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ABSTRACT
Cation exchange capacity (CEC) is one of the most important soil chemical properties in terms of plant nutrition
and pollutants adsorption in soil that its measurement is time-consuming and expensive. Therefore, this study
aimed to estimate soil CEC using values of organic matter, soil textural components, and Tyler and Wheatcraft
(DT) and Sepaskhah and Tafteh (DS) fractal dimensions and also to investigate the efficiency of mentioned
fractal dimensions as an independent variable and its effect on the accuracy of regression relationships to
estimate soil CEC. In this study, data from 100 soil samples of UNSODA soil database were used. Soil primary
particles size distribution was calculated using the Skaggs approach and fractal dimension of soil primary
particles was calculated using the Sepaskhah and Tafteh and Tyler and Wheatcraft approaches. Results showed
that the CEC values had significant negative relationship with sand content, and significant positive relationship
with logarithm (in base 10) of organic matter, clay, DS and DT values. Values of training and test data
determination coefficients, normalized root mean square error (%) and Nash-Sutcliffe coefficient for
multivariate regression relationship between CEC versus logarithm (in base 10) of organic matter and clay were
respectively equal to 0.77, 0.84, 17.2 and 0.92; between CEC versus logarithm (in base 10) of organic matter
and DS were respectively equal to 0.77, 0.85, 17.2 and 0.92 and between CEC versus logarithm (in base 10) of
organic matter and DT were respectively equal to 0.77, 0.87, 14.0 and 0.93. Therefore, the most accuracy of
regression relationships to estimate CEC obtained when organic matter and DT variables was used as
independent variables. In other words, application of DT improved CEC estimation.
Keywords: Tyler and Wheatcraft Fractal Dimension, Sepaskhah and Tafteh Fractal Dimension, Soil Primary
Particles Size Distribution, Clay, Organic Matter.
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بهبود برآورد ظرفيت تبادل کاتيونی خاک با استفاده از ابعاد فرکتالی
حسن مظفری ،1سيد علی اکبر موسوی *1و فرناز احمدی
 .1بخش علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/5/29 :تاریخ بازنگری -1399/8/3 :تاریخ تصویب)1399/8/10 :
1

چکيده
ظرفیت تبادل کاتیونی )CEC( 1یکیاز مهمترین ویژگیهای شیمیایی خاک از نظر تغذیه گیاه و جذب سطحی آالیندهها در
خاک است که اندازهگیری آن زمانبر و پرهزینه است .بنابراین این پژوهش با هدف برآورد  CECخاک با استفاده از مقادیر
ماده آلی ،اجزای بافت خاک و ابعاد فرکتالی تایلر و ویتکرفت ( )DTو سپاسخواه و تافته ( )DSو همچنین بررسی کارایی
ابعاد فرکتالی ذکر شده به عنوان یک متغیر مستقل و تأثیر آن بر دقت روابط رگرسیونی پیشبینی  CECخاک انجام شد.
در این پژوهش از دادههای  100نمونه خاک مربوط به بانک اطالعات خاک  2UNSODAاستفاده شد .توزیع اندازه ذرات
اولیه خاک با استفاده از روش اسکگز و بعد فرکتالی اندازه ذرات اولیه خاک نیز با استفاده از دو روش پیشنهادی سپاسخواه
و تافته و تایلر و ویتکرفت محاسبه شد .نتایج نشان داد که مقادیر  CECدارای ارتباط منفی معنیدار با مقدار شن و ارتباط
مثبت معنیدار با مقادیر لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی ،رس DS ،و  DTداشت .مقادیر ضرایب تبیین دادههای آموزش و
آزمون ،ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده( 3درصد) و ضریب نش -ساتکلیف برای ارتباط رگرسیون چند متغیره بین
 CECبا لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و رس بهترتیب برابر با  17/2 ،0/84 ،0/77و 0/92؛ بین  CECبا لگاریتم (در پایه
 )10ماده آلی و  DSبهترتیب برابر با  17/2 ،0/85 ،0/77و  0/92و بین  CECبا لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و  DTبهترتیب
برابر با  14/0 ،0/87 ،0/77و  0/93بودند .بنابراین بیشترین دقت روابط رگرسیونی با ورود متغیرهای مستقل لگاریتم (در
پایه  )10ماده آلی و  DTحاصل شد و استفاده از بعد فرکتالی DTسبب افزایش دقت تخمینها شد.
واژههای کليدی :بعد فرکتال تایلر و ویتکرفت ،بعد فرکتال سپاسخواه و تافته ،توزیع اندازه ذرات اولیه خاک ،رس ،ماده آلی.

مقدمه
از جمله ویژگیهای مهم خاکی که معیاری از تغذیه گیاه و جذب
سطحی آالیندهها و جلوگیری از آبشویی آنها از خاک است،
ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECمیباشد (.)Tang et al., 2009
بهطور کلی ظرفیت تبادل کاتیونیعبارت است ازمقدار کل کاتیون-
هایی که خاک میتواند در واحد جرم خود بهصورت قابل تبادل
نگه دارد (میلیاکیواالن در  100گرم خاکیا سانتیمول بار در
کیلوگرم خاک) .در واقع ظرفیت تبادل کاتیونییکی از ویژگیهای
مهم خاک است که در کاربردهای مختلفی مانند مسائل کشاورزی
و عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد.در کشاورزی ،ظرفیت تبادل
کاتیونی بیانگر توانایی خاک برای حفظ مواد مغذی ضروری الزم
برای رشد گیاه و همچنینایجاد خاصیت بافری در برابر تغییرات
pHدر خاک است .در استفادههای مهندسیاز خاک نیز ،ظرفیت
تبادل کاتیونی برای برآورد اولیه طراحی ساخت و ساز و ارزیابی
پتانسیل تورم خاک و رسها استفاده میشود (.)Yilmaz, 2006

همچنین از مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی بهعنوان داده ورودی
در مدلهای خاک و محیط زیست استفاده میشود ( Keller et
 .)al., 2001رسها و مواد آلی خاک بهدلیل دارا بودن سطح ویژه
و بارالکتریکی زیاد نقش مهمی در مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی
خاک دارند و با زیاد شدن مقادیر رس و ماده آلی در خاک مقدار
ظرفیت تبادل کاتیونی افزایش مییابد ( .)Saidian et al., 2016با
توجه به اهمیت این ویژگی و اینکه اندازهگیری آن در مطالعات
خاکشناسی هزینه زیادی داشته و وقتگیر است؛ بنابراین در
بسیاری موارد ،ظرفیت تبادل کاتیونی جزء ویژگیهای دیریافت و
هزینهبر خاک محسوب میشود .بههمین دلیل مطالعات زیادی
برای برآورد این ویژگی با استفاده از روشهای غیرمستقیم انجام
شده است .از جمله این روشها میتوان به مدلهای شبکههای
عصبی مصنوعی ( ;Moosavi and Sepaskhah, 2012a
;Jafarzadeh et al., 2016;Seyedmohammadi et al., 2016
 ،)Bariklo et al., 2018روشهای مبتنی بر طیفسنجی و توابع

انتقالی طیفی

( ;Ulusoy et al., 2016; Karimi et al., 2017
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)1 Cation Exchange Capacity (CEC
)2 Unsaturated Soil Hydraulic Database (UNSODA
)3 Normalized Root Mean Square Error (NRMSE

مظفری و همکاران :بهبود برآورد ظرفيت تبادل کاتيونی خاک با 3089 ...

