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چکیده

1

سابقه و هدف :کربن آلی ،بهعنوان يکی از اجزای عمده سازنده ماده آلی خاک ،در غالب فرآيندهای شیمیايی ،فیزيکی
و بیولوژيک خاک نقشی مهم دارد .ماده آلی يا کربن آلی خاک يکی از پارامترهای کلیدی کیفیت خاک و يک شاخص
حاصلخیزی خاک است .ماده آلی در تشکیل خاکدانهها و پايداری آنها ،جذب آب و عناصر غذايی ،ظرفیت نگهداشت
آب در خاک ،نفوذ آبوهوا ،هدايت هیدرولیکی خاک ،آبگريزی و ترسیب کربن نقشی ضروری دارد .پژوهشهای
مختلف نشان دادهاند که کیفیت و کمیت ماده آلی خاک میتوانند تحتتأثیر فعالیتهای انسانی همچون عملیات
زراعی و فعالیتهای توسعهای اقتصادی قرار گیرد .نرخ بااليی از هدررفت ماده آلی خاک بر روی اراضی فرسايش
يافته نیز گزارش شده است .از اينرو پايش تغییرات زمانی و مکانی ماده آلی خاک برای ارزيابی مديريت بلندمدت
پتانسیل بالقوه خاک ضروری است .اين در حالی است که نمونهبرداریهای مرسوم خاک و اندازهگیری مقدار کربن
آلی خاک ،بهويژه در مقیاسهای بزرگ جغرافیايی ،دشوار ،پرهزينه و زمانبر است .بنابراين ،ارزيابی سريع و دقیق
کربن آلی خاک میتواند در مديريت درازمدت خاک سودمند باشد .بنابراين ،هدف از اين پژوهش بررسی کارايی
طیفسنجی انعکاسی خاک در محدوده مرئی– مادونقرمز نزديک برای تخمین مقدار کربن آلی خاک در حوزه آبخیز
درياچه زريبار در شهرستان مريوان ،استان کردستان بود.
مواد و روشها :بدينمنظور  100نمونه خاک سطحی از منطقه موردمطالعه با وسعتی حدود  10718هکتار جمعآوری
شد .انعکاس طیفی اين نمونهها و برخی از ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی آنها در شرايط کنترلشده آزمايشگاهی
اندازهگیری شد .پس از ثبت طیفها ،روشهای مختلف پیشپردازش دادههای طیفی نیز مورد ارزيابی قرار گرفت.
سپس توابع انتقالی خاکی و توابع انتقالی طیفی با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه گامبهگام برای برآورد
کربن آلی خاک پیريزی شدند .اعتبار اين توابع اشتقاقيافته برآوردگر کربن آلی خاک ،با استفاده از آمارههای مختلفی
همچون ضريب تبیین ( ،)R2ريشه میانگین مربعات خطای نرمالشده ( ،)NRMSEمیانگین خطا ( ،)MEشاخص
انطباق ( )dو درصد انحراف نسبی ( )RPDارزيابی شدند.
* مسئول مکاتبهm.davari@uok.ac.ir :
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یافتهها :با توجه به نتايج ،بین کربن آلی خاک با مقادير انعکاس طیفی خاک در طولموجهای  858و 1916
نانومتر همبستگی باال و معنیداری (در سطح معنیدار  )%1مشاهده گرديد .نتايج نشان داد توابع انتقالی خاکی
( )Ravg2=0/83 ،NRMSEavg=24/55%در مقايسه با توابع انتقالی طیفی پیشنهادی (،NRMSEavg=44/31%
 ،)Ravg2=0/44دارای دقت بیشتری در برآورد کربن آلی خاک میباشند .هر چند توابع انتقالی طیفی اشتقاق يافته با
رگرسیون خطی چندگانه گامبهگام نیز ،برآوردهای نسبتاً خوبی از کربن آلی خاک ارائه کردند (،RPDavg=1/44
 .)Ravg2=0/52نتايج همچنین نشان داد مشتق اول  +فیلتر ساويتزکی-گالی ،بهدلیل کاهش اثرات نويزهای تصادفی و
بهبود مدلهای واسنجی ،بهترين روش در پیشپردازش دادههای طیفی خاک است.
نتیجهگیری :در مجموع نتايج اين پژوهش نشان داد اگرچه کارايی توابع انتقالی طیفی در برآورد کربن آلی خاک نسبت
به توابع انتقالی خاکی متناظر آن باال نیست ،ولی در موارد عدم دسترسی به توابع انتقالی خاکی ،اين رويکرد میتواند
بهعنوان يک روش معقول غیرمستقیم در برآورد کربن آلی خاک مورداستفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :بازتاب طیفی خاک ،رگرسیون خطی چندگانه گامبهگام ،ماده آلی خاک
مقدمه

خاک ذخیره کرده و باعث افزايش حاصلخیزی خاک

خاک در چرخه کربن و گرمايش جهانی دارای

و بهبود شرايط تغذيهای گیاهان میشود ( 19و .)38

نقشی کلیدی است .ذخیره کربن آلی در خاک ،افزون

کربن آلی منبع تأمین غذا و انرژی برای ريزجانداران

بر کاهش غلظت گازکربنیک نیوار ،سبب افزايش کمّی

خاک است .همچنین مقدار کربن آلی خاک بر نیتروژن

تولید محصوالت زراعی ،بهبود کمیت و کیفیت آب،

قابلدسترس گیاهان و جذب آفتکشها نیز تأثیر

حفظ خاک ،اصالح خاکهای تخريبيافته ،تصفیه

قابلتوجهی دارد .شايد به اين دلیل باشد که برخی

آاليندهها و تسهیل ذخیره آب و امالح در خاک

کربن آلی خاک را بهعنوان مهمترين شاخص کیفیت

میشود ( 6و  .)25بنابراين برآورد دقیق مقدار کربن

خاک مطرح میکنند ( 34و  .)56در بیشتر موارد نیز،

آلی خاک در ارزيابی حاصلخیزی خاک و همچنین در

کاهش مقدار کربن آلی خاک بهعنوان مناسبترين

پژوهشهای مربوط به آلودگی محیط خاک ضروری

معیار برای ارزيابی شروع تخريب اراضی عنوان

است ( .)52کربن آلی خاک يکی از شاخصهای

میشود ( 6و .)24

اصلی کیفیت و توان تولید خاک بهشمار میرود (.)34

اطالع از مقدار کربن آلی خاک بهويژه در

وجود کربن آلی ،حتی به مقدار کم ،میتواند بر

مقیاسهای مکانی بزرگ نیاز به نمونهبرداریهای زياد

ويژگیهای فیزيکی ،شیمیايی و بیولوژيک خاک تأثیر

خاک و اندازهگیریهای متعدد آزمايشگاهی داشته که

زيادی داشته باشد ( .)14کربن آلی با کمک به تشکیل

خود هزينه و زمان زيادی را میطلبد .در دهههای

خاکدانههای پايدار و کاهش پراکنش ذرات رس،

اخیر ،بهرهگیری از روشهای دورسنجی برای ارزيابی

ساختمان خاک را بهبود داده و از هدررفت خاک و

ويژگیهای خاک بهدلیل صرف هزينه ،زمان و عملیات

آب ممانعت به عمل میآورد ( .)36کربن آلی خاک

صحرايی کمتر ،به مقدار زيادی موردتوجه قرار گرفته

بهدلیل ظرفیت تبادل کاتیونی زياد ،عناصر غذايی را در

است ( .)39اين رشد روزافزون استفاده از دادههای
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طیفی بهدلیل بار اطالعاتی زيادی است که اين دادهها

