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ABSTRACT
Rapid growth of population, followed by increasing food demand, necessitates knowledge of the relationship
between yield and soil conditions. The soil quality index (SQI) is one of the indicators showing the soil
conditions and the related properties very well. This study was performed to determine the effect of soil quality
on rice yield in north of Iran (Gilan province). 64 soil samples from rice fields were prepared to measure the
physical and chemical properties affecting soil quality and also the yield of rice in the mentioned fields were
determined using plot. Then the total yields were divided into three classes with yields of less than 4000 kg/ha
(first class), 4000-4500 kg/ha (second class) and more than 4500 kg/ha (third class). Among the studied
properties, 16 properties as selected indicators of total data method (TDS) and five properties using principal
component analysis as selected indicators of minimum data set method (MDS) were selected to determine the
soil quality index. Fuzzy logic was used for scoring and the concept of communality index was used to weight
the indicators and finally they were combined using weighted additive method. The results of quality index
showed a positive and high correlation between TDS and MDS methods (R2 = 0.87). The results of correlation
coefficient between yield and SQI by TDS method (R2 = 0.52) were higher than the SQI by MDS method (R2
= 0.28). In the MDS method, simmilar to TDS method, there was an increasing trend in the SQI value of higher
yield classes, but there is no significant difference between the second and third classes. The difference between
soil quality and lower yields with MDS method is significant, but this difference is not significant at higher
yield levels, because as the number of indicators decreases, the accuracy and sensitivity of soil quality
assessment decreases.
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ارزيابی کيفيت خاک در خاکهای شاليزاری با عملکردهای متفاوت (مطالعه موردی :کوچصفهان استان گيالن)
3

مريم شکوری کتيگری ،1محمود شعبانپور ،*1ناصر دواتگر ،2مجيد وظيفه دوست

 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .2موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
 .3گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/4/10 :تاریخ بازنگری -1399/5/20 :تاریخ تصویب)1399/8/25 :

چکيده
رشد سریع جمعیت و بهدنبال آن افزایش نیاز غذایی ،شناخت روابط عملکرد و شرایط خاک را ضروری میسازد .یکی از
شاخصهایی که شرایط خاک و ویژگیهای مربوط به آن را به خوبی نشان میدهد شاخص کیفیت خاک است .این پژوهش
بهمنظور تعیین اثر کیفیت خاک بر عملکرد برنج در شمال ایران (استان گیالن) انجام گردید 64 .نمونه خاک از مزراع برنج،
برای اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی موثر برکیفیت خاک تهیه و همچنین عملکرد برنج نیز در مزارع مذکور با
استفاده از پالتگذاری تعیین شد .سپس عملکرد کل منطقه به سه کالس با عملکردهای کمتر از  4000کیلوگرم بر هکتار
(کالس یک) 4000 ،تا  4500کیلوگرم بر هکتار (کالس دوم) و باالتر از  4500کیلوگرم بر هکتار (کالس سوم) تقسیم شد.
برای تعیین شاخص کیفیت خاک از میان ویژگیهای مطالعه شده  16ویژگی بهعنوان شاخصهای انتخابی روش کل دادهها
) (TDSو پنج ویژگی با استفاده از تجزیه به مولفههای اصلی به عنوان شاخصهای انتخابی روش مجموعه حداقل دادهها
) (MDSانتخاب شد .از منطق فازی برای نمرهدهی و مفهوم شاخص اشتراک برای وزندهی شاخصها استفاده و در نهایت
تلفیق آنها با استفاده از روش افزایشی وزندار انجام شد .بررسی نتایج شاخص کیفیت ،همبستگی مثبت و باال در دو روش
 TDSو  MDSرا نشان داد ) .(R2=0.87نتایج ضریب همبستگی بین عملکرد و  SQIبه روش  (R2=0.52) TDSباالتر از
 SQIبه روش  (R2=0.28) MDSبود .در روش  MDSنیز مانند روش TDSشاهد روند افزایشی در مقدار  SQIکالسهای
باالتر عملکرد بوده ،اما اختالف معنیدار در بین کالس دوم و سوم دیده نشد .تفاوت در بین کیفیت خاک با عملکردهای
پایینتر با روش  MDSمعنیدار است اما این تفاوت در سطوح باالتر عملکرد کمتر قابل تمیز میباشد ،زیرا با کاهش تعداد
شاخصها دقت و حساسیت ارزیابی کیفیت خاک کاهش مییابد.
واژههای کليدی :تجزیه به مولفههای اصلی ،مزارع برنج ،شاخص کیفیت خاک.

مقدمه
خاک به عنوان شناختهشدهترین بستر رشد گیاه بوده و بسیاری از
ویژگیهای آن بر محصول گیاه تأثیر معنیدار داشته و تغییر در
این خصوصیات تغییرپذیری عملکرد را در پی خواهد داشت
) .(Bouman et al, 2006هر چند رابطه بین عملکرد گیاه و خاک
بسیار پیچیده است ،اما عملکرد میتواند بهعنوان معیاری برای
ارزیابی خاک و کیفیت آن مورد استفاده قرار گیرد ( Warkentin
.)and Fletcher, 1977; Li et al., 2013 and Rezaei et al., 2006
از زمانی که سرویس حفاظت خاک (USDA) 1سیستم طبقهبندی
خاکها را در سال  1961منتشر نمود ،بسیاری از روشهای
ارزیابی کیفیت خاک توسعه یافت ( Klingebiel and
* نویسنده مسئول:

 .)Montegomery, 1961در شروع از شاخصهای تکی مانند
کربنآلی یا نیتروژن خاک برای این کار استفاده میشد .با درک
عمیقتر از کیفیت خاک ،روشهای ارزیابی کاملتری که عملیات-
های مدیریتی و تولید محصول را مورد توجه قرار میدهند ،توسعه
یافت ) .(Andrews et al., 2004در میان این روشها ،از شاخص
کیفیت خاک (SQI) 2که شرایط خاک و ویژگیهای مربوط به آن
را به خوبی نشان داده میتوان نام برد (.)Andrews et al., 2002
برتری این شاخص قابلیت استفاده آسان ،انعطافپذیری و کمی
بودن است ) .(Shahab et al., 2011این شاخص برای طبقهبندی
مناسب و تخصیص نهادههای کشاورزی معرفی شده (Warkentin
 )and Fletcher, 1977و بسیاری از ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکی
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و بیولوژیکی خاک را در خود جای میدهد
) .2011تحقیقات برای توسعهی شاخصهای کیفیت و توان خاک
برای کارکردهای خود در زیست بوم در حال گسترش است؛ اما
این کار ساده نیست .زیرا کیفیت خاک تحتتاثیر بسیاری از
ویژگیهای خاک بوده و این اثرات نسبی با تغییر مکان و زمان
دستخوش تغییرات زیادی میگردد ) ;Brady and Weil, 2008
 .(Moebius et al., 2011این موضوع در خاکهای شالیزاری
بیشتر چالشبرانگیز است؛ زیرا در جریان گلخرابی ،1ساختمان
خاک از بین رفته ،جرممخصوص ظاهری تغییر یافته و هدایت
هیدرولیکی کاهش مییابد که همه رویدادها سرانجام منتهی به
یک محیط فیزیکی غیرمتعارف در خاک میشود (Painuli et al.,
) .1988البته حفظ کیفیت فیزیکی خاک برای به حداکثر رساندن
عملکرد و دستیابی به یک سیستم پایدار کشاورزی ضروری است
( )Bergamin et al., 2015زیرا کیفیت فیزیکی خاک برای نشان
دادن شرایط فیزیکی محیط رشد گیاه (،)Silva and Kay, 1996
شرایط شیمیایی ( )Drury et al., 2003و شرایط بیولوژیکی خاک
( )Skopp et al., 1990بسیار مهم و حیاتی است.
نتایج مطالعات) Liu et al., (2014در خاکهای شالیزاری
چین با استفاده از  26ویژگی فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
خاک ،نشان داد که بین شاخص کیفیت خاک و عملکرد برنج در
سه سطح پایین ،متوسط و باال اختالف معنیدار وجود دارد .آنها
با استفاده از تجزیه به مولفههای اصلی (PCA) 2از کل ویژگیهای
بررسی شده ،مجموع دادههای حداقل را جدا نمودند .سپس بین
عملکرد و شاخص کیفیت خاک در هر دو روش کل مجموع داده-
ها (TDS) 3و مجموع دادههای حداقل (MDS) 4همبستگی مثبت
و معنیداری بهدست آوردند ،اما کیفیت خاک در روش  TDSدر
سه کالس عملکرد نسبت به میانگین کیفیت خاک در روش MDS
دقیقتر بود Bergamin et al., (2015) .در بررسی اثرات شاخص-
های فیزیکی بر عملکرد گیاه ذرت از هشت ویژگی فیزیکی خاک
استفاده نمودند .نتایج آنها نشان داد با افزایش منافذ درشت و
کاهش مقاومت فروری خاک عملکرد ذرت افزایش یافت و در
نهایت از ویژگیهای فیزیکی مانند فراوانی منافذ درشت ،پایداری
خاکدانه و کاهش مقاومت فروری به عنوان شاخصهای مناسبی
برای بررسی کیفیت فیزیکی خاک نام بردند.
با توجه به شرایط خاص کشت برنج ،عواملی مانند عملیات
گلخرابی ،از بین رفتن ساختمان و اشباع بودن خاک در فصل رشد
برنج ،تجزیه ناقص موادآلی و متغیر بودن تعادل عناصر غذایی
بسته به شدت متفاوت شرایط احیایی خاک میتوانند به غیر
یکنواختی وضعیت خاک منجر شود .از این رو شاخص کیفیت
(Moebius et al.,

