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ABSTRACT
Information about the spatial distribution of soil quality is one of the most significant issues in recognition,
planning, management and optimal exploitation of soil resources in each area. In the this study, the
characteristics of soil surface (0-30 Cm) were measured in 95 fields in the Nazar Abad region in Alborz
province and the factors influencing soil quality were selected using principal component analysis (PCA)
method. In addition, the weighted additive soil quality index (SQI w), the additive soil quality index (SQIa) and
the Nemero soil quality index (NQI) were determined using total data set (TDS) and minimum data set (MDS).
Spatial variability of these soil quality indices were analyzed using geostatistics technique and their spatial
distribution were determined using the Ordinary kriging method. Based on the results and among the soil quality
indices, the SQIw obtained from the MDS, had a higher accuracy in the area with R2 of 0.89, mean absolute
error (MAE) of 0.11 and normalized root mean squares error (NRMSE) of 0.1. The exponential variogram
model (R2 = 0.95) indicated that the SQIw and SQIa indices using MDS had the best fitness, whereas, the
spherical model (R2= 0.90) was strongly fitted to the NQI index obtained from MDS. Furthermore, the effective
range of spatial variability for SQIa, SQIw and NQI indices was 8, 10 and 11.5 kilometers, respectively. Soil
quality of the fields in the area was strongly related to the soil particles size distribution, especially sand and
clay percentages with coefficients of 0.90 and 0.85, respectively. Soil quality value in the area decreased
considerably from west to east. This study revealed that the geostatistics technique can be used for spatial
analysis of soil quality indices in the area and spatial distribution maps of these indices can be effectively used
to plan the sustainable soil management strategies in the fields.
Keywords: Additive Soil Quality Index, Nemero Soil Quality Index, Particle Size Distribution, Principal
Component Analysis, Spatial Distribution.
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بررسی تغييرپذيری مکانی شاخصهای کيفيت خاک در کشتزارهای منطقه نظرآباد در غرب استان البرز
علیرضا واعظی ،1رسول ميرخانی ،*1حامد رضايی ،2ليال اسماعيلنژاد

3

 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
 .3گروه مهندسی علوم خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/12/24 :تاریخ بازنگری -1399/2/3 :تاریخ تصویب)1399/2/14 :

چکيده
آگاﻫی از توزیع مکانی کیفیت خاک از مهﻢتریﻦ موﺿوعات در ﺷناسایی ،برنامهریﺰی ،مدیریت و بهرهبرداری بهینه از منابع
خاک در ﻫر منطقه است .در ایﻦ مطالعه ویژگیﻫای خاک سطحی ( 0-30سانتیمتر) در  95مﺰرعه در منطقه نظرآباد
استان البرز اندازهگیری و با استفاده از روش تجﺰیه به مؤلفهﻫای اصلی ( T)PCAدادهﻫای مؤثر بر کیفیت خاک انتخاب
ﺷدند و ﺷاخص کیفیت تجمعی وزنی ( )SQIwو ساده ( )SQIaو ﺷاخص کیفیت نمورو ( )NQIبا استفاده از کل ویژگیﻫا و
حداقل ویژگیﻫا تعییﻦ ﺷدند .تغییرات مکانی ﺷاخصﻫای کیفی خاک با استفاده از فﻦ زمیﻦآمار تحلیل و توزیع مکانی
آنﻫا با استفاده از روش کریجینگ معمولی تعییﻦ ﺷد .بر اساس نتایج ،ﺷاخص  SQIWحاصل از حداقل ویژگیﻫا دقت
بیشتری بر اساس آمارهﻫای  R2برابر با  ،0/92میانگیﻦ خطای مطلق ( )MAEبرابر با  0/09و ریشه میانگیﻦ مربعات خطای
نرمالﺷده ( 0/01 )NRMSEداﺷت .بهتریﻦ مدل زمیﻦآماری برازشیافته بر دادهﻫای ﺷاخص  SQIWو  SQIaحاصل از
حداقل دادهﻫا مدل نمایی ( )R2=0/95بود و برای ﺷاخص  NQIحاصل از حداقل دادهﻫا مدل نیﻢتغییرنمای کروی بهتریﻦ
برازش ( )R2=0/90را داﺷت .ﻫمچنیﻦ دامنه تأثیر ﺷاخصﻫای  SQIW ،SQIaو  NQIبهترتیب  10 ،8و  11/5کیلومتر بود.
کیفیت خاک کشتﺰارﻫا بهﺷدت وابسته به توزیع اندازه ذرات اولیه بهویژه ﺷﻦ و رس با ﺿریب وابستگی  0/90و  0/85بود.
ایﻦ ویژگی در منطقه از ﺷرق به غرب روند کاﻫشی داﺷت .ایﻦ پژوﻫش نشان داد که روش زمیﻦآمار برای بررسی تغییرات
مکانی ﺷاخصﻫای کیفیت خاک کاربرد دارد و نقشهﻫای توزیع مکانی ایﻦ ﺷاخصﻫا میتواند برای طراحی راﻫبردﻫای
پایدار مدیریت خاک در کشتﺰارﻫا به کار گرفته ﺷود.
واژههای کليدی :ﺷاخص کیفیت تجمعی ،ﺷاخص کیفیت نمورو ،توزیع اندازه ذرات ،تجﺰیه به مؤلفهﻫای اصلی ،توزیع مکانی.

مقدمه
ویژگیﻫای خاک بهصورت مکانی و زمانی از سطح یك مﺰرعه تا
منطقه با مقیاس وسیعتر تغییر مینماید .تغییرات ایﻦ ویژگیﻫا
تحت تأثیر عوامل طبیعی (عوامل خاکسازی ﻫمانند مواد مادری)
و عوامل بیرونی (ﻫمانند مدیریت خاک ،کود دﻫی و تناوب زراعی)
میباﺷند .ﺷناخت تغییرپذیری مکانی ویژگیﻫای خاک کلیدی
برای درک فرآیندﻫای خاک در مقیاس مﺰرعه و حوزه آبخیﺰ است
( .)Corwin et al., 2006آگاﻫی از توزیع مکانی خصوصیات خاک
از مهﻢتریﻦ موﺿوعات در ﺷناسایی ،برنامهریﺰی ،مدیریت و
بهرهبرداری از منابع آب و خاک است (.)Asghari et al., 2015
ﺷناخت خصوصیات فیﺰیکی و ﺷیمیایی خاک و نحوه توزیع آن،
به دلیل ماﻫیت تغییرپذیری مکانی باالی آن حتی در فواصل
خیلی کﻢ در چگونگی مصرف نهادهﻫا و دستیابی به مدیریت جامع
* نویسنده مسئولrasoul_mirkhani@yahoo.com :

