پیشفصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران

شناسه ديجيتال

(10.22092/ijrdr.2018.117819:)DOI

جلد  ،52شماره  ،3صفحه )1362( 966-215

پیشبینی کربن آلی خاک سطحی با تلفیق تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه
در مراتع نیمهاستپی لزور ،فیروزکوه
رستم خلیفهزاده ،1رضا تمرتاش ،*2محمدرضا طاطیان 3و محمدرضا سراجیان ماراالن

4

 -1دانشجوی دکترای علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،ايران
 -*5نويسنده مسئول ،استاديار ،گروه مرتعداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،ايران ،پست الکترونيکr.tamartash@sanru.ac.ir :
 -3استاديار ،گروه مرتعداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،ايران
 -4استاد ،گروه سنجش از دور ،دانشکده مهندسي نقشهبرداری و اطالعات مکاني ،دانشگاه تهران ،ايران
تاريخ دريافت62/5/56 :

تاريخ پذيرش62/2/12 :

چکیده

کربن آلي خاک ،يکي از مهمترين شاخصهای کيفيت خاک است که تقريباً تمامي ويژگيهای فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي

خاک را تحت تأثير خود قرار داده و سبب حاصلخيزی خاک ميشود .اين شاخص نقش کليدی در چرخه سراسری کربن دارد .هدف
از انجام اين پژوهش مطالعه رفتارهای طيفي و غيرطيفي خاک بهمنظور برآورد کربن آلي خاک سطحي با استفاده از روشهای تحليل
عاملي و رگرسيون چندگانه در مراتع نيمهاستپي لزور فيروزکوه است .نمونهبرداری از خاک ،با استفاده از روش نمونهبرداری تصادفي
طبقهبندیشده انجام شد .تعداد  122سايت تعليمي در واحدهای کاری همگن انتخاب شد .اطالعات  152سايت برای واسنجي مدل و
اطالعات  33سايت برای اعتبارسنجي آن استفاده شد .در هريک از سايتهای تعليمي به شيوه تصادفي ،يک نمونه خاک متشکل از 6

مشاهده از عمق صفر تا  53سانتيمتری خاک سطحي برداشت شد .کربن آلي خاک با استفاده از روش تيتراسيون والکلي – بالک
اندازهگيری شد .نتايج نشان داد متغيرهای آلبيدو ،شاخص رس ،شاخص گياهي تفاضلي بهنجار ،شاخصهای روشنايي و سبزينگي
تبديل تسلدکپ و ارتفاع نسبي همبستگي معنيداری با کربن آلي خاک دارند .همچنين نتايج تحليل عاملي به روش تجزيه مؤلفههای
اصلي ( )PCAبا مقادير ويژه بزرگتر از يک نشان داد که کل واريانس تجمعي تبيينشده بوسيله شش متغير مذکور ،برابر 11/149
درصد بود که اين ميزان واريانس بوسيله دو عامل توضيح داده شد .رابطه رگرسيون توليد شده با دو عامل استخراج شده ،از قابليت
مناسبي برای پيشبيني کربن آلي خاک سطحي برخوردار بود ( .)R2 = 3/216ميانگين نسبي خطای مطلق ( )MAREو ريشه متوسط
مربعات خطا ( )RMSEمدل پيشنهادی بهترتيب برابر  3/1و  3/54محاسبه شد .با توجه به ارتباط مستقيم کربن آلي خاک با عوامل
حاصلخيزی و مقاومت خاک در مقابل فرسايش ،مدل توزيع مکاني کربن آلي خاک ميتواند بهعنوان يک زيرمدل مهم بهمنظور طراحي
ساير مدلهای پيچيده همانند توليد (بايومس) اکوسيستمهای خشکي و مدلهای فرسايش خاک مورد استفاده قرار گيرد.
واژههای کلیدی :کربن آلي خاک ،لندست  ،1پارامترهای مرفومتريک ،تحليل عاملي ،رگرسيون خطي چندگانه.

