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ABSTRACT
Cation exchange capacity (CEC) is one of the most important soil chemical properties that plays an
important role in soil fertility. However, standard laboratory methods for measuring CEC are
difficult, costly, and time-consuming. The aim of this study was to use new methods such as 1)
Pedotransfer Functions (PTF) based on the basic soil properties using Multiple Linear Regression
(MLR), 2) soil spectroscopy (Vis–NIR, 400 – 2500 nm) using Partial Least Squares Regression
(PLSR), and Support Vector Regression (SVR), for estimating soil CEC. Also, from the regression
coefficient analysis, key wavelengths were introduced. For this purpose, CEC was measured using
the sodium acetate method for 72 soil samples collected, and spectral reflection of soil samples was
determined using spectroscopy. These methods are made from a calibration set (70% of data) and
evaluated with a validation set (30% of data). The results showed that Vis - NIR method performed
better than PTF. In this study, wavelength ranges around 566, 854, 1354, 1418, 1906, 2071, 2203,
2319, and 2341 nm were investigated as the key wavelengths for estimation of CEC. Furthermore,
the results of prediction models showed that SVR has a better performance than PLSR. This study
proved that Vis-NIR is a promising method for soil CEC estimation.
Keywords: Support Vector Regression, Partial Least Squares Regression, Multiple Linear
Regression, Key Wavelength.
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استفاده از توابع انتقالی و طيفی خاک در برآورد ظرفيت تبادل کاتيونی خاکهای آهکی استان فارس
2
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چکيده
ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECاز مهمترین ویژگیهای شیمیایی خاک است که در حاصلخیزی خاک نقش بسزایی دارد .با
این حال ،روشهای استاندارد آزمایشگاهی برای اندازهگیری  CECدشوار ،هزینهبر و زمانبر است .این پژوهش با هدف
برآورد  CECخاک با بهکارگیری روشهای نوین مانند  )1توابع انتقالی خاک ( )PTFبر اساس ویژگیهای زودیافت خاک با
استفاده از رگرسیون خطی چندگانه ( )2 ،)MLRطیفسنجی خاک ( 2500,Vis - NIRتا  400نانومتر) با استفاده از
رگرسیون حداقل مربعات جزئی ( )PLSRو رگرسیونبردار پشتیبان ( )SVRانجام شده است .همچنین با استفاده از نتایج
تجزیه و تحلیل ضریب رگرسیون ،طول موجهای کلیدی برای برآورد  CECمعرفی شدند .برای این منظور CEC ،در
آزمایشگاه با استفاده از روش سدیم استات برای  72نمونه خاک جمع آوری شده از خاکهای آهکی استان فارس اندازهگیری
شد و بازتاب طیفی نمونههای خاک با دستگاه طیفسنج اندازهگیری شد .این روشها از مجموعه واسنجی ( %70دادهها)
ساخته شده و با مجموعه اعتبارسنجی ( %30دادهها) ارزیابی شدند .نتایج نشان داد دقت نتایج روش طیفسنجی از دقت
نتایج  PTFبیشتر بود .در این پژوهش ،طول موجهای  2319 ،2203 ،2071 ،1906 ،1418 ،1354 ،854 ،566و 2341
نانومتر بهعنوان طول موجهای کلیدی برای برآورد  CECخاک به دست آمد .مدل  SVRدر مقایسه با  PLSRعملکرد بهتری
داشت .به طور کلی این پژوهش نشان داد که روش طیفسنجی ( )Vis- NIRیک روش امیدوارکننده برای برآورد CEC
خاک میباشد.
واژههای کليدی  :رگرسیون بردار پشتیبان ،رگرسیون حداقل مربعات جزئی ،رگرسیون خطی چندگانه ،طول موجهای
کلیدی.

مقدمه
ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECیکی از اساسیترین ویژگیهای
خاک است که در پاالیش و نگهداری آب ،تأمین مواد غذایی مورد
نیاز گیاه ،ارزیابی شدت جذب و آزادسازی فلزات سنگین و پتاسیل
انبساط و انقباض خاک نقش مهمی را ایفا میکند ،به همین دلیل
این ویژگی اساسی یکی از ویژگیهای کلیدی در بهرهوری زمین
محسوب میشود ( .)Khorshidi & Lu, 2017شایان ذکر است
 CECخاک دارای اهمیت فراوانی در کاربردهای مختلفی مانند
کشاورزی ،محیط زیست و مسائل عمرانی میباشد ( Mozaffari
.)et al., 201
بهطور کلی ،مواد آلی ،مقدار و نوع رس در خاک بهدلیل دارا
بودن سطح ویژه و بار الکتریکی نقش بسزایی در مقادیر CEC
خاک را ایفا میکنند ( .(Rehman et al., 2017اندازهگیری CEC
خاک در آزمایشگاه بهروش مستقیم گران و زمانبر است .همچنین
وجود مشکالتی از جمله باال بودن درصد آهک در خاک و تغییر
 PHخاک و قدرت یونی محلول خاک در زمان اندازهگیری سبب
* نویسنده مسئولmahrooz.rezaei@gmail.com :