 )Mousavi et al., 2018و رگرسیونهای خطی و غیرخطی یک
یا چند متغیره ( ;;Fooladmand, 2008a; Fooladmand, 2008b
;Mehrabanian et al., 2010; Esmaeelnejad et al., 2014

)Karimi et al., 2017اشاره کرد .در روشهای رگرسیونی ویژگی-
های دیریافت خاک (مانند هدایت هیدرولیکی ،منحنی مشخصه
رطوبتی ،سطح ویژه ،ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و غیره) به-
صورت تابعی از ویژگیهایی که به سادگی و با هزینه کمتری قابل
اندازهگیری هستند (درصد ذرات اولیه ،بعد فرکتال ،ماده آلی،
چگالی ظاهری و غیره) ،مرتبط میشوند.
فرآیندهای خاک ،مانند تجمع آالیندهها ،دینامیک عناصر
غذایی و آالیندهها و انتقال مواد شیمیایی ،تقریبا با پدیدههای
سطحی که بین سطوح داخلی فازهای جامد رخ میدهند ،مرتبط
میباشند .بنابراین در مطالعات مدلسازی این فرآیندها به سطح
ویژه فاز جامد خاک ارتباط داده میشوند ( Sepaskhah et al.,
 .)2010نظریه فرکتال 1عمدتا بینظمی ،پیچیدگی و شباهت در
طبیعت و جامعه را توصیف میکند و برای شناسایی قوانین
توصیف بسیاری از وقایع نامنظم استفاده میشود ( Mohammadi,
 .)2010مطالعات زیادی در ارتباط با برآورد ویژگیهای خاکی با
استفاده از بعد فرکتالی )D( 2انجام شده است .از جمله این
مطالعات میتوان به قابلیت بعد فرکتالی خاک در برآورد برخی
ویژگیهای دیریافت خاک مانند هدایت هیدرولیکی اشباع
( Sedaghat et al., 2016; Rezaei Abajelu and Zeinalzadeh,
 )2017و غیر اشباع ( Xu and Dong, 2004; Xu, 2004; Sadeghi
;et al., 2011; Hunt et al., 2013; Alfaro Soto et al., 2017
 ،)Zhou et al., 2019منحنی مشخصه آب خاک ( Huang and
;Zhang, 2005; Hunt et al., 2013; Mahallati et al., 2018
 ،)Zhou et al., 2019رطوبت نقطه پژمردگی دائم (Ghanbarian-

 ،)Alavijeh and Millán, 2009مقدار رطوبت خاک در مکشهای
مختلف ()Ostovari and Beigi Harchegani, 2013و سطح ویژه
خاک ( ;Ersahin et al., 2006; Sepaskhah and Tafteh, 2013
 )Esmaeelnejad et al., 2014اشاره کرد .با توجه به اینکه بعد
فرکتالی ذرات جامد از توزیع اندازه ذرات اولیه خاک محاسبه می-
شود ،بنابراین این ویژگی میتواند با ظرفیت تبادل کاتیونی که
عمدتا با سطوح داخلی و خارجی ذرات خاک مرتبط است ،ارتباط
داده شود .مطالعات محدودی در ارتباط با برآورد ظرفیت تبادل
کاتیونی خاک با استفاده از ابعاد فرکتالی انجام شده است .در این
راستا ) Ersahin et al. (2006گزارش کردند که بعد فرکتالی با
درصد رس و ظرفیت تبادل کاتیونی همبستگی مثبت،مناسب و
معنیداردارد Esmaeelnejad et al. (2014) .در خاکهای مناطق
جنوبی استان گیالن بیان کردند که میتوان با استفاده از ابعاد
1Fractal theory

فرکتالی اندازه ذرات خاک مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی را با دقت
مناسبی با ضریب تبیین  0/8برآورد کرد .همچنین Mozaffari
) and Moosavi (2020در خاکهای آهکی منطقه باجگاه استان
فارس گزارش کردند که بخش زیادی از تغییرات ظرفیت تبادل
کاتیونی وابسته به اندازه ذرات خاک است و برآورد این ویژگی با
استفاده از ابعاد فرکتالی با دقت مناسبی ا مکانپذیر است.
بنابر اهمیت ،زمانبر و هزینهبر بودن اندازهگیری ظرفیت
تبادل کاتیونی در مطالعات خاکشناسی و همچنین سادگی اندازه-
گیری ماده آلی و توزیع اندازه ذرات اولیه خاک و وجود آنها در
بانکهای اطالعات داده ،پژوهش حاضر با هدفهای زیر انجام شد:
 )1بررسی امکان برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با
استفاده از مقادیر ماده آلی ،اجزای بافت (شن ،سیلت و رس) وابعاد
فرکتالی در خاکهای بانک اطالعات خاک  UNSODAو)2
بررسی اثر ابعاد فرکتالی بر دقت روابط رگرسیونی برای برآورد
ظرفیت تبادل کاتیونی یا بهعبارتی بررسی دقت روابط رگرسیونی
پیشبینی ظرفیت تبادل کاتیونی با جایگذاری ابعاد فرکتالی به-
عنوان یک متغیر مستقل ،درخاکهای بانک اطالعات خاک
.UNSODA

مواد و روشها
در این پژوهش از دادههای  100نمونه بانک اطالعات خاک
 UNSODAاستفاده شد .در این سری دادهها اطالعات کافی هر
نمونه خاک شامل ظرفیت تبادل کاتیونی ،دادههای بافت خاک
(شن ،سیلت و رس) و ماده آلی وجود داشت .در انتخاب دادهها
سعی شد که دادههای انتخاب شده محدوده تغییرات نسبتا زیادی
را از نظر مقادیر ویژگیهای ظرفیت تبادل کاتیونی ،ماده آلی ،بافت
و کالس بافت خاک داشته باشند .دادههای انتخاب شده در 11
کالس بافت خاک قرار گرفتند (شکل  )1که نشان دهنده محدوده
تغییرات زیاد بافت خاک و بهتبع آن تغییرات زیاد بعد فرکتالی
خاک است .توزیع اندازه ذرات اولیه خاک با استفاده از روش
اسکگز ( )Skaggs et al., 2001و با استفاده از  3ذره شن ،سیلت
و رس و بعد فرکتالی اندازه ذرات اولیه خاک نیز با استفاده از دو
روش پیشنهادی سپاسخواه و تافته ( Sepaskhah and Tafteh,
 )2013و تایلر و ویتکرفت ( )Tyler and Wheatcraft, 1992به-
شرح زیر محاسبه شدند.

2 Fractal dimension
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(رابطه)7

1

1

 Cl  Si  Sa 
1

Cl  1



که در آنها  Si ، Clو  Saبهترتیب مقادیر فراوانی نسبی
رس ،سیلت و شن میباشد .توزیع اندازه ذرات اولیه خاک با
استفاده از جایگذاری شعاعهای ،29 ،19 ،13 ،5/2 ،3 ،2 ،1/07
 500 ،150 ،50و  1000میکرومتر در معادله پیشنهادی Skaggs
) et al. (2001پیشبینی شد و برای محاسبه بعد فرکتالی تایلر و
ویتکرفت ( )Tyler and Wheatcraft, 1992مورد استفاده قرار
گرفت.
شکل  -1پراکنش نقاط مورد مطالعه در مثلث بافت خاک

تعيين بعد فرکتال اندازه ذرات اوليه خاک با روش سپاسخواه و

محاسبه توزيع اندازه ذرات اوليه خاک با استفاده از روش اسکگز

تافته ()DS

) Skaggs et al. (2001با درنظر گرفتن توزیع لوجستیک اندازه
ذرات ،مدلی را برای پیشبینی این توزیع با استفاده از سه ذره
شن ،رس و سیلت پیشنهاد کردند .آنان مدل زیر را برای محاسبه
درصد تجمعی ذرات کوچکتر از یک شعاع مشخص گزارش
کردند:

) Sepaskhah and Tafteh, (2013توزیع اندازه ذرات اولیه خاک
را با استفاده از روش اسکگز ( )Skaggs et al., 2001و
) Fooladmand and Sepaskhah (2006برآورد کردند و براساس
توزیع تخمینی بهدست آمده بعد فرکتالی ارائه شده بهوسیله
کراوچنکو و ژانگ ( )Kravchenko and Zhang, 1998را محاسبه
و این بعد فرکتالی را با استفاده از سه ذره رس ،سیلت و شن
بهصورت زیر برآورد کردند:

1

(رابطه )1

c
1   Cl  1 exp.  u  R  1 


1

PR 

که در آن  PRفراوانی تجمعی ذرات اولیه کوچکتر از شعاع
مشخص ( Rمیکرومتر) Cl1 ،فراوانی نسبی رس در خاک و  uو
 cضرایب مدل هستند که بهصورت زیر محاسبه میشوند:
(رابطه )2


c   Ln  
 

 

 

1

(رابطه )3

u

مقادیر ضرایب  و  از روابط زیر محاسبه میشوند:
(رابطه )4
(رابطه )5

1
 r r 
Ln  1 0 
 r2  r0 



r r 
   Ln  1 0 
 r0 

که در آنها  r1 ، r0و  r2بهترتیب حد باالیی شعاع ذرات
رس ،سیلت و شن (بهترتیب  25 ،1و  999میکرومتر) براساس
سیستم طبقهبندی  USDAهستند .همچنین مقادیر ضرایب 
و  با استفاده از فراوانی نسبی ذرات شن ،سیلت و رس بهصورت
زیر محاسبه میشوند:
(رابطه )6

  Cl  Si 1  1
  Ln 

1
 Cl  1 

(رابطه )8


 Cl   Si  Sa  
DS  3  0.118  Ln 


 100   100  


که در آن  DSبعد فرکتالی سپاسخواه و تافته Cl ،درصد
رس Si ،درصد سیلت و  Saدرصد شن میباشد.
تعيين بعد فرکتال اندازه ذرات اوليه خاک با روش تايلر و ويت-
کرفت ()DT

) Tyler and Wheatcraft (1992مدل فرکتالی را بر پایه جرم
ذرات اولیه خاک ارائه کردند .آنان با فرض ثابت بودن جرم ویژه
ذرات در دامنه اندازهای مورد آزمایش ،رابطه تعداد -اندازه را به-
صورت جرم تجمعی ذرات کوچکتر از یک اندازه معین بیان
کردند .آنان رابطه توانی را بر مبنای جرم نرمال شده ذرات کوچک
تر از یک اندازه معین بهشکل زیر ارائه نمودند:
3  DT

(رابطه )9

M d  d 


M T  d max 

که در آن  Mdو  MTبهترتیب جرم تجمعی ذرات کوچکتر
Md
از قطر معین  dو جرم کل نمونه خاک (واحد جرم)،
MT

نسبت

نرمال شده جرم در هر بخش اندازهای dmax ،قطر بزرگترین ذرات
در نمونه مورد آزمایش (واحد طول) و  DTمقدار بعد فرکتالی تایلر
و ویتکرفت میباشد .اگر از طرفین رابطه ( )9لگاریتم طبیعی
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گرفته شود این رابطه به صورت تابع خطی زیر در میآید:
M 
Ln  d   (3  DT ) .Ln  d   a
 MT 

(رابطه )10

a  (3  DT ) .Ln  d max 

(رابطه )11

که  aبرای هر خاک مقدار ثابتی میباشد .اگر خطی به
 Md 
مقادیر 
 MT 

 Ln در مقابل ) Ln(dبه تمام نقاط اندازهگیری

یا محاسبه شده منحنی دانهبندی برازش داده شود ،شیب خط
به دست آمده از تمام مقادیر توزیع اندازه ذرات اولیه خاک عبور
نخواهد کرد (شکل  ،2الف) و مقدار بعد فرکتالی محاسبه شده به
این روش از مقدار واقعی دور خواهد بود ( Ghanbarian and
 .)Daigle, 2015در همین راستا Ghanbarian and Daigle
)(2015پیشنهاد کردند که برخی نقاط ابتدایی و انتهایی توزیع
اندازه ذرات اولیه خاک که باعث غیرخطی شدن مقادیر

 Md 

 MT 

 Ln در مقابل ) Ln(dمیشوند ،حذف شوند تا خط

برازش داده شده به توزیع اندازه ذرات اولیه خاک دقیقا از چندین
نقطه عبور کند (شکل  ،2ب) .آنان گزارش کردند که مقدار بعد
فرکتالی تایلر و ویتکرفت به این روش به مقدار واقعی بسیار
نزدیکتر خواهد بود .بنابراین پس از پیشبینی و محاسبه توزیع
اندازه ذرات با استفاده از سه ذره شن ،سیلت و رس بهروش اسکگز
( ،)Skaggs et al., 2001در هر نمونه خاک توزیع اندازه ذرات
اولیه خاک بهصورت درصد تجمعی جرم ذرات کوچکتر از یک
اندازه معین بهدست آمد .لگاریتم طبیعی مقادیر نسبت نرمال شده
جرم ذرات هر نمونه خاک در مقابل لگاریتم طبیعی قطر ذرات
ترسیم شدند و ضرایب رابطه ( )10بهروش Ghanbarian and
) Daigle (2015بهدست آمدند .مقدار بعد فرکتالی تایلر و ویت-
کرفت از شیب رابطه ( )10بهدست آمد.

شکل  -2ترسيم لگاريتم طبيعی مقادير نسبت نرمال شده جرم ذرات خاک در مقابل لگاريتم طبيعی قطر ذرات .الف) برازش معادله خطی به همه دادههای
توزيع اندازه ذرات اوليه خاک و ب) برازش معادله خطی به داده های توزيع اندازه ذرات اوليه خاک پس از حذف برخی نقاط ابتدايی و انتهايی( Ghanbarian

)and Daigle, 2015

پیريزی مدلهای رگرسيونی و ارزيابی کارآيی آنها در برآورد

متغیره (گام به گام )1برای برآورد متغیر وابسته (ظرفیت تبادل

ظرفيت تبادل کاتيونی

کاتیونی) استفاده شد .در این مرحله ویژگی ظرفیت تبادل
کاتیونی مربوط به گروه آموزش دادهها بهعنوان متغیر وابسته و
ویژگیهای زودیافت خاک شامل درصد ماده آلی ،شن ،سیلت و
رس و مقادیر ابعاد فرکتالی سپاسخواه و تافته ( Sepaskhah and
 )Tafteh, 2013و تایلر و ویتکرفت ( Tyler and Wheatcraft,
 )1992بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و روابط
رگرسیونی خطی و غیرخطی یک و چند متغیره (گام به گام) بین
متغیر وابسته با متغیرهای مستقل (در سطح معنیداری  5درصد)
بهدست آمد .پس از بهدست آوردن روابط رگرسیونی از مرحله
آموزش ،با قرار دادن مقادیر متغیرهای مستقل موجود در معادالت
از دادههای گروه آزمون ،مقدار متغیر وابسته (ظرفیت تبادل
کاتیونی) برآورد شد .در نهایت مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی

در ابتدا ویژگیهای آمار توصیفی کل دادهها با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  23محاسبه شد (جدول  .)1نرمال بودن دادهها با
استفاده از آزمون توزیع نرمال کلوموگروف -اسمیرنوف بررسی شد
و ویژگیهایی که با حذف حداکثر  10درصد دادههای پرت به
توزیع نرمال نزدیک نشدند ،با استفاده از تبدیل لگاریتمی توزیع
دادهها نرمال شدند .برای ایجاد مدلهای رگرسیونی پیشبینی
کننده ،دادهها بهطور تصادفی به دو گروه دادههای آموزش (75
درصد دادهها) و آزمون ( 25درصد دادهها) تقسیم شدند .پس از
مشخص شدن بهترین رابطه (خطی یا غیرخطی) بین مقادیر
ظرفیت تبادل کاتیونی و ویژگیهای خاکی مورد مطالعه ،در
مرحله آموزش از روش رگرسیون خطی و غیرخطی یک و چند
1. Stepwise Regression
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اندازهگیری و برآورد شده در یک دستگاه مختصات در برابر
یکدیگر ترسیم و پراکندگی آنها حول خط  1:1بررسی شد
(.)Omidifar and Moosavi, 2015
برای ارزیابی دقیقتر کارآیی مدلهای بهدست آمده از
آمارههای ضریب تبیین دادههای آموزش ،R2 (T) ،ضریب تبیین
دادههای آزمون ،R2 (t) ،ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده،
 ،NRMSEو ضریب نش -ساتکلیف ،NS ،به شرح زیر استفاده شد:
2
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که در آنها  Piو  Oiبهترتیب مقادیر برآورد شده و
اندازهگیری شده ظرفیت تبادل کاتیونی و  nتعداد دادهها می-
باشند .آماره  NRMSEبیانگر میزان خطا است و بین صفر (دقت
زیاد) تا بینهایت (بدون دقت) تغییر میکند .تقسیمبندی
 NRMSEبیان میکند که رابطههایی با مقادیر  0تا  10درصد در
کالس عالی 10 ،تا  20درصد در کالس خوب و مناسب 20 ،تا
 30درصد در کالس نسبتا مناسب و بیشتر از  30درصد در کالس
ضعیف قرار دارند (.)Bannayan and Hoogenboom, 2009
آماره  NSنیز بین ( 1دقت زیاد) تا منفی بینهایت (بدون دقت)
تغییر میکند ( .)Feng et al., 2017در این پژوهش از نسخه 23
نرمافزار  SPSSبرای برقراری روابط رگرسیونی و محاسبه آماره-
های دقت و خطای آنها استفاده شد .همچنین رسم نمودارها با
استفاده از نسخه  2013نرمافزار  Excelانجام شد.

نتايج و بحث
آمار توصيفی

در جدول ( )1نتایج آمار توصیفی ویژگیهای نمونههای خاک
مورد مطالعه ارائه شده است.نتایج نشان داد که کمترین و
بیشترین ضریب تغییرات بین ویژگیها در خاکهای مورد مطالعه
بهترتیب مربوط به بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته و درصد ماده

آلی بود .بر اساس معیار ) Wilding (1985ویژگیهای بعد فرکتالی
سپاسخواه و تافته و بعد فرکتالیتایلر و ویتکرفت در کالس
تغییرپذیری کم و بقیه ویژگیهای مورد مطالعه در کالس
تغییرپذیری زیاد قرار گرفتند (جدول  Wilding (1985) .)1بیان
کرد که ویژگیهای با ضریب تغییرات کمتر از  15درصد در کالس
تغییرپذیری کم ،بین  15تا  35درصد در کالس تغییرپذیری
متوسط و بیشتر از  35درصد در کالس تغییرپذیری زیاد قرار
میگیرند .تغییرات کم بعد فرکتالی بهدلیل ماهیت و تغییرپذیری
بسیار کم این ویژگی است .تغییرات اندک ابعاد فرکتالی (در
مقیاس یک یا دو رقم اعشار) تغییرات زیادی را از لحاظ مقدار
فراوانی ذرات اولیه خاک با قطرهای مختلف ایجاد میکند .زیرا
همانگونه که از نام ابعاد فرکتالی نیز مشخص است ،بعد فرکتالی
یک جسم که محدودهای از فضا را پر میکند (مانند بعد فرکتالی
ذرات خاک) بین  2تا ( 3بهطور معمول  2/5تا  )3میتواند متغیر
باشد (البته الزم به ذکر است همانگونه که Ghanbarian and
) Hunt (2012بیان کردند از نظر ریاضی و تئوریک بعد فرکتال
فضای متخلخلی مانند خاک میتواند  >3و منفی نیز باشد).
همچنین تغییرپذیری زیاد ویژگیهای درصد ذرات اولیه (درصد
شن ،سیلت و رس) ،ماده آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی بهدلیل
تغییرات زیاد مقادیر این ویژگیها در نمونههای متنوع و مختلف
خاک انتخاب شده است .در همین راستا در پژوهشی در خاکهای
منطقه باجگاه استان فارس گزارش شده است که کمترین ضریب
تغییرات بین ویژگیهای مختلف خاکی در سه کاربری زارعت
معمولی ،زراعت کشت یونجه و باغ گالبی مربوط به بعد فرکتالی
میباشد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد؛ درحالیکه در
همین پژوهش ضریب تغییرات درصد ذرات اولیه ،ماده آلی و
ظرفیت تبادل کاتیونی در سه کاربری مذکور کم گزارش شده
است که با نتایج این تحقیق مطابقت ندارد ( Mozaffari et al.,
 .)2019در پژوهشی دیگر ،در خاکهای سنگریزهای منطقه
باجگاه استان فارس گزارش شده است که ضریب تغییرات درصد
شن ،سیلت ،رس و ماده آلی متوسط و ظرفیت تبادل کاتیونی کم
میباشد که با نتایج این پژوهش مطابقت ندارد ( Moosavi and
 .)Sepaskhah, 2012bدرحالیکه نتایج این پژوهش با یافته-
های) Rasoulzadeh et al. (2012در ارتباط با کالس تغییرپذیری
درصد شن در خاکهای با بافت متفاوت مناطق ارسنجان فارس،
دشت اردبیل و دشت سولدوز شهرستان نقده و همچنین با یافته-
های ) Foroughifar et al. (2010در ارتباط با کالس تغییرپذیری
درصد شن و رس در خاکهای دشت تبریز همخوانی دارد .عدم
تطابق نتایج مربوط به سایر ویژگیها با نتایج این محققان را می-
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توان بهدلیل تفاوت در نوع خاک مورد مطالعه ،مقیاس نمونه-
برداری و واحد فیزیوگرافی مناطق مورد مطالعه نسبت داد
(.)Mozaffari et al., 2019

آزمون توزیع نرمال کولموگروف -اسمیرنوف (به نقل از
 )Razali and Wah, 2011نشان داد که توزیع فراوانی درصد

سیلت ،بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته ،بعد فرکتالی تایلر و ویت-
کرفت و ظرفیت تبادل کاتیونی از توزیع نرمال تبعیت میکنند.
درحالیکه توزیع فراوانی درصد شن ،رس و ماده آلی دارای
اختالف معنیدار با توزیع نرمال در سطوح  5و  1درصد هستند
(شکل  3و جدول .)1

شکل  -3نمودار توزيع فراوانی (هيستوگرام) ويژگیهای مورد مطالعه .الف) درصد شن ( ،)Sandب) درصد سيلت ( ،)Siltپ) درصد رس ( ،)Clayت) بعد
فرکتالی سپاسخواه و تافته ( ،)DSث) بعد فرکتالی تيلر و ويتکرافت ( ،)DTج) درصد ماده آلی ( )OMو چ) ظرفيت تبادل کاتيونی ()CEC

از آنجا که فرضیه الزم برای بهکارگیری رگرسیون خطی
توزیع نرمال دادههای ورودی به مدل و خروجی از مدل است،
بنابراین ویژگیهای درصد شن و رس که مقدار بسیار کمی از
توزیع نرمال فاصله داشتند (شکل  ،3الف و پ و جدول  )1با حذف
حداکثر  3داده پرت به توزیع نرمال نزدیک شدند (شکل  ،4الف
و ب و جدول  .)1درحالیکه توزیع دادههای درصد ماده آلی از

توزیع نرمال بسیار فاصله داشت (شکل  ،3ج و جدول  )1و با
تبدیل لگاریتمی دادههای درصد ماده آلی ،توزیع دادههای این
ویژگی به توزیع نرمال نزدیک شد (شکل  ،4پ و جدول  )1و از
لگاریتم (در پایه  )10درصد ماده آلی بهعنوان ورودی در مدلهای
رگرسیونی برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی استفاده شد.
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شکل  -4نمودار توزيع فراوانی (هيستوگرام) ويژگیهايی که به توزيع نرمال نزديک شدند .الف) درصد شن ( ،)Sandب) درصد رس ( )Clayو پ) لگاريتم (در
پايه  )10درصد ماده آلی (]))Log10 [OM (%

