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تابعی ریاضی از متغیر (های) مستقل است .این روش در
مطالعات خاکشناسی جهت ایجاد توابع انتقالی بسیار
استفاده شده است .کروق و همکاران ( (Krogh et al.,
 2000در تحقیقی اهمیت رس در برآورد  CECرا با
استفاده از یک رابطه رگرسیونی نشان داد (Krogh et al.,
) .2000بل و ونکولن ) (Bell & Van Kulen, 1995در
تحقیقی با استفاده از روش رگرسیونی به پیریزی توابع
انتقالی برآورد  CECپرداختند (Bell & Van Kulen,
) 1995در این مطالعه ،ضریب تبیین مدل رگرسیونی
 0/96شد و رس تأثیرگذارترین ویژگی در مدل رگرسیونی
بود .هورن و همکاران ) (Horn et al., 2005ارتباط بین
CECو دو ویژگی درصد رس و ماده آلی را در یک رابطه
رگرسیونی نشان دادند .بیات و همکاران ( Bayat et al.,
 )2014به برآورد  CECخاک با استفاده از روش شبکه
عصبی-مصنوعی پرداختند .برای این منظور از اطالعات
 1662نمونه خاک مرکز برنج ایران استفاده شد .سه نوع
تابع انتقالی بر اساس بعد فرکتال اجزای بافت خاک توسعه
پیدا کرد .نتایج نشان داد که توابع انتقالی توسعهیافته بر
اساس بعد فرکتال کارآیی باالتری نسبت به توابع انتقالی
توسعهیافته بر اساس اجزای بافت خاک دارد .فوالدمند
) CEC (Fooladmand, 2008خاک را با استفاده از برخی
از ویژگیهای خاک تخمین زد .در این پژوهش  20نمونه
خاک از مناطق اطراف شهرستانهای مرودشت و فسا تهیه
و  CECو برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی اندازهگیری
شدند .نتایج نشان داد که همبستگی خطی با درصد شن
و همبستگیهای توانی با میانگین هندسی قطر ذرات،
درصدهای رس و سیلت بهترتیب مناسبترین حالتهای
برآورد  CECخاک بودند .مهربانیان و همکاران
) (Mehrbanian et al., 2010به بررسی کارایی توابع
انتقالی جهت تخمین  CECخاکهای آهکی و گچی
استان یزد پرداختند .در این مطالعه از اجزای بافت خاک
و ماده آلی در تخمین  CECاستفاده گردید .نتایج این
پژوهش نشان داد که روش رگرسیون چندگانه کارایی
خوبی در برآورد  CECخاک دارد .معماریانفرد و
بیگیهرچگانی ) (Memarin-fard & Beigi, 2010کارایی
توابع انتقالی رگرسیونی در پیشبینی  CECخاکهای
استان چهارمحال و بختیاری را ارزیابی کردند .در این
مطالعه ،توابع انتقالی برای پیشبینی  CECاز ویژگیهای
اساسی  200خاک مانند توزیع اندازه ذرات ،کربن آلی،

مقدمه
( Cation Exchange Capacity:

گنجایش تبادلی خاک
 )CECاز ویژگیهای مهم شیمیایی خاک که نقش
نشاندهنده وی؛گیهای شیمایی مانند سطح ویژه،
حاصلخیزی خاک و نگهداشت آب خاک است .از آنجائی-
که اندازهگیری  CECآزمایشگاه هزینهبر ،دشوار و زمانبر
است ،پژوهشگران در تالش برای برآورد این ویژگی با
استفاده از ویژگیهای زودیافت خاک به کمک توابع
انتقالی خاک ())Pedotransfer function (PTFs
هستند .(Shirani & Rafienejad, 2012; Bayat et al.,
) 2014توابع انتقالی خاک یکی از روشهای غیرمستقیم
برای برآورد ویژگیهای دریافت خاک است که بین
پارامترهای دریافت خاک و پارامترهای زودیافت خاک
مانند جرم ویژه ظاهری و درصد اجزای بافت خاک که
اندازهگیری آنها سریع ،آسان ،کمهزینه است ارتباط
برقرار میکند ) .(Abbasi et al., 2011بافت خاک یکی از
مهمترین ویژگیهای فیزیکی خاک میباشد که تا حد
زیادی تعیینکننده رفتار فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
خاک است .تجزیه مکانیکی بافت خاک شامل اندازهگیری
میزان سه بخش رس ،سیلت و شن و تعیین کالس بافت
با استفاده از مثلث بافت خاک است .بعد فرکتال از
شاخصهای بافتی ذرات خاک که قادر است شکاف بین
استفاده از مدلهای تجربی و تفسیر فیزیکی توزیع اندازه
ذرات را بیان میکند ) .(Huang & Ghang, 2005بعد
فرکتال اساساً با استفاده از دادههای کسر تجمعی ذرات-
قطر محاسبه میشود ). (Sepaskhah & Tafteh, 2013
اخیراً توابعی ارائهشده که در آنها از درصدهای اجزای
بافت خاک برای تخمین بعد فرکتال استفاده میشود .از
نمونههای آن میتوان به توابع هوانگ و ژانگ & (Huang
) Ghang, 2005و سپاسخواه و تفته & (Sepaskhah
) Tafteh, 2013اشاره کرد.روشهای مختلفی مانند روش-
های رگرسیونی ،شبکه عصبی-مصنوعی و منطقه فازی در
پیریزی توابع انتقالی استفاده شده است .رگرسیون یک
روش آماری برای بررسی و مدلسازی رابطهی بین
متغیرهاست .یکی از اهداف غالب بررسی آماری ،یافتن
روابطی است که به کمک آن بتوان اثر تغییرات یک یا
چند متغیر (متغیر مستقل) را بر متغیرهای دیگر (متغیر
وابسته) تخمین زد .روش رگرسیون خطی چندگانه روش
رایجی است که هدف از آن ،بیان متغیر وابسته به شکل
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درصد رطوبت اشباع و  pHتوسعه داده شد .نتایج نشان
داد که ماده آلی ،درصد رطوبت اشباع و درصد رس
بهعنوان ورودی در مدل رگرسیونی استفاده شد CEC .از
ویژگیهای بسیار مهم خاک بوده که میتواند معیاری از
حاصلخیزی ،بار منفی رس و به تعبیری دیگر مقادیر
بازهای تبادلی خاک باشد ،لذا برآورد این ویژگی خاک
بسیار حائز اهمیت است .توابع انتقالی زیادی تاکنون برای
برآورد این ویژگی خاک صورت گرفته است ولی مطالعات
اندکی در برآورد این ویژگی با استفاده از بعد فرکتال
اجزای بافت خاک صورت گرفته است .لذا هدف از این
مطالعه ( )1توسعه توابع انتقالی با استفاده از ویژگیهای
زودیافت خاک و ( )2مقایسه کارایی توابع ایجادشده با دو
تابع دیگر است.

()1


 Cl   Si  Sa 
D  3  0.118  Ln 


 100   100 


که در آن  ،Dبعد فرکتال  ،clدرصد رس Si ،درصد سیلت
و  Saدرصد شن است .تابع رگرسیونی توسعهیافته با دو
تابع انتقالی رگرسیونی رابطه  2و  3در برآورد CEC
مقایسه میشود.
(CEC=0.301 Clay + 1.09OM (breeuwmsa. )2
)1986

()3

CEC=6.49+0.1Clay+0.34OM (Bell & Van
)Kullen 1995

که در این معادالت ،OM ،درصد ماده آلی و ،Clayدرصد
رس است.
ارزیابی کارایی مدلها

جهت ارزیابی کارایی مدلهای رگرسیونی از خطوط ،1:1
معیارهای ضریب تعیین ( ،)R2میانگین خطا (،)ME
میانگین مربعات خطا ( )RMSEو نسبت میانگین هندسی
خطا ( )GMERاستفاده شد .ضریب تبیین از نرمافزار
 STATISTICAاستخراج و آمارههای دیگر از رابطههای
5 ،4و  6به دست آمدند:

مواد و روشها
در این مطالعه از دادههای  106نمونه خاک بانک اطالعاتی
 UNSODA1استفاده شد .دادههای بانک اطالعاتی
 UNSODAدامنه گستردهای از خاکها با ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی مختلف را در برگرفته است .لذا استفاده
از این بانک داده در بسیاری از مناطق دنیا قابل کاربرد
است .این بانک اطالعاتی شامل دادههای هیدرولیکی و
توزیع اندازه ذرات ،ماده آلی و  CECاست .دادهها به دو
دسته  81تایی و  25تایی تقسیم شدند .دستهی  81تایی
و  21تایی به ترتیب برای صحت سنجی مدل رگرسیونی
و اعتبارسنجی مدل رگرسیونی استفاده شدند .دادههای
دسته دوم طوری انتخاب شدند که دارای توزیع بافتی
یکسانی با دادههای دستهی اول باشند .دو نوع تابع انتقالی
در برآورد  CECدر نظر گرفته شد .در نوع اول از ویژگی-
های زودیافت خاک شامل اجزای بافت خاک ،ماده آلی و
چگالی ظاهری استفاده شد .در تابع دوم عالوه بر ویژگی-
های زودیافت از بعد فرکتال اجزای بافت خاک نیز استفاده
شد .جهت پیریزی توابع در ابتدا نرمالیته دادهها بررسی
شد .همبستگی چندگانه دادهها با استفاده از شاخص تورم
واریانس بررسی شد و ویژگیهایی که مقادیر تورم واریانس
بیشتر از  5داشتند در توسعه تابع انتقالی استفاده نشدند.
جهت تعیین دادههای پرت از معیار دو برابر انحراف معیار
استفاده شد .بعد فرکتال اجزای بافت خاک با استفاده از
رابطه ( 1سپاسخواه و تفته )2013 ،برآورد شد.

