین ،بهتر است تغییرات ظرفیت تبادل
کاتیوني خاک با استفاده از این ویژگيها نیز بررسي شود .تجزیة

مؤلفة اصلي روشي است که دادههای چندبعدی را با حفظ
مهمترین اطالعات به تعداد مؤلفة کمتر کاهش ميدهد
( .)Mouser et al., 2005بنابراین ،با استفاده از آن ميتوان
مؤلفهای مناسب از ویژگيهای خاک مؤثر در ظرفیت تبادل
کاتیوني استخراج کرد و به مثابة متغیر کمکي در برآورد ظرفیت
تبادل کاتیوني خاک در روش کوکریجینگ به کار برد.
هدف این پژوهش مقایسة روشهای درونیابي کریجینگ
و کوکریجینگ با استفاده از تجزیة مؤلفة اصلي ،برای تعیین
متغیر کمکي مناسب از ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي مؤثر
روی ظرفیت تبادل کاتیوني خاک ،برای برآورد و تهیة نقشة
ظرفیت تبادل کاتیوني خاک است.

مواد و روشها
خصوصيات منطقة مطالعهشده

منطقة مطالعهشده ،با وسعت حدود  40000هکتار ،جزء نواحي
مرکزی استان گیالن است و در طول جغرافیایي  49درجه و 31
دقیقه تا  49درجه و  45دقیقه و عرض جغرافیایي  37درجه و
 7دقیقه تا  37درجه و  27دقیقه قرار دارد (شکل  .)1اقلیم
منطقه بسیار مرطوب ،با میانگین بارندگي سالیانة 1293/6
میليمتر و میانگین دمای سالیانة  15/8درجة سانتيگراد ،است.
رژیم رطوبتي و حرارتي خاکهای منطقه به ترتیب آکوئیک،
یودیک ،و ترمیک است و مواد مادری آنها را عمدتاً رسوبات
رودخانهای تشکیل ميدهد .خاکهای منطقه بر اساس کلید
ردهبندی خاک آمریکا ( )Soil survey staff, 2014جزء ردههای
انتيسولز و اینسپتيسولز قرار ميگیرند ( Seyedmohammadi,
.)2006

شکل  .1موقعيت منطقة مطالعهشده و پراکنش نقاط نمونهبرداری

سيدمحمدی و همکاران :پهنهبندی ظرفيت تبادل کاتيوني خاک با استفاده ...

نمونهبرداری و تجزية خاک

 247نمونة خاک به روش تصادفي طبقهبندیشده از عمق  0تا
 30سانتيمتری سطح خاک در شهریور  1392برداشت شد.
موقعیت جغرافیایي مکان نمونهها با دستگاه موقعیتیاب جهاني
) (GPSتعیین شد (شکل  .)1نمونههای خاک تهیهشده از
منطقة مطالعهشده بر اساس سیستم طبقهبندی کالس بافت
خاک آمریکا (مثلث بافت خاک) در کالسهای بافت متفاوت قرار
گرفت (شکل  .)2همة نمونههای خاک ،پس از هواخشک و الک
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شدن در آزمایشگاه بر اساس راهنمای تجزیة آزمایشگاهي
سرویس حفاظت خاک آمریکا تجزیه شدند (.)Burt, 2004
اجزای ذرات خاک ،کربن آلي ،pH ،هدایت الکتریکي ،و ظرفیت
تبادل کاتیوني به ترتیب با روشهای پیپت ،اکسیداسیون،
الکترود در سوسپانسیون  1:2خاک به آب ،و استات آمونیوم
تعیین شد.

شکل  .2توزيع بافت نمونههای خاک مطالعهشده بر اساس طبقهبندی USDA

برای افزایش دقت برآورد و تنظیم درست فرایند پژوهش،
دادهها به صورت تصادفي در نرمافزار  ArcGISبا استفاده از
جعبهابزار زمینآمار و دستور  Create subsetsبه دو دستة
آموزش و آزمون ،به ترتیب با نسبت  75و  25درصد ،تقسیم
شد .در صورتي که ارزیابي دقت نقشة خروجي از مقایسة مقادیر
برآوردشده با دادههایي که در مرحلة تعیین نیمتغییرنما و تهیة
نقشه استفاده شده انجام شود ،دقت روش برآورد بهخوبي روشن
نميشود .بنابراین ،باید دوباره به سطح منطقة مطالعهشده
مراجعه و نمونة خاک تهیه شود و با دادههای حاصل از آن نقشة
مورد نظر ارزیابي شود .برای رفع این مشکل ،دادههای اصلي
(اولیه) به دو گروه تقسیم ميشود؛ یک دسته برای تعیین