مشکلتر شدن اندازهگیری  CECمیشود (.)Kashi et al., 2014
بنابراین محققان تالش کردهاند تا روشهای جایگزین و کاربردی
ساده ،سریع و مقرون بهصرفه را پیدا کنند ،یکی از این روشها
استفاده از توابع انتقالی خاک ( )PTFاست که بر پایه پارامترهای
زودیافت خاک استوار است.
در سالهای اخیر ،بسیاری از محققان از توابع انتقالی برای
برآورد  CECخاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک
استفاده کردهاند ( Razzaghi et al., 2021; Ghorbani et al.,
 .)2015; Kashi et al., 2014; Krogh et al., 2000فرض اصلی
در عملکردهای توابع انتقالی برای برآورد  CECخاک ،اغلب از
مقدار رس و ماده آلی خاک تبعیت میکند ( ;Arthur, 2017
 .)Olorunfemi et al., 2016; Castellet et al., 2015بهعنوان
مثال ،پژوهشی در ارتباط با برآورد  CECخاک انجام شد .نتایج
نشان دهنده ،ضریب همبستگی باالی این ویژگی با میزان ماده
آلی و درصد رس خاک میباشد ( Taghizadeh-Mehrjardi et
 .)al., 2015در پژوهشی ،بهترین مدل در برآورد  CECخاک را با

(علمی  -پژوهشی)

پارامترهای ورودی شن ،سیلت ،رس و میانگین وزنی قطر ذرات
معرفی کردند ( .)Hezarjaribi et al., 2013در پژوهشی دیگر که
با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک در برآورد  CECخاک
انجام شد ،گزارش شد درصد رس و مواد آلی خاک میتوانند 73
درصد از تغییرات  CECخاک را نشان دهند ( McCartney et al.,
.)2002
یکی دیگر از روشهای جایگزین اندازهگیری ،استفاده از
فنآوری طیفسنجی خاک در ناحیه مرئی ( )Visو مادون قرمز
نزدیک (( )NIRطول موجهای  2500تا  400نانومتر است که
توسط برخی پژوهشگران بهعنوان امیدوارکنندهترین روش ،در
برآورد چندین ویژگی فیزیکی ،شیمیایی و هیدرولیکی خاک و
برخی از ویژگیهای زیستی خاک معرفی شده است ( Hermansen
et al., 2017; Babaeian et al., 2015; Soriano-Disla et al.,
 .)2014مطالعاتی نیز در زمینه برآورد  CECخاک با استفاده از

روش طیفسنجی انجام شده است .بهعنوان نمونه ،پینهیرو و
همکاران ( )2017از  434نمونه خاک برای برآورد  CECخاک در
برزیل استفاده کردند ،طبق نتایج آنان عملکرد باال ( RMSE=5.86
 )cmol+ kg-1در پیشبینی  CECخاک با استفاده از بازتابهای
طیفی گزارش شده است ( .)Pinheiro et al., 2017همچنین
مطالعات مشابهی نیز برای برآورد  CECبرای  50خاک کالیفرنیا
( )Van Groenigen et al., 2003و  330خاک ترکیه گزارش شده
است ) .)Ulusoy et al., 2016پژوهشی در ارتباط با برآورد CEC
خاک با استفاده از بازتابهای طیفی در  21کشور مختلف انجام
شده است ،طبق نتایج آنان برآورد  CECخاک با استفاده از Vis-
 )R2= 0.94, RPIQ= 4.5, RMSE=5.01 cmol+ kg-1( NIRبهتر
از روش R2= 0.79, RPIQ= 2.2, RMSE=11.5 cmol+ kg-( PTF
 )1میباشد ( .)Rehman et al., 2019در دیگر پژوهشی در استان
کردستان از روش طیفسنجی خاک در برآورد  CECخاک در
 120نمونه خاک استفاده شد ،نتایج آنان نشان داد Vis-NIR
( )RPD= 1.50, RMSE=2.57 cmol+ kg-1دارای عملکرد بهتری
در مقایسه با )RPD= 0.79 , RMSE=11.5 cmol+ kg-1) PTF
میباشند (.)Karimi et al., 2017
تاکنون برای برقراری ارتباط بین ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی خاک با پارامترهای طیفی خاکها روشهایی
متعددی مانند رگرسیون حداقل مربعات جزئی ()PLSR
( )Sorenson et al., 2018و ماشین بردار پشتیبان (Xu ( )SVR
 )et al., 2018استفاده شده است .قابل ذکر است که با استفاده از
این روشها میتوان طول موجهای کلیدی و تاثیرگذار با
ویژگیهای مورد نظر را از بین طول موجهای اندازهگیری شده
محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک تعیین کرد ( Abbasi et al.,
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.)2010
با توجه به اهمیت  CECخاک در حاصلخیزی و مدیریت
کیفیت خاک ،مدیریت مکانی و مصرف بهینه عناصر غذایی و
سموم و حفظ کیفیت محیط زیست و صرفهجویی در هزینههای
تولید ،الزم است  CECدر خاکهای مختلف و حتی در نقاط
مختلف یک خاک با استفاده از روشهای سریع و کمهزینه تعیین
شود .از طرفی با توجه به اینکه مطالعات اندکی در مورد کاربرد
طیفسنجی  Vis-NIRهمراه با الگوریتم یادگیری ماشین برای
پیشبینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک بهویژه در خاکهای آهکی
انجام شده است .بنابراین این پژوهش با هدف توسعه توابع انتقالی
برای تخمین  CECخاکهای آهکی استان فارس (به عنوان یکی
از قطبهای مهم کشاورزی کشور) با استفاده از پارامترهای
زودیافت خاک ،پیشبینی  CECخاک با استفاده از دادههای
طیفی خاک بههمراه مدلهای  PLSRو  ،SVRتعیین طولهای
موجهای کلیدی و در ادامه پیشبینی  CECخاک با استفاده از
طول موجهای کلیدی بههمراه مدلهای  PLSRو  ،SVRو در
نهایت مقایسه کارایی و دقت مدلهای  PLSRو  SVRانجام شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