مقدمه
در کشور ايران ،صرفنظر از يک عرصه محدود ،ميزان

کربن آلي خاک در بيشتر عرصههای توليد اعم از اراضي
زراعي و مرتعي ،بسيار کم است (.)Dadgar et al., 2014
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کربن آلي خاک يک شاخص کليدی و تأثيرگذار در چرخة
جهاني کربن محسوب ميشود ()Marchant et al., 2015
که تقريباً تمامي ويژگيهای فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي
خاک و نيز ميزان حاصلخيزی آن را تحت تأثير خود قرار
داده ( )Wu et al., 2009و يکي از مهمترين شاخصهای
کيفيت خاک بهشمار ميرود ( .)Saha et al., 2011کربن آلي
در اکوسيستمهای خشکي از جنبههای گوناگوني همانند
کاهش اثرهای گازهای گلخانهای ،افزايش عملکرد و
حاصلخيزی خاک ،کاهش فرسايشپذيری خاک ،افزايش
ظرفيت نگهداری آب و مواد غذايي و غيره ،حائز اهميت
است ( .)NRCS, 2003از اينرو امروزه در زمرة عوامل
تعيينکننده سالمت خاک طبقهبندی شده است ( & Bouma
 )McBratney, 2013و از آن با عناويني همانند "قلب
کشاورزی پايدار" ( )Mirza Shahi & Bazargan, 2015و
بخش حياتي سامانههای توليد ( )Bidwell, 1989ياد
ميشود که مديريت آن بهويژه در خاکهای با کربن آلي
کمتر از يک درصد (بخش عمده خاک کشور ايران را شامل
ميشود) ،ضرورتي اجتنابناپذير است ( & Mirza Shahi
 .)Bazargan, 2015با توجه به نقش مهم مواد آلي در
فرايندهای فيزيکي و شيميايي خاک و اثر قابل توجه آنها بر
ناحيه طيفي مرئي ،مادونقرمز نزديک و مادون قرمز موج
کوتاه (  )Baumgardner et al.,1986و نيز اهميت ويژه
نحوه توزيع مکاني کربن آلي خاک در مديريت و
برنامهريزیهای منطقهای ( ،)Piccini et al., 2014بسياری
از محققان با بکارگيری فنون سنجش از دور و مدلسازی به
پيشبيني ماده آلي خاک اقدام کردهاند.
 Fangو همکاران ( ،)5315بيان کردند که توزيع کربن
آلي خاک تحت تأثير عوامل متعددی همانند تيپ خاک،
اقليم ،عوامل توپوگرافيک ،هيدرولوژی ،کاربری اراضي،
زمينشناسي و غيره تغيير ميکند،)1629( Montgomery .
به وجود يک رابطه منفي قوی بين کربن و بازتاب طيفي در
ناحيه مادون قرمز نزديک ( 3/92تا  3/6ميکرومتر) در
خاکهای ورتيسول منطقه آالبامای آمريکا پي برد.

بيني کربن آلي خاک سطحي ...

 Esadafalو همکاران ( ،)1616رابطة بين بازتاب طيفي
سنجندههای  TMو  MSSماهوارة لندست با رنگ خاک را
مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که در مناطق
خشک و نيمهخشک عوامل رنگ خاک (هيو ،واليو و کروما)
با دادههای مذکور همبستگي بااليي دارند Huang .و
 ،)5331( Kronradبيان نمودند که با توجه به کمي بودن
دادههای سنجش از دور و نيز وجود روابط رگرسيوني بين
شاخصهای مرتبط با ميزان کربن آلي خاک حاصل از
سنجش از دور با مقادير اندازهگيری شده کربن آلي در
آزمايشگاه ،ميتوان سرعت و دقت تهيه نقشههای کمي کربن
آلي خاک را افزايش داد .برخي محققان نيز به وجود رابطه
معکوس بين ميزان کربن آلي خاک با عمق خاک اذعان
داشته و نشان دادند که حداکثر تمرکز کربن آلي خاک در 2
تا  12سانتيمتری خاک سطحي انجام ميشود ( & Troeh
 Hartemink .)Thompson, 2005و McSweeney
( )5314نيز وجود همبستگي مثبت معنيدار را بين کربن آلي
خاک و درصد رس خاک بيان کردهاند Wu .و همکاران
( ،)5336با انجام آناليز همبستگي بين مادة آلي خاک با
مقادير  DNدر باندهای يک تا پنج و هفت سنجنده ،ETM+
در منطقه هاينينگ چين ،عنوان کردند که بيشترين همبستگي
ميان مادة آلي خاک و  DNباند يک (آبي) وجود دارد.
 Picciniو همکاران ( ،)5314بيان کردند که محتوای مواد
آلي و کربن آلي خاک بهشدت به عواملي همانند نوع کاربری
اراضي ،پوششگياهي ،اقليم و پارامترهای شکل زمين
وابسته است که ميتوان با استفاده از دادههای ماهوارهای و
 DEMآن را به صورت مدل ارائه کرد Liu .و همکاران
( ،)5312بيان کردند که روش تسلدکپ برای برجستهسازی
انواع ويژگيهای سطح زمين ،بهطور گسترده مورد استفاده
قرار ميگيرد .تسلدکپ از سه شاخص روشنايي ،سبزينگي و
رطوبت تشکيل شده که با توجه به خصوصيات بيوفيزيکي
سطح زمين ،اطالعات طيفي موجود در تصاوير با باندهای
متعدد را با کاهش باندها فشرده ميکند Mondal .و
همکاران ( ،)5312با تلفيق روشهای رگرسيون و زمينآمار
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به شيوه کريجينگ در بخشي از حوزه رودخانه نارمادا در
نواحي مرکزی هند ،به ارائه مدلي بهمنظور پيشبيني مقدار
ماده آلي خاک پرداختند .آنان در اين تحقيق از هشت متغير
پيشبيني شامل درخشندگي ،سبزينگي ،رطوبت ،شاخص
پوششگياهي  ،NDVIشاخص وضعيت حرارتي
پوششگياهي ،مدل طبقات ارتفاعي ،شيب و شاخص
توپوگرافي استفاده کردند و به نتايج رضايتبخشي دست
يافتند Abbas Nejad .و  ،)5313( Khajedinبا استفاده از
فناوری سنجش از دور و بکارگيری تصاوير ماهواره Quick
 ،Birdبه بررسي تأثير جنگلکاری شهری در مناطق خشک
واقع در شمالغرب شهر اصفهان بر ميزان کربن ترسيبشده
در دو عمق  3-12و  12-33سانتيمتری خاک پرداختند.
بر اساس نتايج ،ميزان ترسيب کربن خاک در اليههای
سطحي خاک بسيار زيادتر بوده و با افزايش عمق کاهش
مييابد .آنان همچنين با مقايسه ضريب تبيين ( )R2دو مدل
ميزان کربن آلي خاک در خاکهای سطحي (3-12
سانتيمتر) و خاکهای عمقي ( 12-33سانتيمتر) دريافتند
که دقت مدل تهيه شده برای کربن آلي خاکهای سطحي در
مقايسه با خاکهای عمقي بهطور معنيداری دقيقتر است.
آنان عامل اين اختالف را تراکنش امواج الکترومغناطيس
طبيعي با خاک بيان نمودند که توانايي نفوذ به اعماق خاک
را ندارند و بازتابها از سطح خاک هستندSheidaye .
 Karkajو همکاران ( ،)5312به بررسي ارتباط ذخيره کربن
آلي خاک با برخي پارامترهای فيزيکي و شيميايي خاک با
استفاده از روش تحليل مسير و رگرسيون گام به گام در
مراتع استان آذربايجانشرقي پرداختند .نتايج آنان نشان داد
که ميزان تأثير ويژگيهای فيزيکي خاک بر کربن آلي بسيار
بيشتر از ويژگيهای شيميايي آن است .همچنين نتايج
رگرسيون گام به گام کل متغيرهای خاک بهمنظور بهدست
آوردن مدل نهايي تخمين کربن آلي خاک نشان داد،
فاکتورهای رس ،سيلت ،توان حفظ رطوبت ،اسيديته و
هدايت الکتريکي در حدود  22درصد تغييرات کربن آلي
خاک را تبيين ميکنند.
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 Tamartashو همکاران ( ،)5315با مقايسه ترسيب
کربن گونههای غالب گياهي در منطقه جلگهای ميانکاله
شهرستان بهشهر دريافتند که با افزايش سطح تاج پوشش و
درصد چوبي شدن ،بر ميزان ترسيب کربن گياه افزوده
ميشود.
 Jafarianو همکاران ( ،)5315در مقايسه ترسيب کربن
در اندامهای هوايي ،زيرزميني و خاک پای گونههای
 Agropyron elongatum ،Artamisia Aucheriو Stipa
 barbataدر مراتع نيمهخشک پشرت کياسر دريافتند که
توان ترسيب کربن در اندامهای هوايي ،زيرزميني و خاک
 Artemisia Aucheriبا شکل رويشي بوتهای نسبت به دو
گونه گراس مورد مطالعه ،بيشتر است.
هدف اين پژوهش ،استفاده از قابليتهای تلفيق تحليل
عاملي و رگرسيونهای چندگانه بهمنظور دستيابي به مدلي
قابل قبول برای پيشبيني کربن آلي خاک سطحي در منطقه
لزور فيروزکوه است .دستيابي به مدل توزيع مکاني کربن آلي
خاک ميتواند بهعنوان يک زيرمدل مهم و تأثيرگذار در
طراحي مدلهای پيچيدهای همانند مدل توليد (بايومس) در
اکوسيستمهای خشکي و نيز مدلهای حساسيت خاک به
فرسايش و غيره مورد استفاده قرار گيرد.