برخی از پژوهشگران بیان کردهاند که توزیع اندازه ذرات
اولیه خاک بهصورت لوگ -نرمال است ( Shirazi and Boersma,
 .)1984; Hwang and Hong, 2006در پژوهشی دیگر نیز با
بررسی توزیع دادههای مربوط به ویژگیهای خاک واحدهای
اراضی در منطقه آمل ایران گزارش شده است که سیلت در واحد
فیزیوگرافی دشت دامنهای از توزیع نرمال تبعیت میکند که با
نتایج این تحقیق همخوانی دارد .اما در همین پژوهش گزارش
شده است که مقدار رس در همه واحدهای اراضی از توزیع نرمال
تبعیت میکند که با نتایج این پژوهش مطابقت ندارد ( Momtaz
 .)et al., 2009نتایج این پژوهش همچنین با نتایج پژوهش دیگری

در خاکهای باجگاه استان فارس در مورد توزیع فراوانی ذرات
شن و رس ( )Moosavi and Sepaskhah, 2013مطابقت ندارد.
همچنین ) Mozaffari et al. (2019بیان کردند توزیع درصد ذرات
اولیه ،بعد فرکتالی و درصد ماده آلی در سه کاربری مختلف اراضی
در منطقه دشت باجگاه استان فارس نرمال است ،درحالیکه توزیع
ظرفیت تبادل کاتیونی از توزیع نرمال تبعیت نمیکند .توزیع
فراوانی ویژگیهای خاک میتواند بهدلیل موقعیت قرار گرفتن در
فیزیوگرافیهای مختلف و همچنین بهدلیل تفاوت در نوع خاک
تغییر کند که این مورد میتواند دلیل عدم تطابق نتایج این
پژوهش با نتایج پژوهشگران ذکر شده باشد.

جدول  -1آمار توصيفی ويژگیهای خاکهای مورد مطالعه

ویژگی

†

واحد

Min.

Max.

Mean

CV

VC

SK

KR

Sand

%

Silt

%

Clay

%

DS

-

DT

-

2/10
3/90
4/30
2/516
2/566
0/080

89/8
85/8
63/3
2/903
2/996
7/70

35/1
41/7
22/7
2/714
2/805
1/61

70/3
48/0
54/9
3/13
3/78
111

زیاد
زیاد
زیاد
کم
کم
زیاد

0/676
-0/068
0/716
-0/198
-0/212
1/45

-0/663
-0/810
0/003
-0/598
-0/827
1/58

KS
*

0/011
0/052ns
*0/021
0/085ns
0/200ns
**0/000

††)(N

KS

ns

0/051
0/056ns
0/066ns

%
OM
cmol
)(+
0/200ns
-0/865
0/187
زیاد
56/9
17/4
40/3
0/700
CEC
kg-1
† OM ،DT ،DS ،Clay ،Silt ،Sand :و  CECبهترتیب نشان دهنده مقادیر شن ،سیلت ،رس ،بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته ،بعد فرکتالی تایلر و ویتکرفت ،ماده

آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی هستند.
†† KS ،KR ،SK ،VC ،CV ،Mean ،Max. ،Min. :و )KS (Nبهترتیب نشان دهنده مقادیر حداقل ،حداکثر ،میانگین ،ضریب تغییرات ،کالس تغییرپذیری بر
اساس معیار ) ،Wilding (1985ضریب چولگی ،ضریب افراشتگی ،معنیداری آزمون توزیع نرمال کولموگروف -اسمیرنوف برای دادههای اولیه ویژگیهای مورد
مطالعه و معنیداری آزمون توزیع نرمال کولموگروف -اسمیرنوف برای دادههای تبدیل شده به توزیع نرمال ویژگیهای مورد مطالعه هستند.
 * ،nsو ** بهترتیب بهمفهوم عدم وجود تفاوت معنیدار با توزیع نرمال و وجود تفاوت معنیدار با توزیع نرمال در سطوح  5و  1درصد میباشند.

همبستگی بين ابعاد فرکتالی سپاسخواه و تافته ( )DSو تايلر و
ويتکرفت ()DT

شکل ( )5همبستگی بین ابعاد فرکتالی سپاسخواه و تافته ( )DSو
تایلر و ویتکرفت ( )DTرا نشان میدهد .همانگونه که نتایج نشان
میدهد همبستگی مثبت و معنیداری با ضریب تبیین  0/76بین

دو بعد فرکتالی ذکر شده وجود دارد .وجود تفاوت در مقادیر این
دو بعد فرکتالی بهدلیل روشهای متفاوت در محاسبه آنها می-
باشد .بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته با استفاده از  3ذره شن،
سیلت و رس تخمین زده میشود درحالیکه بعد فرکتالی تایلر و
ویتکرفت براساس بخش زیادی از توزیع اندازه ذرات اولیه خاک

مظفری و همکاران :بهبود برآورد ظرفيت تبادل کاتيونی خاک با 3095 ...

یا منحنی دانهبندی محاسبه میشود که همین موضوع میتواند
دلیل تفاوت در مقادیر محاسبه شده ابعاد فرکتالی را توجیه کند.
با این حال این دو ویژگی همبستگی نسبتا باالیی با یکدیگر
داشتند.

شکل  -5همبستگی بين ابعاد فرکتالی سپاسخواه و تافته ( )DSو تايلر و
ويتکرفت ()DT

برآورد ظرفيت تبادل کاتيونی با استفاده از رگرسيون خطی و
غيرخطی يک و چند متغيره

در جدول ( ) 2تمامی روابط رگرسیونی خطی و غیرخطی بین
مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی و ویژگیهای خاکی مورد مطالعه
همراه با آمارههای دقت و خطای محاسبه شده برای هر رابطه
رگرسیونی آورده شده است .الزم به ذکر است که بهدلیل اینکه
توزیع فراوانی دادههای ماده آلی نرمال نبود و با استفاده از روش
تبدیل لگاریتمی توزیع فراوانی دادههای این ویژگی به توزیع نرمال
نزدیک شد (شکلهای  3و  4و جدول  ،)1بنابراین رابطه خطی
بین مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی و ماده آلی برقرار نشد.
همچنین توزیع فراوانی دادههای دو ویژگی درصد شن و رس
دارای اختالف کمی با توزیع نرمال بودند که با حذف سه داده
پرت ،توزیع فراوانی ویژگیهای ذکر شده به توزیع نرمال نزدیک
شد (شکلهای  3و  4و جدول  .)1بنابراین رابطه خطی برای این
دو ویژگی برقرار شد .بیشترین دقت روابط رگرسیونی بین مقادیر
ظرفیت تبادل کاتیونی با ماده آلی بهصورت رابطه لگاریتمی؛ با
درصد شن بهصورت رابطه نمایی؛ با درصد سیلت بهصورت رابطه
درجه دوم؛ با درصد رس بهصورت رابطه خطی و درجه دوم؛ و با
بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته و بعد فرکتالی تایلر و ویتکرفت
بهصورت رابطه درجه دوم بود (جدول  .)2یکی از معیارهای
انتخاب مدلهای رگرسیونی عالوه بر دقت بیشتر (خطای کمتر)