3-Puddling
2- Principal Component Analysis

خاک که در برگیرنده مجموع عوامل هستند در کنار عملکرد گیاه
میتواند در شناخت وضعیت خاکهای شالیزاری و راهکارهای
مدیریتی کارآمد باشند .بر همین مبنا مطالعه حاضر با هدف )1
تعیین کیفیت خاک اراضی شالیزاری به دو روش  TDSو  MDSو
 )2شناسایی محدودیتهای عملکرد در کالسهای مختلف
عملکردی انجام شد.

مواد روشها
منطقه مورد مطالعه ،نمونهبرداری و اندازهگيری ويژگیها

این مطالعه در شالیزارهای بخش مرکزی استان گیالن واقع در
شمال ایران انجام شد .این ناحیه دارای خاکهای آبرفتی مسطح
و در محدودهی شهرستان کوچصفهان با طول جغرافیایی ́41° 33
́ – 41° 20و عرض جغرافیایی ́ 38° 40́ – 40° 14قرار دارد و
مساحت شالیزارهای آن نزدیک 12هزار هکتار است.
میانگین بارندگی سالیانه منطقه بررسی شده حدود 1359
میلیمتر و میانگین دمای ساالنه  15/8درجه سانتیگراد است.
اقلیم آن بر پایه هر دو روش طبقه بندی دومارتن و آمبرژه ،بسیار
مرطوب است .همچنین طبق نقشه رژیم رطوبتی و حرارتی خاک-
های ایران (بنایی ،)1377،خاک های منطقه دارای رژیمهای رطوبتی
یودیک و رژیم حرارتی مزیک و بر اساس سیستم طبقهبندی
آمریکایی ،در ردههای انتی سول ،اینسپتی سول و آلفی سول طبقه-
بندی میشوند .آبیاری شالیزارهای برنج به روش غرقابی انجام می-
شود .تاریخ نشاکاری از اوایل اردیبهشت ماه شروع و تا آخر این ماه
ادامه مییابد .آمادهسازی زمین برای نشاکاری برنج هر سال بین یک
هفته تا یک ماه پیش از نشاکاری در اوایل فصل بهار انجام میشود.
پس از تعیین محدوده اراضی شالیزاری با استفاده از Google Earth
) 64 ،(Version Pro 4.2نمونه خاک دست خورده با توزیع جغرافیایی
تقریبا یکنواخت از منطقه رشد ریشه برنج (عمق صفر تا  25سانتی-
متر) تهیه شد .توصیف منطقه همراه با موقعیت نقاط نمونهبرداری در
شکل ( )1نشان داده شده است.
سپس نمونه خاکها کامال مخلوط ،هوا خشک و باقیمانده
ریشه گیاهان خارج گردید .خاک حاصله از الک دو میلیمتری عبور
داده تا برای آزمایشات آماده شوند .برخی ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی برای تعیین شاخص کیفیت خاک ) (SQIانتخاب شدند .با
توجه به ثابت بودن اثر اقلیم ،نوع رقم و مدیریت تقریبا یکنواخت
آبیاری ،فرض میشود تفاوت عملکرد ناشی از وضعیت حاصلخیزی
خاک ،مدیریت تغذیه گیاه و خواص هیدرولیکی موثر خاک در
نگهداری آب در خاک میباشد .بنابراین ویژگیها بر پایه تحقیقات
مختلف ) (Andrews et al, 2002, Andrews, and Carroll, 2001و
2-Total Data Set
3-Minimmum Data Set
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با فرض این که پتانسیل ارزیابی  SQIرا داشته و بر تغییرات عملکرد
موثر هستند ،انتخاب گردیدهاند .ویژگیهای انتخاب شده و روش

اندازهگیری و محاسبه آنها در جدول ( )1نشان داده شد.

شکل  -1توصيف شماتيک از منطقه مطالعه شده با نقاط نمونهبرداری
جدول  -1روشهای اندازهگيری ويژگیهای انتخاب شده در منطقه مورد بررسی
ویژگیهای خاک
pH
-1

پتاسیم قابلاستفاده ) (mg Kg
فسفرقابلاستفاده )(mg Kg-1

نیتروژن کل ()%
روی قابلاستفاده )(mg Kg-1
کربن آلی )(%
ظرفیت تبادل کاتیونی )(Cmol Kg-1
فراوانی ذرات اولیه ()%
شاخص Sدکستر ()-
رطوبت اشباع )(cm3 cm-3
رطوبت در نقطه پژمردگی )(cm3 cm-3
آب قابل دسترس گیاه )(cm3 cm-3
جرممخصوصظاهری )(g cm-3
شاخص پایداری ساختمان خاک )(StI)(%
ضریب انبساط خطی )(COLE
انرژی انتگرالی آب قابل استفاده )(j Kg-1)(EI
هدایت هیدرولیکی اشباع )(cm day-1
میانگین قطر منافذ )(μm)(dmean
 -دکسترn

روش آنالیز و محاسبه

منبع

عصاره اشباع خاک
استات آمونیوم یک نرمال
روش اولسن
میکروکجلدال
عصارهگیری با DTPA
والکلی بالک
استات آمونیوم
هیدرومتری
منحنی رطوبتی و توابع مربوطه
آون خشک
صفحه فشاری
تفاضل رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی
سیلندر
توابع مربوطه
توابع مربوطه
توابع مربوطه
بار افتان
توابع مربوطه

)Thomas (1996
)Sadusky et al (1987
)Olsen and Sommers (1982
Bremner and Mulvaney, 1982
)Lindsay et al. (1978
)Nelson and Sommers, (1996
)Sumner and Miller, (1996
)Gee and Bauder, (1986
)Dexter, (2004
)Gardner, (1986
)Dane and Hopmans, (2002
Hendrickson, (1931) Veihmeyer and
)Blakeand Hartge, (1986
(1992) Pieri,
)Parker et al. (1977
)Minasny and McBratney, (2003
)Booltink and Buma, (2002
)Reynolds et al. (2009

)1 −(1+m
,

] = −n(θsat − θres ). [1 + mشاخص Sو  mپارامترهای بدون بعد  (kg.Kg-1) , θsatرطوبت اشباع  (kg.Kg-1) , θresمقدار رطوبت باقیمانده
× 100, SOC:
1

1.72×SOC
Clay+Silt

=  StIمقدار کربن آلی,

BD

 , BDdry: COLE = (BD dry )3 − 1جرم مخصوص ظاهری خشک , BDwet:جرم مخصوص ظاهری مرطوب
wet

θ

i
∫ ψ (θ)d(θ),

)

1

= ] θi EI [θi − θfو θf:به ترتیب رطوبت خاک در حد باال و حد پایین آب قابل استفاده,

θi −θf θf
lnd0.16 +lnd0.50 +lnd0.84
3

(, d0.16, d0.50, d0.84: dmean = expقطر خلل و فرج متناظر در رطوبتهای مورد نظر

شکوری کتيگری و همکاران :ارزيابی کيفيت خاک در خاکهای شاليزاری 3165 ...