مواد و روشها

– ويژگیهای منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،موسوم به لزور ،بخشي از مراتع
ييالقي استان تهران است که با مساحت  1123هکتار ،در
 49کيلومتری شمال غرب شهرستان فيروزکوه و در
محدودة طول های شرقي  25درجه و  33دقيقه و  23ثانيه
تا  25درجه و  41دقيقه و  41ثانيه و عرضهای شمالي
 32درجه و  21دقيقه و  11ثانيه تا  32درجه و  29دقيقه
و  4ثانيه واقع شده است (شکل  .)1حداقل و حداکثر
ارتفاع منطقه از سطح تراز دريا بهترتيب  5541و 3433
متر است  .بر اساس ميانگين آمار  12ساله (- 5314
 ) 5333ايستگاه هواشناسي فيروزکوه ،متوسط بارندگي و
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دمای ساليانه منطقه مورد مطالعه بهترتيب برابر 515/3
ميليمتر و  2/2درجه سانتيگراد مي باشد .اقليم منطقه با

روش دومارتن ،نيمه خشک و با روش آمبرژه نيمهخشک
سرد ارزيابي شده است.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه (لزور) در استان تهران

روش تحقیق
در اين پژوهش از اطالعات باندهای  5تا  2سنجندة
 OLIماهوارة لندست ( 1جدول  )1با شمارة گذر  194و
شمارة رديف  32مربوط به  13آگوست  16( 5312مرداد

 )1369و نقشههای توپوگرافي  1:52333منطقه به
شمارههای 6561 IV SW ،6561 IV NW ، 6561 IV NE
و  6561 IV SEاستفاده شد.