مختلف رگرسیونی و بهرهگیری از دادههای طیفی،

میتوانند با خود به همراه داشته باشند .ازآنجاکه

برآورد مقدار کربن آلی خاک را با مقادير  R2بین

خاک نیز همچون ديگر اجسام موجود در طبیعت

 0/46تا  0/89گزارش کردهاند ( .)57با توجه به اينکه

براساس ترکیب و ساختار مولکولی خود ،بازتاب

در اثر برهمکنشهای پیچیده هر يک از اجزای خاک،

مشخصی در نواحی مختلف امواج الکترومغناطیس و

بازتاب طیفی آن حاصل میشود ،استفاده از روشهای

يا طولموجهای گوناگون نشان میدهد ،بنابراين دارای

مناسب آماری بهازای طولموجهای مشخص برای

سیمای طیفی خاص خود است ( 31و  .)37بنابراين

تعیین مقدار کربن آلی خاک ضروری است .سامرز و

با بهرهگیری از طیفهای بازتابی میتوان بسیاری از

همکاران ( )2011از روش رگرسیون حداقل مربعات

ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاک را کمّی کرد.

جزئی  )PLSR(4و میزان انعکاس در محدوده VNIR-

برخی از ويژگیهای خاک ،مانند رنگ ،بافت،

 SWIRبرای آزمون همبستگی بین کانیشناسی خاک،

ساختمان ،کانیشناسی ،ماده آلی ،کربناتهای آزاد،

رس و کربن آلی بهره گرفته و گزارش کردند که

شوری ،رطوبت و اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و

مقادير  R2برای تمامی پارامترها بیش از  0/5و مقادير

منگنز در انعکاس بازتابی آن تأثیر داشته و سبب

درصد انحراف نسبی  )RPD(5نیز قابلقبول بوده

شکلگیری الگوی سیمای طیفی ويژهای میشوند

است ( .)51نوسیتا و همکاران ( )2012در پژوهشی

( .)16استفاده از دادههای طیفی بهويژه در دامنه

کربن آلی خاک را در سطوح مختلف رطوبتی ،با

طیفهای مرئی  )Vis(1و مادونقرمز نزديک )NIR(2

استفاده از بازتاب طیفی در محدوده Vis-NIR

(طولموجهای بین  350تا  2500نانومتر) بهعنوان

پیشبینی کردند .اين پژوهشگران شاخص رطوبت

روش جايگزين اندازهگیری آزمايشگاهی ويژگیهای

خاک نرمالشده را برای برآورد مقدار رطوبت خاک

فیزيکی و شیمیايی خاک ارائه شده است (.)29

پیشنهاد کرده و با توجه به مقدار رطوبت ،از اين

پژوهشها نشان دادهاند که در گستره مرئی و

شاخص برای طبقهبندی طیفی نمونهها استفاده کردند.

مادونقرمز نزديک ( ،Vis-NIRطولموج  350تا

نتايج اين پژوهش نشان داد که دادههای طیفی خاک با

 3000نانومتر) و مادونقرمز میانی  ،MIR(3طولموج

رطوبت جرمی دارای همبستگی بسیار قوی و با کربن

 3000تا  30000نانومتر) میتوان مقدار کربن آلی

آلی خاک ،بهويژه در مقادير رطوبتی کمتر ،دارای

خاک را برآورد کرد ( .)17بندور ( )2002و ويسکارا

همبستگی متوسطی میباشند ( .)42شیفرو و هرگارتن

راسل ( )2008نیز توصیه کردهاند که در گستره  400تا

( )2014از دادههای طیفی در محدوده  Vis-NIRو

 2500نانومتر میتوان مقدار ماده آلی خاک را کمّی

روشهای رگرسیون حداقل مربعات جزئی ()PLSR

کرد ( 11و  .)54در پژوهشهای مختلف ،با استفاده از

و رگرسیون مؤلفههای اصلی  )PCR(6برای تخمین

دادههای طیفی و بهرهگیری از روشهای مختلف

کربن آلی خاک در اتیوپی استفاده کردند .نتايج نشان
2

آماری ،گسترههای گوناگونی از دقت برای برآورد

داد مقادير  Rو  RPDمربوط به مدل PLSR

مقدار کربن آلی خاک ارائه شده است .بهعنوان مثال،

بهترتیب  0/6و  1/5و برای مدل  PCRنیز بهترتیب

والورت و مکبرتنی ( )2001با استفاده از روشهايی

 0/5و  1/2بودند .اين نتايج بیانگر کارايی بیشتر

1- Visible
2- Near infrared
3- Mid-infrared

4- Partial least square regression
5- Ratio of performance to deviation
6- Principal component regression
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روش  PLSRدر مقايسه با روش  PCRبرای برآورد

روش رگرسیون خطی چندگانه  )MLR(1در استفاده

کربن آلی خاک است ( .)48از طرف ديگر اينگلبی و

از دادههای طیفی مرئی– مادونقرمز نزديک جهت

کرو ( )2000به بررسی ارتباط بین انعکاس طیفی و

برآورد کربن آلی خاک )2 ،بررسی تأثیر استفاده از

ماده آلی خاک در پنج منطقه از اراضی ساسکاتچوان

روشهای مختلف پیشپردازش دادههای طیفی بر

کانادا پرداخته و بههیچوجه مدل مناسبی که ارتباط بین

دقت مدلهای تخمینگر کربن آلی خاک و  )3ارزيابی

اين دو کمیت را نشان دهد دست نیافتند .دلیل اين

عملکرد مدلهای پیشنهادی مبتنی بر دادههای طیفی

نتايج ضدونقیض را میتوان به عوامل زيادی از جمله

خاک با مدلهای پیشنهادی مبتنی بر ويژگیهای ذاتی

شرايط منطقه موردمطالعه از نظر میزان مواد آلی خاک

خاک ،در برآورد کربن آلی خاک.

و توزيع مکانی آن ،وضعیت پوشش گیاهی ،مواد

مواد و روشها

معدنی و ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی خاک و

نمونهبرداری و اندازهگیری کربن آلی خاک :منطقه

همچنین به مواد و روشهای به کار گرفته شده نسبت

موردمطالعه بخشی از اراضی واقع در حوزه آبخیز

داد ( .)27در ايران نیز خیامیم و همکاران ( )2015در

درياچه زريبار در فاصله  3کیلومتری غرب شهر

پژوهشی با بهرهگیری از روش  ،PLSRکارايی

مريوان ،در استان کردستان است .میانگین ارتفاع حوزه

طیفسنجی مرئی– مادونقرمز نزديک را در برآورد

از سطح دريا برابر  1285/5متر و مساحت آن حدود

مقدار ماده آلی ،کربناتها و درصد گچ خاکهای

 10718هکتار بوده که بهطور عمده تحت پوشش

سطحی استان اصفهان ارزيابی کردند .اين پژوهشگران

اراضی کشاورزی شامل اراضی باتالقی ،زراعت آبی،

نشان دادند که مقدار  R2مدل پیشنهادی برای ماده آلی

زراعت ديم ،باغات پراکنده ،مرتع ،جنگل و مناطق

خاک معادل  0/61بوده و با توجه به مقادير  RPDآن،

مسکونی است .اقلیم محدوده موردمطالعه بر اساس

پیشبینیهای اين مدل برای ماده آلی خاک قابلقبول

روش آمبرژه مرطوب سرد و بر اساس روش دومارتن

است ( .)31بابائیان و جاللی ( )2016نیز مقدار کربن

بسیار مرطوب سرد است .میانگین بارندگی سالیانه

آلی خاک را با استفاده از دادههای طیفی و بهرهگیری

برابر  1022/8میلیمتر بوده و بیشینه اين مقدار در

از روشهای رگرسیون حداقل مربعات جزئی

فصل بهار رخ میدهد .میانگین دمای سالیانه نیز

( )PLSRو رگرسیون حداقل مربعات جزئی توأم با

 12/12درجه سلسیوس و میانگین تبخیر و تعرق

باز نمونهگیری ( )bagging–PLSRبرآورد کردند.

