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 .8دانشآموختۀ دکتری مهندسی جنگل دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .7دانشیار دانشکدة مهندسی عمران ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .9دانشیار گروه خاکشناسی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .0استاد دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت8738/7/3 :؛ تاریخ پذیرش)8738/0/7 :

چکیده
آگاهی از ویژگیهای شیمیایی خاک برای شناخت ویژگیهای مهندسی آن در طراحی و مدیریت زیرساختها دارای اهمیت فراوانی استت.
طیفسنجی بازتابی ،روشی غیرمخرب ،سریع و بدون ایجاد مخاطرات برای محیط زیست است ،ولی متأسفانه تتاکنون پژوهشتی در زمینتۀ
استفاده از این ابزار در برآورد ویژگیهای خاکهای جنگل در ایران انجام نگرفته است .پژوهش حاضر بهمنظور بررسی توانایی این روش در
برآورد برخی ویژگیهای شیمیایی شامل مادة آلی pH ،CaCO3 ،و  ECخاکهای جنگل انجام گرفت .به ایتن منظتور 90 ،نمونته ختاک از
سری نم خانۀ جنگل خیرود جمعآوری و ویژگیهای شیمیایی مورد نظر خاک با روش های استاندارد اندازه گیری شد .انتدازه گیتری طیفتی
نمونههای خاک مورد نظر با استفاده از دستگاه طیفسنج زمینی در محتدودة طیفتی مرئتی -متادون ررمتز انجتام گرفتت و ستس بترای
پیش بینی ویژگیهای خاک از روش ( PLSRرگرسیون حدارل مربعات جزئی) در حالت بازتاب طیفی و مشتت اول بازتتاب استتفاده شتد.
نتایج مقادیر ( RPDنسبت انحراف درت) نشان داد که مادة آلی خاک در حالت استفاده از بازتاب و مشت بازتاب دارای برآورد خیلی خوب
( RPDبیشتر از  )2و  ECو  pHدارای برآورد رابل ربول ( RPDبین  )8/9-2است .همچنین برای  CaCO3در هر دو حالت بازتتاب و مشتت
اول بازتاب رابلیت پیش بینی مدل بسیار ضعیف بود ( RPDکمتر از  .)8/9بهطور کلی برپایۀ نتایج این تحقیت  ،از طیتف ستنجی بته منظتور
پیش بینی ویژگیهای ذکرشده بهجز  CaCO3به عنوان روشی سریع و با درت رابل ربول میتوان استفاده کترد و ایتن روش رابلیتت بترآورد
همزمان چند ویژگی خاک را دارد.
واژههای کلیدی :آهک ،خاک جنگلی ،طیفسنجی ،مادة آلی.
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جنگلی اهمیت زیادی در ادارة علمی و عملی جنگل ها
دارند .با وجود این ،بایتد بته یتاد داشتت کته ستاخت
جاده های جنگلی زیان هتای چشتمگیری نیتز خواهتد
داشتت ( .)Mousavi & abdi, 2015وضتتعیت ختتاک
شاخص بسیار مهمی در برآورد زیتانهتای ناشتی از آثتار
مخرب جتادههتای جنگلتی در عرصته استت و مطالعتات
خاک سبب صرفهجویی در هزینههای ساختمانی ،تعمیتر
و نگهداری جاده و همچنتین زیتانهتای ناشتی از آن در
عرصه میشتود ( .)Mousavi & abdi, 2015آگتاهی از
ویژگیهتای شتیمیایی ختاک متا را در شتناخت ختواص
مهندسی آن یاری خواهد کترد ( ;Bilgili et al., 2010
.)Yitagesu et al., 2011; Rossel & Hicks, 2015
پژوهش ها نشان داده ند که تفاوت در مقدار متادة آلتی
( ،)OMکربنتتات کلستتیم EC ،و  pHدر ختتاکهتتای
مختلف ،سبب تفاوت در خواص مکانیکی خاک خواهد
شتد ) .(Iwata et al., 1988; Lado et al., 2004بتا
افتتزایش شتتوری ،مقاومتتت برشتتی ختتاک افتتزایش
) (Chatopad hyaya, 1972; Di Maio, 1996و حتد
روانی خاک کاهش ) (Moshkoh et al., 2011خواهتد
یافت .از طرفتی همبستتگی بتین متادة آلتی و  pHدر
خاکهای جنگلی منفی است و در خاکهتای جنگلتی
بتتا  pHاستتیدی ،متتادة آلتتی بیشتتتری وجتتود دارد
( .)Goabel et al., 2005بهطور کلی هتر چقتدر متادة
آلی و کربنات کلستیم موجتود در ختاک بیشتتر باشتد،
پایداری خاکدانه افزایش مییابد ( ;Barral et al., 1998
;Chenu et al., 2000; Goabel et al., 2005
.)Shrestha et al., 2007; Barral et al., 2007