جدول  -1مشخصات باندهای سنجنده  OLIلندست  8مورد استفاده در تحقیق
قدرت تفکيک مکاني

محدودة طيفي

(متر)

(ميکرومتر)

1

باند 5

آبي (مرئي)

33

3/425-3/215

5

باند 3

سبز (مرئي)

33

3/233-3/263

3

باند 4

قرمز (مرئي)

33

3/939-3/923

4

باند 2

مادون قرمز ()NIR

33

3/121-3/126

2

باند 9

مادون قرمز طول موج کوتاه ()SWIR1

33

1/299-1/921

9

باند 2

مادون قرمز طول موج کوتاه ()SWIR2

33

5/132-5/564

رديف

شماره
باند

نام باند
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نمونهبرداری در واحدهای کاری همگن و با استفاده از
روش تصادفي طبقهبندی شده ( Stratified random
 )sampling patternانجام شد .بدينمنظور ابتدا با استفاده از
نرمافزار  ArcGIS 10.3و بکارگيری نقشههای توپوگرافي
منطقه ،نقشههای طبقات ارتفاعي متناسب با پوششگياهي
(سه طبقه) ،شيب (پنج طبقه) و جهتهای دامنه (چهار طبقه)
تهيه شد .از رویهماندازی سه الية اطالعاتي اخير ،نقشة
واحدهای کاری همگن حاصل شد که پس از کسر واحدهای
صخرهای ،پرشيب و غيرقابل دسترس ،تعداد  122واحد
کاری همگن برای نمونهبرداری تعيين شد .در هريک از
واحدهای اخير ،يک نقطة تصادفي بهعنوان مرکز سايت
تعليمي تعيين گرديد .آنگاه با استفاده از دستور ،Buffer
دايرهای به شعاع  13متر پيرامون مراکز سايتهای تعليمي
ايجاد شد و بر روی محيط دايرة مذکور ،تعداد  1نقطه
انتخاب شد .بر اين اساس در هر واحد کاری همگن تعداد 6
نقطه نمونهبرداری (يک نقطه در مرکز سايت تعليمي و 1
نقطه در شعاع  13متری پيرامون آن) لحاظ گرديد .نقاط
گزينش شده پس از کدگذاری ذخيره شد و به حافظة
دستگاه  GPSمنتقل شد .با مراجعه به عرصه و انجام
پيمايش صحرايي ،موقعيت مکاني کلية نقاط نمونهبرداری
تعيين شد .در محل هر نقطه با استفاده از متة خاکشناسي
يک نمونه از خاک سطحي ( 3تا  53سانتيمتر) برداشت شد.
نمونههای برداشتشده مربوط به هر سايت تعليمي با هم
مخلوط و يک نمونه دو کيلوگرمي از آن تهيه و پس از نصب
برچسب مربوطه ،به آزمايشگاه خاکشناسي منتقل گرديد.
پس از هواخشک نمودن نمونهها و عبور آنها از الک 5
ميليمتری ،محتوای کربن آلي نمونهها با استفاده از روش
تيتراسيون والکلي – بالک (رابطة  )1تعيين شد ( Walkley
.)& Black, 1934

رابطه ()1
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که در رابطه فوق OC ،کربن آلي خاک بر حسب درصد،
 Mنرماليته فروآمونيوم سولفات V1 ،و  V2بهترتيب
فروآمونيوم سولفات مصرفي برای شاهد و نمونه برحسب
ميليليتر و  Sوزن خاک خشک شده در هوای آزاد برحسب
گرم است .گفتني است از مجموع  122نمونه خاک اخذ
شده ،تعداد  152نمونه برای واسنجي مدل و بقيه ( 33نمونه)
برای اعتبارسنجي مدل مورد استفاده قرار گرفت .بهمنظور
برآورد کربن آلي خاک نيز از دو دسته متغيرهای کمکي
مشتمل بر طيفي و غيرطيفي استفاده شد.
متغیرهای طیفی
پيش از محاسبة متغيرهای طيفي ،با استفاده از نرمافزار
 ،ENVI5.1عمليات پيشپردازش در دو مرحله ،مطابق با
دستورالعمل سازمان زمينشناسي آمريکا ()USGS, 2016
انجام شد و بازتابش طيفي باالی اتمسفر هريک از باندهای
دو تا هفت سنجندة  OLIلندست هشت حاصل شد .با
استفاده از تصاوير اصالح شده ،هشت شاخص طيفي شامل
آلبيدوی سطح ) ،(Liang et al., 2003شاخص رس
( ،)Hengle, 2009شاخص کربنات ( Boettinger et al.,
 ،)2008شاخص اندازة ذرات ( Xiao et al., 2006و
 ،)Piccini et al., 2014شاخص گياهي تفاضلي بهنجار
( )Rouse et al., 1974( )NDVIو شاخصهای روشنايي،
سبزينگي و رطوبت تبديل تسلدکپ ()Baig et al., 2014
محاسبه شد.
متغیرهای غیرطیفی
از آنجاااا کاااه متغيرهاااای غيرطيفاااي شاااکل زماااين
( ،)Morphometric parametersهمگي مشاتقاتي از مادل
رقومي ارتفاعي ( )DEMبه حساب ميآيند ،ازايانرو ميازان
دقت پارامترهای مذکور تابعي از دقت  DEMباوده و ارزش
و دقت دادههای اخير مايتواناد تاأثير مساتقيمي بار دقات
تحليلهای ژئومرفيک بگذارد (.)Seif & Ebrahimi, 2012
در اين پژوهش با توجه به عدم دسترسي به دادههاای مادل
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رقومي ارتفاعي سازمان نقشهبرداری کشور DEM ،منطقه باا
استفاده از نقشههای توپوگرافي منطقه باا مقيااس 1:52333
تهيه شد .بدينمنظور ،ابتادا باا اساتفاده از جعباه ابازار Arc
 Hydroدر محاايط ناارمافاازار  ،ArcGIS 10.3عمليااات
پيشپردازش زميني ( )Terrain Preprocessingانجام و تاا
حد ممکن ايرادات منتسب به  DEMبرطرف شد و با استفاده
از آن و بکارگيری نارمافازار  ،ArcGIS 10.3هشات متغيار
غيرطيفي شاامل ارتفااع نسابي ()،)Relative Relief (RR
شيب ،آزيموت شيب (جهت دامنه) ،انرژی تابشاي خورشايد
( ،)Solar radiationشکل عمومي انحنای دامنه (landscape
( )General Curvatureمقعر ،محدب و يا مسطح) ،انحناای
افقي ( )Planform Curvatureدامنه (مبين شادت تغييارات
جهت دامنه بوده و بيانگر آن است کاه هارزآب در عباور از
سطح مورد نظر به صورت همگرا يا واگرا عمال مايکناد) و
انحنای عمودی ( )Profile Curvatureدامناه (مباين شادت
تغييرات شيب بوده و بياانگر آن اسات کاه سارعت جرياان
هرزآب در عبور از سطح مورد نظر افزوده ميشود يا کاهش
ماييابااد ( )Olaya, 2009و شاااخص رطوباات توپااوگرافي
() )Topographic Wetness Index (TWIتوليد شد .بارای
محاسبة شاخص اخير از رابطه  5استفاده شاد ( & Beven
 )Kirkby, 1979که در آن  Asسطح ويژة حاوزه و  βمباين
شيب است.