استان فارس یکی از استانهای جنوبی ایران است که بر اساس
شاخص خشکی دی مارتن تمام مناطق این استان در طبقهبندی
خشک و نیمهخشک قرار گرفته است .این استان با وسعت حدود
 122608کیلومترمربع در موقعیت جغرافیایی بین 50 42
تا  55 36طول شرقی و  27 2 تا  31 42 عرض شمالی
قرار گرفته است .میانگین بارش سالیانه در این استان ،بین 100
میلی متر در بخشهای جنوبی و بیش از  400میلیمتر در قسمت
های شمالی متغیر میباشد ( .)Moradi et al., 2011نمونهبرداری
به صورت مرکب و تصادفی از الیه سطحی خاک (عمق  0تا 10
سانتیمتری خاک) در  72نقطه مختلف این استان انجام شده
است (شکل .)1
تجزيه آزمايشگاهی نمونههای خاک

بعد از انتقال نمونههای خاک به آزمایشگاه ،نمونهها پس از هوا
خشک شدن ،برای خارج کردن ذرات درشت و بقایای گیاهی از
الک  2میلیمتری عبور داده شد .ویژگیهای فیزیکی خاک شامل
بافت به روش هیدرومتری ،میزان رطوبت به روش وزنی ( Page
 )et al., 1992و جرم مخصوص ظاهری نمونهها با روش کلوخه
( )Mahmoodabadi and Mazaheri, 2012اندازهگیری شد.
ویژگیهای شیمیایی خاک شامل میزان پهاش گل اشباع با
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دستگاه پهاشمتر ،قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره گل اشباع
با دستگاه هدایتسنج الکتریکی (،)Gee and bauder, 1986
میزان آهک با روش تیتراسیون همراه با اسیدکلریدریک ،گچ با
روش استون ،غلظت سدیم محلول در خاک بهوسیله دستگاه
شعلهسنج اندازهگیری شد و غلظت کلسیم و منیزیم محلول به
روش تیتراسیون با  EDTAاندازهگیری شد ( Nelson et al.,
 ، )1982ضمنا برای محاسبه نسبت جذب سدیم ( ،)SARاز رابطه
بین سدیم و مجموع کلسیم و منیزیم استفاده شد (معادله .)1

ماده آلی به روش افت حرارتی در دمای  550درجه سانتیگراد و
مدت زمان  3ساعت اندازهگیری شد ()Hoogsteen et al., 2015
و در نهایت ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECخاک با استفاده از
سدیم استات ،به روش جانشینی کاتیونهای تبادلی اندازهگیری
شد (.)Bower et al., 1952
Na 

(رابطه)1

SAR( meqL1 ) 0.5 

Mg   Ca 2
2

شکل  -1موقعيت جغرافيايی منطقه مطالعاتی و نقاط نمونه برداری

اندازهگيری بازتاب طيفی

بازتابهای طیفی نموههای خاک بهوسیله دستگاه طیفسنج
خاک ) (Metrohm, NIRS XDSبا دامنه طول موجهای مرئی-
مادون قرمز نزدیک ( 400 – 2500نانومتر) با دقت طیفی 0/5
نانومتر اندازهگیری شد 20 .گرم از هر نمونه خاک هوا خشک با
اندازه کوچکتر از  2میلیمتر درون پتریدیش مخصوص دستگاه
قرار داده شد .برای اندازهگیری بازتاب خاک در ناحیه مرئی –
مادون قرمز نزدیک ،از آشکارسازها استفاده گردید 5 .اسکن برای

هر نمونه خاک در نظر گرفته شـد .بهدلیل وجود نویز زیاد در
طول موجهای  400 – 449و  2451 – 2500نانومتر ،این
محدودهها در مدلسازی استفاده نشد .بهمنظور حذف عوامل
محیطی و آشفتگیها ،افزایش کیفیت دادهها و دستیابی به نتایج
بهتر ،روش پیش پردازش مشتق اول به همراه فیلتر ساویتزکی و
گالی با درجه  2و اندازه پنجره  15بر روی طیفهای بازتابی خاک
با استفاده از نرم افزار  Unscrambler X10.4انجام شد (شکل .)2