تعيين شاخص کيفيت خاک

برای تعیین شاخص کیفیت خاک پنج مرحله اصلی دنبال شد:
 )1اندازهگیری عملکرد گیاه به عنوان متغیر هدف )2 ،انجام تجزیه
به مولفههای اصلی برای تهیه یک مجموعه حداقلی داده )3 ،نمره-
دهی و وزندهی شاخصها در دو روش  TDSو )4 ،MDS
دستیابی به یک شاخص تلفیقی کیفیت خاک برمبنای نمرهدهی
و وزن هریک از شاخصها و  )5تعیین شاخصهای کیفیت خاک
برای هر کالس عملکرد و مقایسه آنها در دو روش  MDSو .TDS
اندازه گيری عملکرد گياه:

عملکرد سالیانه برنج بهعنوان یک هدف مدیریتی برای ارزیابی
شاخص کیفیت خاک انتخاب شد .در هنگام برداشت محصول64 ،
نمونه عملکرد (منطبق با نقاط نمونه بردای خاک) در ابعاد نیممتر
در نیممتر برداشت شده و به آزمایشگاه انتقال یافتند .پس از حذف
دانههای پوک ،وزن دانههای پر بعد از 48ساعت قرار گرفتن در70
درجه سانتی گراد ،تعیین شد .سپس مقدار محصول برای یک
هکتار محاسبه و بهعنوان نتایج عملکرد در نظر گرفته شد.
سرانجام بر مبنای میانگین عملکرد در کل منطقه (حدود 4500
کیلوگرم بر هکتار) سه کالس عملکردی)1 :کالس یک شامل
مناطقی که عملکرد برنج در آنها کمتر از  4000کیلوگرم بر هکتار،
 )2کالس دو شامل مناطقی که عملکرد برنج در آنها بین 4000
تا  4500کیلوگرم بر هکتار و  )3کالس سوم شامل مناطقی که
عملکرد برنج در آنها بیش از  4500کیلوگرم بر هکتار میباشد،
تقسیم شدند.
انتخاب شاخصهای موثر بر کيفيت خاک

شاخصهای انتخابی برای تعیین کیفیت خاک بایستی به مدیریت
خاک حساس ،بیانگر حداقل یک عملکرد خاک و به راحتی قابل
اندازه گیری باشد ) (Armenise et al., 2013و از سوی دیگر
مستقیما بر کیفیت خاک تاثیرگذار باشد ).(Govaerts et al, 2006
ویژگیهای فیزیکی خاک ،باروری خاک و عناصر غذایی کممصرف
همه عوامل مهمی هستند که میتوانند بر کیفیت خاک تاثیرگذار
باشند ) .(Sun et al., 2003برخی از محققین شاخص کیفیت
خاک را بر مبنای کل ویژگیهای اندارهگیری شده خاک )(TDS
تعیین میکنند ) ،(Doran and Parkin, 1994و برخی دیگر از
محققین مجموعهای از حداقل دادهها ) (MDSکه نماینده کل
ویژگیهای خاک میباشد را به کار میبرند (Andrews et al,
) .2002, Rezaei et al, 2006در این تحقیق در تعیین شاخص
کیفیت خاک ،از دوروش  TDSو  MDSبر پایه  PCAاستفاده
1- Eigen Value

شد .برای تعیین شاخصهای  ،TDSاز آزمون مقایسه میانگین
ویژگیهای اندازهگیری شده در کالسهای مختلف عملکرد
استفاده شد .تنها ویژگیهایی که در بین سه کالس عملکرد
اختالف معنیدار داشتند ،بهعنوان اعضای  TDSبرای محاسبات
 SQIانتخاب شدند.
) Doran and Parkin (1994دو روش کلی نظریه
کارشناسی و روشهای ریاضی-آماری مانند معادالت رگرسیونی و
 PCAرا برای انتخاب حداقل ویژگیهای مؤثر بر کیفیت خاک نام
بردند .استفاده از روش  PCAبرای تعیین یک حداقل مجموعه
داده توسط محققین زیادی استفاده گردید (Cheng et al, 2016,
) .Liu et al, 2014این روش با کاهش دادهها ،شاخصهای کمتری
اما با دقت باال را انتخاب میکند .کاهش شاخصها برای صرفه
جویی در زمان و هزینه بسیار مناسب است (Sheidai et al.,
) .2019برای شناسایی ویژگیهای بالقوه خاک که نماینده MDS
هستند ،از آنالیز مولفه اصلی  PCAبر روی ماتریس داده استاندارد
استفاده شد ).(Andrews et al, 2002
پیش از انجام تجزیه به مولفههای اصلی الزم است دو
موضوع  )1کفایت نمونهبرداری با استفاده از ضریب KMO
) (Kaiser, 1974و  )2رابطه قوی بین متغیرها (معناداری اطالعات
موجود در ماتریس همبستگی) با استفاده از آزمون کرویت بارتلت
) (Bartlett, 1954بررسی شود .محدوده ضریب  KMOاز صفر تا
یک است .چنانچه این ضریب بیش از نیم باشد دادهها برای تحلیل
عاملی مناسب خواهند بود ) .(Hair et al., 2006در آزمون کرویت
بارتلت اعداد با معنیداری بیش از  (p<0.05) %95برای PCA
مناسب است ) .(Pallant, 2005بعد از این دو آزمون تجزیه به
مولفههای اصلی انجام میشود .مولفههایی که ارزش ویژه 1بزرگتر
از یک داشتند بهعنوان مولفههای موثر ،جدا میگردند Brejda et
) .)al. 2000این مولفهها تغییرات در اطالعات را بیشتر از ویژگی
فردی میتوانند توصیف نمایند ) .(Sharma, 1996پس از تعیین
مولفههای اصلی ،در هر مولفه اصلی متغیرهایی که دارای بار
عاملی باال بودند جدا شدند .اختصاص متغیرها بعد از چرخش
عاملها انجام شد .چرخش عامل از طریق واریومکس برای تفسیر
مولفهها است .بار عاملی ،همبستگی بین متغیرهای اصلی و عوامل
را نشان میدهد .در هر مولفه اصلی فقط متغیرهایی که در
محدودهی ده درصد حد مطلق متغیر با باالترین بار عاملی قرار
داشتند انتخاب شدند ( .(Andrews et al, 2004برای کاهش
افزونگی 2درون هر مولفه اصلی از اندازه ضریب همبستگی خطی
بین این متغیرها استفاده میشود .چنانچه ضریب همبستگی
2- Redundancy
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پیرسون کمتر از  0/6باشد ،متغیر بعدی نیز در مجموعه حداقلی
داده باقی میماند در غیر این صورت ،حذف میگردد Li et
) .)al.,2013, Chen et al, 2013تجزیه به مولفه های اصلی با
استفاده از نرم افزار ) SPSS (Version 16.0انجام شد.
نمرهدهی و وزندهی ويژگیها در دو روش  TDSو MDS

از آنجا که واحد ویژگیهای گزینش شده با یکدیگر تفاوت دارند
 ،از توابع نمرهدهی ) (Anderws et al, 2002برای تبدیل کمیت
ویژگیها به مقادیر بین صفر و یک استفاده می شود .دو روش
نمرهدهی خطی و غیرخطی برای این منظور پیشنهاد میشود.
سهولت استفاده و نیاز کمتر به اطالعات اکوسیستم (Liebig et
) al., 2001از مزایای استفاده از نمرهدهی خطی میباشد .در این
تحقیق نیز از تابع استاندارد نمرهدهی 1برای نمرهدهی شاخصها
در روش  TDSو  MDSاستفاده شد .در این تابع ،ویژگیها به
حالت صعودی یا نزولی درجهبندی میشود .درجهبندی آنها بر
این اساس که مقادیر باالتر از نظر عملکرد خوب یا بد هستند،
میشود )  .Biswas et al, (2017به این منظور سه تابع در نظر
گرفته شد .در اولین تابع ،ویژگی خاکها بر پایه اصطالح "بیشتر
بهتر است" رتبهبندی میشود .مقادیر هر ویژگی در گروه "بیشتر
بهتر است" به بیشترین مقدار در گروه تقسیم میشود ،بهطوریکه
ویژگی با بیشترین مقدار رتبه یک میگیرد (تابع یک) .در گروه
"کمتر بهتر است" ،مقادیر هر ویژگی به کمترین مقدار تقسیم
میشوند ،به طوریکه متغیر یا کمترین مقدار رتبه یک را در گروه
مربوطه میگیرد (تابع دو) و برای حالت "بهینه بهتر است" از
ترکیب دو تابع یک و دو استفاده شد (تابع سوم) .با این توابع
تبدیل دادههای اولیه در دامنه بین  0/1تا  1قرار گرفتند .سه تابع
زیر برای نمرهدهی شاخصها در دو روش  MDSو  TDSاستفاده
گردید (:)Andrews et al., 2002
(رابطه )1
)SSF1:ƒ(x
= 0.1