رابطة ()5
درضمن بهمنظور تبديل پارامتر آزيموت شيب ،از رابطة
( )3استفاده شد ( .)Franklin et .al., 2000

رابطة ()3
تجزيه عاملی به روش تجزيه مؤلفههای اصلی
تحليل عاملي تکنيکي آماری برای تجزية اطالعات

موجود در مجموعة داده ها است که بين مجموعهای فراوان
از متغيرهايي که به ظاهر بي ارتباط هستند ،رابطة خاصي
را تحت يک مدل فرضي برقرار ميکند ( Goldasteh et
 .)al., 2000در تحليل عاملي به روش تجزية مؤلفههای
اصلي ،برای ايجاد عامل ها از تمام متغيرها استفاده شده و
اطالعات متغيرهای اوليه با کمترين تلفات به وسيلة
عوامل ارائه ميشون د و محتوای اطالعاتي پارامترهای
اصلي از دست نميرود (.)Mohan & Arumugan, 1996
در تجزية عاملي کنترل تناسب دادهها (تعداد نمونهها) از
اهميت زيادی برخوردار بوده و بنا به نظر بسياری از
محققان ،ارتباط مستقيمي بين تعداد نمونه ها و تعداد
متغيرهای مستقل وجود دارد .اين نسبت ،متناسب با ميزان
اشتراکات متغيرها تغيير ميکند و از نسبت سه به يک تا
 53به يک در نظر گرفته ميشود ( Fergusen & Cox,
 .)1993ازاينرو در اين پژوهش ،به منظور تقليل متغيرهای
مستقل و کنترل تناسب دادهها ،پيش از اجرای تجزية
عاملي ،با ايجاد ماتريس همبستگي پيرسون بين  19متغير
مستقل اوليه و کربن آلي خاک ،آندسته از متغيرهايي که
همبستگي معني داری با کربن آلي خاک نداشتند
( ، )P<3/32شناسايي و حذف شدند و تجزية عاملي بر
اساس متغيرهای دارای همبستگي معنيدار ( )P<3/32با
کربن آلي خاک انجام شد .از آنجا که شرط کفايت دادهها
در تحليل عاملي معني دار شدن آزمون کرويت بارتلت
توأم با حصول  KMOحداقل  3/9است ( Howard,
 )2016و در مواردی که آزمون کرويت بارتلت معنيدار
بوده ولي مقدار  KMOکمتر از  3/9است ،بررسي
اشتراکات متغيرها و حذف متغيرهای با ميزان اشتراکات
کمتر از  3/4و اجرای دوباره تجزية عاملي الزاميست
() Howard, 2016؛ بنابراين در اين پژوهش تجزية عاملي
در دو مرحله انجام شد؛ بهطوریکه ضمن معني دار شدن
آزمون کرويت بارتلت KMO ،بيش از  3/9حاصل
گرديد.
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اعتبارسنجی مدل پیشنهادی

رابطة ()2

برای اعتبارسنجي مدل از سه معيار ضريب همبستگي بين
مقادير واقعي و پيشبيني شده کربن آلي ،ريشة دوم ميانگين
مربعات خطا ())Root Mean Square Error (RMSE
(رابطة  )4و ميانگين نسبي خطای مطلق ( Mean Absolute
)( )Relative Error (MAREرابطة  )2استفاده شد.
رابطة ()4

1

RMSE = √𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑃𝑖 )2

| 𝑖𝑃|𝑂𝑖 −
𝑖𝑂

1

MARE = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1

که در روابط فوق Oi ،ميزان کربن آلي مشاهده شده
(اندازهگيری شده) و  Piمقدار کربن آلي پيشبيني شده و n
تعداد مشاهدات است.
نتايج
جدول  5نتايج آزمون همبستگي پيرسون را بر روی
متغيرهای مستقل نشان ميدهد.