پتتژوهشهتتای دیگتتر نیتتز نشتتان دادنتتد کتته در ایجتتاد
خاکدانه های پایدار ،کمسلک متادة آلتی ،رس و کربنتات
کلسیم دارای اهمیت زیادی است ( ;Iwata et al., 1988
 )Peyrovan & Asadi, 2005و در صورتی که یکتی از
دو عامل متادة آلتی و رس بته مقتدار کتافی در ختاک
وجود نداشتته باشتد ،کربنتات کلستیم ختود را نشتان
نمیدهد ) .(Summers et al., 2011با توجه به مطالب
بیانشده میتوان گفت شناخت ویژگیهتای مکتانیکی
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ختتاک تحتتت تتتأثیر رفتتتار ش تیمیایی خ تاک استتت و
اندازهگیری ویژگیهای شیمیایی خاک اهمیتت بستیار
زیادی دارد.
روشهای متعارف برای اندازهگیری ویژگتیهتای
 OM ، pH،ECو  CaCO3ختتاک ،پیچیتتده ،گتتران و
نیازمنتتد کتتار آزمایشتتگاهی ستتنگین و مصتترف متتواد
شیمیایی زیادنتد ) .)Rossel & Hicks, 2015تتاکنون
پژوهشهای مختلفی دربارة استتفاده از بازتتاب ختاک
بهمنظور برآورد ویژگیهای مختلف خاک انجام گرفتته
) (Chenu et al., 2000; Gomez et al., 2008کته در
بیشتر آنها از داده های چندطیفی استفاده شتده استت
)،(Ben Dor et al., 2015; Rahbari et al., 2016
درحالی که داده های ابرطیفی که دارای پیوستتگی در
دامنۀ وسیعی از طیف الکترومغناطی و پهنای باندی
کمتتت تی هستتتتتتند ،نتتتتتتایج دریتتت ت تتتتتتری در
تحقیقات دربتارة ویژگتیهتای ختاک ارائته متیکننتد
(.)Darvishzade et al., 2008; Das et al., 2015
طیتتفستتنجی بازتتتابی مرئتتی و متتادون نزدیتتک
( )Visible & Near Infraredدر بترآورد ویژگتیهتای
خاک ،در چند دهۀ اخیر توجه زیادی را به خود جلتب
کرده است که دلیل آن ،توانایی زیاد در ارائۀ اطالعات
در زمینههتای گونتاگون توستط بازتتاب طیفتی استت
( .)Ben-Dor & Banin, 2015از مهتمتترین مزایتای
روش طیفستنجی مرئتی -متادون ررمتز ،غیرمخترب
بودن ،سرعت زیاد ،نیاز به حدارل آمادهسازی نمونته و
جلتتتوگیری از کتتتتاربرد متتتتواد شتتتتیمیایی مضتتتتر
و خطرنتاک استت ( ;Bartholomeus et al., 2008
 .)Yitagesu et al., 2011پژوهشهای زیادی توانتایی
طیف سنجی مرئی -مادون ررمز در برآورد ویژگیهتای
خاک از جملته Islam et al., 2003; Rossel & ( pH
 ،)Hicks, 2015متادة آلتی ( ;Bilgili et al., 2010
،)Bartholomeus et al., 2008; Yitagesu et al., 2011
کلستتیم کربنتتات ( Gomez et al., 2008; Bilgili
 )et al., 2010; Rossel & Hicks, 2015و EC
( )Rossel et al., 2006را اثبتتات کتتردهانتتد .تصتتاویر
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سنجنده هتای چنتدطیفی ستنجش از دوری ماننتد OLI

ماهوارة لندست  8که دارای باندهایی در محدودة مرئتی-
مادون ررمزند ،برای طبقهبندی ویژگیهای ختاک ماننتد
شتوری استتتفاده شتتدهانتتد ( ;Akhzari et al., 2016
& Pishnamaz Ahmadi et al., 2017; Habashi
 .)Karimzadeh, 2017روشهای برآورد مشخصههتای

خاک از دادههای طیفی به دو گروه روشهای آماری و
فیزیکی تقسیم میشوند .از مهتم تترین ایتن روش هتا،
رگرستتیون حتتدارل مربعتتات جزئتتی ( Partial Least
 ((PLSR( Square Regressionاستتت؛ مهتتمتتترین
برتری این روش ،کارایی زیاد آن در صورت کتم بتودن
شمار نمونههتا ( )Yitagesu et al., 2011و شناستایی
متغیرهای تأثیرگذار از بین تعداد متغیرهتای مستتقل
زیاد است ).(Kawamura et al., 2017
با توجه به اینکه ویژگیهای شیمیایی تأثیر زیتادی
در شتتناخت ختتواص فیزیکتتی و مکتتانیکی جتتادههتتای
جنگلی مانند مقاومت برشی ختاک ،حتدود آتربتر و
پایداری خاکدانهها دارنتد و تتاکنون نیتز تحقیقتی در
ایتتران مبن تی بتتر ارائ تۀ متتدلی بتتا استتتفاده از روش
طیفسنجی مرئتی -متادون ررمتز در بترآورد ویژگتی
خاکهای جنگل انجام نگرفته است ،ایتن پتژوهش بتا
هدف بررسی توانایی روش طیفسنجی مرئی -متادون
ررمز بهعنوان روشی سریع در برآورد مقدار ،pH ،OM
 ECو  CaCO3بتتا استتتفاده از روش  PLSRدر حالتتت
استتفاده از بازتتاب طیفتی ) (Reflectance spectraو
مشتت اول بازتتاب ()First derivative reflectance
انجام گرفت و نتایج مقایسه و بررسی شد.
مواد و روش