کشاورزی بر مبنای دستگاهﻫای اطالعات مدیریتی از اﻫمیت به
سﺰایی برخوردار است .ویژگیﻫای خاک با نوع خاک ،توپوگرافی،
اقلیﻢ ،پوﺷش گیاﻫی و فعالیتﻫای انسانی رابطه زیادی دارند که
ﻫمه آنﻫا در الگوی توزیع مکانی خاک اثرگذار ﻫستند
( .)Sanaeinejad et al., 2010تشخیص الگوی پراکنش مکانی
میتواند بهطور فﺰایندهای برای مدیریت منابع طبیعی (Xin-
 )Zhong et al., 2009و پیشبینی ویژگیﻫای خاک در نقاط
نمونهبرداری نشده ( )Liu et al., 2017استفاده ﺷود .ﺷناخت
تغییرات زمانی برای درک اثرات بلندمدت مدیریت خاک بسیار
مهﻢ است ( .)Girei et al., 2016ﺷناخت تغییرات زمانی
ویژگیﻫای ﻫیدرولیکی خاک میتواند چارچوبی برای توسعه
برنامهریﺰی مؤثر برای رسیدن به ﺷیوهﻫای کشاورزی پایدار فراﻫﻢ
کند (.)Douaik et al., 2011
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در سالﻫای گذﺷته ،تغییرات مکانی و زمانی ویژگیﻫای
خاک ،از راه آزمایشﻫای بلندمدت مﺰرعه مورد بررسی قرار می-
گرفت ( .)Risser, 1991امروزه بهمنظور تخمیﻦ متغیرﻫای مکانی
یك منطقه از روشﻫای زمیﻦآمار 1استفاده میﺷود .ایﻦ علﻢ
ﺷـاخهای از علـﻢ آمـار کاربردی است که قـادر بـه اراﺋـه
مجموعـه وسـیعی از تخمیﻦگرﻫای آماری بهمنظور برآورد
خصوصیات موردنظر در مکـانﻫای نمونـهبـردارینشده با استفاده
از اطالعات حاصل از نقاط نمونهبرداری ﺷده ،است
( .)Mohammadi, 2006برای درونیابی از روشﻫای کریجینگ،2
کوکریجینگ 3و وزندﻫی عکس فاصله  )IDW(4استفاده میﺷود.
آمار و زمیﻦآمار اطالعات مفیدی در رابطه با تغییرپذیری مکانی
و ناﻫمگونی ویژگیﻫای خاک در مناطق وسیع و ناﻫمگون مهیا
میکند و ارزیابی تغییرپذیری مکانی و ناﻫمگونی ویژگیﻫای خاک
درک مناسبی از توابع خاک در درازمدت ایجاد میکند
( .)Komnitsas et al., 2010تفاوت اصلی ایﻦ روش با آمار
کالسیك ایﻦ است که در آمار کالسیك ،نمونهﻫای گرفتهﺷده از
یك جامعه آماری ،مستقل از یکدیگر بوده و وجود یك نمونه ﻫیچ-
گونه اطالعاتی درباره نمونه بعدی نمیدﻫد .روشﻫای زمیﻦآماری،
وجود ﻫمبستگی مکانی بیﻦ مقادیر یك متغیّر در یك ناحیه را
بررسی مینمایند ( .)Hasanipak, 1998روشﻫای مختلف
زمیﻦآمار بسته به نوع متغیر ،دقت متفاوتی را نشان میدﻫند.
بهطورکلی میتوان گفت که زمیﻦآمار به بررسی آن دسته از
متغیرﻫایی میپردازد که دارای ساختار مکانی است و یا
بهعبارتدیگر بیﻦ مقادیر مختلف آنﻫا ،فاصله و جهت قرار گرفتﻦ
آنﻫا یك ارتباط مکانی وجود دارد.
تئوریﻫای آماری امکـان کمـینمـودن روابـﻂ مکـانی
بـیﻦ نمونه در فواصل کوچكتر را فراﻫﻢ کرده است .ایﻦ تئوری
بر خـالف آمـار کالسـیك ،بر اساس واریـانس نمونهﻫا پایهگذاری
ﺷده است .نیﻢتغییرنما ،اساسیتریﻦ ابﺰار در زمیﻦآمار است که
برای تشـریح ارتبـاط مکانی یك متغیر به کار میرود .نیﻢتغییرنما
کمیتی بـرداری اسـت کـه درجه ﻫمبستگی مکـانی و ﺷـباﻫت
بـیﻦ نقـاط انـدازهگیـریﺷـده را بر حسب مربع تفاﺿل مقدار
متغیر در دو نقطه و بـا توجـه بـه جهـت و فاصــله آنﻫا نشان
میدﻫــد (:)Journel and Huijbregts, 1978
)1 N (h
Z ( xi )  Z ( xi  h)2
 ( h) 
(رابطه )1

2 N (h) i1
که در آن ) γ(hمقدار نیﻢتغییرنما در فاصله  N(h) ،hتعداد
جفت نمونه به ازای فاصله  Z(xi) ،hو ) Z(xi + hبه ترتیب مقادیر
1. Geostatistics
2. Kriging

متغیر در موقعیت  xiو  xi + hاست .ﻫر چه اندازه  hافﺰایش یابد،
تعداد جفتﻫا کﻢ میﺷود.
کریجینگ روﺷی مناسب برای میانیابی است که بر منطق
میانگیﻦ متحرک وزنی استوار است و میتوان گفت بهتریﻦ
تخمیﻦگر نااریب است .روش میانیابی مکانی کریجینگ از روش-
ﻫای زمیﻦآماری است که به دلیل نااریبی آن بر دیگر روشﻫای
میانیابی برتری دارد و بهطور گستردهای در زمینهﻫای مختلف
استفاده میﺷود ( .)Liu et al., 2008یکی از برتریﻫای اصلی
کریجینگ ایﻦ است که به ازای ﻫر تخمیﻦ میتوان خطای آن را
که اندازهگیری اولیه ندارد ،محاسبه نمود و دامنۀ اطمینان آن
تخمیﻦ را نیﺰ محاسبه نمود ( Theodossiou and Latinopoulos,
 .)2006در روش کریجینگ برآورد بر اساس ساختار فﻀایی موجود
در محیﻂ موردنظر صورت میگیرد که طی آن مـیتـوان مقـدار
یـك کمیت در نقاطی با مختصـات نـامعلوم را بـا اسـتفاده از
مقـدار ﻫمـان کمیت در نقاط دیگری با مختصات معلوم به دست
آورد .در روش کریجینگ از رابطه زیر برای تخمیﻦ مقدار متغیر
در نقطه مجهول استفاده میﺷود:
n

(رابطه )2

Z v   i Z vi
i 1

1

(رابطه )3

n



i

i 1

که در آن  Z vمقدار تخمینی λi ،وزن یا اﻫمیت کمیت
وابسته به نمونۀ  iام  Zviمقدار مشاﻫدهای نمونۀ  iام است.
روش وزندﻫی عکس فاصله ( )IDWبرای پیشبینی مقدار
متغیر مجهول در یـك موقعیـت نمونهبردارینشده از مقادیر
معلوم متغیر انـدازهگیـریﺷـده در نقـاط اطراف (نقاط
ﻫمسایگی) استفاده میﺷود .ایﻦ روش بهصورت عکـس فاصله به
توان  Pبیان میﺷود که توان ،نشاندﻫنده میـﺰان اﻫمیـت نقطه
است .در ایﻦ روش مقدار متغیر در نقطه مجهول از رابطه زیر به
دست میآید (:)Trangmar et al, 1986
Zi
p
di
Z ( x, y ) 
n
1
i1 d p
i