نیمتغییرنما و تهیة نقشة برآورد استفاده ميشود و دستة دیگر
برای ارزیابي دقت نقشة برآورد به کار ميرود ( Kevin et al.,
 .)2003; Clay, 2011بعد از تهیة نقشه ،با استفاده از دادههای
آموزش ،مقادیر برآوردشدة متغیر در نقاط آزمون یادداشت
ميشود و با مقادیر اندازهگیریشده در همان نقاط مقایسه و
دقت نقشه ارزیابي ميشود.
پردازش دادهها و تشريح روشهای برآورد

آمارههای توصیفي ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي خاک با
نرمافزار  SPSSتعیین شد .برای بررسي همبستگي دادهها روش
پیرسون به کار رفت .توزیع نرمال دادهها به کمک آزمون
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کولموگروفـ اسمیرنوف بررسي شد .دادههایي که توزیع نرمال
نداشتند با تبدیلهای مناسب به توزیع نرمال تبدیل شدند .قبل
از بهکارگیری روشهای درونیابي زمینآماری ،آزمون روند و
ناهمسانگردی در محیط  ArcGISانجام شد .فرضیات ایستایي
از محدودیتهای عمدة زمینآمار است که در اکثر شرایط صادق
نیست ( )McBratney et al., 2000و در واقع دادهها هرگز از
خود ایستایي بروز نميدهند و دارای رَ َوندند .در شرایطي که
روند معنادار در دادهها وجود دارد باید در بررسيهای واریوگرافي
حذف شود ( .)Kvaerno et al., 2007در اغلب شرایط ،حذف
روند ميتواند به صدق فرض ایستایي و همسانگردی بینجامد
( .)Paul and Cressie, 2011بنابراین ،مقادیر دادهها با استفاده از
ابزار تجزیهوتحلیل روند در نرمافزار  ArcGISبر صفحات عمودی
در امتداد جهتهای مختلف تصویر شد و معادلهای مناسب بر
آنها برازش داده شد .چون معادلة برازشدادهشده در این
ِ
نبود
پژوهش خطي مسطح بود ،به عبارت دیگر منحني نبود،
روند در دادهها را نشان داد .اگر معادلة برازشدادهشده منحني
باشد ،وجود روند را ثابت ميکند که در صورت زیادبودن باید
حذف شود .برای حذف روند مقدار آن از معادلة نمودار
برازشدادهشده به دست ميآید و از دادههای اصلي کم ميشود.
پس از تجزیهوتحلیلهای زمینآماری ،روند حذفشده دوباره به
دادههای اولیه اضافه ميشود ( Dou et al., 2010; Tesfahunegn
.)et al., 2011
برای مدلسازی دقیق واریوگرامهای تجربي ،که ورودی
روشهای مختلف درونیابي کریجینگاند ،وضعیت جهتدار
بودن پیوستگي مکاني دادهها باید مشخص شود ( Fu et al.,
 .)2010همسانگرد بودن واریوگرام بیانگر آن است که تغییرات
متغیر مورد نظر در همة جهات یکسان است و نیمتغییرنما فقط
به فاصلة بین نقاط بستگي دارد (.)Andronikov et al., 2000
تغییرات متفاوت متغیر مورد نظر در جهات مختلف بیانگر
شرایط ناهمسانگردی است که باید در محاسبة واریوگرام در
نظر گرفته شود .رویة واریوگرام ( )Fu et al., 2010و بیضي
ناهمسانگردی ( )Moral et al., 2011ابزارهایي مناسب برای
بررسي ناهمسانگردیاند .برای رسم بیضي ناهمسانگردی،
واریوگرام در جهتهای مختلف رسم ميشود و مقدار دامنه در
همة جهات به دست ميآید .نسبت ناهمسانگردی ،که برابر با
نسبت بزرگترین دامنه (قطر بزرگ بیضي) به کوچکترین دامنه
(قطر کوچک بیضي) است ،ميتواند معیاری برای بررسي میزان
ناهمسانگردی باشد .در این پژوهش ،مقدار این نسبت تقریباً 1
به دست آمد که نشاندهندة همسانگردی است.