990

نوشهر ررار گرفته و طتول جغرافیتایی آن  08° 72تتا
 08° 70و عرض جغرافیایی آن  70° 79تا  73و 70°
استتت .از  23پارستتل موجتتود در بختتش نتتمخانتته،
پارستتلهتتای  258تتتا  250شتتیب زیتتادی دارنتتد و
پارسل های حفاظتی محستوب متیشتوند .بتا در نظتر
گرفتن مستاحت ایتن شتش پارستل کته حتدود 205
هکتار است ،پژوهش حاضتر در منطقتهای بته وستعت
حدود  305هکتار و در پارسلهتای غیرحفتاظتی ایتن
بخش انجام گرفت .نمونههای خاک استتفادهشتده در
این پژوهش از بخش نمخانۀ جنگل آموزشی پژوهشی
خیرود دانشگاه تهتران در شتهریور  8739تهیته شتد.
برای تهیۀ طرح نمونهبرداری در این تحقیت  ،ابتتدا در
 ،GISبا استتفاده از نقشتۀ توپتوگرافی ،متدل ررتومی
ارتفاع ( )DEMاستخراج شتد .ستس نقشتۀ شتیب و
جهت منطقه از نقشۀ رستتری  DEMاستتخراج شتد.
بعد از روی همگتذاری نقشتۀ شتیب ،جهتت ،ارتفتاع و
نقشتتتۀ مقتتتدار رس موجتتتود در ختتتاک منطقتتته
( ،)Salehi et al., 2005محدودههای همگن تعیتین و
تعداد نمونهها با توجه به وضعیت محدودههای همگتن
تعیین و محل نمونهبرداری بهصورت تصادفی در درون
پلیگونهای همگن مشخص شد .سس تعداد نمونهها
با توجه به وضعیت محدوده های همگن تعیین شد .در
نهایت با در نظر گرفتن موارد یادشده ،در مجمتوع 90
نمونۀ خاک تعیتین شتد (شتکل  .)8پت از مشتخص
شدن محل گمانه ها در عرصه و بعد از کنتار زدن الیتۀ
رویی خاک ،گمانه هتایی بته عمت  5-75ستانتیمتتر
) (Madjnounian & Sadeghi, 2005حفر شد و از هر
نقطه حدود  0کیلوگرم خاک برداشت و به آزمایشتگاه
منتقل شد.

منطقۀ تحقیق و شیوۀ نمونهبرداری

این پژوهش در سری نتم خانتۀ جنگتل آموزشتی-
پژوهشی دانشکدة منابع طبیعی (جنگل خیرود) انجام
گرفت .سری نم خانه دومین بختش از جنگتل خیترود
است که  23پارسل و مساحتی در حدود  8585هکتار
دارد .این بخش در هفت کیلتومتری شترش شهرستتان

تحلیلهای شیمیایی

برای تحلیل هتای آزمایشتگاهی ،ابتتدا نمونتههتای
ختتاک در آزمایشتتگاه هواخشتتک شتتده و از التتک 2
میلتتیمتتتری عبتتور داده شتتدند و در ظتترفهتتای
مخصتتتوص بتتترای آزمتتتایشهتتتا نگهتتتداری شتتتدند.
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شکل  -8مورعیت منطقۀ پژوهش و نمونهها

برای اندازه گیتری  pHختاک از دستتگاه  pHمتتر
( )Thomas, 1996و برای اندازهگیری  ECاز دستتگاه
هدایتسنج استتفاده شتد ( Loeppert & Inskeepm,
 .)1996مقدار مادة آلی خاک در نمونهها نیتز بته روش
والکلتی -بلتک ( )Walkley & Black, 1934و مقتدار
آهک نیز به روش کلسیمتری حجمتی ( & Loeppert
 )Inskeepm, 1996اندازهگیری شد .برای درک ارتباط
بین پارامترهای اندازهگیریشدة ختاک بتا یکتدیگر بتا
استتتفاده از نتترمافتتزار  SPSSارتبتتاط خصوصتتیات
تحلیلشده با یکدیگر ارزیابی شتد .یکتی از روش هتای
بسیار مطرح برای این کتار روش همبستتگی پیرستون
است که بین دو متغیر تصادفی برابر با کوواریان آنها
تقسیم بر انحراف معیار آنها تعریف میشود.
دستگاه طیفسنجی FieldSpec3

با توجه به نیاز مبترم بته ابتزار تجزیته در شترایط
محیطی متفاوت و نیز درت و نمایش ختوب ،در دهتۀ
 8385متتیالدی الکستتاندر کتتوتز و بریتتان کتتورتی ،
شرکت ابزارهای تجزیتۀ طیفتی 8را تأستی کردنتد و
موف به تولید دستگاه طیفسنج بازتتابی رابتل حمتل
1. Analytical Spectral Devices

 VIS-NIRشدند .این دستتگاه متیتوانتد نمونته هتای
بیشماری را با کمترین نور در سریعترین زمان ممکن
در دماهای مختلف تجزیه کند ( .)Lau, 2003دستتگاه
طیتفستنج ،دستتگاهی استت کته در متوارد نیتاز بته
انتتتدازهگیتتتری بازتتتتاب ،تتتتابش و پختتتش انتتتر ی
الکترومغناطیسی از سطوح مختلتف کتاربرد دارد .ایتن
دستگاه بهطور اختصاصی برای استفاده در ستنجش از
دور صتتحرایی و آزمایشتتگاهی استتتفاده م تیشتتود کتته
منحنی طیفی را در ناحیۀ مرئی -مادون ررمز نزدیتک
) (VNIRو مادون ررمز کوتتاه ) (SWIRانتدازهگیتری
میکند .محدودة طیفی این دستگاه از  705تتا 2055
نانومتر است .دستگاه طیف سنجی استفاده شده در این
پژوهش و نحوة اندازهگیری طیف نمونۀ خاک در شکل
 2نشان داده شده است.
اندازهگیری طیفی