جدول  -2نتايج آزمون همبستگی متغیرهای مستقل با کربن آلی خاک سطحی
رديف

نوع متغير

نام متغير

تعداد مشاهدات

ضريب همبستگي پيرسون

1

طيفي

آلبيدو ()Albedo

127

**-0/828

5

طيفي

شاخص رس ()CI

127

**0/289

3

طيفي

شاخص کربنات ()CaI

127

0/082n.s

4

طيفي

شاخص اندازه ذرات ()GSI

127

**-0/348

2

طيفي

شاخص گياهي تفاضلي بهنجار ()NDVI

127

**0/515

9

طيفي

شاخص روشنايي تبديل تسلدکپ ()BI

127

**-0/806

2

طيفي

شاخص سبزينگي تبديل تسلدکپ ()GI

127

**0/483

1

طيفي

شاخص رطوبت تبديل تسلدکپ ()WI

127

**-0/527

6

غيرطيفي

انرژی تابشي خورشيد ()Solar Radiation

127

-0/066 n.s

13

غيرطيفي

شاخص رطوبت توپوگرافي ()TWI

127

-0/097 n.s

11

غيرطيفي

ارتفاع نسبي ()Relative Relief

127

**0/626

15

غيرطيفي

شيب

127

0/161 n.s

13

غيرطيفي

آزيموت شيب (جهت دامنه)

127

0/023 n.s

14

غيرطيفي

شکل عمومي انحنای دامنه ( )General Curvature

127

0/073 n.s

12

غيرطيفي

انحنای عمودی دامنه ( )Profile Curvature

127

-0/091 n.s

19

غيرطيفي

انحنای افقي دامنه ( )Planform Curvature

127

0/045 n.s
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مطابق جدول باال ،از ميان  19متغير مورد بررسي ،تنها
هشت متغير آلبيدو ،شاخص رس ،شاخص اندازة ذرات،
شاخصگياهي تفاضلي بهنجار ،شاخصهای روشنايي،
سبزينگي و رطوبت تبديل تسلدکپ و ارتفاع نسبي
همبستگي معنيداری را با کربن آلي خاک نشان ميدهند.
ميزان  KMOحاصل از انجام تحليل مميزی بر اساس هشت
متغير اخير ،برابر  3/442بدست آمد .از آنجا که شرط
کفايت دادهها در تحليل عاملي معنيدار شدن آزمون کرويت
بارتلت همراه با حصول  KMOحداقل  3/9بود ( Howard,
 ،)2016ازاينرو دادهها از کفايت الزم برای انجام تحليل
عاملي برخوردار نبودند .برای رفع اين معضل ،ماتريس
ميزان اشتراکات متغيرهای هشتگانه در تبيين کربن آلي
خاک با هدف شناسايي متغير (های) با کمترين وجه اشتراک
مورد بررسي قرار گرفت؛ که در نتيجه آن دو متغير شاخص

اندازة ذرات ( )GSIو شاخص رطوبت تبديل تسلدکپ ()WI
بهترتيب با وجوه اشتراک  3/522و  3/324بهعنوان
متغيرهای با کمترين ميزان اشتراکات شناسايي و از مجموع
متغيرها حذف شدند .اجرای دوباره تحليل عاملي با شش
متغير باقيمانده ،نتايج رضايتبخشي را بهدنبال داشت.
بهطوریکه آزمون کرويت بارتلت معنيدار بوده ()p <3/32
و مقدار شاخص  KMOبه  3/995ارتقاء يافت که اين امر
امکان اجرای تحليل عاملي را تأييد ميکند .نتايج تحليل
عاملي به روش تجزية مؤلفههای اصلي ( )PCAبا مقادير
ويژة ( )eigenvalueبزرگتر از يک نشان داد ککه کل
واريانس تجمعي تبيينشده ،پس از چرخش عاملها به
روش واريمکس ( )Varimaxبرابر  11/149درصد است که
اين ميزان واريانس بوسيلة دو عامل توضيح داده ميشود
(جدول .)3

جدول  -3کل واريانس تبیین شده توسط تحلیل عاملی به روش تجزيه مؤلفههای اصلی
مقادير ويژه
عامل
کل

درصد
واريانس

استخراج مجموع مجذورات

مجموع مجذورات بارهای عاملي

بارهای عاملي

پس از چرخش واريمکس

درصد
واريانس

کل

تجمعي

درصد
واريانس

درصد
واريانس

کل

تجمعي

درصد
واريانس

درصد
واريانس
تجمعي

1

3/216

93/122

93/122

3/216

93/122

93/122

5/992

44/436

44/436

5

1/326

12/661

11/149

1/326

12/661

11/149

5/534

39/232

11/149

3

3/261

13/116

64/332

4

3/313

2/553

66/222

2

3/351

3/343

66/161

9

3/339

3/135

133

برای محاسبة امتيازات عاملي ،از روش رگرسيوني استفاده شد که نتايج آن در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  -4ماتريس امتیازات عاملها
عامل
1

5

آلبيدو

3/312

3/424

ارتفاع نسبي

-3/123

-3/363

شاخص رس

3/421

3/531

شاخص گياهي تفاضلي بهنجار

3/326

3/32

شاخص روشنايي تبديل تسلدکپ

3/152

3/421

شاخص سبزينگي تبديل تسلدکپ

3/363

3/366

 Enterمورد استفاده قرار گرفت (رابطه  .)9جدول  2آناليز
واريانس رابطه رگرسيون مذکور را نشان ميدهد.