نیمتغییرنما معیاری معتبر است که استفاده از آن به جای
توابع کوواریانس رایجتر و راحتتر است .بنابراین ،ميتوان آن را
به مثابة ابزار و هستة اصلي در تجزیهوتحلیلهای زمینآماری و
کمّيکردن ساختار مکاني متغیر ناحیهای در نظر گرفت.
نیمتغییرنما روابط مکاني دادهها را خالصه و واریانس را فقط
برای فواصل مشخص و گسستة گامها محاسبه ميکند .با توجه
گام ) (hرا تغییر
برداری ِ
ْ
به شبکة نمونهبرداری ،فاصلة نمونه
ميدهد و نیمتغییرنما را در جهات مختلف محاسبه ميکند.
سپس ،با رسم مقادیر نیمتغییرنما نسبت به فواصل نمونهبرداری
منحني نیمتغییرنمای تجربي به دست ميآید ( Webster and
 .)Oliver, 2007نیمتغییرنما با رابطة  1محاسبه ميشود:
(رابطة )1
h ) Z ( X i )] 2

[ Z( X i

) N( h
i 1

1
) 2 N( h

)(h

) N(hتعداد زوج مشاهدات که به فاصلة  hاز هم قرار
دارند Z(Xi) ،و ) Z(Xi+hمقدار متغیر در دو موقعیت که به
فاصلة  hاز هم قرار دارند ،و ) γ(hارزش نیمتغییرنمای تجربي
است (.)Tesfahunegn et al., 2011
کریجینگ تخمینگری زمینآماری است که به دلیل
واریانس نااریب و حداقل در اغلب موارد بهترین تخمینگر خطي
نااریب شمرده ميشود .بررسيها نشان ميدهند روش کریجینگ
با درنظرگرفتن ساختار و تغییرپذیری مکاني متغیرها از طریق
نیمتغییرنما نسبت به روشهایي مانند عکس فاصلة وزندار و
اسپلینها در اکثر شرایط برتری دارد .همچنین ،عالوه بر
درونیابي و تخمین متغیر هدف ،مقدار خطا را نیز برآورد
ميکند (.)Webster and Oliver, 2007
روش تجزیة مؤلفة اصلي روش آماری چندمتغیرهای است
که مجموعهای از دادههای مرتبط را به چند مؤلفة اصلي تغییر
ميدهد .زماني که دادهها با هم همبستگي باالیي دارند ،این
روش نتیجة بهتری در کاهش دادهها دارد .اگر همبستگي بین
دادهها کم باشد ،تعداد مؤلفهها تقریباً با تعداد دادههای ورودی
مشابه خواهد شد ( .)Mouser et al., 2005در روش تجزیة مؤلفة
اصلي ،بیشترین اطالعات دادههای اولیه در مؤلفههایي حفظ
1
ميشود که مقدار ویژة آنها بیشتر از  1است ( Khattree and
 .)Naik, 2000زماني که همبستگي بین متغیرها قابل توجه
باشد ،معموالً مؤلفة اصلي اول بیشترین واریانس را از دادههای
اصلي توجیه ميکند (.)Li et al., 2007
کوکریجینگ روشي زمینآماری است که متغیر اصلي را با
استفاده از یک متغیر کمکي ،که همبستگي مثبت و معناداری با
1. Eigen value
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متغیر اصلي دارد ،برآورد ميکند (.)Webster and Oliver, 2007
نیمتغییرنمای متقابل در روش کوکریجینگ با رابطة  2محاسبه
ميشود:
(رابطة )2
 h)  Z1 (Xi )  Z2 (Xi  h)  Z2 (X i ) 

)N(h

i

  Z (X
1

1
)2N(h

i 1

12 (h) 