نخستتت ،نمونتتههتتای ختتاک هتتوا خشتتکشتتده
( )Air driedاز الک  2میلتیمتتری گذرانتده و ستس
طیف بازتابی نمونه های ختاک بتا استتفاده از دستتگاه
طیتتفستتنج Analytical Spectral ( Fieldspec 3
 )Devices Inc, USAدر محدودة طیفتی705-2055
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نانومتر اندازه گیری شد .برای هر نمونه ،در حتدود 25
گرم از خاک هوا خشک شتده در پتتریدیتش مشتکی
رتتترار داده شتتتد و بتتترای تحلیتتتل بتتتهکتتتار رفتتتت.
اندازهگیتریهتای طیفتی از نمونتههتا بتا روش پتروب
تماسی ( )Contact probeو در اتاش تاریک بتهمنظتور
جلوگیری از ورود هرگونه نور و بازتتاب اضتافی انجتام
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گرفت .تعداد تکرار بترای ثبتت هتر طیتف  32تنظتیم
( )Yitagesu et al., 2009در نظتتر گرفتتته شتتده و
به منظور کاهش احتمال نتاهمگنی موجتود در نمونته،
اندازه گیری طیفی برای هر نمونه  85بار با تغییر مکان
پروب تکرار شد (.)Yitagesu, 2006

شکل  -2دستگاه طیفسنج  Fieldspec 3و نحوة اندازهگیری طیف نمونۀ خاک

پردازش دادهها

دادههتتای بازتتتاب طیفتتی بتتا استتتفاده از نتترمافتتزار
 Viewspecبه دادههای متنی با فرمت  ASCIIتبتدیل
و وارد نرمافزار Unscrambler X10.3شد .طیتفهتای
خام هر نمونه با هتم مقایسته شتد و طیتفهتایی کته
بیشتر از  ±2برابتر انحتراف معیتار از میتانگین فاصتله
داشتند حذف شد ( .)Yitagesu et al., 2011بتهدلیتل
نویز زیاد ،محدودة  705-955نانومتر از همۀ طیفهتا
حذف شد و در مدلسازی رگرسیونی استفاده نشد .در
ایتتتتن تحقیتت ت از فیلتتتتتر ستتتتاویتزکی-گتتتتوالی
( )Savitzky & Golay, 1964بتتا درجتتۀ  2و انتتدازة
پنجرة  80استفاده شد .با استفاده از ایتن روش ،تتأثیر
تعتتداد فتتراوان نویزهتتای تصتتادفی تولیدشتتده توستتط
تداخل امواج زمینی حذف و نسبت ستیگنال بته نتویز
بهبود یافت ( .)Cao et al., 2007ستس از  85تکترار
موجود برای هر نمونه میتانگینگیتری شتده و مشتت

اول طیف بازتابندگی نیز محاسبه شتد و از آنهتا بترای
پردازش استفاده شد .از روش  PLSRبرای پیشبینتی
پارامترهتتتتای متتتتورد نظتتتتر استتتتتفاده شتتتتتد.
( Martens & Naes)1989نشتان دادنتد کته طیتف
مشت اول ،عوارض جذبی را بزرگنمایی متیکنتد کته
نشان دهندة متواد مختلتف موجتود در ختاک استت و
موجب کم شدن تغییرات بین نمونه ها میشود .شایان
ذکر است که همۀ مراحل توصیفهای آماری متغیرها،
پیشپتردازش طیتفهتا و متدلستازی بتا استتفاده از
نرمافزار  Unscrambler X10.3انجام گرفت و بهدلیتل
کتتم بتتودن تعتتداد نمون تۀ ختتاک ،در ایتتن پتتژوهش از
اعتبارسنجی متقتاطع ( )Cross validationبتهمنظتور
واستتتتتنجی و اعتبارستتتتتنجی استتتتتتفاده شتتتتتد
( .)Yitagesu et al., 2009متدلهتای آمتاری PLSR
استفادهشتده در ایتن پتژوهش ،بتا معیارهتای ضتریب
تعیین ( ،)R2ریشۀ حتدارل مربعتات خطتا ( )RMSEو

بررسی رابلیت طیفسنجی بازتابی در برآورد...

998

 8آورده شده است .با توجته بته نتتایج جتدول pH ،8

 (RPD) Ratio of Prediction to Deviationبررستی
شتتد ) .(Chang et al., 2001همچنتتین در نهایتتت
به منظور معرفی طول موج های بهینه ،ابتتدا داده هتای
ورودی طیف نرمال شده و برای تعیین طول موجهتای
مهتتم از روش آزمتتون عتتدم رطعیتتت متتارتین 8رتترار
دادهشده در نرمافزار  Unscramblerاستفاده شد.

خاک بهطور متوسط از دامنۀ اسیدی ( )9/58تا خنثی
( )3/58استتت .درصتتد آهتتک ختتاک ( )CaCO3نیتتز از
 5/98تا  2/38است که نشاندهندة کتم بتودن مقتدار
 CaCO3در خاک استت کته بتا توجته بته  pHختاک
معقول است .از طرفی درصد مادة آلی ( )OMموجتود
در نمونه های خاک بهدلیل برداشت نمونه هتای ختاک
بعد از کنار زدن مادة آلتی بستیار نتاچیز ()5/0 -2/32
است.