شکل  -2دادههای بازتاب طيفی در نمونههای مورد مطالعه .الف) طيفهای خام ،ب) طيفها همراه با پيشپردازش
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(علمی  -پژوهشی)

(رابطه)2

روشهای مدلسازی

از رگرسیون خطی چندگانه ( )MLRبرای توسعه توابع انتقالی
خاک ( )PTFاستفاده شد MLR .یک روش رگرسیونی است که
در آن از دو یا چند متغیر مستقل برای تحلیل متغیر وابسته
استفاده میشود .در این پژوهش ،برای انتخاب بهترین متغیرهای
مستقل بهعنوان ورودی مدل از رگرسیون گام به گام استفاده شد.
عالوه بر این ،سطوح باالی چند خطی بودن متغیرها میتواند به
برازش بیش از حد مدل منجر شود .بنابراین از فاکتور تورم
واریانس ( )VIFاستفاده شد و متغیرهایی با مقدار  VIFبیشتر از
 5از مدل حذف شدند (.)Karimi et al., 2017
برای پیشبینی  CECخاک بر اساس بازتاب طیفی خاکها،
از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی (Haaland and ( )PLSR
 )Thomas, 1988و رگرسیون بردار پشتیبان (Vapnik, ( )SVR
 )1995استفاده شد .مدل  PLSRیک رابطه خطی چند متغیره
است ،و همزمان هر دو متغیرهای مستقل  Xو متغیرهای وابسته
 Yرا تجزیه و تحلیل کرده و جزء جدیدی به نام متغیرهای پنهانی
را ایجاد میکند .در واقع هدف اصلی  PLSRساختن یک مدل
خطی بر اساس  Y = Xb + Eاست که در واقع  Xمتغیرهای
مستقل (باندهای طیفی  400تا  2500نانومتر) و متغیر  Yمتغیر
برآورد شده ( )CECاست ،همچنین  bضرایب رگرسیون و  Eمیزان
خطا میباشد ( .)Ji et al., 2016از طرفی دیگر SVR ،دارای
قابلیت بسیار باالیی در پرداختن به دادههای پیچیده چند بعدی
و غیرخطی است .در این پژوهش ،کرنل و نوع  SVRبهترتیب
خطی و  epsilon_ SVRتنظیم شده است .پارامتر  Cکه ضریب
جریمه مینامند ،در واقع فاصله از اپسیلون میباشد که با روش
جستجوی شبکهای سیستماتیک بهدست آمده است ( & Smola
 .)Scholkopf, 2004در این پژوهش از نرمافزار آماری SPSS 16
برای ساخت مدل  MLRو برای ساخت مدلهای  PLSRو SVR
از نرمافزار متلب  2019استفاده شد.
ارزيابی و کارايی مدلها

برای ارزیابی کارآیی مدلها و روشهای مختلف پیشبینی
از معیارههای ضریب تبیین( R2 ،رابطه  ،)2میانگین مربعات خطا،
( RMSEرابطه  )3و نسبت عملکرد به فاصلهی درون چارکی،
( RPIQرابطه  )4استفاده شد .شایان ذکر است مقادیر  RPIQبرای
نشان دادن کیفیت و قابل اعتماد بودن پیشبینیها به سه گروه
به شرح زیر تقسیم میشود :مقادیر بیشتر از  1/4-2 ،2و مقادیر
کمتر از  1/4بهترتیب نشاندهنده پیشبینیهای عالی ،مناسب و
غیر قابل قبول میباشند (.)Bellon-Maurel et al., 2010
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که در آنها  Oiو  Piبهترتیب مقادیر اندازهگیری شده و
برآورد شده  CECخاک n ،تعداد دادههای هر مجموعه و  Q1و
 Q3به ترتیب چارک اول و چارک سوم میباشند.

نتايج و بحث
خالصه آماری پارامترهای خاک

بهمنظور مدلسازی ،دادهها به صورت تصادفی به دو مجموعه
واسنجی ( %70دادهها) و اعتبارسنجی ( %30دادهها) تقسیم
شدند .با استفاده از آزمون  ،tتفاوت معنیداری در سطح  5درصد
بین مجموعه دادههای واسنجی و اعتبارسنجی مشاهده نشد (اگر
بین مجموعه واسنجی و اعتبارسنجی تفاوت معنیداری وجود
نداشته باشد ،عملکرد مدل بهتر خواهد بود و منجر به برونیابی
نخواهد شد ( .))Karimi et al., 2017در جدول ( )1خالصه آماری
پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاکهای منطقه مورد مطالعه نشان
داده شده است .در بین ذرات معدنی خاک ،کمترین درصد مربوط
به ذرات رس و بیشترین درصد مربوط به ذرات شن در هر دو
مجموعه داده است .همچنین توزیع اندازه ذرات خاک ،در مثلث
بافت خاک در شکل ( )3نشان داده شده است ،که از نظر کالس
بافتی دارای تنوع زیادی بوده و هفت کالس بافتی را شامل
میشوند که بیانگر فراوانی خاکهای متوسط بافت در منطقه مورد
مطالعه میباشند .میانگین ماده آلی ،کربنات کلسیم معادل و گچ
کل نمونه خاکها ،بهترتیب  54/77 ،1و  0/45درصد و پهاش
دارای کمترین میزان ضریب تغییرات در مجموعه دادههای
واسنجی و اعتبارسنجی بهترتیب با مقادیر  3/80و  4/31درصد
میباشند .ق ابلیت هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم دارای
بیشترین ضریب تغییرات هستند .با توجه به اینکه مناطق مورد
مطالعه شامل خاکهای شور و غیر شور میباشد ،این دو ویژگی
بیشترین دامنه تغییرات (تفاضل مقادیر حداقل و حداکثر) را نشان
دادهاند .کمترین انحراف معیار مربوط به چگالی ظاهری خاک
است .همچنین میانگین  CECخاکها در مجموعه دادههای
واسنجی و اعتبارسنجی بهترتیب  11/99و  12/78سانتی مول بر
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کیلوگرم بهدست آمد.
جدول  -1خالصه آماری ويژگیهای فيزيکوشيميايی خاکهای مورد مطالعه
ویژگی