برای برآورد ویژگیهای خاکی ،سادگی مدل و سهولت استفاده از
مدل میباشد .بنابراین در پژوهش حاضر از بین مدلهای
رگرسیونی خطی و غیرخطی برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی ،مدل-
هایی انتخاب شدند که هم دقت باالیی داشتند و هم به اندازه
کافی ساده باشند .بنابراین مدلهای انتخاب شده در ارتباط بین
مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی با ماده آلی ،شن و سیلت (بهدلیل
داشتن دقت بیشتر نسبت به سایر مدلها) بهترتیب بهصورت
روابط لگاریتمی ،نمایی و درجه دوم بودند .در ارتباط بین ظرفیت
تبادل کاتیونی و رس بهدلیل اینکه روابط خطی و درجه دوم ایجاد
شده دارای دقت برابری بودند بهدلیل سادگی ،مدل خطی انتخاب
شد .همچنین دقت رابطه غیرخطی (درجه دوم) بین ظرفیت
تبادل کاتیونی با بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته و بعد فرکتالی
تایلر و ویتکرفت در مقایسه با رابطه خطی دارای اختالف جزیی
بود .بنابراین براساس معیار سادگی ،مدل خطی برای برآورد
ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از ویژگیهای ذکر شده انتخاب
شد.
در شکل ( ، 6الف تا ج) بهترین روابط رگرسیونی خطی و
غیرخطی انتخاب شده بین مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی و ماده
آلی ،شن ،سیلت ،رس و ابعاد فرکتالی سپاسخواه و تافته ( )DSو
تایلر و ویتکرفت ( )DTو همچنین بررسی مقادیر برآورد شده و
اندازهگیری شده ظرفیت تبادل کاتیونی حول خط  1:1مربوط به
هرکدام از روابط رگرسیونی در مجاورت هر شکل نشان داده شده
است .همچنین بهترین روابط رگرسیونی انتخاب شده مربوط به
رابطه رگرسیونی بین ظرفیت تبادل کاتیونی و ویژگیهای خاک
و مقادیر آمارههای دقت و خطای هر رابطه رگرسیونی در جدول
( )3نشان داده شده است .نتایج نشان داد که بهترین روابط
رگرسیونی بین ظرفیت تبادل کاتیونی با ماده آلی ،رس ،بعد
فرکتالی سپاسخواه و تافته و بعد فرکتالی تایلر و ویتکرفت به-
صورت معنیدار و با شیب مثبت (افزایشی) و بهترتیب دارای
ضرایب تبیین دادههای آموزش  0/56 ،0/53 ،0/62و 0/56؛
ضرایب تبیین دادههای آزمون  0/69 ،0/69 ،0/75و 0/82؛ ریشه
میانگین مربعات خطای نرمال شده  25/7 ،24/8 ،22/4و 22/2
درصد و ضریب نش -ساتکلیف  0/82 ،0/84 ،0/87و  0/85می-
باشند .درحالیکه بهترین رابطه رگرسیونی ظرفیت تبادل کاتیونی
با درصد شن بهصورت نمایی ،معنیدار و با شیب منفی (کاهشی)
بهترتیب دارای آمارههای )( NRMSE ،R2 (t) ،R2 (Tدرصد) و
 NSبرابر با  22/4 ،0/47 ،0/42و  0/87میباشد.
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†روابط رگرسیونی

0/66

35/8

0/64

0/27

CEC (cmol(  ) kg 1 )  9.17 exp.  0.242 (% OM) 

0/87

22/4

0/75

0/62

CEC (cmol(  ) kg 1 )  14.9  Log10 (% OM)   18.5

0/73

32/1

0/66

0/51

CEC (cmol(  ) kg1 )  0.492 (% OM)2  6.5 (% OM)  9.89

0/78

28/4

0/65

0/39

CEC (cmol(  ) kg1 )  14.8 (% OM)0.434

0/82

25/8

0/51

0/34

CEC (cmol(  ) kg1 )  0.222 (% Sand)  25.6

0/87

22/4

0/47

0/42

CEC (cmol(  ) kg 1 )  30.9 exp.  0.022 (% Sand) 

0/77

29/5

0/46

0/29

CEC (cmol(  ) kg 1 )  13  Log10 (% Sand)   36.3

0/81

26/8

0/51

0/35

CEC (cmol(  ) kg1 )  0.0017 (% Sand)2  0.083 (% Sand)  23.7

0/83

25/6

0/40

0/28

CEC (cmol(  ) kg1 )  73.5 (% Sand)0.498

0/59

39/0

0/19

0/15

CEC (cmol(  ) kg1 )  0.179 (% Silt)  8.57

0/50

43/5

0/09

0/19

CEC (cmol(  ) kg 1 )  5.25 exp.  0.0205 (% Silt) 

0/67

35/0

0/35

0/19

CEC (cmol(  ) kg 1 )  13.7  Log10 (% Silt)   5.22

0/67

35/2

0/45

0/20

CEC (cmol(  ) kg 1 )  0.0058 (% Silt)2  0.64 (% Silt)  1.51

0/55

40/9

0/24

0/29

CEC (cmol(  ) kg1 )  0.860 (% Silt)0.744

0/84

24/8

0/69

0/53

CEC (cmol(  ) kg1 )  0.717 (% Clay)  2.98

0/78

28/5

0/58

0/34

CEC (cmol(  ) kg 1 )  4.62 exp. 0.0522 (% Clay) 

0/78

28/5

0/68

0/50

CEC (cmol(  ) kg 1 )  31.8  Log10 (% Clay)   22.3

0/84

24/8

0/69

0/53

CEC (cmol(  ) kg1 )  0.0007 (% Clay)2  0.755 (% Clay)  2.6

0/85

23/5

0/68

0/39

CEC (cmol(  ) kg1 )  0.545 (% Clay)1.107

0/82

25/7

0/69

0/56

CEC (cmol(  ) kg1 )  93 (DS )  233.7

0/74

31/3

0/67

0/43

CEC (cmol(  ) kg 1 )  4 10 8 exp.  7.31 DS 

0/82

25/9

0/68

0/56

CEC (cmol(  ) kg 1 )  580  Log10 (DS )   233

0/83

25/5

0/69

0/56

CEC (cmol(  ) kg1 )  28.9 (DS )2  64 (DS )  20.7

0/80

27/6

0/68

0/44

CEC (cmol(  ) kg 1 )  3 108 (DS )19.9

0/85

22/2

0/82

0/56

CEC (cmol(  ) kg1 )  64 (DT ) 162.4

0/86

21/6

0/81

0/54

CEC (cmol(  ) kg 1 )  5 10 6 exp.  5.29 D T 

0/84

22/4

0/82

0/56

CEC (cmol(  ) kg 1 )  411  Log10 (D T )   166

0/86

21/5

0/84

0/57

CEC (cmol(  ) kg1 )  61.5 (DT )2  280 (DT )  317

0/85

22/0

0/82

0/55

CEC (cmol(  ) kg 1 )  3 106 (DT )14.9

درصد شن

R2 (T)††

درصد سیلت

R2 (t)

درصد رس

NRMSE (%)

بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته بعد فرکتالی تایلر و ویتکرفت

NS

درصد ماده آلی

 روابط رگرسيونی خطی و غيرخطی بين ظرفيت تبادل کاتيونی و ويژگیهای خاکی مورد مطالعه-2 جدول

 بعد فرکتالی، رس، سیلت، شن، ماده آلی، بهترتیب نشاندهنده مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی اندازهگیری شدهDT  وDS ،Clay ،Silt ،Sand ،OM ،CEC :†
.سپاسخواه و تافته و بعد فرکتالی تایلر و ویتکرفت هستند
 ریشه میانگین مربعات خطای نرمال، ضریب تبیین دادههای آزمون، بهترتیب نشاندهنده ضریب تبیین دادههای آموزشNS  وNRMSE ،R2 (t) ،R2 (T) :††
. ساتکلیف مربوط به دادههای آزمون هستند-شده مربوط به داههای آزمون و ضریب نش

مظفری و همکاران :بهبود برآورد ظرفيت تبادل کاتيونی خاک با 3097 ...

شکل  -6بهترين روابط رگرسيونی خطی و غيرخطی انتخاب شده بين مقادير ظرفيت تبادل کاتيونی ( )CECو الف) لگاريتم (در پايه  )10درصد ماده آلی
(]) ،)Log10 [OM (%ب) شن ( ،)Sandپ) سيلت ( ،)Siltت) رس ( ،)Clayث) بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته ( )DSو ج) بعد فرکتالی تايلر و ويتکرفت
(CECm .)DTوCECpبهترتيب نشاندهنده مقادير ظرفيت تبادل کاتيونی اندازهگيری شده و برآورد شده هستند.