نتایج
نتایج آماری ویژگیهای شیمیایی خاک در جتدول

جدول  -8تجزیههای آماری مشخصههای شیمیایی خاک
پارامترها

میانگین

حداکثر

حدارل

میانه

انحراف از معیار

چولگی

کشیدگی

pH

0/59
8/9
8/03
8/08

3/58
2/873
2/32
2/38

9/58
5/32
5/0
5/98

9/39
820/2
8/08
2/38

5/00
78/59
5/08
5/08

8/50
5/288
5/700
5/532

8220
-82559
-5/902
-5/083

(dS/m) EC
(%) OM
(%) CaCo3

ضرایب همبستگی بین ویژگیهای شیمیایی خاک
و بازتاب طیفی آنها در هر طول موج در شکل  7نشان
داده شده است.

ارتباط بین خصوصییا انیدازه گییریشیدۀ
نمونههای خاک در آزمایشگاه
نتایج همبستگی بین پارامترهای اندازهگیتریشتده
در جدول  2آورده شده است.

جدول  -2همبستگی پیرسون بین متغیرهای خاک
OM

8

CaCo3

EC

pH

8

pH

8

**5/93

EC

8

5/80

-5/53

CaCo3

5/88

**5/03

*5/20

OM

** و * بهترتیب در سطو  > 5/58و  ≥ 5/50معنیدارند.

PLSR

جتتدولهتتای  7و  9بتتهترتیتتب مقتتادیر حاصتتل از
مدلسازی بین پارامترهای خاک با بازتاب طیفی و مشتت
اول بازتاب ،با استفاده از متدل  PLSRرا بتا شتاخصهتای

 ،R2میتتانگین خطتتای ریشتتۀ مربعتتات ) (RMSEو RPD

( )Ratio of Performance of Deviationدر حالتتتت
واسنجی و اعتبارسنجی نشان میدهند8 .
1. Martens’ Uncertainty Test
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شکل  -7همبستگی بین ویژگیهای خاک و میانگین بازتاب در هر طول موج

جدول  -7پردازش بازتاب طیفی با دادههای آزمایشگاهی در حالت واسنجی و اعتبارسنجی
مشخصههای خاک

فاکتور بهینه

pH

3
89
82
8

)EC (μmhos/m
)OM (%
CaCo3

اعتبارسنجی

واسنجی
R2

RMSE

RPD

R2

RMSE

RPD

5/89
5/83
5/32
5/58

5/28
87/73
5/87
5/00

2/08
2/80
7/32
8/57

5/00
5/00
5/08
5/50

5/70
88/9
5/23
5/08

8/02
2/50
8/30
8

جدول  -9پردازش مشت اول با دادههای آزمایشگاهی در حالت واسنجی و اعتبارسنجی
مشخصههای خاک

فاکتور بهینه

pH

9
7
3
8

)EC (μmhos/m
)OM (%
CaCo3

اعتبارسنجی

واسنجی
R2

RMSE

RPD

R2

RMSE

RPD

5/00
5/00
5/33
5/89

5/28
20/73
5/530
5/07

8/30
8/93
0/38
8/53

5/90
5/70
5/03
5/85

5/79
78/38
5/79
5/33

8/08
8/88
8/0
5/88

شکلهای  0 ،9و  0بهترتیب رابطۀ بین مقدار ،EC
 pHو  OMاندازهگیریشده و پیشبینیشتدة ختاک را

با بازتاب طیفی خاک (الف) و مشتت اول بازتتاب (ب)
نشان میدهند .شکل  9نشان میدهد که بین بازتتاب
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طیفی و  ECرابطۀ رتویتتری نستبت بته مشتت اول
طیف وجود دارد .براساس نتایج شتکل  ،0متغیتر pH
بهدستآمده برای این ویژگی خاک نیز رابطۀ رویتری
در حالت استفاده از بازتاب طیفی نسبت به مشت اول

طیف مشاهده میشود .شکل  0نیز نشان داد که بترای
مقدار مواد آلی رابطۀ حاصل از طیتف ختام بتا مشتت
اول مقدار اختالف زیادی نداشته و همبستگی مشتت
اول بیشتر از بازتاب بوده است.

شکل  -9رابطۀ بین مقدار  ECاندازهگیریشده و پیشبینیشدة خاک با طیف خاک (الف) و مشت اول طیف (ب)

شکل  -0رابطۀ بین مقدار  pHاندازهگیریشده و پیشبینیشدة خاک با بازتاب طیفی (الف) و مشت اول بازتاب (ب)

شکل  -0رابطۀ بین مقدار  OMاندازهگیریشده و پیشبینیشدة خاک با بازتاب طیفی (الف) و مشت اول بازتاب (ب)
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در جدول  0ویژگیهای شیمیایی ختاک بتههمتراه
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طول موجهای بهینه نشان داده شده است (جدول .)0

جدول  -0ویژگیهای شیمیایی خاک بههمراه طول موجهای بهینه
ویژگیهای خاک

طول موجهای بهینه (نانومتر)

EC

2703-2700 ،2807،2809-2878 ،2807-2878 ،2820-2853 ،2857-2852 ،2580-8328،8335-8385

pH

،389-880 ،887-839 ،399-030 ،000-933 ،973-955

OM

023-025 ،373-358 ،890-870 ،8080-8087 ،8008-8003 ،8838-8807 ،8392-8325 ،2592-8380 ،2720-2238