واحد

شن
سیلت
رس
رطوبت وزنی خاک
ماده آلی ()OM
کربنات کلسیم معادل ()CCE
هدایت الکتریکی ()EC
نسبت جذب سدیم ()SAR
چگالی ظاهری ()BD
گچ ()CaSO4
پهاش ()pH
ظرفیت تبادل کاتیونی ()CEC

%
%
%
%
%
%

محدوده دامنه

dS m-1
(meq L-1)0.5
g cm-3

%
cmol+ kg-1

انحراف معیار  ±میانگین

ضریب تغییرات (درصد)

واسنجی

اعتبارسنجی

واسنجی

اعتبارسنجی

واسنجی

اعتبارسنجی

10/68 – 85/4
6/72 – 58
6/60 – 38/96
0 – 3/48
0/04 – 3/20
35/94 – 92/31
0 - 189/71
0 - 989/79
1/01 – 1/83
0 - 3/98
7/12 – 8/31
2/74 – 29/82

22/12 – 87/40
4/64 – 51/28
6/60 – 30/96
0/03 – 3/15
0/32 – 2/24
44/82 – 83/53
0 – 133/11
0 – 814/08
1/01 – 1/83
0 – 2/90
7/01 – 8/25
3/38 – 40/10

39/81a ± 15/76
37/34a ± 12/31
22/85a ± 6/84
1/17a ± 0/74
1/01a ± 0/71
54/57a ± 10/67
18/78a ± 44/88
124/70a ± 234/83
1/42a ± 0/22
0/48a ± 0/74
7/67a ± 0/29
11/99a ± 6/69

44/80a ± 17/96
33/21a ± 13/04
22/17a ± 5/85
1/09a ± 0/63
0/99a ± 0/57
54/97a ± 9/95
10/51a ± 29/97
86/93a ± 200/02
1/43a ± 0/26
0/41a ± 0/65
7/60a ± 0/33
12/78a ± 8/01

39/58
32/95
29/94
62/75
69/76
19/55
239/03
188/32
15/36
153/40
3/80
55/76

40/09
39/27
26/37
57/56
57/35
18/10
285/19
230/09
17/91
159/30
4/31
62/66

بافت خاک بر اساس معيار  a .USDAنشان دهنده تفاوت معنیداری

شکل  -3توزيع کالس بافتهای خاک نقاط مورد مطالعه

ارزيابی همبستگی پيرسون بين  CECخاک با ويژگیهای
زوديافت خاک

شکل ( )4ماتریس همبستگی پیرسون بین  CECخاک با
ویژگیهای زودیافت خاک در سطح احتمال  1و  5درصد را نشان
میدهد .چنانچه مالحظه میشود ویژگیهای رس و ماده آلی
دارای همبستگی بیشتری نسبت به سایر ویژگیها با  CECخاک
میباشند .با توجه به نتایج ارائه شده در شکل ( CEC ،)4خاک
در سطح احتمال 1درصد همبستگی معنیدار و غیرمستقیم ،با
ذرات شن ( ،)r = - 0/39کربنات کلسیم معادل ( )r = - 0/30و
چگالی ظاهری ( )r = - 0/31و همبستگی مستقیم و معنیدار با
ذرات رس ( ،)r = 0/50رطوبت ( )r = 0/44و ماده آلی (= 0/67

 )rنشان داد .شایان ذکر است که درصد ذرات سیلت ()r = 0/25
و قابلیت هدایت الکتریکی ( )r = 0/24دارای همبستگی مستقیم
و معنیداری در سطح احتمال  5درصد با  CECخاک میباشند.
رابطه مستقیم درصد رس و ماده آلی به دلیل مشارکت این
ویژگیهای در به وجود آمدن بارهای منفی و پدیده تبادل کاتیونی
خاک است و رابطه غیرمستقیم درصد شن به دلیل دارا بودن
سطح ویژه بسیار کم و داشتن رابطه عکس با درصد رس میباشد
( )Amini et al., 2005همچنین وجود رابطه غیرمستقیم و
معنیدار کربنات کلسیم معادل با  CECخاک را میتوان به دلیل
زیاد بودن آهک منطقه مورد مطالعه بیان کرد ( Karimi et al.,
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 ، )2017و همچنین کربناتها هم اندازهی ذرات رس و همانند
ذرات شن عمل میکنند در نتیجه باعث کاهش  CECخاک می