پتانسیل سالیانه به روش پنمن -مانتیث 1216/6

نتايج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که روش

میلیمتر برآورد شده است .رژيم رطوبتی و حرارتی

 bagging–PLSRنسبت به روش  PLSRدقت

منطقه بهترتیب زريک و مزيک بوده و دو کالس بافتی

بیشتری در برآورد کربن آلی خاک دارد (.)7

لوم و لوم سیلتی بافتهای غالب خاکهای منطقه را

با توجه به اينکه راجع به استفاده از طیفسنجی

تشکیل میدهند.

انعکاسی در برآورد کربن آلی خاک ،پژوهشهايی

در اين پژوهش تعداد  100نمونه خاک از اين

اندک در ايران انجام شده است؛ بنابراين در اين

منطقه بهصورت دستخورده از عمق  0-5سانتیمتری

پژوهش تالش بر اين بود که امکانسنجی استفاده از

به روش تصادفی برداشت شد .نمونهها پس از هوا-

دادههای طیفی مرئی -مادونقرمز نزديک در برآورد

خشکشدن برای حذف سنگ ،ريشه و بقايای گیاهی

کربن آلی خاک ارزيابی شود .بدينمنظور مهمترين
اهداف اين پژوهش عبارتاند از  )1بررسی کارايی

1- Multiple linear regression
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از الک  2میلیمتری عبور داده شدند .پس از

معادل خاک به روش تیتراسیون برگشتی ( ،)33هدايت

آمادهسازی نمونههای خاک ،ويژگیهای فیزيکی خاک

الکتريکی و  pHدر نسبتهای  2:1خاک به آب

شامل توزيع اندازه ذرات خاک به روش هیدرومتری

بهترتیب با استفاده از دستگاههای هدايتسنج و pH

( ،)22چگالی حقیقی و چگالی ظاهری خاک بهترتیب

متر ( 44و  )53و نیتروژن کل نیز با روش کجلدال

با روشهای پیکنومتر و کلوخه ( 20و  ،)23مقدار

( )13اندازهگیری شد .برای شمارش تعداد باکتری و

کربن آلی خاک به روش والکی -بالک ( )41و

قارچها از روش آلف و نانیپیری ( )1995و برای

تخلخل کل خاک از طريق محاسبه نسبت چگالی

اندازهگیری تنفس پايه خاک از روش جاگی ()1976

ظاهری به چگالی حقیقی و بهرهگیری از رابطه

استفاده شد ( 1و .)28

b
s

 )21( f  1 اندازهگیری شدند .کربنات کلسیم

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه و مکانهای نمونهبرداری خاک در حوزه آبخیز دریاچه زریبار ،مریوان ،استان کردستان.
Figure 1. Geographical location of the study area and soil sampling sites in Zrebar lake watershed, Marivan,
Kurdistan Province.

اندازهگیری دادههای طیفی خاک و پردازش آنها :بهمنظور

شرايطی کامالً يکسان با شرايط اندازهگیری نمونههای

اندازهگیری بازتاب طیفی نمونههای خاک ،از دستگاه

خاک انجام شد .همچنین بهمنظور ارتقای کیفیت طیفها

اسپکتروراديومتر ()FieldSpec®3, ASD. FR, USA

و استفاده کارآمد از دادههای طیفی ،با استفاده از نرمافزار

استفاده شد .بدينمنظور نمونههای هوا -خشک خاک از

 ،Unscrambler X 10.3روی دادههای طیفی انواع

الک  2میلیمتر عبور داده شده و پس از واردکردن هر

الگوريتمهای پیشپردازش انجام شد .الزم به ذکر است

نمونه به پتریديشهايی به قطر  10سانتیمتر ،منحنی طیفی

که در اين پژوهش از انواع مختلف روشهای

آنها در دامنه مرئی -مادونقرمز نزديک (350-2500

پیشپردازش همچون مشتق اول همراه فیلتر ساويتزکی

نانومتر) در تاريکخانه با پنج تکرار بر روی هر نمونه

و گالی ( ،)Savitzky-Golayمشتق دوم بههمراه

اندازهگیری شد ( .)55همچنین ،بهمنظور ثبت اندازهگیریها

فیلتر ساويتزکی و گالی ،متغیر نرمال استاندارد
1

2

بهصورت مقدار بازتابش و حذف آشفتگیهای طیفی

( ،)SNVتصحیح پخشیده چندگانه ( )MSCاستفاده

(نويز) ،بهازای قرائت از هر سه نمونه خاک يک قرائت

شد (شکل .)2

نیز از صفحه سفید استاندارد (بازتاب  100درصد) در

1- Standard normal variate
2- Multiplicative signal correction
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شکل  -2طیف جذبی  100نمونه خاک منطقه موردمطالعه پس از اعمال الگوریتمهای  )aفیلتر ساویتزکی -گالی همراه مشتق اول
( )b ،)1st SGفیلتر ساویتزکی -گالی همراه مشتق دوم ( )c ،)2st SGمتغیر نرمال استاندارد ( )SNVو  )dتصحیح پخشیده چندگانه
( )MSCدر محدوده مرئی -مادونقرمز نزدیک (.)Vis-NIR
)Figure 2. Absorbance spectra of 100 soil samples in the studied area after applying the algorithms of a
Savitzky-Golay filter with 1st order derivative (1st SG), b) Savitzky-Golay filter with 2st order derivative (2st
SG), c) Standard normal variate (SNV) and d) Multiplicative signal correction (MSC) in the Vis-NIR Range.

همبستگی بین متغیرها ،استخراج توابع پیشبینی و

به ذکر است که در اين پژوهش پیش از استخراج

ارزیابی کارایی آنها :توابع انتقالی طیفی و خاکی با

توابع انتقالی پیشنهادی ،نرمال بودن متغیر پاسخ با
استفاده از آزمون کولموگروف– اسمرينوف و با

استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه ()MLR
ايجاد شدند .در اين پژوهش با استفاده از متغیرهای

بهرهگیری از نرمافزار  Minitab 17در سطح

خاکی (رس ،رس ريز ،سیلت ،شن ،چگالی ظاهری،

معنیداری  5درصد ارزيابی شد .با توجه به اينکه

هدايت الکتريکی ،واکنش خاک ،کربنات کلسیم

متغیر کربن آلی خاک از توزيع نرمال تبعیت میکرد،

معادل ،نیتروژن کل ،فراوانی باکتریها ،فراوانی قارچها

بنابراين نیاز به اعمال هیچگونه تبديلی نبود .از ديگر

1

مفروضات مدنظر در روشهای رگرسیونی ،ارزيابی

ورود متغیرها ،مدلهای رگرسیونی خطی چندگانه

همراستايی چندگانه بین متغیرهای مستقل ورودی

برای تخمین کربن آلی خاک بهدست آمد.