دو عامل استخراج شده حاصل از تحليل عاملي ،بهعنوان
متغيرهای مستقل در تحليل رگرسيوني چندگانه به روش

R2 = 3/261

رابطه ()9

SOC = 1/16+3/393PC1-3/545 PC2

جدول  -2آنالیز واريانس رابطه رگرسیون
منبع تغييرات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

ميانگين مجذورات

F

رگرسيون

5

2/112

3/643

**542/25

خطا

154

1/665

3/319

کل

159

6/121

** :معنيدار در سطح احتمال  1درصد

آزمون مدل رگرسيون با استفاده از  33مشاهده نشان داد
که ضريب همبستگي مقادير پيشبيني شده با مقادير واقعي
کربن آلي برابر  3/21بوده و ريشة متوسط مربعات خطا
( )RMSEو ميانگين نسبي خطای مطلق ( )MAREبهترتيب
برابر  3/54و  3/13است .شکل  5مقادير اندازهگيری شده

و پيشبيني شده کربن آلي خاک سطحي را در  33نمونه
مورد آزمون نشان ميدهد .نمودار يک به يک مقادير
اندازهگيری و پيشبيني شده متغير موصوف نيز در شکل 3
ارائه شده است.
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شکل  -2نمودار مقادير اندازهگیری شده و پیشبینی شده کربن آلی خاک سطحی در  33نمونه مورد آزمون

شکل  -3نمودار خط يک به يک مقادير اندازهگیری شده و پیشبینی شده کربن آلی خاک سطحی

بحث
نتايج آزمون همبستگي نشان داد که کلية متغيرهای طيفي
به استثنای شاخص کربنات ،همبستگي معنيداری با کربن
آلي خاک دارند .ازاينرو ميتوان متغيرهای اخير را بهعنوان
متغيرهای کمکي مهم و تأثيرگذار در تبيين کربن آلي خاک
سطحي معرفي کرد .مورد اخير مؤيد نتايج تحقيقات Piccini
و همکاران ( )5314و  Mondalو همکاران ( )5312است.
از ديگر نتايج آزمون همبستگي ،وجود همبستگي بسيارقوی
شاخصهای آلبيدوی سطح ( )r= -3/151و روشنايي
تبديل تسلدکپ ( )r= -3/139با کربن آلي خاک است .از
آنجا که شاخصهای مذکور بيانگر درصد بازتاب نور از
سطح يک جسم هستند ،بنابراين با رنگ خاک ارتباط

مستقيم داشته و از ضريب همبستگي منفي اين شاخصها با
کربن آلي خاک اينگونه برميآيد که با افزايش ذخائر کربن
آلي خاک ،رنگ خاک تيرهتر شده و اين امر کاهش بازتاب
طيفي خاک را بههمراه دارد .مورد اخير با نتايج تحقيقات
 Esadafalو همکاران ( )1616همسو ميباشد .با توجه به
نقش رس در تشکيل کمپلکسهای رس و هوموس و تثبيت
مادة آلي برای مدت طوالنيتر در خاک و نيز نقش آن در
افزايش فعاليت بيولوژيکي ميکروارگانيسمهای خاک
( ،)Mahmoudi & Hakimian, 2006همبستگي مثبت و
معنيداری بين کربن آلي و رس موجود در خاک وجود دارد
(Kasel et al., Hartemink & McSweeney, 2014
; .)2011اگرچه در اين پژوهش نتايج آزمون همبستگي
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پيرسون مؤيد همبستگي مثبت و معنيداری ميان شاخص
رس ( )CIبا کربن آلي خاک است؛ اما ميزان اين همبستگي
قوی نبوده و ضريب همبستگي آن کوچک است ()r=3/516
که اين امر را ميتوان به محدوديت قدرت تفکيک طيفي
سنجندة  OLIلندست هشت مورد استفاده در اين پژوهش
(هشت بيتي) نسبت داد که از سايت سازمان زمينشناسي
آمريکا به صورت رايگان دريافت شده است .قدر مسلم
آنکه ،خريد تصاوير لندست هشت با قدرت تفکيک طيفي
 19بيت و يا استفاده از تصاوير ابرطيفي همانند هايپريون که
در مقايسه با تصاوير مورد استفاده در اين پژوهش از توان
تفکيک طيفي بيشتری برخوردارند ،ميتواند برآورد
مناسبتری از محتوای رس خاک ارائه داده و ضريب
همبستگي شاخص رس با کربن آلي خاک را بهبود بخشد.
نتايج آزمون همبستگي متغيرهای غيرطيفي با کربن آلي
خاک ،گويای آن است که از ميان هشت متغير غيرطيفي
مورد مطالعه ،تنها عامل ارتفاع نسبي با کربن آلي همبستگي
مثبت و معنيداری دارد ( )r= 3/959و با افزايش ارتفاع بر
ميزان ذخائر کربن آلي خاک افزوده ميشود .وجود اختالف
ارتفاع زياد بين پستترين و مرتفعترين نقطة موجود در
منطقه مورد مطالعه ( 1125متر) ،سبب بروز تغييرات مشهود
در شکل رويشي گياهان منطقه شده است؛ بهطوریکه هر
چه از نواحي پست به طرف ارتفاعات پيش ميرويم ،بر
اهميت نسبي گونههای بوتهای همانند چوبک برگهدار
( ،)Acanthophyllum bracteatumکاله ميرحسن
( ،)Acantholimon sp.درمنه کوهي ( Artemisia
 ،)Aucheriاسپرس کوهي ( )Onobrychis cornutaو
گونهايي مانند Astragalus ،Astragalus aegobromus