شود (.)Arnaud et al., 1993

شکل  -4ضريب همبستگی پيرسون بين  CECو ويژگیهای فيزيکيوشيميايی خاک
 – OMماده آلی – CCE .کربنات کلسيم معادل – EC .هدايت الکتريکی – SAR .نسبت جذب سديم – BD .چگالی ظاهری – CaSO4 .گچ * .معنیداری در
سطح  0/05و ** معنیداری در سطح .0/01

برآورد  CECخاک
توسعه توابع انتقالی خاک با استفاده از ويژگیهای زوديافت
خاک

نمونههای خاک بهگونهای به دو قسمت تقسیم شدند که 70
درصد از دادهها ( 50نمونه) برای بخش واسنجی و  30درصد از
دادهها ( 22نمونه) برای بخش اعتبارسنجی مدل در نظر گرفته
شدند .در ابتدا همه ویژگیهای زودیافت خاک که در جدول ()1
ذکر شدهاند ،بهعنوان پارامترهای ورودی مدل انتخاب شدند .در
ادامه از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد که بر اساس آن
از بین ویژگی های زودیافت خاک تنها دو ویژگی درصد رس و
ماده آلی خاک به عنوان بهترین ترکیب از متغیرهای مستقل به-
عنوان ورودی مدل انتخاب شد ،همچنین شرط مقدار  VIFدر
نظر گرفته شد .تابع انتقالی خاک با استفاده از  MLRکه برای

برآورد  CECخاک توسعه یافته است در جدول ( )2ارائه شده
است .با توجه به ضرایب ویژگیهای مهم در تابع انتقالی خاک
میتوان بیان داشت که با افزایش  1درصد ماده آلی و رس به-
ترتیب  4/79و  0/38واحد به  CECخاک افزوده میشود که این
نشان دهنده اهمیت درصد ماده آلی نسبت به رس میباشد .در
مطالعات بسیاری ماده آلی و رس را در برآورد  CECخاک مهم
دانستند ;Nikseresht et al., 2019; Rehman et al., 2019
) ،)Karimi et al., 2017; Bazoobandi et al., 2017با توجه به
آمارههای ارزیابی ،مدل  MLRتا حدودی قادر به برقراری ارتباط
موثر بین ورودی و خروجی مدل (توسعه مدل) بوده است اما
مجموعه اعتبارسنجی این مدل نتوانسته است که پیش بینی قابل
قبولی ( RMSE = 6/14 cmol+ kg-1و  )R2= 0/45را برای CEC
داشته باشد.
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جدول  -2مدل رگرسيونی تابع انتقالی خاک برای برآورد  CECخاک

واسنجی

اعتبارسنجی
RMSE

R2

RMSE

R2

6/14

0/45

4/17

0/60

تابع انتقالی خاک ()PTF
(رس) ( + 0/38ماده آلی) CEC = 1/6 + 4/79

- Coefficient of determination. RMSE - Root Mean Squared Error

مقادیر  CECخاک اندازهگیری شده در آزمایشگاه و برآورد
شده توسط مدل  MLRدر هر دو مجموعه واسنجی و اعتبارسنجی
در شکل ( )5نشان داده شده است .به نظر میرسد پراکندگی
نقاط حول خط  1:1در مجموعه اعتبارسنجی کم میباشد و دچار
کم برآوردی میباشد.

شکل  -5مقادير  CECاندازهگيری و برآورد شده با استفاده از مدل MLR
در دو مجموعه واسنجی و اعتبارسنجی

مدلسازی با استفاده از بازتابهای طيفی خاک
الف) برآورد  CECبا استفاده از همه طول موجهای محدوده مرئی
و مادون قرمز نزديک ( 2500تا  400نانومتر)

جدول ( )3مقادیر  RMSE ، R2و  RPIQحاصل از مدلسازی با
استفاده از مدلهای  PLSRو  SVRدر برآورد  CECخاک را نشان
داده است .شایان ذکر است ،هرچه آمارههای ارزیابی  R2و RPIQ
بیشتر و  RMSEکمتر باشد کارایی مدل بهتر میباشد ( Abbasi
.)et al., 2010
برای برآورد  CECخاک از همه طول موجهای محدوده
مرئی – مادون قرمز نزدیک بهعنوان پارامترهای ورودی در
مدلهای  PLSRو  SVRاستفاده شده است ،طبق نتایج جدول
( R2 ،)3و  RMSEدر مجموعه واسنجی بهترتیب  0/83و 2/60
سانتی مول بر کیلوگرم برای مدل  PLSRو  0/94و  1/60سانتی
مول بر کیلوگرم برای مدل  SVRاست ،طبق گروهبندی ذکر شده
برای  ،RPIQمدلهای  PLSRو  SVRدر هر دو مجموعه واسنجی
و اعتبارسنجی از پیشبینی عالی برخوردار میباشند.