است .با توجه به مشکالتی که همراستايی چندگانه در

و تنفس پايه خاک) و با بهرهگیری از روش گامبهگام

برای استخراج توابع انتقالی پیشنهادی بر مبنای

تفسیر و برآورد متغیرهای وابسته ايجاد میکند،

رگرسیون خطی چندگانه از نرمافزار SPSS 18.0

بنابراين بايد از بهکارگیری اين متغیرها اجتناب کرد.

استفاده گرديد .روش ورود دادهها بدينگونه بود که

در اين پژوهش برای ارزيابی همراستايی بین

بهصورت تصادفی  75درصد دادهها برای واسنجی و

متغیرهای مستقل ،از فاکتور عامل تورم واريانس

 25درصد نیز برای اعتبارسنجی انتخاب شدند .الزم

 )VIF(2استفاده شد .در صورتی که شاخص VIF

1- Stepwise method

2- Variance inflation factor
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متغیری مستقل کمتر از  10باشد ،بدين معنی است که

()2

اين متغیر مستقل با ديگر متغیرها همبستگی ندارد .از

 100

 y )2
i

N

 ( yˆ i
i 1

1
N

X OBS

NRMSE 

ديگر مفروضاتی که در روشهای رگرسیونی لحاظ
میشود ،فرض استقالل خطاها از يکديگر است.

1 N
)  ( yˆ  y i
N i 1 i

()3

چنانچه خطاها با هم همبستگی داشته باشند نمیتوان
از روشهای رگرسیونی استفاده کرد .در اين پژوهش
استقالل خطاها از يکديگر با استفاده از آزمون

N
2
)  ( yˆ  y i
i 1 i

()4

دوربین– واتسون ارزيابی شد .اگر مقدار اين آماره بین

2
N
  yˆ i  y  y i  y 

i 1 

 1/5تا  2/5قرار گیرد ،فرض وجود همبستگی بین
خطاها رد شده و میتوان از معادالت رگرسیونی

SD
RMSE

()5

استفاده کرد .بهمنظور ارزيابی دقت توابع انتقالی
پیشنهادی در هر يک از مراحل تخمین ،از آمارههای

که در آنها،

مختلفی همچون ضريب تبیین ،)R2( 1ريشه میانگین

yi

ME 

d  1

RPD 

و  ŷiبهترتیب مقادير مشاهدهای و

تخمینی y ،و ̂ yبهترتیب میانگین مقادير مشاهدهای

مربعات خطای نرمالشده  ،)NRMSE(2میانگین خطا
 ،)ME(3شاخص انطباق )d( 4و درصد انحراف نسبی

و تخمینی N ،تعداد دادهها و  SDنیز انحراف از معیار

( )RPDاستفاده شد .شاخص انطباق بیانکننده

میباشند .شايانذکر است که میزان ارتباط بین مقادير

درجهای از دقت بوده که در آن مقادير تخمینی

بازتاب طیفی در هر طولموج و ويژگیهای خاکی با

بهدست آمده است .در مقايسه با ضريب تبیین که بیانگر

شاخص کربن آلی خاک با استفاده از ضرايب

همبستگی بین مقادير تخمینی و مشاهدهای است،

همبستگی پیرسون مورد ارزيابی قرار گرفت.

شاخص انطباق درجهای را بیان میکند که در آن
پیشبینیهای مدل عاری از خطا میباشند (.)58

نتايج و بحث

شاخص درصد انحراف نسبی که اغلب در مطالعات

توصیف آماری کربن آلی خاک ( :)SOCجدول 1

طیفسنجی استفاده میشود ،به سه گستره -2 ،>1/4

توصیف آماری کربن آلی خاک را در دو گروه

 1/4و  <2که بهترتیب معرف تخمین ضعیف ،قابلقبول

دادههای واسنجی و اعتبارسنجی نشان میدهد.

و قوی میباشند ،طبقهبندیشده است ( .)54بیان

میانگین مقادير کربن آلی ،در گروه واسنجی 3/0

رياضی آمارههای ذکرشده در زير آورده شده است:

درصد و برای گروه اعتبارسنجی  2/5درصد بود .با

2


) ( yˆ i  yˆ )( yi  y


i 1

n
n

2
2
( yˆ i  yˆ )  ( yi  y ) 

i 1
i 1

n

()1

5

توجه به جدول  ،1درصد کربن آلی خاکهای



2
R 




موردمطالعه محدودهای وسیع را در برگرفته ،بهگونهای
که کمینه و بیشینه مقدار آن بهترتیب برابر با  0/4و
 9/1و مقدار میانگین آن نیز برابر  2/9درصد است.
واضح است هرچه گستره ويژگیهای اندازهگیری
شده خاکهای موردمطالعه وسیعتر باشد ،توابع

1- Coefficient of determination
2- Normalized root-mean-square error
3- Mean error
4- Index of agreement

5- Soil organic carbon
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پیشنهادی برای استفاده در ديگر انواع خاکها دارای

ديگر ويژگیهای خاک بر انعکاس طیفی را تحت

اعتبار بیشتری میباشند .شايانذکر است که مقدار

پوشش قرار دهد (.)9

کربن آلی بیش از  2درصد در خاک ،میتواند تأثیر
جدول  -1توصیف آماری کربن آلی خاک (درصد) برای دو مجموعه دادههای واسنجی و اعتبارسنجی.
Table 1. Descriptive statistics of soil organic carbon (%) for the calibration and validation data sets.

واسنجی

اعتبارسنجی

Calibration data

Validation data

ويژگی خاک

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

میانگین

حداقل

حداکثر

Soil property

Mean

Min

Max

SD

Mean

Min

Max

کربن آلی ()%

3.0

0.4

9.10

2.0

2.5

0.7

6.0

انحراف معیار
SD
1.3

)Organic carbon (%

نتايج حاصل از پژوهشهای گذشته بیانگر آن

اين موضوع است .شايان ذکر است که اجزای مختلف

است که افزايش مقدار ماده آلی در خاک میتواند

ماده آلی خاک نیز میتوانند در هر يک از طولموجها،

مقدار بازتاب طیفی را کاهش دهد .نتايج حاصل از

اثرات بازتابی متفاوتی داشته باشند (.)49

اين پژوهش که در شکل  3ارائه شده نیز تأيیدی بر

شکل  -3منحنیهای انعکاس طیفی سه نمونه خاک با مقادیر مختلف کربن آلی.
Figure 3. Spectral reflectance curves of the three soil samples with different organic carbon contents.

مدلسازی کربن آلی خاک ()SOC

خاک بوده در توابع پیشنهادی لحاظ شدهاند .ديگر

استخراج توابع انتقالی خاکی  )PTFs(1و ارزیابی

پارامترهای ورودی همچون مقدار رس ،مقدار رس

آنها :همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود تنها

ريز ،مقدار سیلت ،مقدار شن ،چگالی ظاهری،EC ،

دو پارامتر نیتروژن کل ( )TNو تنفس میکروبی

 pHخاک ،کربنات کلسیم معادل ،فراوانی باکتریها و

( )CO2که دارای تأثیر معنیداری بر مقدار کربن آلی

فراوانی قارچها از فهرست متغیرهای ورودی به توابع
حذف شدند .با توجه به نتايج هر دو تابع انتقالی

1- Pedo-transfer functions
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پیشنهادی ،در برآورد کربن آلی خاکهای موردمطالعه

اين توابع دارای دقت پیشبینی زيادی میباشند .هر

از دقت پیشبینی بسیار خوبی برخوردار میباشند.