()4

]ME=Σ[(Pi-Oi)/n

()5

)RMSE=√(Σ[(Pi-Oi)2]/n

()6

])GMER= exp [Σln (Pi /Oi

که در آنها  :Piمقادیر برآورد شده  :Oi ،CECمقادیر
اندازهگیری شده  :n ،CECتعداد نمونهها است
) .(Wagneret al., 2001مقایسه میانگین پارامترها در
مجموعه دادههای صحت و اعتبارسنجی با آزمون  tو در
سطح  5درصد انجام شد .کلیه محاسبات آماری در محیط
نرمافزار  STATISTICA 8.0انجام گرفت.
نتایج و بحث
شکل  1توزیع بافت نمونههای خاک در مثلث بافت خاک
را نشان میدهد .نمونههای خاک در  11کالس از 12
بافت کالس  USDAقرار دارند (شکل  .)1هیچ نمونهای
در کالس رسی شنی ( )SaCقرار نداشت .توزیع دو دسته
نمونههای دادههای صحت و اعتبارسنجی در کالسهای
بافتی مشابه بود (شکل  .)1خالصه آماری بافت ،ماده آلی،
چگالی ظاهری و  CECنمونههای خاک در جدول  1آمده
است.

1- The unsaturated soil hydraulic database
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شکل  - 1توزیع بافت خاک .دایرههای توخالی و توپر به ترتیب دادههای صحتسنجی و دادههای اعتبارسنجی هستند.

Figure 1. Distribution of soil texture. Hollow and solid circles are calibration and validation datasets,
respectively.

دادههای صحتسنجی مقدار چگالی ظاهری خاکها از
 1/02تا  1/76گرم بر سانتیمتر متغیر است .میانگین
مقدار ماده آلی  0/70درصد و از  0/08تا  7/70درصد
متغیر است .میانگین  16/5CECو از حداقل  0/7تا
حداکثر  40/3میلیاکیواالن در  100گرم در مجموعه
دادههای صحتسنجی متغیر است (جدول  .)1اگرچه
سعی شده است که خالصهی آماری دو مجموعه داده به
هم نزدیک باشند وجود اندکی تفاوت ،حتی اگر معنیدار
نباشد ،برای هر متغیر در بین دو مجموعه داده طبیعی
است .حداقل مقدار  Dبرابر  2/34و حداکثر آن  2/9بود.
در این دادهها ،طبق معمول ،مقادیر کم  Dدر بافتهای
شنی و مقادیر بزرگ  Dدر بافتهای رسی دیده شد.

بر اساس آزمون کولموگرف-اسمیرنف همه ویژگیهای
خاک نرمال بودند .میانگین اجزای بافت ،چگالی ظاهری،
ماده آلی pH ،و  CECدر دو مجموعه دادههای صحت و
اعتبار سنجی تفاوت معنیداری باهم ندارند (.)p<0/05
مقدار میانگین و میانه متغیرها نزدیک به هم بوده حاکی
از نرمال بودن توزیع دادهها است (جدول  .)1در دادههای
صحتسنجی شن با میانگین  %45/6بیشترین و رس با
میانگین  %18/3کمترین مقدار را در اجزای بافت خاک
دارد (شکل  ،1جدول  .)1همینطور ،بیشینهی رس %58
است درحالیکه بیشینهی شن به  %89هم میرسد
(جدول  .)1بنابراین تعدادی از نمونههای خاک در کالس
سبک :شنی ( )Sو شنیلومی ( )LSقرار داشتند .در