CEC

388 -385 ،378 -305 ،8585 -8887 ،8988 -8880 ،8353 -8325 ،2558 -2580 ،2830 -2220 ،2750-2055

بحث
با توجه به نتایج میزان چولگی و کشتیدگی ،دادههتا
دارای توزیع نرمالاند .بهطور کلتی در ختاکهتایی کته
مقدار مادة آلی بیشتر از  2درصد باشد ،ممکن است اثتر
مادة آلی ،تأثیر دیگر ویژگیهای خاک بر طیتف بازتتابی
را پوشش دهتد ( .)Stoner & Baumgardner, 1981بتا
توجه به اینکه میانگین درصد مادة آلی ختاک در ایتن
پژوهش  8/03درصد است ،مادة آلی خاک ،اثتر دیگتر
ویژگیهای خاک بر طیف بازتابی را تحتت تتأثیر رترار
نمیدهد .مقدار  ECخاک در این پژوهش نیز از 5/32
تا  (ds/m) 2/873است که نشتاندهنتدة شتوری کتم
منطقه استت .براستاس تحقیقتات ،بتا کتاهش شتوری
ختتاک ،مقاومتتت برشتتی ختتاک کتتاهش متتییابتتد
(.)Chatopad hyaya, 1972; Wang et al., 2016
نتتتایج همبستتتگی پیرستتون ب تین پارامترهتتای ختتاک
(جتتدول  )2نشتتان داد کتته همبستتتگی بتتین بیشتتتر
متغیرهای خاک بهجز  CaCo3معنیدار بود و CaCO3
با هیچ یتک از ویژگتیهتای دیگتر ختاک همبستتگی
معنیداری نشان نداد .بیشترین همبستگی بین مقتدار
مادة آلی خاک با  ECخاک با مقدار  5/03است که در
سطو  5/58درصد معنیدار بود و کمترین همبستتگی
بین آهک و  pHخاک -5/53 ،است.
شکل  7نشتان دهنتدة وجتود همبستتگی ( )R2در
طول موج های مختلف در طیف است .همانگونه که در
این شکل دیده میشود در محدودة  055-355نانومتر

 pH ،OMو  ECهمبستگی روی با بازتاب طیفی دارنتد
که اهمیت این محدوده را نشتان متیدهتد .متادة آلتی
میتتزان بازتتتاب ختتاک را در دامنتتۀ  025-855نتتانومتر
کاهش میدهد این کاهش در شترایطی کته متادة آلتی
بیشتتتر از  2درصتتد باشتتد بیشتتتر نمایتتان متتیشتتود
) .(Diakite, 2018اسید آلی تیرهترین رنگدانه مادة آلی
است که در کاهش بازتاب در محتدودة مرئتی و متادون
ررمز مؤثر است ،درحالی که اسید فلویک هتیچ تتأثیری
در کتاهش بازتتتاب نتتدارد ).(Knadel et al., 2013
بهطور کلی با افزایش محتوای درصد مادة آلی ،بازتتاب
طیف مرئی -مادون ررمز از خاک کاهش پیدا میکنتد
(.)Pinheiro et al., 2017