n

i 1

(رابطه )4

که در آن Z(x,y) :مقدار متغیر در نقطه مجهول Zi ،مقدار
متغیر در نقطه معلوم P ،توان و  dفاصله نقطه مجهول تا نقطه i
ام است.
در زمینه تغییرات مکانی ویژگیﻫای خاک پژوﻫشﻫای
زیادی انجام ﺷده است؛ برای مثال )Rahmanipour et al., (2014
3. CoKriging
4. Inverse distance weighting
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با پژوﻫشی در استان قﺰویﻦ نشان دادند که برای تهیه نقشه
کیفیت خاک ،مدل ﺷاخص کیفیت تجمعی استفاده از حداقل
دادهﻫا ( )r= 0/34بهتر از مدل ﺷاخص کیفیت نمورو ()r=0/23
بود .آنﻫا ﻫمچنیﻦ نشان دادند که کیفیت خاک از غرب به ﺷرق
روند کاﻫشی داﺷت Rabbi et al., (2014) .در پژوﻫشی در سواحل
گنگﺰ بنگالدش نشان دادند که ﺷﻦ ،رس و ﻫدایت ﻫیدرولیکی
اﺷباع ،سیلت ،جرم مخصوص ظاﻫری و پایداری خاکدانهﻫا ساختار
مکانی باالیی داﺷتند .ﻫمچنیﻦ با محاسبه ﺷاخص کیفیت فیﺰیکی
خاک اراﺿی کشاورزی مورد مطالعه را از نظر کیفیت به دو بخش
"کیفیت فیﺰیکی خوب " و "کیفیت فیﺰیکی فقیر" تقسیﻢ کردند.
) Karami and Basirat, (2015با پژوﻫشی در  5000ﻫکتار از
اراﺿی دﺷت ارسنجان استان فارس نشان دادند که بهتریﻦ مدل
برای نیﻢتغییرنمای مقادیر ﺷوری خاک pH ،و درصد رس ،مدل
نمایی بود و برای درصد سیلت و ﺷﻦ ،مدل گوسی و برای کربﻦ
آلی خاک ،مدل کروی بود .ﻫمچنیﻦ روش کریجینگ از ارجحیت
بیشتری در میانیابی مکانی ایﻦ ویژگیﻫا داﺷتBijanzadeh et .
) al., (2015با بررسی تغییرات مکانی ویژگیﻫای خاک در ﺷرق
ﺷیراز نشان دادند که بهتریﻦ مدل برای تهیه نقشه خاک در روش
کریجینگ معمولی برای واکنش خاک ،درصد اﺷباع ،پتاسیﻢ و
نیتروژن ،مدل کروی بود و برای درصدﻫای ﺷﻦ ،سیلت ،رس،
ﺷوری و فسفر ،بهتریﻦ مدل نمایی بود.
) Davatgar and Ghasemi (2016با بررسی تغییرات مکانی
برخی ویژگیﻫای فیﺰیکی و ﺷیمیایی خاک در  20000ﻫکتار از
زمیﻦﻫای کشاورزی جنوب تهران با استفاده از روش درونیابی
کریجینگ نشان دادند که بهتریﻦ مدل تغییرنمای برازش
دادهﺷده برای کربﻦ آلی ،واکنش خاک ،ظرفیت تبادل کاتیونی و
آﻫك ،مدل کروی ،برای رس و سیلت ،نمایی و برای ﺷﻦ ،گوسی
بود Mirzaee et al., (2016) .با بررسی توانایی روشﻫای
کریجینگ معمولی ،)OK( 1کریجینگ ساده )SK( 2و
کوکریجینگ ( )CKو روشﻫای زمیﻦآمار ترکیبی برای پیشبینی
مقدار کربﻦ آلی خاک در دﺷت سلیﻦ در ﺷمال غربی ایران نشان
دادند که مدل ﺷبکه عصبی مصنوعی ( )ANNبهتر از مدل
رگرسیون خطی چندگانه بود و روشﻫای زمیﻦآمار ترکیبی
پیشبینیﻫای قابلاطمینانتر از روشﻫای زمیﻦآمار کریجینگ
معمولی ،کریجینگ ساده و کوکریجینگ داﺷتندBhunia and .
) Maiti, (2016با بررسی تغییرات مکانی کربﻦ آلی در کاربریﻫای
مختلف نشان داد که حداکثر مقدار کربﻦ آلی در قسمت ﺷمال
غربی و کمتریﻦ مقدار آن در قسمت ﺷمال ﺷرقی و مرکﺰی منطقه

مورد مطالعه بود .بیشتریﻦ مقدار کربﻦ آلی در خاک سطحی در
خاکﻫای جنگلی ( 0/69درصد) و پاییﻦتریﻦ آن در زمیﻦﻫای
آیش ( 0/41درصد) بود Rosemary et al., (2017) .با بررسی
تغییرات مکانی ویژگیﻫای خاک در منطقه گرمسیری سریالنکا
نشان دادند که تغییرات مکانی واکنش خاک ،ﺷوری و مقدار ﺷﻦ
زیاد بود؛ درحالیکه ظرفیت تبادل کاتیونی ،کربﻦ آلی و رس
دارای تغییرات مکانی متوسﻂ بود.
آگاﻫی از تغییرات مکانی وﺿعیت کیفیت فیﺰیکی ،ﺷیمیایی
و زیستی خاک در کشاورزی برای مدیریت بهینه اراﺿی و رسیدن
به حداکثر بهرهوری اقتصادی ﺿروری است .تاکنون پژوﻫشﻫای
زیادی در زمینه ارزیابی کیفیت خاک در سراسر دنیا انجام گرفته
است با ایﻦ وجود ،مطالعات در زمینه تغییرات مکانی ویژگیﻫای
کیفی خاک در ایران یا محدود است و یا تنها کیفیت خاک را
بررسی کردند .از آن جمله میتوان به مطالعات Shahab et al.,
) (2011در اراﺿی کشاورزی و مرتعی منطقه ده ﺷورخ واقع در
جنوب مشهد در ﺷمال ﺷرق ایران اﺷاره کرد که ﺷاخص کیفیت
تجمعی ( )SQIو ﺷاخص کیفیت نمورو ( )NQIرا با استفاده از کل
ویژگیﻫا و حداقل ویژگیﻫا ارزیابی کردند و نشان دادند که 78
درصد از خاکﻫای مرتعی و  13درصد خاکﻫای کشاورزی دارای
توابع توزیع اندازه منافذ مطلوب بودندSánchez-Navarro et al., .
) (2015در پژوﻫشی در استان مورکیا 3در جنوب غرب اسپانیا با
استفاده از روش کریجینگ ،نقشه ﺷاخص کیفیت خاک نرمال
ﺷده ) (QINرا با استفاده از حداقل دادهﻫا اراﺋه دادند و نشان دادند
که  19 ،15 ،32 ،12و  22درصد از منطقه مورد مطالعه بهترتیب
دارای کیفیت بسیار باال ،باال ،متوسﻂ ،پاییﻦ و خیلی پاییﻦ بود.
) Ranjbar et al., (2016در  30مﺰرعه زعفرانکاری منطقه
قاﺋﻦ خراسان جنوبی ،ﺷاخص کیفیت تجمعی ( )SQIو ﺷاخص
کیفیت نمورو ( )NQIرا با استفاده از کل ویژگیﻫا و حداقل ویژگی
ﻫا ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که ﺷاخص کیفیت تجمعی
( )SQIبا استفاده از مجموعه کل دادهﻫا ( ،r=0/44مؤثرتریﻦ روش
برای ارزیابی کیفیت خاک در مﺰارع زعفران است .ﻫمچنیﻦ
) Nabiollahi et al., (2017با استفاده از روش کریجینگ ،تغییرات
مکانی کیفیت خاک را در اراﺿی کشاورزی متأثر از ﺷوری در
استان کردستان بررسی کرده و نشان دادند که ارزیابی کیفیت
خاک با استفاده از  )R2 = 0/82( SQIwبهتر از )R2 = 0/78( SQIa
و  )R2 = 0/74( SQInبود .با ایﻦ روش به ترتیب  59 ،28و 10
درصد منطقه دارای کیفیت خوب ،متوسﻂ و پاییﻦ بود و استفاده
از حداقل دادهﻫا را به دلیل صرفهجویی در ﻫﺰینه پیشنهاد دادند.

1. Ordinery kriging
2. Simple kriging

3. Murcia
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) Hamidi Nehrani et al., (2020در  77مﺰرعه در استان زنجان
ﺷامل  27مﺰرعه آبی و  50مﺰرعه دیﻢ با استفاده از توابع
امتیازدﻫی خطی و غیرخطی ،ﺷاخصﻫای کیفیت تجمعی و
تجمعی-وزنی را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که ﺷاخص تجمعی
با روش امتیازدﻫی خطی دقت باالتری برای ارزیابی کیفیت خاک
در دو کاربری دیﻢ و آبی داﺷت و کیفیت خاک در کاربری آبی
باالتر از کاربری دیﻢ بود.
بررسی مطالعات پیشیﻦ نشان میدﻫد که در اکثر آنﻫا تنها
به بررسی تغییرات مکانی برخی از ویژگیﻫای فیﺰیکی ،ﺷیمیایی
و بیولوژیکی خاک بهعنوان ویژگیﻫای کیفی خاک پرداخته ﺷده
است و در خصوص تغییرات مکانی کیفیت خاک مطالعات اندکی
به صورت منطقهای صورت گرفته است .برای ارزیابی تغییرات
کیفیت خاک در ابعاد منطقهای ابتدا باید ﺷاخص کیفی خاک اراﺋه
ﺷود که منعکسکننده تأثیر مجموعهای از ویژگیﻫای فیﺰیکی،
ﺷیمیایی و بیولوژیکی خاک و برﻫﻢکنش آنﻫا بر کیفیت خاک

باﺷد .ایﻦ پژوﻫش با ﻫدف تعییﻦ ﺷاخصﻫای کیفیت خاک در
ابعاد منطقهای و بررسی تغییرپذیری مکانی ﺷاخصﻫای کیفیت
خاک و اراﺋه نقشه توزیع مکانی آنﻫا به منظور پیشنهاد روش
مناسب برای مدیریت بهتر خاکﻫا انجام ﺷد.