𝐿<𝑥
𝑈≤𝑥≤𝐿
𝑈>𝑥

)𝐿 0.9 × (𝑥 −
{= 0.1 +
)𝐿 (𝑈 −
= 1.0

(رابطه )2
𝐿<𝑥
𝑈≤𝑥≤𝐿
𝑈>𝑥

=)SSF2:ƒ(x
= 1.0
)𝑥0.9×(𝑈−
{ = 0.1 +
)𝐿(𝑈−

= 0.1

(رابطه )3
)SSF3:ƒ(x

1. Standard Scoring Function
2. Multiple regression analysis
3. Communality

𝑥 < 𝐿1 , 𝑥 > 𝑈2
𝐿1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑈1

= 0.1
) 0.9×(𝑥−𝐿1
) (𝑈1 −𝐿1

= 0.1 +

𝑈1 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿2
𝐿2 < 𝑥 < 𝑈2

=

= 1.0
)𝑥0.9×(𝑈2 −
) (𝑈2 −𝐿2

= 0.1 +

{

در این سه معادله ƒ(x) ،مقادیر متغیرها بعد از تبدیل دادهها (بین
 0/1و  𝐿 )1و𝑈 به ترتیب مقادیر حد بحرانی پایین و باال هستند.
محققین برای وزندهی از تجزیه به مولفه اصلی (Li et al,
) ،2013; Gheng et al, 2016تحلیل رگرسیون چندگانه2
) (Cheng et al, 2016و ضریب تغییرات (Ortega and
) Santibanez, 2007استفاده میکنند .در این تحقیق از PCA
برای وزندهی استفاده شد .در این روش از شاخص اشتراک 3می-
توان استفاده نمود .نسبت شاخص اشتراک هر ویژگی به مجموع
این شاخص ،وزن ویژگی مورد نظر را نشان میدهد .در این حالت
هر ویژگی دارای شاخص اشتراک باالتری باشد ،وزن بیشتری
گرفته و بخش بزرگتری از واریانس را میتواند توضیح دهد
).(Cheng et al, 2016
تلفيق رتبههای کيفی به يک شاخص

پس از محاسبه تابع عضویت و وزن ویژگیها در  TDSو
شاخص کیفیت خاک با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید
):(Doran and Parkin ,1994
𝑛
𝑖𝐹𝑆𝑆 𝑖𝑊 𝑆𝑄𝐼 = ∑𝑖=1
(رابطه )4
در اینجا 𝑖𝑊 فاکتور وزندهی تجزیه به مولفههای اصلی𝑆𝑆𝐹𝑖 ،
شاخص نمرهدهی و  nتعداد شاخصهای خاک.
MDS

آناليزهای آماری
فیشر4

برای مقایسه میانگینها از آزمون حداقل تفاوت معنیداری
در سطح احتمال پنج درصد و برای همبستگی خطی بین ویژگی-
های از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .تجزیه و تحلیل
داده ها با استفاده از نرمافزار ) SPSS (Version 16.0و برای رسم
نمودارها و محاسبات مربوطه با از نرمافزار )Excel (version 2013
استفاده شد.

نتايج و بحث
آمار توصيفی

آمارههای توصیفی ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک شامل
کرانهها (حداقل و حداکثر) ،آمارهی مرکزیت (میانگین) و آماره
پراکندگی (انحراف معیار) در سه کالس مختلف عملکرد به ترتیب
جداول ( )2و ( )3آورده شدند .حد بحرانی نیتروژن کل برای کشت
برنج دو دهم درصد است ).(Doberman and Fairhurst, 2000
)4. Fisher's least significant difference test (LSD
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میانگین نیتروژن کل (کمتر از حد بحرانی) در کالس یک ،با
کمترین میانگین عملکرد ،از دیگر کالسها نیتروژن دیده میشود.
نیتروژن با تاثیر بر افزایش فعالیت آنریمهای فتوسنتزی و غلظت
کلروفیل در مراکز واکنش فتوسنتزی اثر مستقیمی بر مقدار
فتوسنتز بر واحد سطح ،رشد و عملکرد گیاه دارد ).(Cechin 1997
برطرف کردن کمبود نیتروژن آسان و پاسخ گیاه به مصرف کود
نیتروژنی سریع است .پاسخ گیاه به مصرف کود نیتروژنی تقریبا
بعد از  2تا  3روز پدیدار میشود .البته این امر به رقم برنج ،نوع
خاک ،شرایط آب و هوایی ،نوع کود نیتروژنی مصرف شده ،مقدار،
زمان و روش مصرف کود بستگی دارد (Doberman and
).Fairhurst, 2000
میانگین فسفر قابلاستفاده در کالس اول و دوم کمتر از
حد بحرانی (12میلیگرم بر کیلوگرم) بوده ،از اینرو به نظر می-
رسد پاسخ گیاهان واقع در خاکهای این مزارع به کوددهی

مناسب باشد .البته برای دریافت پاسخ مناسب به مصرف کود
فسفره ،برطرف کردن کمبود عناصر غذایی دیگر (نیتروژن ،پتاسیم
و روی) و برطرف کردن دیگر مشکالت خاک (عمق کم ریشهزنی،
سمیتها) و اطمینان از اعمال مدیریت زراعی صحیح و همه جانبه
ضروری است ) . (Doberman and Fairhurst, 2000کمبود فسفر
به دلیل مدیریت نامناسب کودهای فسفری (Brady and Weil,
) 2008به همراه کشت پیوسته برنج و محدودیت منابع ذاتی فسفر
خاک از عوامل اصلی بازدارنده تولید برنج در اراضی شالیزاری
شمرده میشود ) .(Doberman and Fairhurst, 2000در صورت
عدم کاربرد منابع فسفری به خاک ،تخلیه مداوم فسفر در اثر
مصرف آن توسط گیاه سبب کاهش شدید این عنصر از منابع ذاتی
خاک میشود.

جدول -2آمار توصيفی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی در سه کالس عملکرد
کالس یک
ویژگی خاک
pH
پتاسیمقابلاستفاده )(mg Kg-1
فسفرقابلاستفاده )(mg Kg-1

نیتروژن کل ()%
رویقابلاستفاده )(mg Kg-1

کربن آلی ()%
ظرفیت تبادل کاتیونی)(Cmol Kg-1

رس ()%
سیلت ()%
شن ()%
شاخص S-دکستر ()-
رطوبت اشباع )(cm3 cm-3
رطوبت نقطه پژمردگی )(cm3 cm-3
آب قابل دسترس گیاه )(cm3 cm-3
جرممخصوصظاهری )(g cm-3
شاخص پایداری ساختمان ()%
ضریب انبساط خطی)(-
انرژی انتگرالی )(j Kg-1
هدایت هیدرولیکی اشباع )(cm day-1
قطر میانگین منافذ )(μm
عملکرد )(ton hec-1

کالس سه

کالس دو

میانگین ±
انحراف معیار

دامنه

میانگین ±
انحراف معیار

دامنه

میانگین ±
انحراف معیار

دامنه

7/32±0/13a
21/4±60/7a
9/6±5/4a
0/16±0/04a
9/0±5/3a
1/53±0/35a
32/54±5/4a
40/1±7/9a
42/6±4/6a
15/1±10/8a
0/060±0/02a
0/56±0/06a
0/21±0/03a
0/30±0/02a
0/92±0/08a
3/2±0/83a
0/15±0/02a
145/7±49a
0/14±0/1a
2/98±0/62a
3532±310/6a

7/06-7/51
94/8-345
2/8-17/7
0/11-0/24
1/7-17/2
1/05-2/30
17/2-37/7
22/0-54/0
31/0-49/0
2/0-47/0
0/02-0/09
0/35-0/61
0/16-0/31
0/30-0/38
0/82-1/11
1/90-4/8
0/09-0/17
120-279
0/07-0/25
1/20-3/5
4000-2730