،gossypinus

lilacinus

Astragalus glaberrimus

و

،Astragalus

ارتفاع نسبي با کربن آلي خاک را بههمراه داشته است .از
ديگر نتايج اين تحقيق ،ميتوان به عدم ارتباط معنيدار بين
پارامتر کربن آلي خاک با ساير متغيرهای غيرطيفي مورد
استفاده در اين پژوهش (انرژی تابشي خورشيد ،شاخص
رطوبت توپوگرافي ،شيب ،آزيموت شيب ،شکل عمومي
انحنای دامنه و انحنای عمودی و افقي دامنه) اشاره کرد .از
آنجا که متغيرهای اخير با ميزان رطوبت خاک ارتباط
تنگاتنگي داشته و عامل رطوبت در اقليمهای خشک و
نيمهخشک بهعنوان مهمترين عامل محدودکننده در استقرار
پوششگياهي و توليد الشبرگ (عامل اصلي غنای ذخائر
کربني خاک) محسوب ميشود؛ بنابراين انتظار ميرود
متغيرهای يادشده مطابق نتايج تحقيقات  Picciniو همکاران
( )5314و  Mondalو همکاران ( )5312تأثير معنيداری بر
متغير پاسخ (کربن آلي خاک) داشته باشند .در اين راستا،
وجود خطاهای زياد در  DEMمستخرج از نقشههای
توپوگرافي در مقايسه با واقعيتهای زميني ،ميتواند بهعنوان
مهمترين دليل بروز چنين اختالفي مطرح باشد .از اينرو
استفاده از اليههای اطالعاتي  DEMکه توسط سازمان
نقشهبرداری کشور ارائه ميشود و از قدرت تفکيک و دقت
ارتفاعي مناسبي برخوردارند ،ميتواند نتايج کار را بهبود
ببخشد.
با توجه به ارتباط مستقيم کربن آلي خاک با حاصلخيزی
و نيز ميزان مقاومت خاک در مقابل فرسايش ( NRCS,
 ،)2003پيشنهاد ميشود از مدل توزيع مکاني کربن آلي
خاک بهعنوان يک زيرمدل مهم در طراحي ساير مدلهای
پيچيده همانند توليد (بايومس) اکوسيستمهای خشکي و
مدلهای فرسايش خاک استفاده شود.

Astragalus parrowianus

افزوده ميشود که اين قبيل گونهها در مقايسه با شکلهای
رويشي گراس و پهنبرگان علفي از توان ترسيب کربن
باالتری برخوردارند (Tamartash Jafarian et al., 2012
; )et al., 2012و همين امر همبستگي مثبت و معنيدار

سپاسگزاری
بدينوسيله از رئيس محترم مؤسسة تحقيقات جنگلها و
مراتع کشور (جناب آقای دکتر عادل جليلي) و معاون محترم
پژوهشي آن مؤسسه (سرکار خانم دکتر فاطمه سفيدکن) و

... بيني کربن آلي خاک سطحي
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Abstract
Organic carbon is one of the most important soil quality indices, affecting almost all physical,
chemical and biological properties of the soil. The purpose of this study was to investigate soil
spectral and morphometric factors to estimate the organic carbon of topsoil, using factor
analysis and multiple regression methods in semi-steppe rangelands of Lazour. Soil samples
were taken with a stratified random method. For this purpose, 157 training sites were selected in
homogeneous units. Of these, 127 sites were used to calibrate the model and 30 sites were used
to validate the model. In each of the training site in a random manner, a soil sample including
nine observations was taken from a depth of 0 to 20 cm of soil surface. Soil Organic Carbon
(SOC) was measured using Walkley-Black titration method. The results showed that the
variables of Albedo, Clay Index (CI), NDVI, Relative Relief and Tasseled-Cap's Brightness and
Greenness indices had a significant correlation with the SOC (p<0.05). Also, the result of factor
analysis by Principal Component Analysis (PCA) method with eigen-values greater than one
indicated that the total cumulative variance, explained by the six variables, was equal to
81.1%.This variance was explained by two components. Using multiple regression model, an
appropriate regression equation was calculated to predict SOC (R2=0.789). The Root Mean
Square Error and the Mean Absolute Relative Error of the proposed model were calculated as
0.24 and 0.10, respectively. Due to the direct relationship between the SOC and the factors such
as soil fertility and sustainability against erosion, a spatial distribution model of SOC could be
an important sub-model to design other complex models such as the terrestrial ecosystems
biomass and soil erosion models.
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