مواد و روشها
ويژگیهای منطقه مورد مطالعه

منطقه نظرآباد با  26000ﻫکتار اراﺿی زراعی آبی در موقعیت
جغرافیایی طول  35 47 Nتا  36 1 Nو عرض  50 23 Eتا
 50 40 Eدر غرب استان البرز قرار دارد .با توجه به ﺷاخص
اقلیمی دومارتﻦ ،ایﻦ منطقه با میانگیﻦ بارندگی سالیانه 238
میلیمتر و میانگیﻦ دمای  14/2درجه سانتیگراد در اقلیﻢ خشك
قرار دارد.

شکل  -1نقشه منطقه مورد مطالعه و موقعيت محل نقاط نمونهبرداری خاک در استان البرز

نمونهبرداری خاک و تجزيه نمونهها

کل منطقه مورد مطالعه به  95ﺷبکه مربعی به ابعاد × 1650
 1650متر تقسیﻢ ﺷد و از سطح خاک ( 0-30سانتیمتری)
نمونهبرداری صورت گرفت (ﺷکل  .)1ویژگیﻫای فیﺰیکی ﺷامل

ﺷﻦ ،سیلت ،رس به روش ﻫیدرومتری ،پایداری ساختمان خاک
به روش الك تر ،چگالی ظاﻫری به روش سیلندر ،چگالی حقیقی
به روش پیکنومتر ،تخلخل خاک از طریق چگالی ظاﻫری و
حقیقی ،رطوبت ظرفیت مﺰرعهای و رطوبت نقطه پژمردگی داﺋﻢ
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بهوسیله صفحات فشاری ،آب قابل استفاده از طریق رطوبت
ظرفیت مﺰرعهای و رطوبت نقطه پژمردگی داﺋﻢ ،ﻫدایت
ﻫیدرولیکی اﺷباع به روش بار ثابت (برای نمونهﻫای با بافت
متوسﻂ) و بار افتان (برای نمونهﻫای با بافت سنگیﻦ) ( Aria and
 )Mirkhani, 2005و ویژگیﻫای ﺷیمیایی ﺷامل ﺷوری عصاره
اﺷباع بهوسیله  ECمتر ،واکنش گل اﺷباع بهوسیله  pHسنج،
درصد کربﻦ آلی به روش والکلی و بلك (Walkley and Black,
) ،1934کربنات کلسیﻢ معادل به روش خنثیسازی با اسید
کلریدریك ) ،(Page et al., 1982فسفر قابل استفاده به روش
اولسﻦ ( )Olsen et al., 1954و پتاسیﻢ قابل استفاده به روش
استخراج با استات آمونیوم یك نرمال ،سدیﻢ محلول خاک به
وسیله دستگاه فلیﻢ فتومتر و مقدار کلسیﻢ و منیﺰیﻢ محلول با
استفاده از عصاره اﺷباع خاک توسﻂ روش کمپلکسومتری و از
طریق تیتراسیون با  EDTAدر حﻀور معرفﻫای اریوکروم بالک
تی و موروکساید ،اندازهگیری و نسبت جذب سدیﻢ ()SAR
محاسبه ﺷد ) .(Page et al., 1982تنفس میکروبی خاک با اندازه-
گیری دی اکسید کربﻦ آزادﺷده از  25گرم خاک مرطوب در مدت
ﻫفت روز در دمای  25درجه سانتیگراد انجام ﺷد ( Horwath
.)and Paul, 1994
تعيين شاخصهای کيفيت خاک

ﺷاخصﻫای کیفیت خاک تجمعی ساده ( )SQIAو وزنی ()SQIW
و کیفیت نمورو ( )Doran and Parkin, 1996( )NQIبه ترتیب از
روابﻂ زیر به دست آمدند:
n

SQIW   SiWi

(رابطه )5

i 1
n

Si
(رابطه )6
i 1 n
که در آنﻫا Si :مقدار ﻫر ویژگی خاک (امتیاز ویژگی) Wi ،وزن ﻫر
ویژگی خاک و  nتعداد ویژگیﻫای مورد نظر است ( .)20ﺷاخص
کیفیت نمورو ( )NQIاز رابطه زیر به دست آمد:
که در آنﻫا Si :مقدار ﻫر ویژگی خاک (امتیاز ویژگی)Wi ،
وزن ﻫر ویژگی خاک و  nتعداد ویژگیﻫای مورد نظر است.
ﺷاخص کیفیت نمورو ( )NQIاز رابطه زیر به دست آمد:
SQI A  

Pava  Pmin
n 1

2
n
2

(رابطه )7

2

NQI 

که در آن Pave :میانگیﻦ مقادیر ویژگیﻫای انتخابﺷده
برای ﻫر نمونه خاک Pmin ،کمتریﻦ مقدار موجود در بیﻦ
ویژگیﻫای انتخابﺷده برای ﻫر نمونه و  nتعداد ویژگیﻫای مورد
)1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

نظر برای محاسبه ﻫر ﺷاخص است .در جدول ( )1انواع ﺷاخص-
ﻫای کیفیت خاک بهکاررفته در ایﻦ مطالعه و کالسبندی آنﻫا
آمده است.
برای انتخاب حداقل ویژگیﻫای مؤثر بر کیفیت خاک ،در
نرمافﺰار  SPSSبا استفاده از روش تجﺰیه به مؤلفهﻫای اصلی
( ،)PCAمؤلفهﻫای اصلی ( )PCو ارزش ویژه ( )EVتعییﻦ ﺷد.
ارزش ويژه ،میﺰان واریانس تبییﻦﺷده به وسیله ﻫر عامل را بیان
میکند و یکی از ﺿوابﻂ پرکاربرد در تعییﻦ تعداد عاملﻫا است.
در تحلیل عاملی ،ارزش ویژه برابر یك است؛ یعنی در تحلیل
عاملی مؤلفهﻫای اصلی که ارزش ویژه آنان کمتر از یك است،
بهعنوان عاملﻫایی ﻫستند که از نظر آماری معنیدار نیست و باید
از تحلیل کنار گذاﺷته ﺷود .سپس در مؤلفهﻫایی با ارزش ویژه
باالی یك ،ویژگی با باالتریﻦ ﺿریب بارگذاری انتخاب و ویژگی-
ﻫایی با اختالف  10درصد از باالتریﻦ ﺿریب بارگذاری در ﻫر
مؤلفه بهعنوان حداقل ویژگیﻫای مؤثر بر کیفیت خاک انتخاب
ﺷدند .برای تعییﻦ مناسب بودن دادهﻫا برای  PCAاز ﺿریب
 KMO1و برای اطمینان از وجود ﻫمبستگی بیﻦ متغیرﻫا از آزمون
بارتلت استفاده ﺷد ( .)Jolliffe, 1986ﻫمچنیﻦ با توجه به ایﻦکـه
ویژگـیﻫـای انتخابﺷده دارای واحـدﻫـای متفاوتی ﻫستند،
بهمنظور ایﻦکه بتوان آنﻫا را در قالب یك ﺷاخص کلی درآورد،
ویژگیﻫا باید بدون واحد ﺷوند .برای ایـﻦ منظـور از توابـع
عﻀویت فازی استفاده ﺷد .با استفاده از توابع عﻀویت فازی،
ویژگیﻫای انتخابﺷده برای ﻫـر نمونـه خـاک به امتیازات بدون
بعد صفر (کمتریﻦ مطلوبیت برای کیفیت خاک) تا یك (بیشتریﻦ
مطلوبیت برای کیفیت خاک) تبدیل ﺷدند ( .)Qi et al., 2009در
ادامه سهﻢ اﺷتراکپذیری 2ﻫر ویژگـی به روش تجﺰیـه به مؤلفه-
ﻫای اصلی بهوسیله نرمافﺰار  SPSSانجـام ﺷد .سپس نسبت مقدار
سهﻢ اﺷتراکپذیری ﻫر ویژگـی بـه مجمـوع مقـادیر سـهﻢ
اﺷتراکپذیری کـل ویژگیﻫا در ﻫر مجموعه ،بهعنوان وزن ﻫـر
ویژگـی بـرای محاسـبه ﺷاخص کیفیت خاک در نظر گرفته ﺷد
و وارد معادالت ﺷاخصﻫای  SQIW ،SQIAو  NQIﺷدند و در
نهایت یك مقدار بهعنوان ﺷاخص کیفیت خاک اراﺋه ﺷد ( Qi et
.)al., 2009
تحليل آماری دادهها