چند مدل  2با  NRMSE=18/11% ،R2=0/92و

زيرا با توجه به ضريب تبیین گزارششده در اين

 ME=0/30%در مقايسه با تابع پیشنهادی ديگر دارای

جدول ،که در محدودهای از  0/90تا  0/92واقعشده،

دقت بیشتری در برآورد کربن آلی خاک است.

جدول  -2توابع انتقالی اشتقاقیافته برای برآورد کربن آلی خاک (.)SOC
Table 2. Derived pedo-transfer functions (PTFs) for predicting soil organic carbon (SOC).
ME

NRMSE

R2

PTFs

Model

0.40

20.91

0.90

SOC=0.21+14.14 TN

1

0.30

18.11

0.92

SOC=0.14+10.69 TN+0.003 CO2

2

 :SOCکربن آلی خاک ( :TN ،)%نیتروژن کل ( )%و  :CO2تنفس پايه خاک ( )mg CO2. kg dry soil-1بوده  NRMSE ،R2و  MEنیز بهترتیب
ضريب تبیین ،ريشه میانگین مربعات خطای نرمال شده و میانگین خطا هستند.
SOC: soil organic carbon (%); TN: total nitrogen; CO2: soil basal respiration (mg CO2. kg dry soil-1); R2, NRMSE and ME
are coefficient of determination, normalized root mean squared error and mean error, respectively.

در جدول  ،3نتايج اعتبارسنجی توابع رگرسیونی

است .اين تابع دارای کمینه مقدار خطا و بیشینه مقدار

پیشنهادی در برآورد  SOCبرای سری دادههای

ضريب تبیین در مرحله واسنجی و دقتآزمايی بوده

آزمون ،بر اساس آمارههای مختلف ارائه شده است.

است .هر چند بايد يادآوری کرد که تابع پیشنهادی 1

همانگونه که در اين جدول مشاهده میشود ضريب

نیز با تنها ورودی  ،TNدر برآورد مقدار SOC

تبیین همه توابع انتقالی پیشنهادی برای خاکهای

منطقه موردمطالعه از کارايی زيادی برخوردار است.

موردمطالعه ،بیشتر از  0/71است .اين بدينمعنی

تجزيهوتحلیلهای آماری نشان داد که پارامترهای

است که اين توابع در برآورد کربن آلی خاک در

لحاظ شده در توابع انتقالی پیشنهادی (جدول  )2در

مرحله ارزيابی ،از دقت پیشبینی خوبی برخوردار

سطح يک درصد معنیدار هستند .همانگونه که

میباشند .با توجه به نتايج حاصل از آماره ،NRMSE

مشاهده میشود تأثیر  TNبر  SOCبیشترين و تأثیر

مقدار اين آماره برای مدل  )32/10%( 1و برای مدل 2

 CO2بر آن کمترين مقدار است .از نظر شیمیايی بین

( )27/08%بهدست آمد ،که در مجموع نشاندهنده

کربن آلی خاک و ويژگیهايی همچون  TNو CO2

دقت متوسط مدلهای پیشنهادی در برآورد کربن آلی

رابطهای ذاتی وجود دارد .بدينترتیب که در يک

خاک میباشد .مقادير میانگین خطا ( )MEدر اين

خاک معین ،با افزايش  TNو  CO2بايد SOC

جدول نیز نشان میدهد که اين دو تابع استخراج شده

افزايش يابد .معادالت بهدستآمده در اين پژوهش نیز

در پیشبینی  SOCدارای بیشبرآوردی میباشند .در

دربرگیرنده اين بنیان شیمیايی هستند .عباسیان و

مجموع با توجه به اين آمارهها میتوان بیان کرد،

همکاران ( )2014نیز با بررسی برخی از فعالیتهای

تابعی که در آن درصد نیتروژن کل ( )TNو تنفس

آنزيمی در دو خاک هیستوسول و ارتباط آنها با

پايه (( )CO2مدل  )2لحاظ شده است ،عملکرد بهتری

خصوصیات بیولوژيک و شیمیايی خاک ،رابطهای

در مقايسه با تابع پیشنهادی  1در برآورد  SOCداشته

مثبت و معنیداری بین کربن آلی و نیتروژن کل خاک
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بهدست آوردند ( .)2( )R2=0/94دادگر وهمکاران

بیان داشت رابطهای خطی و مثبت بین تنفس میکروبی

( ،)2014طی پژوهشی جهت برآورد کربن آلی خاک

خاک و کربن زیتوده میکروبی با ماده آلی خاک

مراتع دماوند با استفاده از توابع انتقالی ،همبستگی

وجود دارد ( .)5شیفر و همکاران ( )2009نیز به نتايج

مثبت و معنیدار مقادير کربن آلی با درصد نیتروژن

مشابه اين پژوهش دست يافتند ( .)45ماده آلی خاک

خاک را تأيید کردند ( .)r=0/73اين پژوهشگران بیان

با بهبود پايداری خاکدانهها و کاهش فرسايشپذيری

کردند پس از کربن آلی ،نیتروژن فراوانترين عنصر در

خاک در افزايش کیفیت و تکامل خاک نقشی مهم

ماده آلی است ( .)18زياد بودن عناصر غذايی و مواد

دارد .بنابراين با اندازهگیری تنفس میکروبی خاک

آلی موجود در خاک منطقه موردمطالعه نیز میتواند

میتوان به کیفیت خاک و مقدار تجزيه و بازگشت

دلیل همبستگی مثبت و معنیدار کربن آلی خاک

مواد آلی در چرخه عناصر غذايی بومسامانها پی برد

( )SOCبا تنفس پايه ( )CO2باشد .اجمی ()2006

( 3و .)43

جدول  -3دقت آزمایی توابع انتقالی پیشنهادی برای برآورد کربن آلی خاک ( )SOCبا استفاده از دادههای اعتبارسنجی (.)n=25
)Table 3. Accuracy of the derived pedo-transfer functions (PTFs) for predicting soil organic carbon (SOC
using validation data set (n = 25).
ME

NRMSE

R2

Model

0.63

32.10

0.71

1

0.45

27.08

0.79

2

 NRMSE ،R2و  MEبهترتیب ضريب تبیین ،ريشه میانگین مربعات خطای نرمال شده و میانگین خطا هستند.
R2, NRMSE and ME are coefficient of determination, normalized root mean squared error and mean error, respectively.

در شکل  ،4نمودار پراکنش  1:1مقادير واسنجی و

مجموع نتايج بیانگر اين موضوع است درصورتیکه

اعتبارسنجی تابع پیشنهادی  2در برآورد  SOCدر

در منطقه موردمطالعه ويژگیهای ذاتی از خاک

برابر مقادير اندازهگیریشده آن ارائه شده است.

همچون نیتروژن کل و میزان تنفس میکربی در

همانگونه که در اين شکل و جدولهای  2و  3مشاهده

دسترس باشد ،میتوان با بهرهگیری از اين توابع

میشود ،مقادير آماره  R2دادههای واسنجی و

پیشنهادی (مدل  1و يا  )2کربن آلی خاک را با دقت

دقتآزمايی مدل پیشنهادی  2در برآورد SOC

قابلقبولی پیشبینی کرد .دادگر و همکاران ()2014

بیشترين مقدار است .اين بدينمعنی است که اين

نیز با استفاده از ورودیهای درصد رس و نیتروژن کل

تابع انتقالی در مقايسه با تابع پیشنهادی ديگر ،در

در تابع انتقالی پیشنهادی SOC ،را با دقت زيادی

برآورد کربن آلی خاک دارای تخمین بهتری است .در

برآورد کردند (.)18
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شکل  -4مقادیر اندازهگیری و برآورد شده کربن آلی خاک با استفاده از تابع انتقالی خاکی پیشنهادی (رابطه  )2برای سری دادههای
واسنجی ( ) و اعتبارسنجی( ).
Figure 4. Measured and predicted soil organic carbon using the derived PTF (EQ. 2) for the calibration
( ) and validation ( ) data sets.