R2

نتایج این پژوهش با نتایج ) Ulusoy et al., (2016و
) Rehman et al., (2019مطابقت دارند .نتایج به وضوح نشان
میدهد که مدل  SVRبرای برآورد  CECخاک از مدل PLSR
بهتر است .پژوهشی با استفاده از مدلهای  PLSRو  SVRدر
 1104نمونه طیفی خاک در استرالیا انجام شده است و نتایج
نشان داد که  SVRباالترین عملکرد را در برآورد کربن آلی خاک
( (R2 = 0/84 ، RMSE = 9/20دارد ( Viscarra Rossel and
 .)Behrens, 2010پژوهشی در چین بر روی  592نمونه خاک با
استفاده از دو مدل  SVRو  PLSRانجام شد ،آنان عملکرد بهتر
 SVRنسبت به  PLSRدر برآورد ماده آلی خاک ،نیتروژن کل و
فسفر کل را گزارش کردند ( .)Xu et al., 2018پژوهشی دیگر به
برآورد بافت خاک با استفاده از بازتابهای طیفی خاک پرداختند
و بیان داشتند که مدل  SVRنسبت به مدل  PLSRکارایی بهتری
دارد (.)Raj et al., 2018
با استفاده از آزمون عدم قطعیت مارتینز طول موجهای
کلیدی با روش اعتبارسنجی متقابل به صورت دامنهای (حدودی)
مشخص شدند ،شایان ذکر است ،مهمترین طول موجها براساس
ضریب رگرسیونی با استفاده از روش  75 ،PLSRطول موج
میباشد که در محدوده مرئی – مادون قرمز نزدیک قرار دارد .از
این بین طول موجهای ،2071 ،1906 ،1418 ،1354 ،854 ،566
 2319 ،2203و  2341در سطح احتمال  1درصد و  5درصد
معنیدار میباشند (شکل  .)6این طول موجها را میتوان به ماده
آلی ،رس و همچنین کربنات کلسیم معادل خاک ارتباط داد .در
محدوده مرئی ضریب رگرسیون منفی در طول موج  566را
میتوان به ماده آلی خاک نسبت داد ،این ناحیه معموال به
اکسیدهای آهن اشاره دارد و منطقه بین  550تا  700نانومتر نیز
به ماده آلی اختصاص دادهاند ( Stenberg et al., 2010; Galvdo
 .)et al., 1997; Sherman, 1985طول موج  854را میتوان به
گروه آمیدها ( )N-Hو مواد کربنی ( )C-Hنسبت داد این منطقه
به احتمال زیاد مربوط به ماده آلی خاک میباشد ( Clark et al.,
 .)1990مهمترین طول موجها برای برآورد  CECخاک در محدوده
مادون قرمز نزدیک  2200 ،1900 ،1400و  2341نانومتر است.
ضریب رگرسیون در  1400نانومتر مربوط به مواد معدنی خاک
یعنی میزان رس خاک میباشد .طول موج نزدیک  1900نانومتر
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 OHو شبکه کانیهای رسی میباشند ( Clark et

مربوط به گروه
 .)al., 1990همچنین طول موجهای  2071به احتمال زیاد به
ماده آلی خاک اختصاص یافته است ( .)Ben-Dor et al., 1997در
پژوهش بابائیان و همکاران نیز طول موجهای  1827نانومتر و
حدود  2300نانومتر (  2227و  )2327به درصد رس خاک نسبت
دادند ( .)Babaeian et al., 2015همچنین ،پژوهشها نشان
دادهاند که طول موج جذبی  2341نانومتر نیز نشاندهنده وجود
گروههای کربناتی و کربنات کلسیم معادل در خاک است
( .)Gomez et al., 2008تجزیه و تحلیل ضریب رگرسیون
بازتابهای طیفی خاک ،تایید کرد که برآورد  CECخاک از طریق
همبستگی آن با درصد رس و ماده آلی و تا حدودی تاثیر کربنات
کلسیم معادل امکان پذیر است و با نتایج حاصل از توابع انتقالی
خاک (جدول )2مطابقت دارد.

شد

پس از تایید اهمیت و معنیداری طول موجهای کلیدی ،مدلسازی
برای برآورد  CECخاک با استفاده از مدلهای  PLSRو SVR
تنها با طول موجهای کلیدی به عنوان پارامترهای ورودی انجام
شد .طبق نتایج جدول ( )3میتوان بیان داشت که مدلسازی با
استفاده از طول موجهای کلیدی سبب کاهش در آمارههای
ارزیابی  RPIQو  R2و افزایش آماره  RMSEمیشود ،اما همچنان
با توجه به گروهبندی آماره  ،RPIQمجموعه اعتبارسنجی از
پیشبینی مناسب در برآورد  CECخاک برخوردار میباشد.
همچنین ،مدل  SVRدارای عملکرد بهتری در برقراری با روابط
غیرخطی و پیچیده بین  CECخاک با بازتابهای طیفی خاک
میباشد ،از نظر آمارههای ارزیابی این موضوع به وضوح قابل درک
است .با کاهش پارامترهای ورودی و پیچیدگی ،روابط مدل PLSR
به سمت عملکرد بهتر پیش میرود.