مهمتریﻦ آمارهﻫای توصیفی ﺷامل ﺷاخصﻫای موقعیت توزیع
(میانگیﻦ) ،ﺷاخصﻫای پراکنش و ﺷکل توزیع (واریانس ،چولگی،
کشیدگی و ﺿریب تغییرات) به کمك نرمافﺰار SPSS (version,
) 24مشخص ﺷدند .از آزمون معنیدار بودن چولگی و آزمون
2. Communality
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توزیع نرمال کولموگروف-اسمیرنوف برای تشخیص نرمالبودن
دادهﻫا استفاده ﺷد .چرا که ﺷرط استفاده از کریجینگ آن است
کـه متغیر دارای توزیـع نرمال باﺷد .در غیر ایﻦ صورت بایـد از
روش کریجینـگ غیرخطی استفاده و یا به نحوی توزیـع متغیـر
نرمـال ﺷود .پیش از استفاده از روشﻫای درونیابی آمار مکانی
برای ﻫر متغیر ،آزمون دادهﻫای پرت ،روند و غیرﻫمسانگردی
انجام ﺷدند .برای یافتﻦ دادهﻫای پرت و جداسازی آنﻫا برای

محاسبات نیﻢتغییرنما ،دادهﻫایی که در بیشتر یا کمتر از چهار
برابر انحراف معیار قرار داﺷتند ،بهعنوان داده پرت در نظر گرفته
ﺷدند .بعد از ایﻦ مرحله ،بررسی وجود روند در ﻫر متغیر نسبت
به فواصل نمونهبرداری در ﻫریك از جهتﻫای اصلی بهطور
جداگانه رسﻢ و با استفاده از برازش مدلﻫای خطی و درجه دو
مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول  -1طبقهبندی شاخصهای کيفيت خاک ()Qi et al., 2009

ﺷاخص
NQI
SQIa
SQIw

روش انتخاب ویژگی

کالس کیفیت خاک
خیلی خوب ()I

خوب ()II

متوسﻂ ()III

پاییﻦ ()IV

خیلی پاییﻦ ()V

حداقل ویژگیﻫا ()MDS
کل ویژگیﻫا ()TDS
حداقل ویژگیﻫا ()MDS
کل ویژگیﻫا ()TDS
حداقل ویژگیﻫا ()MDS

< 0/44
< 0/48
< 0/70
< 0/71
< 0/69

0/38- 0/44
0/41- 0/48
0/60- 0/70
0/61- 0/71
0/59- 0/69

0/31- 0/38
0/34- 0/41
0/50- 0/60
0/51- 0/61
0/49- 0/59

0/24- 0/31
0/27- 0/34
0/40- 0/50
0/41- 0/51
0/39- 0/49

> 0/24
> 0/27
> 0/40
> 0/41
> 0/39

کل ویژگیﻫا ()TDS

< 0/72

0/62- 0/72

0/52- 0/62

0/42- 0/52

> 0/42

بررسی تغييرات مکانی

برای تبدیل نقاط به پهنه دو مرحله واریوگرافی و تخمیﻦ وجود
دارد .در مرحلهی اول ،ساختار مکانی متغیر ناحیهای مدلسازی
ﺷد .برای ایﻦ منظور از نیﻢتغییرنما استفاده ﺷد .در مرحله بعدی
با استفاده از مؤلفهﻫای موجود ،تخمیﻦ متغیرﻫا در نقاط
نمونهبردارینشده انجام گرفت .برای مدلسازی نیﻢتغییرنما از
نرمافﺰار ) GS+ (Version 5.1استفاده ﺷد .ویژگیﻫایی که دارای
توزیع نرمال بودند ،فرآیند نرمالسازی دادهﻫا انجام نشد.ولی اگر
توزیع دادهﻫا نرمال نبود ،حتماً تبدیل دادهﻫا انجام ﺷد .سپس
برازش مدل نیﻢتغییرنما بر دادهﻫای تبدیل یافته انجام گرفت.
برای ارزیابی بهتریﻦ برازش مدلﻫای تئوری (خطی ،نمایی ،کروی
و یا گوسی) بر نیﻢ تغییرنمای تجربی از آمارهﻫای مجموع مربعات
باقیمانده ) (RSSو ﺿریب تبییﻦ ) (R2استفاده ﺷد .آماره RSS
نشاندﻫنده انحراف مقادیر پیشبینیﺷده از مقادیر واقعی می-
باﺷد و ﻫر چه  RSSکوچکتر باﺷد ،مدل از دقت باالتری برخوردار
است .بعد از برازش مدلﻫا به نیﻢتغییرنما ،از سه پارامتر مدل
یعنی واریانس قطعهای ،دامنه و آستانه برای پیبردن به سرﺷت
تغییرپذیری و قدرت ساختار مکانی ﺷاخصﻫا استفاده ﺷدSun ( .
 .)et al., 2003; Schöning et al., 2006برای تعییﻦ وابستگی
مکانی ﺷاخصﻫای کیفیت خاک از ﺷاخص نسبت اثر قطعهای به
آستانه استفاده ﺷد .بر ایﻦ اساس مقادیر وابستگی مکانی کﻢتر از
 25درصد 25-75 ،و بیشتر از  75بهترتیب نشاندﻫنده وابستگی
مکانی قوی ،متوسﻂ و ﺿعیف متغیر در منطقه بیان ﺷد
( .)Trangmar et al., 1986برای پهنهبندی توزیع مکانی

معمولی Ordinary

ﺷاخصﻫای کیفیت خاک از روش کریجینگ
) )Krigingو برای پهنهبندی توزیع مکانی بافت خاک از روش
وزندﻫی عکس فاصله ( )IDWاستفاده ﺷد .در ایﻦ تحقیق ﻫمه
ویژگیﻫا از یك مدل نیﻢتغییرنمای سقفدار پیروی کرد و در
نتیجه از تخمیﻦگر کریجینگ برای ﻫمه آنﻫا استفاده ﺷد.
ارزيابی دقت مدلهای زمينآماری

برای ارزیابی دقت برآورد مدلﻫای زمیﻦآماری ،از آمارهﻫای
میانگیﻦ مطلق خطا ) (MAEو جذر میانگیﻦ مربعات خطا
) ،(RMSEﺿریب تبییﻦ ) (R2و میانگیﻦ ُاریب خطا )(MBE
استفاده ﺷد .ایﻦ آمارهﻫا عبارتاند از:
n
1
(رابطه )8
MAE   Z * ( xi )  Z ( xi )
n i1
1