در پژوهشهای مختلف ،به وجود رابطه منفی بین

استخراج توابع انتقالی طیفی خاک
ارزیابی ضریب همبستگی پیرسون بین کربن آلی

کربن آلی و بازتاب طیفی خاک در ناحیه مرئی ()Vis

خاک ( )SOCو دادههای طیفی :در شکل  ،5ضريب

و مادونقرمز نزديک ( )NIRاشاره شده است

همبستگی پیرسون ( )rبین  SOCبا مقادير بازتاب

( 9و  .)10بندور و بَنین ( )1995بیان کردند که
طولموجهای  1900 ،1400و  2200نانومتر

طیفی در هر طولموج از گستره  400–2450نانومتر،

طولموجهايی هستند که بسیاری از ويژگیهای مبنايی

ارائه شده است .همانگونه که اين شکل نشان میدهد

خاک از جمله کربن آلی به آنها حساس میباشند

 SOCبهازای طولموجهای مختلف دارای همبستگیهای

( .)12بنابراين در فرايند برآورد  SOCبا استفاده از

مثبت و منفی زيادی است .بیشینه ضريب همبستگی

دادههای طیفی ،اين طولموجها میتوانند نقش

منفی و مثبت معنیدار کربن آلی بهترتیب در

عمدهای را ايفاء کنند .در ايران کريمی و همکاران

طولموجهای  )r=-0/640**( 858و )r= 0/690**( 1916

( ،)2017بیشترين ضريب همبستگی کربن آلی را در

نانومتر مشاهده گرديد .شايانذکر است که طولموج

طولموج  712نانومتر (** )r=0/41مشاهده کردند

 1916نانومتر ،که دارای بیشینه همبستگی کربن آلی با

( .)30بابائیان و همکاران ( )2013نیز گزارش کردند

دادههای طیفی است ،از طولموجهای نزديک به

بین کربن آلی و طولموج  1877نانومتر همبستگی

مشخصه جذبی آب در خاک ( 1913نانومتر) است.

زيادی (** )r =0/51وجود دارد (.)8
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شکل  -5ضریب همبستگی پیرسون بین کربن آلی خاک با مقادیر بازتاب طیفی خاک در طولموجهای مختلف.
Figure 5. Pearson's correlation coefficient between soil organic carbon and spectral reflectance values at
various wave lengths.

توابع رگرسیونی طیفی  )STFs(1پیشنهادشده و

جذبی پیشپردازش شده با روش  2st SGبنا نهاد شده

ارزیابی آن :همانگونه که در قبل بیان شد بین کربن

و دارای دقت برآورد زيادی است؛ ديگر مدلهای

آلی خاک اندازهگیریشده با مقادير بازتاب طیفی خاک

پیشنهادی بر مبنای دادههای جذبی ،پیشپردازشنشده
st

در طولموجهای مختلف همبستگی نسبتاً قوی و

( )Noو پیشپردازششده با روشهای ،1 SG

معنیداری وجود دارد؛ بنابراين اين امکان وجود دارد

 SNVو  ،MSCاز دقت متوسطی در برآورد کربن

که بتوان با استفاده از دادههای طیفی مقدار  SOCرا

آلی خاک برخوردار میباشند .با توجه به نتايج

برآورد کرد .بدينمنظور توابع رگرسیونی طیفی برای

ارائهشده در جدول  ،4مقدار آماره  NRMSEتوابع

برآورد  SOCاستخراج شده که نتايج آن در جدول 4

پیشنهادی برای برآورد  SOCبین ( 34/5مربوط به

ارائه شده است .همانطور که در اين جدول مشاهده

مدل پیشنهادی مبتنی بر دادههای جذبی پیشپردازش

میشود مقدار  SOCبرآورد شده توسط دادههای

شده با روش  2st SGتا  49/5درصد (مربوط به مدل

جذبی ،که با روش مشتق دوم  +فیلتر ساويتزکی–

پیشنهادی مبتنی بر دادههای جذبی پیشپردازشنشده)

گالی ( )2st SGپیشپردازششده (مدل  ،)6دارای

متغیر است .کمترين مقدار اين آماره مربوط به مدل

دقت زياد (ضرايب تبیین برابر  )0/72و برای دادههای

پیشنهادی مبتنی بر دادههای جذبی پیشپردازششده با
st

جذبی پیشپردازش نشده (( )Noمدل  )3دارای دقتی

روش ( 2 SGمدل  )5و بیشترين مقدار آن نیز

نسبتاً کمتر (با ضرايب تبیین برابر  )0/42است .الزم

مربوط به مدل پیشنهادشده بر مبنای دادههای جذبی

به ذکر است که برای دادههای جذبی پیشپردازش

پیشپردازشنشده (مدل  )3است .شايانذکر است که

شده با مشتق اول  +فیلتر ساويتزکی–گالی ()1st SG

 NRMSEزير  10درصد نشاندهنده دقیق بودن مدل،

(مدل  )4و پیشپردازش شده با متغیر نرمال استاندارد

 10 - 20درصد مناسب بودن مدل 20 - 30 ،دقت

(( )SNVمدل  )7و تصحیح پخشیده چندگانه

متوسط و بیش از  30درصد نشاندهنده ضعیف بودن

(( )MSCمدل  )6نیز بهترتیب مقادير  R2برابر ،0/61

مدل است .اين بدين معنی است که با توجه به اين

 0/53و  0/48بهدست آمد .اين بدين معنی است که به

آماره توابع رگرسیونی طیفی پیشنهادشده در جدول 4

جزء مدل رگرسیونی طیفی که بر مبنای دادههای

از دقت برآورد پايینی برخوردار میباشند .از طرفی با
توجه به آماره  ،RPDبه جزء توابعی که بر مبنای

1- Spectral transfer functions
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دادههای جذبی پیشپردازششده با روشهای ،2st SG

پیشنهادشده در جدول  4است .بیشترين مقدار

 1st SGو  SNVپیشنهادشده (مدلهای  5 ،4و  )7و

بیشبرآوردی مربوط به مدل مبتنی بر دادههای جذبی

دارای دقت قابلقبولی در برآورد  SOCمیباشند

پیشپردازشنشده (مدل  )3بوده و کمترين مقدار آن

()RPD>1/4؛ ديگر توابع طیفی پیشنهادی (مدلهای

نیز مربوط به مدلی بوده که بر دادههای جذبی
st

 3و  )6تخمینهايی ضعیفی از کربن آلی ارائه میکنند.