ب) برآورد  CECخاک با استفاده از طول موجهای کليدی تعيين

شکل  -6ضريب رگرسيون  CECبا بازتابهای طيفی خاک ( 2500تا  400نانومتر)
جدول  -3نتايج معيارهای ارزيابی روشهای  PLSRو  SVRدر دو مجموعه دادهها با استفاده از دو روش مدلسازی (استفاده از همه طولموجها و استفاده
از طولموجهای کليدی)
واسنجی

اعتبارسنجی
2

2/91

4/78

0/69

4/61

1/97

5/18

0/62

1/50

3/73

1/54

3/98

0/74

1/57

2/94

PLSR

R

RPIQ

RMSE

2/15

2/60

0/83

1/60

0/94

0/73
0/84

SVR

PLSR
SVR

همه طول موجها

2/27

5/71

0/66

R

مدل

پارامترهای ورودی

طول موجهای کلیدی

RPIQ

RMSE

2

R2 - Coefficient of determination. RMSE - Root Mean Squared Error. RPIQ - Ratio of performance to the interquartile range.
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 PLSRدر برآورد  CECخاک بهتر است .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که  SVRیک روش چندمتغیره مناسبتری برای دادههای
طیفی خاک میباشد .عملکرد بهتر مدل  SVRممکن است مربوط
به رفتار غیرخطی باشد که با توجه به جدول ( )3هم میتوان این
مورد را تایید کرد .شایان ذکر است مدل  SVRروابط بین متغیر
برآورد شده با پارامترهای ورودی را نشان نمیدهد ،در واقع
تفسیرپذیری این مدل را محدود کرده که به عنوان مدلهای
جعبه سیاه نامگذاری شده اند (.)Xu et al., 2018

در شکل ( )7شیب خط رگرسیونی در نمودارهای مقادیر
اندازهگیری شده در برابر مقادیر برآورد شده برای مقدار CEC
خاک در مدلهای  SVRو  PLSRنشان داده شده است .نتایج بر
قابل قبول بودن تخمین داللت دارد چرا که مقادیر برآورد شده و
اندازهگیری شده تا حد زیادی بر هم منطبق میباشند .شکل (7
ب) ،کمترین فاصله را از خط ( )1:1و دارای بهترین برازش و شکل
( 7پ) دارای بیشترین فاصله از خط ( )1:1و کمترین برازش
میباشند .بهطور کلی ،با توجه به جدول ( )3و شکل ( ،)7نتایج
به وضوح نشان میدهد که کارایی مدل  SVRنسبت به مدل

شکل  -7نمودار مقادير اندازهگيری و برآورد شده  CECخاک در دو مجموعه واسنجی و اعتبارسنجی
الف) مدل  PLSRبرای همه طولموجها ،ب) مدل  SVRبرای همه طولموجها ،پ) مدل  PLSRبرای طولموجهای کليدی ،ت) مدل  SVRبرای طولموجهای
کليدی

نتيجهگيری
در این پژوهش بهدلیل اینکه ،روش اندازهگیری مستقیم
خاک مشکل ،هزینهبر و زمانبر میباشد ،از روشهای جایگزین
مانند توابع انتقالی خاک که مبتنی بر ویژگیهای زودیافت خاک
(مانند درصد رس و ماده آلی خاک) است و همچنین از بازتابهای
طیفی خاک (ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک) برای برآورد CEC
خاک استفاده شد .استفاده از بازتابهای طیفی خاک دارای
عملکرد بهتری در هر دو مجموعه واسنجی و اعتبارسنجی در
مقایسه با توابع انتقالی خاک بود .با توجه به نتایج ،همبستگی
CEC

باالی  CECخاک به رس و ماده آلی نسبت داده شد و در انتخاب
طول موجهای کلیدی به اهمیت ترکیبات آلی و معدنی خاک در
برآورد  CECخاک پرداخته شد .استفاده از بازتابهای طیفی
ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک دارای عملکرد بهتری در مقایسه
با بازتابهای طول موجهای کلیدی میباشند .اما با این وجود با
توجه به آماره ارزیابی  RPIQدر مجموعه اعتبارسنجی ،استفاده از
مدلهای  SVRو  PLSRاز پیشبینی عالی برخوردار بودند و مدل
 SVRنسبت به مدل  PLSRعملکرد بهتری داشت .بنابراین
میتوان بیان کرد که بازتابهای طیفی خاک میتوانند به عنوان
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سپاسگزاری
 از ستاد معاونت علمی و فناوری،به این وسیله نویسندگان مقاله
 فرسایش و، خشکسالی،ریاست جمهوری کارگروه تخصصی آب
محیط زیست به دلیل اعتبار مالی مراتب تشکر و قدردانی خود را
.اعالم میکنند

) پژوهشی- (علمی

 خاک در خاکهایCEC یک روش سریع و جایگزین برای برآورد
 در حالی که توابع انتقالی،متغیر با طیف گسترده استفاده شدند
 خاکهای محلی و با تغییرات کم مناسبCEC خاک برای برآورد
.میباشند
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