همچنین بهترین رابطه رگرسیونی ظرفیت تبادل کاتیونی
با درصد سیلت بهصورت درجه  2و معنیدار بهترتیب دارای آماره-
های )( NRMSE ،R2 (t) ،R2 (Tدرصد) و  NSبرابر با ،0/20
 35/2 ،0/45و  0/67بود .با توجه به نتایج بهدست آمده مقادیر
آماره ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده برای ارتباط
رگرسیونی ظرفیت تبادل کاتیونی با مقادیر ماده آلی ،شن ،رس،
بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته و بعد فرکتالیتایلر و ویتکرفت در
کالس نسبتا مناسب و برای ارتباط رگرسیونی ظرفیت تبادل
کاتیونی با درصد سیلت در کالس ضعیف قرار میگیرد .ذرات رس
(بهدلیل ریز بودن و شکل پولکی) و همچنین ماده آلی ،بهدلیل
داشتن سطح ویژه زیاد دارای بار منفی زیادی در واحد حجم
هستند و همین موضوع باعث میشود کاتیونهای با بار مثبت
بیشتری در سطوح داخلی و خارجی ذرات رس و ماده آلی جذب
شوند و بهتبع آن ظرفیت تبادل کاتیونی افزایش مییابد .همچنین
همانگونه که سایر پژوهشگران ارتباط بین رس و بعد فرکتالی را
با شیب مثبت و بسیار قوی گزارش کردهاند ( Ersahin et al.,

;2006

;Ghanbarian-Alavijeh and Millán, 2009
.)Esmaeelnejad et al., 2014; Deng et al., 2017بنابراین نتایج

بهدست آمده نشان میدهد که با افزایش رس ،مقدار بعد فرکتالی
افزایش یافته و بهتبع آن مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی نیز افزایش
یافته است و بخش زیادی از تغییرات ظرفیت تبادل کاتیونی به-
مقدار رس و ماده آلی خاک وابسته است .وجود رابطه معنیدار با
شیب منفی بین مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی و شن میتواند
بهنوعی وجود مقدار رس در خاک را توجیه کند .زیرا با افزایش
مقدار شن در خاک ذرات ریزتر خاک که دارای سطح ویژه
بیشتری هستند کاهش مییابد و کم بودن مقدار شن میتواند
بهدلیل زیاد بودن مقدار رس در خاک باشد .پژوهشهای زیادی
در ارتباط با وجود ارتباط مستقیم بین ظرفیت تبادل کاتیونی با
مقدار ماده آلی و رس ( Fooladmand, 2008(a); Fooladmand,
2008(b); Taghizadeh Mehrjardi et al., 2009; Memarian
Fard and Beigi Harchagani, 2009; Mehrabanian et al.,
 )2010; Esmaeelnejad et al., 2014; Karimi et al., 2017و بعد

فرکتالی

( ;Ersahin et al., 2006; Esmaeelnejad et al., 2014
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 )Mozaffari and Moosavi, 2020و ارتباط معکوس با مقدار شن
( Fooladmand, 2008(a); Fooladmand, 2008(b); Memarian
Fard and Beigi Harchagani, 2009; Esmaeelnejad et al.,

 )2014; Karimi et al., 2017انجام شده است .ظرفیت تبادل
کاتیونی عمدتا به توزیع اندازه ذرات اولیه خاک ،ماده آلی و نوع
کانیها و رسهای موجود درخاک وابسته است .از آنجاکه در این
پژوهش ارتباط بین مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی با ماده آلی،
مقادیر ذرات اولیه (شن ،رس و سیلت) و فاکتور توزیع اندازه ذرات
خاک (ابعاد فرکتالی) معنیدار است و رابطه رگرسیونی خطی و
غیرخطی با دقت نسبتا مناسبی بین آنها وجود دارد ،بنابراین با
ثابت نگاه داشتن مقادیر لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی بهعنوان
یک متغیر مستقل ،از روش رگرسیون چند متغیره گام به گام
برای تعیین اینکه آیا تفاوت قابل توجهی از نظر دقت معادالت
رگرسیونی زمانیکه مقادیر ذرات اولیه (شن ،رس و سیلت) یا
فاکتور توزیع اندازه ذرات خاک (ابعاد فرکتالی) بهعنوان متغیر
مستقل دوم وارد روابط رگرسیونی میشوند ،بهوجود میآید یا
خیر ،استفاده شد.
برای بررسی میزان دستیابی به هدفهای ذکر شده ،نتایج
خالصه شده آمارههای دقت و خطای روابط رگرسیونی چند
متغیره ظرفیت تبادل کاتیونی با لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و
رس ،ظرفیت تبادل کاتیونی با لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و
بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته ( )DSو ظرفیت تبادل کاتیونی با
لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و بعد فرکتالیتایلر و ویتکرفت
( )DTدر جدول ( )3خالصه شده است .همچنین پراکنش نقاط
اطراف خط  1:1برای هر ارتباط رگرسیونی در شکل ( )7نشان
داده شده است .نتایج نشان داد که مقادیر آمارههای )R2 ،R2 (T
)( NRMSE ،(tدرصد) و  NSبرای رابطه رگرسیون چند متغیره
بین ظرفیت تبادل کاتیونی با لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و
رس بهترتیب برابر با  17/2 ،0/84 ،0/77و 0/92؛ بین ظرفیت
تبادل کاتیونی با لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و بعد فرکتالی
سپاسخواه و تافته بهترتیب برابر با  17/2 ،0/85 ،0/77و  0/92و
بین ظرفیت تبادل کاتیونی با ماده آلی و بعد فرکتالیتایلر و ویت-
کرفت بهترتیب برابر با  14/0 ،0/87 ،0/77و  0/93بودند .با توجه
به تقسیمبندی  NRMSEهر  3رابطه رگرسیونی ذکر شده در
کالس خوب و مناسب قرار میگیرند و ضریب نش -ساتکلیف
آنها به بیشترین دقت (عدد  )1نزدیک است.
با توجه به مقادیر آمارههای دقت و خطای محاسبه شده
میتوان چنین بیان کرد که چنانچه بعد فرکتالیتایلر و ویتکرفت
بهعنوان متغیر مستقل دوم وارد رابطه رگرسیونی شود دقت مدل
بیشتر و خطای مدل کمتر میشود .مقادیر آمارههای دقت و
خطای محاسبه شده برای رابطه رگرسیونی بین ظرفیت تبادل