7/24±0/18ab
237/7±52/9ab
11/4±8/7b
0/22±0/09b
10/4±5/4a
2/20±0/90b
36/4±4/2b
43/6±10/6b
45/4±6/4a
11/05±8/4a
0/069±0/02a
0/61±0/05b
0/24±0/03b
0/35±0/04bc
0/84±0/07b
4/37±2/11b
0/17±0/02b
134±7/6
0/22±0/2b
3/03±0/27a
4244±174/0b

6/84-7/60
154/4-338
4/42±37/8
0/1-0/41
2/6-21/4
1/04-4/14
28/6-44/0
20/0-60/0
31/0-60/0
1/0-32/0
0/02-0/12
0/37-0/59
0/17-0/28
0/28-0/44
0/75-0/95
1/91-10/48
0/14-0/20
124-156
0/06-0/73
2/56-3/46
4500-4020

7/16±0/16b
262/4±45/0b
14/18±9/4b
0/23±0/09b
13/4±8/2b
2/34±1/20b
36/4±4/47b
42/6±7/7b
44/3±5/2a
13/1±6/7a
0/068±0/02a
0/62±0/05b
0/25±0/03b
0/35±0/05ac
0/84±0/09b
4/74±2/3b
0/17±0/02b
132±9/0
0/22±0/1b
2/9±0/52a
4978±342/5c

6/87-7/49
154-345
4/5±39/8
0/14-0/56
3/4-32/0
1/20-5/72
27/1-42/4
27/0-55/0
33/0-57/0
6/0-28/0
0/01-0/11
0/53-0/81
0/19-0/38
0/30-0/52
0/6-1/11
2/20-13/7
0/14-0/24
120-162
0/07-0/79
1/20-3/58
5900-4536

میانگین کربنآلی در کالس اول با اختالف معنیدار از دو
کالس دوم و سوم کمتر است .این ویژگی هم بر حاصلخیزی خاک
(نقش حیاتی در نگهداری و آزادسازی عناصر غذایی) و هم بر
خصوصیات فیزیکی خاک (بهبود ساختمان خاک ،تخلخل،
نگهداری آب) ثأثیر انکار ناپذیر دارد ) .(Li et al., 2007از این رو

کمبود آن میتواند منجر به کاهش کیفیت خاک و در نهایت کاهش
عملکرد شود .پژوهشگران زیادی ( Pan et al., 2009؛ Fan et al.,
 )2008از همبستگی مثبت و معنیدار بین عملکرد غالت و مقدار
مواد آلی سخن گفته و نشان دادند که مواد آلی نقش مهمی در
افزایش و بهبود کیفیت خاک داشته و میتواند منجر به عملکرد
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بیشتر غالت از جمله برنج شود .خروج یا سوزاندن کاه و کلش گیاه
برنج از اراضی شالیزاری بعد از فصل برداشت و استفاده نکردن
بسیاری از کشاورزان از کودهای دامی پوسیده به عنوان کودآلی
در درازمدت میتواند عامل اصلی کاهش معنیدار کربنآلی و در
ادامه آن کاهش عملکرد گردد (Doberman and Fairhurst,
).2000
میانگین  CECکالس اول از دو کالس دیگر عملکرد به طور
معنیدار کمتراست CEC .میتواند به عنوان یک شاخص حساس
برای ارزیابی حاصلخیزی خاک و یک شاخص مهم برای بهبود
کارایی مصرف کود و کیفیت خاک است (Smaling, and Braun,
) ،1996اگرچه مواد جامد خاک به درجات مختلف در ایجاد
مکانهای تبادل کاتیونی نقش دارند ،اما این خصوصیت در بیشتر
خاکها در بخش رس و موادآلی آنها متمرکز است (Seybold et
) .al., 2008در بین اجزای اصلی بافت خاک در سه کالس
عملکردی تنها مقدار رس کالس اول دارای تفاوت معنیدار با دو
کالس دیگر بود .کمترین میانگین درصد رس ) (40.1%و باالترین
مقدار شن ) (15.1%نیز در کالس یک با کمترین عملکرد دیده
میشود Liu et al. (2014) .نیز بیشترین مقادیر شن را در کالس
عملکردی کم گزارش نمودند.
) Torabi Golsefidi (2001نشان داد کانیهای رس
اسمکتیتی در خاکهای الویال استان گیالن زیاد بوده و از
مشخصات این کانیها مقدار زیاد سطح ویژه و  CECاست .این
رسها با جذب رطوبت منبسط میشوند و در نتیجه این خاکها
پتانسیل زیادی برای انقباض و انبساط دارندDeng et al. (2017) .
یک همبستگی مثبت بین  CECو پتانسیل انبساط و انقباض را
نشان دادند .یکی از مهمترین روشهای بررسی انقباض و انبساط
خاکهای رسی ضریب انبساط خطی 1میباشد ( Gebhardt et
 .)al., 2012میانگین  COLEدر کالس عملکری یک به طور
معنیداری از دو کالس دیگر کمتر است .بر پایه کالسبندی پارکر
( COLE( )1977کمتر از  ~0/03انبساط و انقباض کمCOLE ،
بین  0/03تا  ~0/06انبساط و انقباض متوسط COLE ،بین 0/06
تا  ~0/09انبساط و انقباض زیاد و  COLEبیش از  0/09انبساط
و انقباض خیلی زیاد) تمامی نمونه خاکها در گروه بسیار زیاد
قرار دارد .زیاد بودن  COLEنشاندهنده ظرفیت بیشتر برای
انقباض و انبساط خاکها شالیزاری است .یک همبستگی قوی
بین شاخصهای انقباض و ترک در خاکهای شالیزاری استان
گیالن وجود دارد ) .(Yazdani et al. 2014از این رو تا پیش از
رسیدن به این مرحله از مکش ایجاد ترک ،رطوبت خاک را بایستی
اصالح نمود.
)1- Coefficient Of Linear Extensibility (COLE

جرممخصوصظاهری ) (BDکالس اول با کمترین عملکرد
با دو کالس دیگر اختالف معنیدار دارد و باالترین  BDرا نیز در
کالس اول وجود دارد BD .به عنوان یک پارامتر کیفیت فیزیکی
خاک در نظر گرفته میشود ،زیرا بهطور غیرمستقیم در ارتباط با
رطوبت خاک و مقاومت مکانیکی در مقابل رشد ریشه است
) .(Reynolds et al., 2009این شاخص مهم فیزیکی به بافت
خاک ،مقدار مادهآلی خاک و عملیات مدیریتی وابسته است
) (Wolf and Snyder, 2003و تعیینکننده حجم آب و هوا،
تحرکپذیری و قابلیت دسترسی گیاه و توسعه سیستم ریشهایی
است .از این رو بر رشد محصول و توسعه و عملکرد اثرگذار است
) .(Nazarenko et al., 2004مقایسه خاکها در سه کالس
عملکرد نشان میدهد خاکهای کالس عملکردی یک (عملکرد
پایین) با رس ،موادآلی و  CECپایینتر دارای جرممخصوص
ظاهری بیشتری هستند Liu et al. (2014) .نیز باالترین  BDرا
در خاکهایی با کمترین عملکرد گزارش نمودند .انرژی
انتگرالی ،(EI)2بیانگر مقدار انرژی نیازمندگیاه برای جذب واحد
حجم آب خاک در محدوده ظرفیت آب قابل دسترس است.
میانگین  EIدر دو کالس دوم و سوم عملکردی با یکدیگر اختالف
معنیدار نداشته اما میانگین  EIاین دو کالس با کالس اول دارای
اختالف معنیدار بود EI .به شیوههای مدیریتی خاک بسیار
حساس است .هر چه انرژی انتگرالی خاکی کمتر باشد گیاه انرژی
کمتری برای غلبه بر مکش خاک نیاز دارد .میانگین انرژی
انتگرالی از خاکهایی با عملکرد کم به سمت عملکردهای بیشتر
روند نزولی نشان دادند .در واقع خاکهایی با عملکرد بیشتر دارای
انرژی انتگرالی کمتری بودند (جدول .)2
تعيين شاخص کيفيت خاک
تعيين مجموعه حداقل داده