(رابطه )9

1

(رابطه )10





1 n
2
RMSE    Z * ( xi )  Z ( xi ) 
 n i1






1 n
2
NRMSE    Z * ( xi )  Z ( xi )  / Z
 n i1




2



(رابطه )11

2

(رابطه )12



 Z
 1
 Z

) ( xi )  Z ( xi

*

n

) ( xi )  Z ( xi

*

i 1
n

2

R

i 1



1 n
) MBE   Z * ( xi )  Z ( xi
n i1

که در آن؛ ) Z*(xiمقدار تخمینی متغیر مورد نظر در نقطه
 Z(xi) ، xiمقدار مشاﻫدهﺷده متغیر در نقطه  𝑍̅ ،xiمقدار میانگیﻦ
متغیر و  nتعداد نقاط است .مفهوم میانگیﻦ خطا ،اریب بودن یا
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نبودن تخمیﻦ را نشان میدﻫد و اگر به صفر میل کند ،روش
نااریب است .مفهوم  RMSEصحت پیشبینی را نشان میدﻫد و
ﻫر چه  RMSEکوچكتر باﺷد ،صحت تخمیﻦ بیشتر خواﻫد بود
( .)Mohammadi, 2006مقدار  RMSEمتناسب با واحد
اندازهگیری ویژگی است و مقایسه مقدار آن برای ویژگیﻫا و
روشﻫای مختلف درونیابی درست نخواﻫد بود .از ایﻦ رو با تقسیﻢ
مقدار  RMSEبه میانگیﻦ ویژگی NRMSE ،به دست میآید.
مقدار  NRMSEنرمال برای مدلسازی کمتر از  10درصد است.
 NRMSEدر بازه  10تا  20درصد 20 ،تا  30درصد و بیشتر از
 30درصد بهترتیب نشاندﻫنده وﺿعیت مناسب ،متوسﻂ و عدم
اطمینان به برآورد روش درونیابی است .ﺿریب تبییﻦ ()R2
ﺷاخصی از تشریح تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیر مستقل
است و ﻫر چه به عدد یك نﺰدیك باﺷند ،نشانگر مناسب بودن
نیکویی برازش توسﻂ مدل است .آماره  MBEمیانگیﻦ خطا یا
اریب است که ﻫر چه به صفر نﺰدیك باﺷد صحت برآورد بیشتر
است .مقادیر مثبت و منفی آن بهترتیب نشاندﻫنده بیشبرآورد
و کﻢبرآورد است (.)Pham, 2019

نتايج و بحث
ويژگیهای خاک کشتزارها

جدول ( )2ویژگیﻫای فیﺰیکی و ﺷیمیایی خاک را در نمونهﻫای
اندازهگیریﺷده نشان میدﻫد .با توجه به میانگیﻦ رس (25
درصد) ،سیلت ( 30درصد) و ﺷﻦ ( 45درصد) در نمونهﻫا،
خاکﻫای منطقه غالباً دارای بافت لوم و لوم رسی ﻫستندpH .
خاکﻫای منطقه در محدوده  7/22 -8/47و میانگیﻦ آن حدود
 8است .نظر به اینکه  pHمطلوب برای رﺷد گندم (کشت غالب
منطقه)  7است ( ،)Sys et al., 1993لذا  pHخاک کشتﺰارﻫای
منطقه باالتر از حد مطلوب برای رﺷد گندم قرار دارد .با توجه به
میانگیﻦ آﻫك ( ،) 16/19منطقه مورد مطالعه دارای خاک آﻫکی
میباﺷد .از طرفی ،با توجه به نتایج جدول ( ،)2خاکﻫای منطقه
مورد مطالعه از نظر مقدار آﻫﻦ ،روی ،منگنﺰ ،بر ،مس ،فسفر و
پتاسیﻢ قابل استفاده ،ﺷوری و سدیمی بودن کمبودی برای رﺷد
گندم ندارد .به دلیل ماده آلی پاییﻦ ،منطقه مورد مطالعه از نظر
پایداری ساختمان و آب قابل دسترس ،ﺿعیف و دارای محدودیت
است.
مؤلفههای اصلی کيفيت خاک

جدول ( )3نتایج آزمون بارتلت و  KMOرا نشان میدﻫد .با توجه
به اینکه نتایج مقادیر  KMOباالتر از  0/7و آزمون بارتلت نیﺰ در
سطح  0/1درصد معنیدار است ،دادهﻫا برای تجﺰیه به مؤلفهﻫای
اصلی و انتخاب حداقل ویژگیﻫا مناسب ﻫستند.

جدول  -2ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک در نمونههای اندازهگيریشده ()n=95
ویژگیﻫای خاک

کمینه

بیشینه

میانگیﻦ

انحراف معیار

کشیدگی

چولگی

)%( Sand
)%( Silt
)%( Clay
)g.cm-3( BD
)%( F
)cm( MWD
)%( AW
)m.day-1( Ks

16/50
1/5
3/00
1/2
35/23
0/00
4/94
0/001
7/22
0/56
0/46
7/7
0/48
3/00
135
1/70
0/62
2/56
0/00
0/22
0/307

92/00
48/50
45/00
1/72
54/37
2/48
19/89
4/89
8/47
18/16
4/68
34/6
217
174/0
1455
17/36
3/38
22/22
19/89
4/92
1/79

45/40
29/52
25/06
1/45
45/57
0/64
12/28
0/77
7/97
2/68
1/61
16/19
5/52
27/51
436/01
5/82
1/74
9/04
2/75
1/21
0/92

18/71
11/35
9/23
0/12
4/30
0/45
3/06
0/95
0/23
2/83
0/35
4/35
2/07
33/24
237/70
2/48
0/63
3/74
2/55
1/01
0/27

0/56
-0/84
0/09
0/08
-0/21
0/97
0-/11
1/91
-1/04
2/75
1/50
0/69
9/56
2/21
1/76
1/24
0/63
1/29
4/82
1/86
0/34

-./50
-0/13
-0/43
-0/28
-0/18
2/07
-0/07
4/06
1/86
9/84
5/69
3/11
29/51
4/88
4/44
3/64
0/35
1/95
28/37
3/36
0/48

pH

)dS/m( EC
)%( OM
)%( TNV
SAR

)mg.kg-1( Pava
)mg.kg-1( Kava
)mg.kg-1( Fe
)mg.kg-1( Cu
)mg.kg-1( Mn
)mg.kg-1( B
)mg.kg-1( Zn
)mg CO2. day-1.g-1( SMR
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جدول ( )4مقادیر ارزش ویژه ( ،)EVدرصد تجمعی واریانس
و ﺿریب بارگذاری ویژگیﻫای انتخابﺷده را در مؤلفهﻫای
منتخب نشان میدﻫد .با توجه به نتایج ،ﺷش مؤلفه دارای مقدار
ارزش ویژه ( )EVبﺰرگتر از یك ﻫستند و استفاده از مؤلفهﻫای
اصلی با ارزش ویژه بیشتر از یك میتواند  76درصد از تغییرات
ویژگیﻫای خاک را بیان کند .در مؤلفه اول با ارزش ویژه ،6/06
ﺷﻦ با باالتریﻦ ﺿریب بارگذاری  ،-0/90مؤلفه دوم با ارزش ویژه
 ،3/17فسفر قابل استفاده با ﺿریب بارگذاری  ،0/77مؤلفه سوم با
ارزش ویژه  ،2/48چگالی ظاﻫری با ﺿریب بارگذاری  ،-0/66مؤلفه
چهارم با ارزش ویژه  ،1/77تخلخل با ﺿریب بارگذاری ،-0/63
مؤلفه پنجﻢ با ارزش ویژه  ،1/31نسبت جذبی سدیﻢ با ﺿریب
بارگذاری  ،0/63مؤلفه ﺷشﻢ با ارزش ویژه  ،1/16بر با ﺿریب
بارگذاری  ،0/60با باالتریﻦ ﺿریب بارگذاری در ﻫر مؤلفه بهعنوان

حداقل ویژگیﻫای مؤثر بر کیفیت خاک انتخاب ﺷدند و رس و
آب قابل استفاده در مؤلفه اول ،روی در مؤلفه دوم و کربنات
کلسیﻢ معادل در مؤلفه ﺷشﻢ با ﺿریب بارگذاری باال ،تا  10درصد
کمتر از باالتریﻦ ﺿریب بارگذاری مؤلفهﻫای مربوط نیﺰ بهعنوان
حداقل ویژگیﻫای مؤثر بر کیفیت خاک انتخاب ﺷدندJuhos et .
) al., (2015نشان دادند که استفاده از مؤلفهﻫای اصلی با ارزش
ویژه بیشتر از یك میتواند  76درصد از تغییرات ویژگیﻫای خاک
را بیان کند.
جدول  -3تست بارتلت و KMO