همچنتتین بتترای ویژگتتیهتتای  ECو  OMبیشتتینۀ
همبستگی در حدود  8355نانومتر مشتاهده متیشتود.
برای آهک همبستگیهای به دستآمده در محدوده های
 8255 ،855و  8055نانومتر ،بیشتترین همبستتگی را
دارند .با توجه به نتایج این بخش ،همبستگی مشابهی با
پژوهشهای دیگتر وجتود داشتت ،امتا بتهعلتت تفتاوت
بازتتتابهتتای مختلتتف دریقتتا طتتول متتوجهتتای مهتتم و
پیتتکهتتای ختتاکهتتای مختلتتف یکستتان نیستتت
( ،)Nocita et al., 2015; Pinheiro et al., 2017ولتی
ممکن است مشتابه باشتد .برپایتۀ تحقیقتات ،بیشتترین
همبستگی  ECبا طیف مرئی -متادون ررمتز در طتول
موجهای  389 ،900و  8589نتانومتر و بترای CaCO3
بیشتترین همبستتتگی در محتدودههتتای  8255 ،855و
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 8055نانومتر مشاهده شد (.)Summers et al, 2011
نتایج متدل  PLSRو اعتبارستنجی متقتاطع بترای
بازتاب طیفی در جدول  7نشان داده شتده استت ایتن
نتایج نشان داد که مدلسازی  PLSRبرای پارامترهای
 EC ،pHو  OMرابل ربول و برای  CaCO3غیتر رابتل
ربول بود و پیش بینی ضعیفی را نشتان متیدهتد کته
نشان دهندة ارتباط ضعیف طیف های اندازه گیریشتده
با داده های حاصل از تحلیل هتای آزمایشتگاهی استت.
افزونبر این ،تعداد فاکتورهای بهینۀ انتخابشده برای
آهک تنها یک فاکتور برای بازتاب و مشت استت کته
میتواند تأییدکنندة این باشتد کته مقتدار کتم آهتک
موجود در خاک سبب شتده استت فاکتورهتای بهینتۀ
بیشتری انتخاب نشده باشد و این امتر ستبب کتاهش
همبستگی آن با بازتاب طیفی و مشتت بازتتاب شتده
است که با نتایج پژوهشهای دیگر همختوانی نداشتت
) )Hassani et al., 2014; Diakite, 2018و دلیتتل
احتمالی آن کم بودن آهک خاک در این تحقی است.
بتتا توجتته بتته تحقیقتتات پیشتتین ،کیفیتتت بتترآورد
ویژگیهای خاک بهدستآمده از طیف مرئتی -متادون
ررمز در سه گروه خیلی ختوب ،بترآورد رابتل ربتول و
برآورد ضعیف طبقته بنتدی شتده استت .مطتاب ایتن
طبقهبندی ،مقدار  RPDبهترتیب در سه گتروه بیشتتر
از  ،2بتین  8/9 -2و کمتتتر از  8/9رتترار گرفتتته استتت
) .(Chang et al., 2001در همین پژوهش پیشنهاد شد
که برآوردهای گروه رابل ربول با استفاده از راهبردهتای
آماری متفاوت ،بهتر میشوند؛ امتا برآوردهتای ضتعیف،
پت تیشبینت تی اطمینتتتانبخشتتتی را نخواهتتتد داشتتتت
( ;Cozzolino & Moron, 2003; Janik et al., 2007
.)Gupta et al., 2016; Waruru., 2016
با توجه به مقادیر  RPDنیز  CaCOo3دارای مقدار
 RPDکمتتر از  8/9استت بنتابراین پتیشبینتی متتدل
ضعیف است و ازآنجا که برای  EC ،pHو  ،OMمقتدار
 RPDبیشتر از  2بهدست آمده است ،پیش بینی کتامال
مناسب است .ضعیف بودن نتایج آهتک ممکتن استت
ناشی از کم بودن آهک در نمونته هتای ختاک مترتبط
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باشد.
همچنین نتایج این پژوهش برای مشت اول بازتتاب
و دادههای آزمایشگاهی در جتدول  9نشتان داده شتده
است .نتایج مقادیر  RPDنشان داد که مادة آلتی ختاک
در حالت استتفاده از بازتتاب و مشتت بازتتاب ،بترآورد
خیلتی ختتوبی دارنتتد ( RPDبیشتتتر از  )2و ایتتن نتتتایج
همچنین نشتاندهنتدة پتیش بینتی رابتل ربتول بترای
پارامترهای  pHو  ECو پیشبینی غیر رابل ربول بترای
 CaCO3بود که با نتایج طیتف ختام همختوانی داشتت.
همچن تین میتتزان  RPDنشتتان داد کتته بتترای پتتارامتر
 CaCo3پیش بینی ضعیف ،برای  ECو  pHپتیش بینتی
مناسب و برای  OMپتیش بینتی کتامال مناستب استت
) (2001) Chang et al. .(Chang et al., 2001مقادیر
 RPDرا برای مادة آلی  2/38بهدست آورد که با نتایج
این تحقی همخوانی داشت ) .(Chang et al., 2001با
توجه به کم بودن مقادیر  ECو  OMنمونه خاکهتای
تحت مطالعه ،مدل های تجربی بهدستآمده در مناط
با شوری زیاد و مادة آلی زیاد کاربرد نخواهد داشت.
پژوهش های گذشته نیتز نشتان دادنتد کته نتتایج
تخمین بر مبنای روش های مختلتف پتردازش آمتاری
داده ها و مشتقات طیف هتا ممکتن استت تغییتر کنتد
) .(Reeves et al., 2002در بتین ویژگتیهتای ختاک
بهترین تشخیص مدل ها برای مقدار )R2=5/33( OM
با مشت اول طیف است.
با توجه به همۀ پژوهشهتای ستاب طیتفستنجی
 Vis-NIRبهمنظتور تخمتین ویژگتیهتای شتیمیایی
خاک از روش رگرسیون  PLSRاستتفاده شتده استت
که مشابه نتایج دیگران ،برای تخمین درصد مادة آلتی
این روش گتاهی دارای اعتبتار کمتتر و گتاهی بیشتتر
است که این به ویژگتی منحصتربه فترد در هتر ختاک
مربوط میشود .برای تنوع تخمتین درصتد متادة آلتی
دالیل متفاوتی عنوان شده است .اگرچته درصتد متادة
آلی ویژگتیهتای جتذبی خاصتی در محتدودة مرئتی-
متتادون ررمتتز نزدیتتک دارنتتد ،در بیشتتتر متتوارد ای تن
ویژگیهای جذبی ضعیفاند .بنابراین در خاکهایی که
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تنوع کانی شناسی زیادی وجود دارد یا مقادیر شتن در
آنها زیاد است ،ویژگیهتای جتذبی درصتد متادة آلتی
بهعلت پخش نور با حضور کتوارتز پوشتیده متیشتود؛
بنتتابراین تخمتتین درصتتد متتادة آلتتی در ایتتن نتتوع
خاکها ضعیف خواهتد بتود ( ;Suddeth et al., 2009
.)Nocita et al., 2015
مهم ترین بانتدهای طتول متوج هتای بهینته بترای