کاتیونی و لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و رس و ارتباط
رگرسیونی ظرفیت تبادل کاتیونی با لگاریتم (در پایه  )10ماده
آلی و  DSتفاوت معنیدار و قابل توجهی را نشان نداد .درحالیکه
مقدار  NRMSEدر ارتباط رگرسیونی بین ظرفیت تبادل کاتیونی
با لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و  DTدر مقایسه با ارتباط
رگرسیونی ظرفیت تبادل کاتیونی با لگاریتم (در پایه  )10ماده
آلی و رس و همچنین ارتباط رگرسیونی ظرفیت تبادل کاتیونی با
لگاریتم (در پایه  )10ماده آلی و  DSبهمیزان  18/6درصد کمتر
بود .نتایج این پژوهش بهوضوح نشاندهنده این است که بعد
فرکتالیتایلر و ویتکرفت پتانسیل و قابلیت بیشتری نسبت به
مقادیر رس و بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته در برآورد ظرفیت
تبادل کاتیونی دارد .دلیل آن میتواند بهکارگیری بخشی از توزیع
اندازه ذرات اولیه خاک در محاسبه بعد فرکتالیتایلر و ویتکرفت
باشد .در محاسبه بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته تنها از سه ذره
شن ،سیلت و رس استفاده میشود که همین موضوع میتواند
وجود خطای  18/6درصدی را در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی
نسبت به بعد فرکتالیتایلر و ویتکرفت بهعنوان متغیر مستقل دوم
ورودی به مدل توجیه کند .هرچند نوع رس ،مقدار رس و ماده
آلی خاک تأثیر بسیار زیادی روی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
دارند ،اما نتایج این پژوهش نشان داد چنانچه معیاری از توزیع
اندازه ذرات اولیه خاک مانند بعد فرکتالی تایلر و ویتکرفت به-
جای مقدار رس بهعنوان ورودی در مدلهای تخمینی ظرفیت
تبادل کاتیونی استفاده شوند دقت مدل افزایش یافته و میزان
خطا کاهش مییابد .همانگونه که در شکل ( )7نشان داده شده
است ،هنگامیکه از  DTبهعنوان متغیر مستقل دوم برای برآورد
ظرفیت تبادل کاتیونی استفاده میشود ،نقاط مورد آزمون به خط
 1:1نزدیکتر بوده و دارای پراکندگی کمتری در مقایسه با دو
مدل پیشنهادی دیگر میباشند .ذرات ریزی که اندکی از قطر
 0/002میلیمتر بزرگتر هستند و در محاسبه مقدار رس خاک
شرکت نمیکنند ،دارای بار منفی قابل توجهی هستند و با توجه
به اینکه مقدار همین ذرات در محاسبه بعد فرکتالیتایلر و ویت-
کرفت دخالت داده شد ،بنابراین استفاده از مقادیر بعد فرکتال
( )DTممکن است بههمین دلیل سبب دقت بیشتر مدل استفاده
شده در مقایسه با دو مدل دیگر باشدEsmaeelnejad et al. .
) (2014نیز در خاکهای مناطق جنوبی استان گیالن یک رابطه
نمایی مثبت و معنیدار بین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی با مقدار
بعد فرکتالی گزارش کردند .همچنین ) Ersahin et al. (2006در
خاکهای با مواد مادری ،توپوگرافی و پوشش گیاهی مختلف،
ارتباط بین ظرفیت تبادل کاتیونی و بعد فرکتالی را بهصورت یک
رابطه مثبت و درجه دو بیان کردندMozaffari and Moosavi .
) (2020نیز گزارش کردند که در خاکهای آهکی مناطق گرم و
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خشک جنوب ایران ارتباط خطی و مثبت با  R2برابر با  0/62و
 NRMSEکوچکتر از  10درصد بین مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی
و بعد فرکتالی وجود دارد .همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد،
ظرفیت تبادل کاتیونی عمدتا به توزیع اندازه ذرات اولیه خاک،
ماده آلی و نوع کانیها و رسهای موجود درخاک وابسته است.
بهدلیل وجود نوع رسهای مختلف در مناطق متفاوت نمیتوان
یک معادله رگرسیونی و تجربی را برای برآورد ظرفیت تبادل
کاتیونی در خاکهای مختلف معرفی نمود .بنابراین پیشنهاد
میشود .در مناطق مختلف روابط رگرسیونی مخصوص همان
مناطق استخراج و مورد استفاده قرار گیرد .برای این مهم چنانچه
در مناطق هدف ،توزیع اندازه ذرات اولیه خاک وجود داشته باشد

بهتر است از توزیع اندازه ذرات بعد فرکتالیتایلر و ویتکرفت
محاسبه شود و این مقدار بهعنوان یک متغیر مستقل در مدلهای
پیشبینی ظرفیت تبادل کاتیونی استفاده شود .اما چنانچه توزیع
اندازه ذرات اولیه خاک در بانکهای اطالعاتی وجود نداشته باشد،
بهتر است با استفاده از روش پیشنهادی ) Skaggs et al. (2001و
با استفاده از ذرات شن ،سیلت و رس توزیع اندازه ذرات اولیه و
سپس بعد فرکتالی تایلر و ویتکرفت محاسبه شود و بهعنوان
متغیر مستقل مورد استفاده قرار گیرد .البته ممکن است برخی
روابط رگرسیونی در خاکهای مناطق مختلف قابل کاربرد باشد،
اما بایستی قبل از استفاده از آن روابط در آن مناطق ،مورد آزمون
قرار گیرند.

جدول  -3آماره های دقت و خطای بهترين روابط رگرسيونی يک و چند متغيره بين ظرفيت تبادل کاتيونی با ويژگیهای خاکی مورد مطالعه

†روابط رگرسیونی

††)R2 (T

)R2 (t

)NRMSE (%

NS

CEC (cmol(  ) kg 1 )  14.9  Log10 (% OM)   18.5
CEC (cmol(  ) kg 1 )  30.9 exp.  0.022 (% Sand) 

0/62

0/75

22/4

0/87

0/42

0/47

22/4

0/87

CEC (cmol(  ) kg 1 )  0.0058 (% Silt)2  0.64 (% Silt)  1.51

0/20

0/45

35/2

0/67

CEC (cmol(  ) kg1 )  0.717 (% Clay)  2.98

0/53

0/69

24/8

0/84

CEC (cmol(  ) kg1 )  93 (DS )  233.7

0/56

0/69

25/7

0/82

CEC (cmol(  ) kg1 )  64 (DT ) 162.4

0/56

0/82

22/2

0/85

CEC (cmol(  ) kg 1 )  10.6  Log10 (% OM)   0.442 (% Clay)  9.5
CEC (cmol(  ) kg 1 )  10  Log10 (% OM)   57.4 (DS )  136.8

0/77

0/84

17/2

0/92

0/77

0/85

17/2

0/92

CEC (cmol(  ) kg 1 )  9.4  Log10 (% OM)   43.2 (D T )  102.9
† DS ،Clay ،Silt ،Sand ،OM ،CEC :و  DTبهترتیب نشاندهنده مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی اندازهگیری شده ،ماده آلی ،شن ،سیلت ،رس ،بعد فرکتالی

0/77

0/87

14/0

0/93

سپاسخواه و تافته و بعد فرکتالی تایلر و ویتکرفت هستند.
†† NRMSE ،R2 (t) ،R2 (T) :و  NSبهترتیب نشاندهنده ضریب تبیین دادههای آموزش ،ضریب تبیین دادههای آزمون ،ریشه میانگین مربعات خطای نرمال
شده مربوط به داههای آزمون و ضریب نش -ساتکلیف مربوط به داههای آزمون هستند.

شکل  -7پراکنش مقادير ظرفيت تبادل کاتيونی اندازهگيری و برآورد شده حول خط  1:1برای ارتباط رگرسيونی مقادير ظرفيت تبادل کاتيونی ( )CECبا الف)
لگاريتم (در پايه  )10درصد ماده آلی (]) )Log10 [OM (%و رس ( ،)Clayب) لگاريتم (در پايه  )10درصد ماده آلی و بعد فرکتالی سپاسخواه و تافته ( )DSو پ)
لگاريتم (در پايه  )10درصد ماده آلی و بعد فرکتالی تايلر و ويتکرفت ( CECm .)DTو  CECpبهترتيب نشاندهنده مقادير ظرفيت تبادل کاتيونی اندازهگيری
شده و برآورد شده هستند.

1399  اسفند ماه،12  شماره،51  دوره، تحقيقات آب و خاک ايران3100

- بودند که با توجه به تقسیم0/93  و14/0 ،0/87 ،0/77 بهترتیب
 هرچند نوع. در کالس خوب و مناسب قرار گرفتNRMSE بندی
 مقدار رس و ماده آلی خاک تأثیر بسیار زیادی بر ظرفیت،رس
 اما نتایج این پژوهش نشان داد چنانچه،تبادل کاتیونی خاک دارند
معیاری از توزیع اندازه ذرات اولیه خاک مانند بعد فرکتالی تایلر
و ویتکرفت بهجای مقدار رس بهعنوان ورودی در مدلهای
تخمینی ظرفیت تبادل کاتیونی استفاده شوند دقت مدل افزایش
.یافته و میزان خطا کاهش مییابد
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