) N(hتعداد زوج مشاهداتي از ) Z1(Xiو ) Z2(Xiدر فاصلة
) Z1(Xi) ،(h+dhو ) Z1(Xi+hمقدار متغیر در دو نقطه به فاصلة
 Z1(Xi) ،hمقدار متغیر اصلي و ) Z2(Xiمقدار متغیر کمکي در
موقعیت  ،Xiو ) γ12(hارزش نیمتغییرنمای متقابل است ( Wu et
 .)al., 2003روش کوکریجینگ مقدار متغیر  Z1را در موقعیت
 X0با رابطة  3تخمین ميزند (:)Wu et al., 2003
(رابطة X i ) )3

(i Z2

n
i 1

) Xi

n

(i Z1

) Z1( X 0

i 1

) Z1(Xiمقدار متغیر اصلي در موقعیت  Z2(Xi) ،Xiمقدار
متغیر کمکي در موقعیت  λi ،Xiوزن ) μi ،Z1(Xiوزن ) ،Z2(Xiو
 nتعداد همسایههایي که برای برآورد مقدار متغیر  Z1در
موقعیت  X0استفاده ميشود.
پس از اجرای روشهای زمینآماری ،ارزیابي روشها برای
هر دو دسته دادة آموزش و آزمون صورت گرفت .ارزیابي با
استفاده از میانگین ریشة دوم خطا ( )RMSEو ضریب تبیین
( ،)R2که در روابط  4و  5تعریف شدهاند ،انجام شد:
(رابطة )4

(رابطة )5

yˆ i )2

( yi

n
i 1

1
n

yˆ i )2

( yi

) yi

( yi

2

RMSE
n

i 1
n

R2 1

i 1

 yiمقدار متغیر مشاهده یا اندازهگیری شده ŷi ،مقدار
متغیر برآوردشده yi ،مقدار میانگین متغیر مشاهده یا
اندازهگیری شده ،و  nتعداد کل دادههاست.
همة محاسبات آماری به کمک نرمافزارهای Excel 2010
و  SPSS 18و تهیة نیمتغییرنمای تجربي و برازش مدل مناسب
بر آن و نقشة برآورد به کمک نرمافزارهای  GS+ 9و ArcGIS
 9.3انجام شد.

يافتهها و بحث
آمارههای توصیفي ویژگيهای فیزیکي و شیمیایي نمونههای
خاک مطالعهشده در جدول  1ميآید .همانطور که مالحظه
ميشود ،مقادیر چولگي و کشیدگي ویژگيهای شن ،کربن آلي،
و هدایت الکتریکي بیشتر از  0/5است که توزیع غیر نرمال آنها
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را نشان ميدهد .همچنین ،آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف توزیع
این ویژگيها را غیر نرمال نشان داد .چون ضریب بهدستآمده از
این آزمون برای این ویژگيها کمتر از  0/05است (جدول  .)1در
صورتي که مقدار چولگي دادهها کمتر از  0/5باشد ،نیازی به
تبدیل دادهها نیست .اگر بین  0/5تا  1باشد ،با استفاده از ریشة
دوم و اگر بیشتر از  1باشد ،با استفاده از لگاریتم باید تبدیل
شوند تا توزیع آنها نرمال شود ( Robinson and Metternicht,
 .)2006بنابراین ،دادههای ویژگيهای شن ،کربن آلي ،و هدایت
الکتریکي با استفاده از لگاریتم طبیعي نرمال شدند و آزمون
نرمالیته با روش کولموگروفـ اسمیرنوف نشان داد که دادهها،
پس از تبدیل ،نرمال شدهاند (جدول .)1
تجزیة مؤلفة اصلي بر دادهها انجام شد .نتایج این تجزیه
در جدول  2ميآید .همانطور که مالحظه ميشود ،فقط دو
مؤلفة اول و دوم مقدار ویژة بزرگتر از  1داشتند و درصد
بیشتری از واریانس کل را این دو مؤلفه توجیه ميکنند (68/54
درصد) .مقدار ضریب هر متغیر در هر مؤلفه اگر مثبت و بیشتر
باشد ،آن مؤلفه مقدار ویژة بیشتر و مؤثرتر دارد ( Kumar et al.,
 .)2009با توجه به جدول  ،2مشخص ميشود که ضرایب
متغیرها در مؤلفة اول نسبت به مؤلفة دوم به تعداد بیشتری
مثبتاند .مؤلفة اول ( )PC1با استفاده از رابطة  6قابل برآورد
است:
(رابطة )6
PC1 0/ 839Clay 0/ 64 Silt 0/ 838 ln Sand
0/ 531 ln EC 0/ 724 ln OC 0/186 pH