نتایج دو آزمون  KMOو کرویت بارتلت در جدول ( )3نشان داد
که بر پایه  KMOحجم نمونه برای تحلیل عاملی کافی و بر پایه
آزمون کرویت بارتلت فرض مستقل بودن متغیرها از یکدیگر ،رد
شد ) .(p< 0.05این نتایج نشان داد که تجزیه به مؤلفههای اصلی
میتواند برای کاهش تعداد داده و متغیرهای مورد مطالعه سودمند
باشد .از سوی دیگر ماتریس ضریب همبستگی خطی بین ویژگی-
های فیزیکی و شیمیایی خاک (جدول  )5نشان داد که  102جفت
مقایسه از  210جفت ،در سطح احتمال یک و پنج درصد معنیدار
بودند .از این رو نتایج تحلیل مولفهی اصلی برای کاهش دادهها
قابل توجیه است ،زیرا از همبستگی موازی بین دادهها ،جلوگیری
میشود .از میان ویژگیهای مطالعه شده  16ویژگی که بر پایه
1-Integral Energy
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آزمون مقایسه میانگین در کالسهای عملکردی مختلف دارای
تفاوت معنیدار بودند ،به عنوان شاخصهای انتخابی برای روش
 TDSانتخاب شدند ،و ویژگیهای سیلت ،شن ،شاخص S-دکستر،

شاخص پایداری و میانگین قطر منافذ حذف گردید .از سوی دیگر
این  16ویژگی به عنوان ویژگیهای ورودی در تجزیه مولفههای
اصلی برای تعیین  MDSنیز استفاده شدند.

جدول  -3نتايج آزمون کيسرميرالکين ) (KMOو کرويت بارتلت برای ويژگیهای منطقه مطالعه شده.

مقدار  KMOبرای کفایت نمونهگیری
آزمون کرویت بارتلت

تجزیه به مولفههای اصلی نشان داد که چهار مؤلفه اول
) (PC1, PC2, PC3 and PC4که دارای مقادیر ویژه بیش از 1
میباشند و توانستند  74درصد واریانس کل را تشریح نمایند
(جدول.)6
اولین مولفه اصلی ) ،(PC1حدود  34درصد از کل واریانس
را تشریح نموده و سه ویژگی رطوبت اشباع COLE ،و

0/73
تقریب کای-دو
درجه آزادی
معنیدار بودن

1042/6
120
0/000

به کم کردن فعالیت کاتیونهای چندظرفیته

)(AL, Fe, Ca

تثبیتکنندهی فسفر بوده و با تشکیل کمپلکس آلی-فلزی ،فسفر
را از شکلهای تثبیت شده آن به محلول خاک آزاد کنند.
مهمترین منبع بومی تامینکنندهی نیتروژن در اراضی شالیزاری
کربنآلی میباشد ( .)Doberman and Fairhurst, 2000از سوی

PAW

دیگر این دو ویژگی در منطقه بررسی شده دارای همبستگی قوی

در این  PCدارای باالترین بارعاملی میباشد .رطوبت اشباع و

و مثبت

معنیدار ( )0/96بود (جدولAndrews et al. (2002) .)5

 PAWدر ارتباط مستقیم با گنجایش رطوبت خاک بوده و COLE

و ) Andrews and Carroll (2001گزارش نمودند که نیتروژن

نیز شاخصی از ظرفیت انبساط و انقباض خاک است که بر توانایی

خاک یک متغیر مهم بوده که در هنگام محاسبه  SQIبایستی در

خاک در نگهداری آب اثر میگذارد .از این رو اولین مولفه اصلی

 MDSگنجانده شود .بنابراین نیتروژن کل به عنوان اولین شاخص

را میتوان "جزء گنجایش رطوبتی خاک" نامید .بیشترین بار

از  PC2در  MDSانتخاب میگردد .از سوی دیگر از آنجائیکه

عاملی مثبت با درصد رطوبت اشباع ( )0/898بود و بعد از آن

ضریب همبستگی بین نیتروژن کل و فسفر قابل استفاده کمتر از

 COLEبا بار عاملی  ،0/895و  PAWبا بار عاملی  0/871در

 0/6بود (جدول ،)5بنابراین در کنار نیتروژن ،فسفر نیز به عنوان

محدوده ده درصد بیشترین بار عاملی شاخص اول (رطوبت اشباع)

شاخص دیگر در  MDSانتخاب شد.

قرار داشتند .ضریب همبستگی خطی بین رطوبت اشباع و دو

مولفه سوم ) (PC3حدود  16درصد از کل واریانس را توجیه

ویژگی دیگر ) (COLE and PAWبیش از  0/6بود .از اینرو تنها

میکند .در این مولفه درصد رس و پتاسیم قابلاستفاده به ترتیب

رطوبت اشباع (با بیشترین بارعاملی) به عنوان تنها شاخص مولفه

با بارعاملی  0/77و  0/69دارای بیشترین بار عاملی بودند .این دو

اول برای تعیین  MDSانتخاب شد.

ویژگی دارای همبستگی معنیدار ( )0/62نیز بودند .بیشترین

مولفه دوم ) (PC2که حدود  17درصد از کل واریانس را

سهم پتاسیم قابلاستفاده در سایتهای تبادلی ذرات رس

تشریح مینماید ،دارای بیشترین بار عاملی مثبت با نیتروژن کل

نگهداری میشود ( )Doberman and Fairhurst, 2000از این رو

( )0/842و بعد از آن کربن آلی با بار عاملی  0/825و سرانجام

 PC3را "رس و نقش آن در نگهداری پتاسیم" میتوان نامید.

فسفر قابلاستفاده با بار عاملی  0/76است .بنابراین دومین مولفه

درصد رس بهعنوان تنها شاخص در  PC3باقی ماند زیرا بار عاملی

اصلی را میتوان "جزء نقش کربنآلی در تامین نیتروژن و فسفر
خاک" نامید Lan et al. (2012) .در بررسی شکلهای مختلف

رس بیشتر بوده و بین رس و پتاسیم قابلاستفاده همبستگی
معنیدار وجود دارد.

فسفر در رژیمهای متفاوت کوددهی در شالیزارهای چین نشان

در  PC4انرژی انتگرالی آب دارای باالترین بار عاملی بوده

دادند که  50تا  75درصد از فسفر خاک به صورت فسفرآلی است.

و ویژگی دیگری در این مولفه در محدودهی ده درصدی این بار

این موضوع میتواند دلیل همبستگی مثبت و معنیدار بین فسفر

عاملی قرار نداشت .از این رو انرژی انتگرالی به عنوان پنجمین

قابلاستفاده و کربنآلی در خاکهای شالیزاری باشد (سلطانی و

شاخص در  MDSانتخاب شد.

همکاران Kolawole and Tian (2007) .)1396 ،نشان دادند که
موادآلی دارای ظرفیت کالتهکننده معنیداری هستند که منجر

بر مبنای تجزیه به مولفه اصلی از بین کل ویژگیهای
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اندازهگیری شده ،پنج ویژگی رطوبت اشباع ،نیتروژن کل ،فسفر

معنیداری در تعیین کیفیت خاک دارد زیرا اثرات زیادی در

قابلاستفاده ،درصد رس و انرژی انتگرالی به عنوان مجموعه

چرخه تغذیه خاک دارد ،زیرا درصد رس (جزئی از بافت خاک)

حداقلی داده انتخاب شد .علیرغم اینکه برنج بیشتر به صورت

تاثیر بسیار زیادی بر ظرفیت نگهداری رطوبت ،زهکش خاک،

غرقاب کشت میشود ،کنترل آب مهمترین عملیات مدیریتی مؤثر

تهویه و درجه حرارت ،حاصلخیزی و عملکرد گیاه دارد.

بر میزان سودمندی دیگر نهادههای تولید (مانند عناصر غذایی،

نمرهدهی و وزندهی شاخصها

آفت کش و علفکش) در کشت برنج است .بنابراین اجزای رطوبتی

از توابع نمرهدهی خطی برای استانداردسازی ویژگیها و تبدیل
آنها به مقادیر بین صفر و یک استفاده می شود .در این تحقیق
حدود بحرانی برای ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی انتخاب شده با
استفاده از منابع )،Parker et al. (1977) ،Pieri (1992
) Reynolds et al. (2009و متخصصان موسسه تحقیقات برنج
کشور مشخص شدند .در این راستا ویژگیهایی مانند کربن آلی،
 ،CECروی ،نیتروژن کل ،فسفر و پتاسیم قابل استفاده ،درصد
رس ،رطوبت اشباع ،رطوبت در نقطه پژمردگی PAW ،و COLE
بدلیل نقش شان در تامین ،قابلیت دسترسی عناصر غذایی و
دسترسی گیاه به رطوبت در گروه "بیشتر بهتر است" معادله(

شدن دانهها ،در نهایت موجب افزایش میزان عملکرد خواهد شد.