0/72

(KMO) Kaiser-Meyer-Olkin

آزمون کرویت
بارتلت

آماره کای اسکوار
درجه آزادی
معنیداری

1

2102/4
210
0/0001

جدول  -4مقادير ارزش ويژه ،درصد تجمعی واريانس و ضريب بارگذاری ويژگیهای انتخابشده در مؤلفهها

مؤلفهﻫا
ارزش ویژه
درصد تجمعی واریانس

1

2

3

4

5

6

6/06
28/84

3/17
43/93
0/77
0/71

2/48
55/74

1/77
64/19

1/31
70/44

1/16
75/97

Pava
Zn
AW

0/81
-0/59
0/60

TNV
B

0/63

SAR

-0/66
0/63

BD
F
Clay
Sand

0/57
-0/63

0/85
-/90

تغييرات شاخصهای کيفيت خاک

جدول ( )5وﺿعیت کیفیت خاک در زمیﻦﻫای کشاورزی منطقه
نظرآباد با استفاده از ﺷاخصﻫای کیفیت نمورو ( ،)NQIتجمعی
ساده ( )SQIaو وزنی ( )SQIwدر کل ویژگیﻫا و حداقل ویژگی-
ﻫای انتخابﺷده را نشان میدﻫد .با توجه به نتایج ،منطقه نظرآباد
دارای طیف وسیعی از ﺷاخصﻫای کیفیت خاک از خیلی پاییﻦ
تا خیلی خوب است .با توجه به مقادیر میانه در ﺷاخصﻫای
 SQIa ،NQIو  SQIwدر روش استفاده از حداقل دادهﻫا (به ترتیب
0/65 ،0/42و  )0/65و کل دادهﻫا (به ترتیب 0/63 ،0/43و )0/64
و ﻫمچنیﻦ جدول طبقهبندی ﺷاخصﻫای کیفیت خاک (جدول
 50 ،)1درصد از منطقه نظرآباد در کالس خوب و خیلی خوب
1. Approx. Chi-Square

قرار دارد .ﻫمچنیﻦ در ﻫر سه ﺷاخص کیفیت خاک در روش
استفاده از کل دادهﻫا ،مقدار کمینه افﺰایش و مقدار بیشینه کاﻫش
یافته است لذا محدوده کیفیت خاک نسبت به روش استفاده از
کل دادهﻫا کمتر میﺷود .بهطوریکه بیشتریﻦ تغییرات محدوده
کیفیت خاک را ﺷاخص  SQIwحاصل از حداقل ویژگیﻫا ()MDS
با مقادیر کمینه ( )0/21و بیشینه ( )0/85داﺷت (جدول .)5
تغييرات مکانی شاخصهای کيفيت خاک

با توجه به نتایج اراﺋهﺷده در جدول ،تمام ﺷاخصﻫای بررسیﺷده
دارای وابستگی مکانی متوسﻂ (با نسبت اثر قطعهای به آستانه بیﻦ
 25تا  75درصد) ﻫستند .لذا کیفیت خاک منطقه تحت تأثیر توأم
عوامل ذاتی (مانند نوع خاک ،مواد مادری و ﺷرایﻂ زﻫکشی
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(جدول .)7
نتایج ارزیابی معیارﻫای خطا (جدول  )8نشان داد که برای
تهیه نقشه کیفیت خاک در منطقه ،استفاده از ﺷاخصﻫای ،SQIW
 SQIaو  NQIبا بهکارگیری حداقل ویژگیﻫا ،از دقت نسبت ًا زیادی
در مقایسه با استفاده از کل ویژگیﻫای خاک برخوردار است.
ﻫمچنیﻦ با توجه به نتایج آمارهﻫای ،)0/89( R2 ،)0/11( MBE
 )0/1( NRMSEو  ،)0/09( MAEدر بیﻦ ﺷاخصﻫای مورد
بررسی ،ﺷاخص  SQIWبا استفاده از حداقل ویژگیﻫا از دقت
باالتری نسبت به  SQIaو  NQIبرخوردار است .در ﻫمیﻦ
رابطه Ranjbar et al., (2016)،با بررسی کیفیت خاک در منطقه
قاﺋﻦ خراسان جنوبی نشان دادند که ﺷاخص کیفیت تجمعی
( )SQIبا استفاده از مجموعه کل دادهﻫا ( ،)r=0/44مؤثرتریﻦ
روش برای ارزیابی کیفیت خاک در مﺰارع زعفران است.

( Sun

منطقه) و بیرونی (مانند مدیریت زراعت و کوددﻫی) است
 .)et al., 2003نتایج نشان داد که بهتریﻦ مدل برازشیافته برای
ﺷاخصﻫای  SQIa ،SQIWو  NQIبا استفاده از کل دادهﻫا ،مدل
گوسی است (با  R2بیشتر و  RSSکمتر) و برای ﺷاخصﻫای SQIW
و  SQIaبا استفاده از حداقل دادهﻫا ،مدل نمایی است و مدل کروی
برای ﺷاخص  NQIحاصل از حداقل دادهﻫا بهتریﻦ برازش را
داﺷت .ﻫمچنیﻦ بر اساس مدلﻫای بیانﺷده ،دامنه وابستگی
مکانی در ﺷاخصﻫای کیفیت خاک متفاوت بوده و محدوده
وابستگی مکانی برای ﺷاخصﻫای  SQIW ،SQIaو  NQIبهترتیب
 8-9کیلومتر 9-10 ،کیلومتر و  10-11/5کیلومتر میباﺷد.
مقادیر کشیدگی و چولگی ﺷاخصﻫای کیفیت خاک نشان می-
دﻫد که مقادیر دادهﻫای بهدستآمده ،نرمال ﻫستند .ﻫمچنیﻦ
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نیﺰ مؤید ﻫمیﻦ مطلب است

جدول  -5وضعيت کيفيت خاک در زمينهای کشاورزی منطقه مورد مطالعه

ﺷاخص کیفیت خاک

روش انتخاب ویژگی
حداقل ویژگیﻫا ()MDS
کل ویژگیﻫا ()TDS
حداقل ویژگیﻫا ()MDS
کل ویژگیﻫا ()TDS
حداقل ویژگیﻫا ()MDS
کل ویژگیﻫا ()TDS

NQI
SQIa
SQIw

کمینه
0/19
0/29
0/30
0/43
0/21
0/40

میانگیﻦ
0/41
0/42
0/65
0/62
0/62
0/62

بیشینه
0/56
0/53
0/88
0/79
0/85
0/81

میانه
0/42
0/43
0/65
0/63
0/65
0/64

جدول  -6مؤلفههای نيم تغييرنماهای برازشيافته

ﺷاخص

روش

مدل

SQIW

MDS

نمایی
گوسی
نمایی
گوسی
کروی
گوسی

TDS
SQIa
NQI

MDS
TDS
MDS
TDS

اثر قطعهای
()C0
0/014
0/006
0/008
0/005
0/004
0/002

دامنه تأثیر
()A0
10000
9000
8000
9000
11500
10000

آستانه
()C0+C
0/027
0/010
0/016
0/008
0/006
0/003

R2

RSS

0/95
0/96
0/94
0/95
0/90
0/96

4/04 ×10-8
7/41 ×10-7
1/88 ×10-6
5/52 ×10-7
6/06 ×10-7
1/10 ×10-7

کالس وابستگی مکانی کشیدگی
(C0/C0+C)*100

-0/07
-0/59
0/05
-0/51
-0/06
-0/54

0/49
0/40
0/50
0/33
0/38
0/40

چولگی
-0/64
-0/34
-0/46
-0/34
-0/45
-0/33

جدول  -7آزمون توزيع نرمال کولموگروف-اسميرنوف در شاخصهای کيفيت خاک

آماره

ﺷاخصﻫای کیفیت خاک
کل ویژگیﻫای خاک

حداقل ویژگیﻫای خاک

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
مقدار احتمال )(p-Value

SQIW

SQIa

NQI

SQIW

SQIa

NQI

0/98
0/29

0/74
0/64

0/87
0/44

0/90
0/39

0/67
0/76

0/71
0/70

جدول  -8آمارههای ارزيابی دقت روش کريجينگ معمولی در برآورد شاخصهای کيفيت خاک بر اساس حداقل دادهها ( )MDSو کل دادهها ( )TDSدر منطقه
مورد مطالعه