تجزیة همبستگي پیرسون روی همه دادهها انجام شد.
مقایسة همبستگي مؤلفههای اول و دوم با ظرفیت تبادل
کاتیوني نشان داد مؤلفة اول همبستگي مثبت و معنادار در
سطح  1درصد با ظرفیت تبادل کاتیوني دارد ،در صورتي که
همبستگي مؤلفة دوم با ظرفیت تبادل کاتیوني کمتر و منفي
است (جدول  .)3همچنین ،مؤلفة اول نسبت به سایر ویژگيهای
مؤثر خاک روی ظرفیت تبادل کاتیوني بیشترین ضریب
همبستگي مثبت و معنادار را در سطح  1درصد دارد (جدول .)3
شکل  3نیمتغییرنمای ظرفیت تبادل کاتیوني را نشان
ميدهد .مدل برازششده بر آن کروی است و خصوصیات آن در
جدول  4ميآید .مدل یادشده ضریب تبیین باالیي ( 93درصد)
دارد و نسبت اثر قطعهای به آستانه کمتر و شعاع تأثیر 5520
متر است .با توجه به همبستگي مثبت و زیاد بین مؤلفة اصلي
اول و ظرفیت تبادل کاتیوني ،از آن به مثابة متغیر کمکي در
روش کوکریجینگ برای تخمین ظرفیت تبادل کاتیوني خاک
استفاده شد .نیمتغییرنمای مؤلفة اصلي اول در شکل  3ميآید.
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مدل برازششده بر آن نمایي بود و خصوصیات آن در جدول 4
ميآید .این مدل ضریب تبیین باالیي ( 97درصد) دارد و نسبت
اثر قطعهای به آستانه کمتر و شعاع تأثیر  5550متر است .این
مشخصات نشان ميدهد ساختار مکاني نیمتغییرنما قوی است.
مدل برازششده بر نیمتغییرنمای متقابل ظرفیت تبادل کاتیوني
خاک و متغیر کمکي کروی است .بررسي ویژگيهای مدل فوق
نشان ميدهد مدل دارای ساختار مکاني قوی است؛ چون نسبت

اثر قطعهای به آستانه در آن خیلي کمتر است و ضریب تبیین
باالیي دارد (جدول  .)4طبق گزارش )2007( Shi et al.
متغیرهایي که نسبت اثر قطعهای به آستانه در مدل برازششده
بر نیمتغییرنمای تجربي آنها کمتر از  25درصد باشد ،دارای
ساختار مکاني قویاند .نتایج این پژوهش در هر سه مدل
برازششده دارای نسبت اثر قطعهای به آستانة کمتر از 25
درصد است.

جدول  .1آمارههای توصيفي ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک

متغیر

حداقل

دادهها برای آموزش
ظرفیت تبادل کاتیوني)(cmol(+) kg-1
رس (درصد)
سیلت (درصد)
شن (درصد)
لگاریتم طبیعي شن
کربن آلي (درصد)
لگاریتم طبیعي کربن آلي
هدایت الکتریکي )(dS m-1
لگاریتم طبیعي هدایت الکتریکي
pH
مؤلفة اصلي اول
دادهها برای آزمون
ظرفیت تبادل کاتیوني )(cmol(+) kg-1

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

چولگي

ضریب کولموگروفـ
*
اسمیرنوف

کشیدگي

10/8
18
14/4
8/8
2/17
0/57
0/07
0/34
0/02
6/17
3/06

33/85
49/4
52/3
65/2
4/22
7/98
2/14
2/23
1/47
8
8/33

23/18
37/13
37/07
25/89
3/18
2/28
0/9
0/86
0/18
7/38
5/57

5/62
7/08
7/59
10/82
0/38
1/47
0/47
0/41
0/07
0/37
1/3

24/24
19/06
20/47
41/79
11/94
64/47
52/22
47/67
38/88
5/01
23/33

-0/48
-0/38
-0/45
1/37
0/42
1/52
0/43
1/47
0/34
-0/47
-0/25

-0/41
0/40
0/32
1/68
0/33
2/54
-0/43
1/89
0/32
0/23
-0/39

0/32
0/20
0/29
0/00
0/19
0/00
0/24
0/00
0/12
0/09
0/25

10/9

33/8

23/66

5/23

22/1

-0/45

-0/27

0/29

*ضریب آزمون کولموگروفـ اسمیرنوف برای توزیع نرمال دادهها باید بزرگتر از  0/05باشد.
جدول  .2نتايج تجزية مؤلفة اصلي برای ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاک

مؤلفهها

مقدار ویژه

واریانس مؤلفه

واریانس مجموع

اول

3/07

51/1

51/1

دوم

1/05

17/44

68/54

سوم

0/93

15/5

84/04

چهارم

0/65

10/8

94/84

پنجم

0/27

4/45

99/3

ششم

0/04

0/7

100

مقادیر ضریب هر متغیر برای مؤلفههای اول و دوم
لگاریتم طبیعي هدایت

لگاریتم طبیعي کربن

الکتریکي

آلي

مؤلفة اول

0/839

-0/838

0/640

0/531

0/724

-0/186

مؤلفة دوم

-0/737

0/517

-0/244

0/589

0/209

-0/737

رس

لگاریتم طبیعي
شن

سیلت

pH
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جدول  .3نتايج تجزية همبستگي پيرسون

pH
0/02
1
**-0/25
**-0/53
-0/13
0/14
**0/52

ظرفیت تبادل کاتیوني
pH
هدایت الکتریکي
کربن آلي
شن
سیلت
رس

هدایت الکتریکي
*

0/18
**-0/25
1
**0/60
-0/11
*0/19
-0/12

کربن آلي
**

0/58
**-0/53
**0/60
1
-0/15
*0/19
**0/48

** همبستگي در سطح  1درصد معنادار است.

سیلت

شن
**

-0/58
-0/13
-0/11
-0/15
1
**-0/76
**-0/72

**

0/51
0/14
*0/19
*0/19
**-0/76
1
**0/35

رس

مؤلفة اول
**

**

0/66
**0/52
-0/12
**0/48
**-0/72
**0/35
1

0/81

مؤلفة دوم
-0/19

* همبستگي در سطح  5درصد معنادار است.

جدول  .4ویژگيهای مدلهای استفادهشده در روشهای کریجینگ و کوکریجینگ برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیوني خاک
متغیر

مدل

اثر قطعهای )(Co

آستانه )(C+Co

شعاع تأثیر (متر)

ظرفیت تبادل کاتیوني
مؤلفة اصلي اول (متغیر کمکي)
ظرفیت تبادل کاتیوني و مؤلفة اصلي اول (متقابل)

کروی
نمایي
کروی

5/03
0/001
0/16

31/08
1/97
6/36

5520
5550
5910

)C/(C+Co
0/838
0/999
0/975

ضریب تبیین
0/927
0/975
0/942

شکل  .3نيمتغييرنمای تجربي و مدل برازشدادهشده بر آن برای ظرفيت تبادل کاتيوني و متغير کمکي و متقابل

پس از تعیین نیمتغییرنمای تجربي ظرفیت تبادل کاتیوني
خاک و متغیر کمکي (مؤلفة اصلي اول) و متقابل و برازش مدل
مناسب بر آنها ،نقشة برآورد ظرفیت تبادل کاتیوني خاک با
استفاده از روش کریجینگ و کوکریجینگ تهیه شد که در شکل

 4ميآید .هر دو نقشه شکلهای بسته ،به فرم محدب و مقعر،
دارند .این موضوع حاکي از تراکم خوب و ایدهآل نمونههای
خاک از سطح منطقة مطالعهشده برای برآورد با جزئیات بیشتر
است ( )Houlding, 2000; Webster and Oliver, 2007و نشان
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ميدهد نمونهبرداری با تعداد نمونة کافي صورت گرفته است و
محدودهها با مقادیر متفاوت متغیر مورد نظر بهخوبي از هم
تفکیک شده است .مقادیر ظرفیت تبادل کاتیوني خاک در
نواحي جنوب ،غرب ،و کمي در شمال منطقة مطالعهشده بیشتر
و در نواحي شرق و شمال کمتر بود.
ارزیابي روشهای کریجینگ و کوکریجینگ و برخي
خصوصیات آماری ظرفیت تبادل کاتیوني برآوردشده در جدول
 5ميآید .مقادیر خصوصیات آماری ،از جمله حداقل و حداکثر
در روش کوکریجینگ ،در مقایسه با کریجینگ ،به مقادیر
دادههای اندازهگیریشده نزدیکتر است .این ميتواند بر دقت
روش کوکریجینگ داللت داشته باشد .با توجه به مقادیر
معیارهای ارزیابي دقت روش کوکریجینگ در برآورد مقادیر