پیشپردازششده با روش ( 2 SGمدل  )5استوار

آماره  MEنیز بیانگر بیشبرآوردی همه مدلهای

است (جدول .)4

جدول  -4توابع انتقالی طیفی استخراجشده برای برآورد کربن آلی خاک با بهرهگیری از روشهای مختلف پیشپردازش.
Table 4. Derived spectral transfer functions (STFs) for predicting soil organic carbon by using various
preprocessing methods.
روش پیشپردازش
توابع انتقالی طیفی
2
ME

RPD

NRMSE

R

Preprocessing
method

2.24

1.32

49.47

0.42

No

Model

STFs
SOC = -0.809 + 27.13 A622 – 27.86 A902

3

1.53

1.61

40.91

0.61

1st SG

SOC = 0.031 + 1703.14 A1932 – 953.33 A667– 1214.67 A2292

4

1.09

1.90

34.52

0.72

2st SG

SOC = 5.166 + 6346.98 A1892 + 87390.90 A1192 – 4707.31
 A567 + 8729.01 A1807 - 11132.49 A1967+ 19321.32 A69736326.02 A1702

5

2.03

1.39

47.07

0.48

MSC

SOC = 43.47 - 122.99 A1402 + 26.63 A582

6

1.80

1.48

44.41

0.53

SNV

SOC = 15.46 - 14.70 A1402 – 3.43 A462+ 7.80 A1842

7

 SOCکربن آلی خاک ( )%و  AWنیز درصد جذب بهازای طول موج ( Wنانومتر) است.
 RPD ،NRMSE ،R2و  MEبهترتیب ضريب تبیین ،ريشه م یانگین مربعات خطای نرمال شده ،درصد انحراف نسبی و میانگین خطا هستند،No .
 MSC ،2st SG ،1st SGو  SNVنیز بهترتیب دادههای جذبی پیشپردازشنشده ،پیشپردازششده با مشتق اول  +فیلتر ساويتزکی و گالی،
پیشپردازششده با مشتق دوم  +فیلتر ساويتزکی و گالی ،تصحیح پخشیده چندگانه و متغیر نرمال استاندارد است.
SOC and Aw are soil organic carbon content (%) and spectral absorbance [%] in wavelength W (nm), respectively.
R2, NRMSE, RPD and ME are coefficient of determination, normalized root mean squared error, ratio of performance to
deviation and mean error, respectively. NO, 1st SG, 2st SG, MSC and SNV are no preprocessing, first derivative with
Savitzky–Golay smoothing, second derivative with Savitzky–Golay smoothing, multiplicative scatter correction and
standard normal variate, respectively.

در جدول  5نیز مقادير ME ،NRMSE ،R2و

برآوردشده توسط دادههای جذبی ،که با روشهای

 RPDاعتبارسنجی توابع رگرسیونی طیفی پیشنهادی

 SNVو مشتق اول  +فیلتر ساويتزکی–گالی ()1st SG

برای برآورد کربن آلی خاکهای منطقه مورد مطالعه

پیشپردازششده (مدلهای  7و  ،)4در مقايسه با

ارائه شده است .همانگونه که نتايج ارائهشده در اين

ديگر توابع پیشنهادی دارای دقتی بیشتری میباشند

جدول نشان میدهد ،توابع طیفی برآوردگر SOC

(بهترتیب دارای  R2برابر  0/45و NRMSE ،0/42

(مدلهای  3تا  ،)7که بر مبنای روشهای مختلف

برابر  39/36%و  RPD ،41/18%برابر  1/32و  1/26و

پیشپردازش بهدست آمده ،دارای دقتی کم تا متوسط

 MEبرابر  0/95%و  . )1/04%اين در حالی است که

میباشند (RPD>1/32 ،NRMSE< 30% ،R2>0/45

مدل رگرسیونی طیفی که با استفاده از دادههای جذبی

و  .)ME<0/95%با توجه به نتايج ،مقدار SOC

پیشپردازشنشده ( )Noاستخراج شده (مدل )3
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ضعیفترين برآوردها را برای  SOCداشته است .در

( .)12يافتههای آيچی و همکاران (( )2009با

مجموع با توجه به نتايج حاصل از جدولهای  4و ،5

 R2=0/91و  ،)RMSE=0/36%چانگ و لیرد ()2002
2

(با  R =0/89و  ،)RMSE=0/62%کونل و بوگنر ()2017

تابع طیفی پیشنهادی که با استفاده از دادههای جذبی

2

در طول موجهای  1932 ،667و  2292نانومتر پیشنهاد

(با  R = 0/40-0/86و  ،)RMSE= 1/90-16/63%ناوار

شده (مدل  ،)4در مقايسه با ديگر توابع استخراجی

و مؤذن (( )2019با  R < 0/74و ،)RMSE>0/18%
2

2

(مدلهای  6 ،5 ،3و  )7از کارايی بیشتری در برآورد

شانگشی و همکاران ( )R =0/96( )2019و شفرد و

کربن آلی خاک برخوردار است .پژوهشها نشان

والش (( )2002با  R2=0/80و  )RMSE=0/31%نیز

دادهاند که طول موجهای مجاور ،1600 ،1100

بیانگر دقت زياد برآورد کربن آلی خاک با استفاده از

 2000 ،1700-1800و  2200-2400نانومتر میتوانند

دادههای طیفی است ( 46 ،40 ،32 ،15 ،4و .)47

در برآورد کربن آلی خاک مورد استفاده قرار

همچنین در ايران بابائیان و همکاران ( ،)2014حسنی

گیرند ( 31و  .)50بن دور و بَنین ( )1995نیز بیان

و همکاران ( ،)2014خیامیم و همکاران (،)2015

کردند که طول موجهای  1900 ،1400و 2200

بابائیان و جاللی ( )2016و کريمی ( )2017با استفاده

نانومتر باندهايی هستند که بسیاری از ويژگیهای

از دادههای طیفی SOC ،را با دقت خوبی برآورد

خاک از جمله مقدار  SOCبه آنها حساس هستند

کردهاند ( 30 ،26 ،8 ،7و .)31

جدول  -5اعتبارسنجی توابع انتقالی طیفی پیشنهادی برای برآورد کربن آلی خاک با استفاده از دادههای آزمون (.)N=25
)Table 5. Validation of the derived spectral transfer functions (STFs) for predicting soil organic carbon (SOC
using validation data set (n = 25).
RPD

R2

)NRMSE (%

ME

Parameter

0.97

0.19

53.38

1.75

NO

1.26

0.42

41.18

1.04

st

1.02

0.29

50.66

1.58

st

2 SG

1.23

0.36

42.18

1.10

MSC

1.32

0.45

39.36

0.95

SNV

1 SG

 RPD ،NRMSE ،R2و  MEبهترتیب ضريب تبیین ،ريشه میانگین مربع ات خطای نرمال شده ،درصد انحراف نسبی و میانگین خطا هستند،No .
 MSC ،2st SG ،1st SGو  SNVنیز بهترتیب دادههای جذبی پیشپردازشنشده ،پیشپردازششده با مشتق اول  +فیلتر ساويتزکی و گالی،
پیشپردازششده با مشتق دوم  +فیلتر ساويتزکی و گالی ،تصحیح پخشیده چندگانه و متغیر نرمال استاندارد است.

2

R , NRMSE, RPD and ME are coefficient of determination, normalized root mean squared error, ratio of performance to
deviation and mean error, respectively. NO, 1st SG, 2st SG, MSC and SNV are no preprocessing, first derivative with
Savitzky–Golay smoothing, second derivative with Savitzky–Golay smoothing, multiplicative scatter correction and
standard normal variate, respectively.