ﺷاخص
SQIW

SQIa

NQI

روش

MBE

R2

NRMSE

MAE

MDS

0/11
0/24
0/49
0/51
0/12
0/75

0/89
0/69
0/76
0/72
0/65
0/81

0/1
4/5
0/30
2/8
10/9
12/8

0/09
0/95
1/22
0/57
0/30
1/02

TDS
MDS
TDS
MDS
TDS
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توزيع مکانی شاخصهای کيفيت خاک

ﺷکل ( )2نقشه ﺷاخصﻫای کیفیت خاک با استفاده از کل
ویژگیﻫا و حداقل ویژگیﻫای مؤثر بر کیفیت خاک را در منطقه
نظرآباد نشان میدﻫد .کیفیت خاک متأثر از ویژگیﻫای فیﺰیکی
و ﺷیمیایی خاک میباﺷد .ویژگیﻫای ﺷیمیایی جﺰء ویژگیﻫایی
میباﺷد که مقادیر آنﻫا وابسته به عوامل مدیریتی میباﺷد .لذا
روند تغییرات آنﻫا لﺰوم ًا با روند تغییرات کیفیت خاک میتواند
ﻫمخوانی نداﺷته باﺷد ولی با توجه به تجﺰیه به مؤلفهﻫای اصلی
بهعنوان ویژگی مؤثر بر کیفیت خاک انتخاب ﺷده است .با توجه
به اینکه بافت خاک از ویژگیﻫای پایدار خاک میباﺷد و در تجﺰیه
به مؤلفهﻫای اصلی مقدار ﺷﻦ و رس با ﺿریب بارگذاری  -0/90و
 0/85مؤثرتریﻦ ویژگی در کیفیت خاک منطقه انتخاب ﺷدهاند،
لذا تغییرات مکانی بافت خاک بررسی ﺷد و نتایج نشان داد که

روند تغییرات بافت خاک با روند تغییرات کیفیت خاک منطقه
ﻫمخوانی دارد .با توجه به نقشهﻫای کیفیت خاک (ﺷکل  ،)2روند
کاﻫشی کیفیت خاک از ﺷرق به غرب منطقه مورد مطالعه کامالً
مشهود است .لذا با توجه به ﺷکلﻫای ( )2و ( ،)3غرب منطقه
نظرآباد با بافت رسی و لوم رسی دارای کیفیت پاییﻦ و ﺷرق
منطقه با بافت لومی دارای کیفیت خوبی میباﺷد .در پژوﻫشی
) Rahmanipour et al., (2014با استفاده از ﺷاخص کیفیت
تجمعی و نمورو ،نقشه کیفیت منطقه قﺰویﻦ را بررسی کردند و
نشان دادند که کیفیت خاک منطقه قﺰویﻦ در غرب نظرآباد از
غرب به ﺷرق روند کاﻫشی داﺷت که با روند کاﻫشی ﺷرق به غرب
منطقه نظرآباد در ایﻦ تحقیق مطابق بوده و نشان میدﻫد که
منطقه بیﻦ نظرآباد و قﺰویﻦ به دلیل بافت رسی و لوم رسی ،دارای
کیفیت پایینی است.

شکل  -2نقشه شاخصهای کيفيت خاک با استفاده از کل ويژگیها و حداقل ويژگیهای مؤثر بر کيفيت خاک در منطقه نظرآباد
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شکل  -3نقشه وضعيت بافت خاک در اراضی کشاورزی منطقه مورد مطالعه

با توجه به نتایج جدول ( ،)4ﺷﻦ و رس بهترتیب با ﺿریب
بارگذاری  -0/90و  0/85مهمتریﻦ ویژگیﻫای مؤثر بر کیفیت
خاک در منطقه ﻫستند .ﺷکل ( )3نقشه تغییرات بافت خاک در
اراﺿی کشاورزی نظرآباد را نشان میدﻫد .بر ایﻦ اساس ،بخش
غرب و جنوب غربی نظرآباد که دارای کیفیت پایینی است ،دارای
بافت سنگیﻦ (رسی) و نیمه سنگیﻦ (لوم رسی و لوم رسی ﺷنی)
است و ﺷرق و ﺷمال ﺷرق منطقه مورد مطالعه که دارای کیفیت
باالیی است ،دارای بافت متوسﻂ (لوم) و سبك (لوم ﺷنی) می-
باﺷد .لذا نقشه کیفیت خاک با نقشه وﺿعیت بافت خاک مطابقت
دارد.

نتيجهگيری
ایﻦ پژوﻫش با ﻫدف بررسی تغییرپذیری مکانی ﺷاخصﻫای
کیفیت خاک در کشتﺰارﻫای منطقه نظرآباد در غرب استان البرز
انجام ﺷد .نتایج نشان داد که برای تهیه نقشه کیفیت خاک در
کشتﺰارﻫای منطقه ،ﺷاخص کیفیت تجمعی وزنی ( )SQIwبا
استفاده از حداقل ویژگیﻫا مناسبتر است .بهتریﻦ مدل زمیﻦ-
آماری برازشیافته بر دادهﻫای مکانی ﺷاخص  SQIWحاصل از
حداقل دادهﻫا ،مدل نمایی ( )R2=0/95با دامنه تأثیر  10کیلومتر
و  RSSبرابر  4/04 ×10-8است .کیفیت خاک در منطقه تحت

تأثیر بافت ،آب قابل استفاده ،کربنات کلسیﻢ معادل ،فسفر قابل
استفاده ،چگالی ظاﻫری ،تخلخل ،نسبت جذب سدیﻢ  ،بر و روی
است و از غرب به ﺷرق منطقه روند کاﻫشی دارد .کیفیت خاک
متأثر از ویژگیﻫای فیﺰیکی و ﺷیمیایی خاک میباﺷد .با توجه به
اینکه بافت خاک از ویژگیﻫای پایدار خاک میباﺷد و در تجﺰیه
به مؤلفهﻫای اصلی مقدار ﺷﻦ و رس با ﺿریب بارگذاری  -0/90و
 0/85مؤثرتریﻦ ویژگی در کیفیت خاک منطقه انتخاب ﺷدهاند
لذا تغییرات مکانی بافت خاک بررسی ﺷد و نتایج نشان داد که
روند تغییرات بافت خاک با روند تغییرات کیفیت خاک منطقه
ﻫمخوانی دارد .بهطوریکه در غرب منطقه به دلیل وجود خاک-
ﻫای با بافت لوم و لوم ﺷنی ،کیفیت خاک خوب است اما در ﺷرق
منطقه به دلیل وجود خاکﻫای با بافت رسی و لوم رسی،کیفیت
خاک کشتﺰارﻫا پاییﻦ است .ارزیابی درجه تغییرپذیری مکانی
ﺷاخصﻫای کیفیت تجمعی و نمورو نشان داد که ﺷاخصﻫای
کیفیت خاک در منطقه دارای وابستگی مکانی متوسﻂ ﻫستند.
کیفیت خاک منطقه تحت تأثیر توأم عوامل ذاتی و بیرونی (مانند
مدیریت زراعت و کوددﻫی) است .از ایﻦ رو با انتخاب روش
مدیریتی مناسب مانند کوددﻫی مناسب و افﺰودن ماده آلی می-
توان کیفیت خاک کشتﺰارﻫا را باال برد.
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