 ،)1قرار گرفتند ).)Tesfahunegn, 2014

این خاکها میتواند اثرات مهمی در عملکرد داشته باشد .از
رطوبت اشباع و انرژی انتگرالی آب به عنوان شاخصهای مهم
رطوبتی میتوان نام برد ،که در  MDSباقی ماندند .در بین عناصر
غذایی ،نیتروژن مهمترین و محدودکنندهترین عنصر موثر در رشد
و نمو گیاه برنج محسوب میشود مصرف مقدار و زمان مناسب
کودهای نیتروزنی سهم بهسزایی در افزایش عملکرد مختلف برنج
دارد ) .(Doberman and Fairhurst, 2000فسفر نیز یکی دیگر از
مهمترین عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان است که باعث افزایش
رشد و قویتر شدن ریشهها ،قوی و ضخیم شدن ساقهها ،پرحجم
) Raiesi (2017بیان نمود که ذرات خاک مانند رس مشارکت

جدول  -4مقدار ويژه ،سهم هر مولفه ،واريانس تجمعی و بار عاملی ويژگیهای خاک با استفاده از تحليل مولفههای اصلی

مقدار ویژه
واریانس
واریانس تجمعی

PC1

PC2

PC3

PC4

5/41
33/82
33/82

2/74
17/16
50/99

2/55
15/94
66/93

1/13
7/05
74/0

بار عاملی
pH

پتاسیم قابلاستفاده
فسفرقابلاستفاده
نیتروژن کل
روی قابلاستفاده
کربن آلی
ظرفیت تبادل کاتیونی
رس
رطوبت اشباع
رطوبت نقطه پژمردگی
آب قابل دسترس
انرژی انتگرالی
ضریب انبساط خطی
جرممخصوصظاهری
هدایت هیدرولیکی

-0/203
0/555
-/030
0/419
-0/060
0/425
0/391
0/247
0/898
0/106
0/871
-0/243
0/895
-0/7499
0/311

-0/733
0/085
0/76
0/843
0/629
0/826
0/243
-0/440
0/160
0/333
-0/058
0/046
0/311
-0/383
0/626

 :PCمولفه اصلی

-0/006
0/690
-0/227
-0/069
0/232
-0/088
0/531
0/771
0/131
0/613
-0/127
0/023
0/170
-0/216
0/232

-0/162
0/064
-0/035
0/108
-0/042
0/114
0/236
0/089
-0/055
0/472
0/049
0/930
-0/194
0/368
-0/042
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جدول  -5همبستگی پيرسون بين ويژگیهای فيزيکی و شيميايی در منطقه مطالعه شده.
pH
pH
AK
AP
TN
O.C
Zn
CEC
Clay
Silt
Sand
Sgi
sθ
PWP
PAW
BD
SI
COLE
EI
Ks
dmean

1
-0/08
**-0/38
**-0/62
**-0/64
*-0/19
0/17
**0/22
-0/17
-0/13
-0/11
**-0/32
**0/4
-0/04
**0/33
**-0/60
**-0/31
-0/08
0/00
0/13

AP

AK

O.C

TN

Zn

CEC

Clay

1
1 -0/089
1
0/39** 0/10
1
0/96** 0/43** 0/07
*1 0/23** 0/23** 0/13 0/21
1
**0/11 0/26** 0/29** 0/042 0/42
1
**0/32** 0/01 -0/26** -0/25** -0/42** 0/62
-0/52** 0/12 -0/11 0/11
**0/1 0/24** -0/2
**-0/79** -0/45** 0/07 0/23** 0/22** 0/31** 0/57
-0/08 -0/04 0/03 -0/04 -0/08 -0/01 0/09
**0/22* 0/42** 0/16 0/64** 0/66** 0/13 0/42
**0/35** 0/52** 0/20* 0/68** 0/69** 0/17* 0/51
*0/15 0/25** 0/08 0/25** 0/27** 0/001 0/21
**-0/21** -0/42** -0/15 -0/65** -0/66** -0/184* -0/4
-0/39** 0/17 0/23** 0/98** 0/94** 0/46** -0/02
**0/21* 0/44** 0/17 0/62** 0/64** 0/133 0/40
-0/03 0/06 0/02 0/03 0/035 0/006 -0/06
-0/14 0/04 0/04 0/08
0/06
0/09 -0/05
*-0/22* -0/15 -0/06 -0/14 -0/13 -0/05 -0/19

Silt

1
-0/12
0/02
-0/11
-0/08
-0/11
0/06
0/07
-0/07
0/07
0/14
0/14

Sand

1
0/08
*-0/18
**-0/35
0/10
**0/21
**0/40
*-0/19
-0/02
0/06
0/16

Sgi

1
-0/06
-0/01
-0/10
0/05
-0/03
-0/06
-0/04
0/03
-0/13

sθ

PWP

PAW

1
1
**0/76
1
**0/30** 0/74
**-0/52** -0/79** -0/91
**0/22* 0/58** 0/57
**0/73** 0/76** 0/97
**-0/13 -0/07 -0/30
0/09
0/06 0/09
0/06 -0/35** 0/01

BD

SI

COLE

EI

Ks

1
**1 -0/58
**1 505** -0/91
**1 -0/32** 0/016 0/45
1 -0/08 0/10 0/09 0/09
-0/06 -0/7** 0/03 -0/10 -0/10

dmean

1

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح یک و پنج درصد : AK: .پتاسیم قابلاستفاده :AP ،فسفر قابل استفاده:TN ،نیتروژن کل:O.C ،کربن آلی:Zn ،روی قابلاستفاده:CEC ،ظرفیت
تبادل کاتیونی:Clay،درصد رس :Silt ،درصد سیلت: Sand،درصد شن:Sgi ،شاخص  Sدکستر: θs ،رطوبت اشباع : PWP ،رطوبت در نقطه پژمردگی :PAW ،آب قابل استفاده،
:BDجرممخصوصظاهری :SI ،شاخص پایداری ساختمان :COLE ،ضریب انبساط خطی :EI ،انرژی انتگرالی :Ks ،هدایت هیدرولیکی اشباع:dmean ،میانگین قطر منافذ
جدول  -6شاخص اشتراک و ارزش وزنی هر يک از شاخصهای کيفيت خاک در روش  TDSو MDS

شاخص
pH
AP
TN
OC
AZn
CEC
Clay

MDS

TDS
COM

وزن

0/605
0/451
0/903
0/883
0/303
0/551
0/857

0/055
0/041
0/082
0/080
0/028
0/050
0/078

COM

شاخص
وزن
PWP

0/595
0/740

0/19
0/24

PAW
BD
COLE
EI
sθ

0/695

0/22

Ks

MDS

TDS
COM

وزن

0/721
0/781
0/890
0/968
0/927
0/847
0/579

0/066
0/071
0/081
0/088
0/084
0/077
0/053

COM

0/221
0/874

وزن

0/07
0/28

:COM

جرممخصوص ظاهری و  pHدر گروه “بهینه بهتر است"
(تلفیقی از معادالت  1و  .)2زیرا مناسبترین  pHخاک برای
عناصرغذایی  6تا  7است و در مقادیر کمتر یا بیشتر از آن از
قابلیت عناصرغذایی کاسته میشود BD .در خاکهای شالیزاری
دارای حدود بهینه است .زیرا این ویژگی بر رطوبت ،درجه حرارت،
تحرکپذیری عناصرغذایی تاثیر دارد) .(Liu et al, 2014انرژی
انتگرالی در گروه "کمتر بهتر است" (معادله  )2قرار میگیرد زیرا
زیاد بودن این ویژگی نشان از باال بودن انرژی نیازمند برای جذب
یک کیلوگرم از آب مصرفی است ،از این رو میتواند بر رشد برنج
تاثیر منفی داشته باشد .بسیاری از این نوع گروهبندی ویژگیها با
دیدگاههای ) Andrews et al. (2004هم راستا است .شاخص
اشتراک و وزن ویژگیهای بررسی شده در  TDSو  MDSدر جدول
شش نشان داده شد .بیشتر ویژگیهایی که برای  MDSانتخاب