ظرفیت تبادل کاتیوني خاک بر اساس سری دادههای آموزش و
آزمون بیشتر از کریجینگ است .متغیر کمکي مؤلفة اصلي اول،
که همبستگي مثبت و زیاد با ظرفیت تبادل کاتیوني دارد ،سبب
افزایش دقت این روش شده است .این نتیجه در مقایسه با نتایج
 )2000( Paz-González et al.و  ،)2006( Jung et al.که از
مادة آلي و هدایت الکتریکي به مثابة متغیر کمکي استفاده
کردهاند ،دقت بیشتری دارد .همچنین ،نسبت به نتایج
 ،)2012( Asadzadeh et al.که از درصد رس استفاده کردهاند،
دقیقتر است .ارزیابي تقاطعي روشهای کریجینگ و
کوکریجینگ بر دادههای آزمون نشان داد روش کوکریجینگ در
برآورد مقادیر ظرفیت تبادل کاتیوني خاک دقیقتر عمل ميکند
(جدول  5و شکل .)5

شکل  .4نقشة برآورد ظرفيت تبادل کاتيوني خاک با روش کريجينگ و کوکريجينگ

جدول  .5نتایج ارزیابي روشهای کریجینگ و کوکریجینگ برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیوني خاک

حداقل
دادههای آموزش
اندازهگیریشده
کریجینگ
برآوردشده
کوکریجینگ
دادههای آزمون
اندازهگیریشده
کریجینگ
برآوردشده
کوکریجینگ

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

میانگین ریشة
دوم خطا

ضریب تبیین

10/8
13/31
11/12

33/85
29/95
32/53

23/18
23/17
23/14

5/62
4/17
4/32

24/24
17/99
18/66

0/172
0/131

0/50
0/72

10/9
14
13/58

33/8
31/49
31/66

23/66
23/22
23/49

5/23
4/29
4/57

22/10
18/47
19/45

0/159
0/118

0/49
0/71
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) ارزيابي تقاطعي مقادير اندازهگيری و برآورد شدة ظرفيت تبادل کاتيوني در سری دادههای آزمون با روش کوکريجينگ (الف) و کريجينگ (ب.5 شکل

منزلة متغیر کمکي در روش کوکریجینگ به صورت مؤثر باعث
بهبود دقت برآورد ميشود؛ بهویژه زماني دارای اثر زیاد است که
مؤلفة اصلي اول (متغیر کمکي) با متغیر وابسته همبستگي
 با این روش نقشة معتبری از، بنابراین.مثبت و زیاد داشته باشد
ظرفیت تبادل کاتیوني خاک تهیه ميشود که نسبت به
 صرفهجویي در زمان و هزینهها را به دنبال،روشهای سنتي
دارد و در مدیریت دقیقتر و مناسبتر خاک کاربرد خواهد
.داشت

نتيجهگيری

 بهدستآمده از،ظرفیت تبادل کاتیوني خاک با مؤلفة اصلي اول
 دارای بیشترین همبستگي،ویژگيهای فیزیکي و شمیایي خاک
 مؤلفة، بنابراین.)r=0/81(  درصد بود1 مثبت و معنادار در سطح
اصلي اول به منزلة متغیر کمکي در روش کوکریجینگ برای
 بر اساس.تخمین ظرفیت تبادل کاتیوني خاک استفاده شد
معیارهای ارزیابي میانگین ریشة دوم خطا و ضریب تبیین
ارزیابي تقاطعي روش کوکریجینگ نتایج دقیقتری از کریجینگ
 این پژوهش ثابت کرد استفاده از مؤلفة اصلي اول به.ارائه کرد
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