ویژگتیهتتای شتتیمیایی ختتاک در جتتدول  0مشتتاهده
میشود .این محتدودههتای مهتم بتا نتتایج حاصتل از
همبستگی تکباندی که در شکل  7ارائه شتده استت،
همسوشانی زیادی دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگتیهتای ،EC
 pHو  OMخاک ،رابطۀ روی بتا بازتتاب و مشتت اول
بازتاب دارد و از روش طیف ستنجی بترای پتیش بینتی
ویژگیهای ذکرشده میتوان بهعنوان روشی سریع و با
درت رابل ربول استفاده کرد .با توجته بته کتم بتودن
مقادیر  ECو  OMنمونته ختاک هتای تحتت مطالعته،
مدلهای تجربی بهدستآمتده در منتاطقی بتا شتوری
زیاد و مادة آلی زیاد کاربرد نخواهد داشتت .همچنتین
نتایج این پژوهش نشان داد که رابطۀ بین طیف خام و
مشت اول با کربنات کلسیم نمونه ختاک هتای تحتت
بررسی با روش  PLSRرابطۀ بستیار ضتعیفی دارد .در
یکی از پژوهشهتای پیشتین )Hassani et al. (2014
در خاک هایی با مقدار آهک بیشتر ،مقدار آهک ختاک
را بتتا موفقیتتت بتترآورد کردنتتد .بنتتابراین از ایتتن روش
نمیتوان برای پیش بینی این ویژگی خاک در وضعیت
کم بودن آهک خاک استفاده کرد .دلیل دیگتر بترآورد
ضعیف کلسیم کربنات در این پتژوهش ممکتن استت
دامنتتۀ بستتیار کوتتتاه آن باشتتد کتته بتتا یافتتتههتتای
پژوهش ) Rossel et al (2006مطابقت دارد.
نتیجهگیری
این پژوهش بهمنظور بررسی توان روشهای نتوین
طیف سنجی در محدودة طیف گستترده (705-2055
نانومتر) برای تخمین ویژگیهای شیمیایی ختاک کته
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اندازهگیری آنها در آزمایشگاه زمانبر و پرهزینه استت،
صتتورت پتتذیرفت .پتت از ثبتتت دادههتتای طیفتتی و
میانگین گیری از آنهتا ،پتیشپتردازش هتای داده هتای
طیفی انجام گرفت .بهطتور کلتی بتا توجته بته طیتف
بازتابی همۀ خاکها بازتاب ختاک در محتدودة مرئتی،
اندک و در محدودة فروسرخ ،زیاد است .بتا توجته بته
نتایج بهدستآمده در طولمتوجهتای  8355 ،8955و
 2255نانومتر عوارض جذبی بارزی در طیفهتا دیتده
شد که این باندها به  OHآب آزاد در این طولموجهتا
مربوط میشود .ارزیتابی نتتایج نشتان داد کته از بتین
ویژگیهای ارزیابیشده با این روش ،مشخصههای ،pH
 ECو  OMنتایج رابل ربولی نشان دادنتد و بتهختوبی
تخمین زده شدند ،اما مشخصتۀ  CaCO3نتتایج رابتل
ربولی نشان نداد که یکی از دالیتل آن ،ممکتن استت
کم بودن  CaCO3در نمونههای خاک باشد .نتایج کلی
ایتتن پتتژوهش نشتتان داد کتته ایتتن روشهتتا بتتهختتوبی
میتوانند بترای بیشتتر ویژگتیهتای ختاک جانشتین
روشهای متعارف و سنتی شوند .نتتایج طیتفستنجی
نمونه های ختاک نشتان داد کته ایتن روش متیتوانتد
بیشتر ویژگیهای خاک را در حد رابل ربولی تخمتین
بزند .بهطور کلی با توجه به تغییرپذیری ویژگتیهتای
خاک از نظر مکانی و همچنین پرهزینه و ورتگیر بودن
روش های مرسوم آزمایشگاهی در تعیین ویژگتیهتای
خاک ،به نظر میرسد طیف سنجی مرئی -مادون ررمز
را می توان روش جانشین مناسبی دانست .نتتایج ایتن
پژوهش ،رابلیت استفاده در انواع مختلف خاک را دارد
و این مدلها را در خارج از جنگل نیز میتوان توستعه
داد و بهکار برد.
سپاسگزاری
از حمایتتت متتالی صتتندوش پژوهشتتگران و فنتتاوران
کشتتور (شتتمارة طتترح  )30555930در اجتترای ایتتن
تحقی  ،تشکر و ردردانی میشود.
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Abstract
Knowledge of soil chemical properties is important for understanding its engineering characteristics in
road construction. Reflectance spectrometry is a non-destructive, fast and environment friendly
method, but unfortunately no research has been conducted to use this tool to estimate the forest soil
characteristics in Iran. The present study was conducted to investigate the ability of VNIR
spectrometry to estimate some chemical properties including organic matter, CaCO3, pH and EC in the
forest soil. For this purpose, 45 soil samples were collected from Namkhaneh series in Kheyroud
Forest and those properties were measured by standard methods. The reflectance of sample was
measured in dark room using Fieldspec ASD spectroradiometer. PLSR (Partial Least Squares
Regression) method was used to predict soil properties in reflectance and first derivative mode. The
results of RPD shows that OM has a very good estimate in two modes of reflectance spectra and
derivative reflectance spectra (PRD>2) and pH, EC have acceptable estimate (1.4<RPD>2), but
CaCO3 has poor prediction in two modes of reflectance spectra and derivative reflectance spectra
(PRD<1.4). In general, based on the results of this study, spectrometry can be used to predict the
above-mentioned properties except CaCO3 as a fast and an acceptable method and this method can
simultaneously estimate several soil properties.
Keywords: Forestry soil, Spectrometry, Lime, Organic matter.
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