در شکل  ،6نمودار پراکنش  1:1مقادير واسنجی و

 0/42و  0/60است .در مجموع نتايج حاصل از

اعتبارسنجی تابع پیشنهادی ( )4در برآورد کربن آلی

اين شکل و جدولهای  4و  5بیانگر آن است که

خاک ،در برابر مقادير اندازهگیریشده آنها ارائه شده

تابع انتقالی طیفی که مبتنی بر دادههای جذبی

است .همانگونه که در اين شکل و جدولهای  4و 5

پیشپردازششده با مشتق اول  +فیلتر ساويتزکی-

مشاهده میشود ،مقادير آماره  R2دادههای واسنجی و

گالی بوده (مدل  ،)4در برآورد کربن آلی خاک دارای

اعتبارسنجی برای درصد کربن آلی بهترتیب برابر

دقتی متوسط است.
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شکل  -6مقادیر اندازهگیری و برآورد شده کربن آلی خاک با استفاده از تابع انتقالی طیفی پیشنهادی (رابطه  )4برای سری دادههای
واسنجی ( ) و اعتبارسنجی( ).
Figure 6. Measured and predicted soil organic carbon using the derived STF (Eq. 4) for the calibration
( ) and Validation ( ) data set.

مقایسه توابع انتقالی خاکی ( )PTFsو طیفی

مقايسه با توابع انتقالی طیفی کمتر است (بهترتیب

( )STFsپیشنهادی :بهمنظور يافتن پاسخ اين موضوع

دارای  MEبرابر  0/45درصد در مقابل  1/50درصد).

که استفاده از دادههای طیفی و ذاتی خاک با چه
کیفیتی میتواند در برآورد مقدار کربن آلی خاک مؤثر

نتیجهگیري کلی
در اين پژوهش تالش شد امکان استفاده از

خاکی ( )PTFsو توابع انتقالی طیفی ( )STFsمورد

دادههای طیفی (گستره مرئی -مادونقرمز نزديک) و

آزمون قرار گرفت .با توجه به نتايج حاصل از ارزيابی

مبنايی خاک در پیشبینی مقدار کربن آلی خاک

عملکرد اين توابع ،مقادير میانگین ضريب تبیین ()R2

( )SOCارزيابی شود .بدينمنظور پس از ثبت

هر دو مرحله واسنجی و اعتبارسنجی برای PTFها و

دادههای طیفی و میانگینگیری از آنها و تبديل

STFهای استخراجيافته بهترتیب برابر  0/83و 0/44

بازتاب طیفی به جذب ،روشهای مختلف

بهدست آمد که بیانگر دقیقبودن توابع انتقالی خاکی

پیشپردازش بر روی اين دادهها اعمال شد .نتايج

در برآورد مقدار  SOCاست .نتايج حاصل از ارزيابی

نشان داد بهترين روش پیشپردازش دادههای طیفی،

آماره  NRMSEنیز بیانگر آن است که برآوردهای

روش مشتق اول  +فیلتر ساويتزکی-گالی میباشد .از

حاصل از PTFها (با میانگین  NRMSEبرابر 24/55

رگرسیونهای خطی چندگانه گامبهگام ()SMLR

درصد) در مقايسه با برآوردهایهای حاصل از

برای تخمین مقدار  SOCاستفاده شد .با توجه به

STFها (با میانگین  NRMSEبرابر  44/31درصد)

اينکه بین برخی از ويژگیهای مبنايی خاک

دارای دقت بیشتری است .همه توابع انتقالی

اندازهگیریشده با  SOCو همچنین بین  SOCبا

پیشنهادی خاکی و طیفی دارای بیشبرآوردی مقدار

مقادير بازتاب طیفی خاک در طول موجهای مختلف

 SOCمیباشند .هر چند بايد خاطر نشان کرد که

همبستگی نسبتاً قوی و معنیداری مشاهده شد؛

مقدار اين بیشبرآوردی برای توابع انتقالی خاکی در

بنابراين توابعی تحت عنوان توابع انتقالی خاکی

باشند ،عملکرد دو گروه از مناسبترين توابع انتقالی
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 در مجموع نتايج.انتقالی طیفی برخوردار هستند

) برای برآوردSTFs( ) و توابع انتقالی طیفیPTFs(

 بهرغم اينکه توابع،حاصل از اين پژوهش نشان داد

PTFs  بهمنظور ارزيابی دقت.اين پارامتر پیريزی شد

انتقالی طیفی در مقايسه با توابع انتقالی خاکی از دقت

 پیشنهادی از آمارههای مختلفی همچونSTFs و

،کمتری در برآورد کربن آلی خاک برخوردار هستند

 ريشه میانگین مربعات خطای،)R2( ضريب تبیین

 اين رويکرد،هاPTF ولی در مواقع عدم دسترسی به

)RPD(  درصد انحراف نسبی،)NRMSE( نرمالشده

 غیرمخرب و با،نیز میتواند به عنوان روشی سريع

 نتايج ارزيابی.) استفاده شدME( و میانگین خطا

 موردSOC حداقل آسیب به زيستبوم در برآورد

آمارهها در هر دو سری دادههای واسنجی و

.استفاده قرار گیرد

اعتبارسنجی نشان داد که توابع انتقالی خاکی پیشنهادی
 از دقت بیشتری در مقايسه با توابعSOC در برآورد
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Abstract1
Background and Objectives: Soil organic carbon (SOC), as a great constitute of soil organic matter
(SOM), has an important role in chemical, physical and biological processes of soil. SOM or SOC is
a key parameter of soil quality and a soil fertility indicator. SOM has an essential role in formation
of soil aggregate and its stability, water and nutrients adsorption, water holding capacity, infiltration
of air and water, hydraulic conductivity, soil water repellency and carbon sequestration. Various
studies have shown that the quantity and quality of SOM can be affected by anthropogenic activities
such as farming practices and other economic development activities. It has also been reported a
high rate of SOM loss on eroded lands. Hence, monitoring temporal and spatial variation of SOM is
essential for evaluating long-term soil productivity management. However, conventional soil
sampling and chemical measurement of SOC, especially in large geographic scale, is tedious, time
consuming and expensive. Therefore, rapid and precise assessment of SOC content can be useful in
long-term management of soil. The objective of this study was to investigate the ability of soil
visible-near infrared (vis-NIR) spectroscopy for estimating SOC in Zrebar lake watershed of
Marivan, Kurdistan province, Iran.
Materials and Methods: A total of 100 soil samples were collected from the studied region, with an
area about 10718 hectares. The spectral reflectance and physicochemical properties of all soil
samples were measured under laboratory controlled conditions. After recording of the spectra,
different pre-processing methods were applied and compared. Then, pedo-transfer functions (PTFs)
and spectral transfer functions (STFs) were developed to estimate SOC content using stepwise
multiple linear regression (SMLR). The accuracy and reliability of the derived PTFs and STFs were
evaluated using coefficient of determination (R2), normalized root mean square error (NRMSE),
mean error (ME), index of agreement (d), and ratio of performance to deviation (RPD) statistics.
Results: Based on the results, soil organic carbon showed high and significant (significance level of
1%) correlations with spectral reflectance values at wavelengths 858 and 1916 nm. The results
indicated that the derived PTFs had the higher accuracy (R2avg=0.83, NRMSEavg = 24.55%) to estimate
SOC in comparison with the STFs (R2avg=0.44, NRMSEavg= 44.31%). However, SOC could be also
fairly estimated by the derived spectral transfer functions (Ravg2=0.52, RPDavg= 1.44). The results also
revealed that the Savitzky–Golay smoothing filter with 1st order derivative was the best spectral
pre-processing method to reduce the effect of random noise and improve the calibration models.
Conclusion: Overall, the results indicated that although the performance of STFs was not superior to
the corresponding PTFs for estimating SOC, but this approach can be used as a reasonable indirect
method in case of unavailability of PTFs.
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