شدهاند نسبت به  TDSدارای وزنهای بیشتری هستند .متفاوت
بودن وزن ویژگیهای یکسان در دو روش  TDSو  MDSدر
پژوهش ) Li et al. (2018و ) Zhou et al. (2014نیز گزارش شده
است.
نتایج  SQIدر سه کالس عملکرد به دو روش  MDSو TDS
در جدول هفت نشان داده شد .در  TDSو بر پایه مقادیر  SQIبه
دست آمده  ،خاکهای منطقه مطالعه شده به این ترتیب قرار می-
گیرند :کالس سوم>کالس دوم>کالس اول .همین ترتیب در
روش  MDSنیز مشاهده شد .به نظر میرسد بیشتر خاکهای
منطقه با کیفیت خاک باال از توان تولید محصول زیادی نسبت به
خاکهایی با کیفیت پایینتر برخوردار هستند .چنین شناختی از
کیفیت خاک منطقه افزون بر اینکه برای بهرهبرداران قابل درک
است ،تصمیم سازی مدیریت نهادهها و آبیاری را آسانتر میکند.
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همبستگی بین نتایج  SQIبا کمک دو روش  TDSو MDS

در شکل ( )2نشان داده شد .با توجه به همبستگی مثبت و قوی
بین این دو روش به نظر میرسد  MDSبا تعداد داده و ویژگی
کمتر توانسته با  TDSهمگرا باشد .میانگین  SQIبرای کالسهای
مختلف عملکردی در  TDSو  MDSاختالف معنیداری نشان
دادند (جدول  .)7اما این تفاوت در  TDSنسبت به  MDSبیشتر
بود .به نظر میرسد توانایی  MDSبا پنج ویژگی منتخب در تعیین
کیفیت خاکهای با عملکرد متوسط تا زیاد کمتر است(2014) .
 Askari and Holdenبیان نمودند با استفاده از  TDSبرای توسعه
 SQIمیتوان نتایج جامع و کاملتری نسبت به روش  MDSبه
دست میآید .کاهش تعداد ویژگیها در  MDSهرچند به اندازه
کافی اطالعات الزم برای تعیین کیفیت خاک بدست میآید Qi
 ،et al., 2009 ;) (Andrews et al. 2002aاما ممکن است با

کاهش تعداد ویژگیها دقت و حساسیت ارزیابی کیفیت خاک نیز
کاهش یابد ،زیرا کیفیت خاک و عملکرد گیاه زیر اثر مجموعه
زیادی ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک است که
حذف برخی از این ویژگیها به معنی از دست دادن اطالعاتی موثر
در کیفیت خاک است ) .(Qi et al., 2009از طرفی همبستگی بین
عملکرد گیاه برنج و شاخص تعیین کیفیت خاک در  TDSنسبت
به  MDSبیشتر بوده (شکل  )3که این خود میتواند نشاندهنده-
ی دقت و کارایی بیشتر  TDSنسبت به  MDSباشد .در TDS
افزون بر ویژگیهای مرتبط با حاصلخیزی و تغذیه گیاه ،ویژگی-
های مرتبط با بهرهوری خاک و نگهداری و انتقال آب در مجموعه
دادهها قرار گرفتند که به نظر می رسد میتوانند بر عملکرد گیاه
موثر باشند.

جدول  -7ميانگين شاخص کيفيت خاک برای کالس يک ،کالس دو و کالس سوم برپايه دو روش  TDSو MDS

شاخص کیفیت خاک

TDS
MDS

کالس یک
()>4000 Kg hec-1

کالس سوم
()<4500 Kg hec-1

کالس دوم
()4000-4500 Kg hec-1

میانگین ±
انحراف معیار

دامنه

میانگین ±
انحراف معیار

دامنه

0/65±0/08a
0/59±0/12a

0/47-0/78
0/40-0/76

0/74±0/08b
0/72±0/15b

0/57-0/85
0/44-0/98

عوامل محدودکننده در عملکردهای پایین (در هر دو
روش MDSو  ) TDSدر مرحله اول فسفر قابلاستفاده و با شدت
کمتر کربنآلی و نیتروژن کل میباشد .در کالس پایین عملکرد و
کیفیت خاک ،فسفر عامل اصلی محدود کننده میباشد ،اما با
افزایش کیفیت خاک و به دنبال آن عملکرد محصول ،با کم شدن
محدودیت فسفر و افزایش میانگین آن (جدول ،)1عامل

میانگین ±
انحراف معیار
0/81±0/06c
0/79±0/12b

0.8
0.6
0.4
0.2
0

1

0.4

0.2

0

شاخص کيفيت خاک بر اساس TDS
شکل -2همبستگی شاخص کيفييت خاک بين روشهای  MDSو TDS

شاخص کيفيت خاک بر اساس MDS

y = 1.3326x - 0.2307
R² = 0.8707

0.8

0/70-0/98
0/48-0/99

محدودکننده در بخش حاصلخیزی خاک جبران میگردد .بنابراین
رفع عامل محدودکننده در منطقه بررسی شده تا حد زیادی به
بخش مدیریت کشاورزان منطقه برمیگردد .مدیریت مناسب
خاک کلید اجرای کشاورزی دقیق و مدیریت پایداری خاک است
و با رعایت آن در زمان مناسب میتوان به تولید پایدار اقتصادی
گیاه برنج در اراضی شالیزاری امید داشت.
1

0.6

دامنه
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7000

5000
4000
3000
2000
1000

عملکرد برنج )( Kg/hec

y = 2259.8x + 2785.4
R² = 0.2798

6000

0
1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

0.0

شاخص کيفيت خاک بر اساس روش MDS
7000

y = 4997x + 683.89
R² = 0.5019

6000

4000
3000
2000
1000

عملکرد برنج )( Kg/hec

5000

0
1.0

0.0

0.5
شاخص کيفيت خاک بر اساس روش TDS

شکل -3همبستگی بين شاخص کيفيت خاک و عملکرد برنج با استفاده از روشهای  TDSو MDS

نتيجهگيری
رابطه بین عملکرد گیاه و خاک بسیار پیچیده است ،اما عملکرد
میتواند به عنوان معیاری برای ارزیابی خاک و کیفیت آن مورد
استفاده قرار گیرد .در مطالعه حاضر اثرات کیفیت خاک بر عملکرد
برنج مورد بررسی قرار گرفت .ویژگیهایی شیمیایی و حاصلخیزی
(مانند  ،pHظرفیت تبادل کاتیونی ،نیتروژن کل ،فسفر ،پتاسیم و
روی قابل استفاده) و ویژگیهای فیزیکی (مانند مقدار رس ،مقدار
رطوبت قابل دسترس ،انرژی انتگرالی ،میانگین قطر منافذ ،ضریب
انبساط خطی) که بر کیفیت خاک اثرات زیادی دارند بهعنوان
ویژگیهای ورودی برای دو روش تعیین شاخص کیفیت خاک
( TDSو  )MDSانتخاب شد .همبستگی مثبت و باال در تعیین
شاخص کیفیت خاک در هر دو روش  TDSو  MDSدیده میشود.

از سوی دیگر در هر دو روش شاخص کیفیت خاک در مناطقی
که عملکرد بیش از  4500کیلوگرم دارند ،باالتر از دو کالس دیگر
بوده و در کالس عملکردی  4500تا  4000کیلوگرم بر هکتار
بیش از خاکهایی با عملکرد کمتر از  4000کیلوگرم بر هکتار
است .اختالف شاخص کیفیت خاک در روش  TDSدر بین سه
کالس عملکردی معنیدار بوده ،در حالیکه اختالف این شاخص
در روش  MDSتنها در کالس عملکردی پایین (کمتر از 4000
کیلوگرم) با دو کالس دوم و سوم معنیدار بوده و این روش
نتوانست در عملکردهای باالتر این اختالف را نشان دهد .بنابراین
با کاهش تعداد شاخصها در روش  MDSنسبت به روش TDS
دقت و حساسیت ارزیابی کیفیت خاک کاهش یافته است.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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