جدول  -1خالصه آماری  CECو برخی از خصوصیات دیگر خاک )A( .و ( )Bبه ترتیب دادههای صحتسنجی و اعتبار سنجی خاک
 UNSODAمیباشند
Table 2. Statistical summary of CEC and some other soil properties.(A) and (B) are calibration validation
datasets for UNSODA soils
Standard
Maximum
Mean
Median
Minimum
deviation
Properties
Unit
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Clay
%
18.3 a 15.8a
15.0 15.9
1.2
2.0
58.3 63.1
14.0
10.1
Sand
%
45.6 a 47.2a
41.3 49.0
4.0
4.0
89.8 86.0
29.6
28.9
Silt
%
40.5a 38.4a
38.2 39.5
4.3
3.9
85.5 70.1
21.2
23.3
pH
―
5.7
5.5
5.8
5.6
3.3
3.2
8.3
8.1
2.2
2.3
BD
g m-3
1.40a 1.46a
1.45 1.49
1.02 1.07
7.76 1.69
0.18
0.14
OM
%
0.70a 0.81a
0.75 0.78
0.08 0.08
7.70 7.50
1.5
2.1
Fractal
―
2.66 a 2.65 a
2.67 2.68
2.34 2.42
2.90 2.85
0.12
0.11
Dimension
Cmol
CEC
16.5a 20.4a
16.6 23.3
0.7
0.7
40.3 37.6
9.4
9.9
+Kg-1
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همبستگی  CECبا پارامترهای اجزای بافت خاک ،چگالی
ظاهری ،ماده آلی و  pHخاکهای  UNSODAدر جدول
 2آمده است .نتایج نشان داد که  CECبا ماده آلی
( ،)r=0/70درصد رس ( )r=0/59همبستگی مستقیم و با
درصد شن ( )r=-0/35و چگالی ظاهری ()r=-0/41
همبستگی معکوس معنیداری دارد (جدول  CEC .)2با
دیگر پارامترها ( pHو درصد سیلت) رابطهی معنیداری
نداشت .در پژوهش همبستگی باالتر درصد رس
( )r=0/92با  CECرا نسبت به همبستگی  CECبا ماده
آلی ( )r=0/56گزارش شده است .(Keshavarzi et al.,
) 2011در پژوهش دیگر نیز همبستگی قوی  CECبا
درصد رس نسبت به ماده آلی گزارش شد & (Shirani
) .Rafienejad, 2012همبستگی منفی بین درصد شن و
 CECبه این دلیل است که با افزایش شن ذراتی که دارای

Parameter
CEC
Bd
OM
pH
Clay
Silt
Sand
D-Fractal

توانایی ایجاد بار منفی هستند کاهش مییابد .افزایش
چگالی ظاهری درنتیجه افزایش مقدار اجزای شن است،
لذا چنانچه گفته شد با افزایش شن توانایی ایجاد و
نگهداشت بار منفی و درنتیجه  CECکاهش مییابد .در
پژوهش معماریانفر و بیگیهرچگانی نیز بین  CECبا ماده
آلی و درصد رس رابطهی مستقیم و با درصد شن رابطهی
معکوس معنیداری وجود داشت ( & (Memarin fard
 .Beigi, 2010میرزاخانی و همکاران نیز بین  CECبا
درصد رس و ماده آلی همبستگی خوبی مشاهده کردند
( .)Mirzakhani et al., 2005بین درصد شن با دیگر
اجزای بافت خاک (درصدهای سیلت و رس) رابطهی
منفی معنیداری وجود داشت که با پژوهش معماریانفر
و بیگیهرچگانی همخوانی دارد & . (Memarin fard
)Beigi, 2010

جدول  -2ضرایب همبستگی  CECبا برخی از ویژگیهای خاک خاک
Table 2. Correlation coefficient CEC and some soil properties
Clay
pH
OM
Bd
CEC
1.00
1.00
*-0.41
1.00
*-0.57
*0.70
1.00
0.09
0.15
0.13
1.00
0.20
*0.45
-0.12
*0.59
0.19
0.03
0.02
0.08
0.14
*-0.49
0.15
-0.21
-0.03
*-0.35
*0.91
0.12
*0.38
-0.13
*0.58

Silt

Sand

1.00
*-0.88
-0.16

1.00
*-0.53

*Shows a significant level of 5%

فرکتال و ضریب ماده آلی در سطح  %5معنیدار شدند،
لذا مدل نهایی برآورد  CECبه شکل معادالت  7و 8
توسعه یافت:

توسعه تابع رگرسیونی خطی برآورد CEC

جهت ایجاد تابع رگرسیونی خطی برآورد  ،CECبراساس
جدول  2پارامترهایی که همبستگی مثبتی با CEC
داشتند وارد مدل شدند .در رگرسیون چندگانه خطی
اگر بین متغیرهای مستقل وابستگی خطی قوی مشاهده

CEC=2.41+0.2 Clay+ 0.85 OM P< 0.001 )7
CEC= 4.158+ 3.156 OM P<0.001
)8

شود ،همراستایی 1چندگانه به وجود میآید .از میان
متغیرهای مستقل بین درصدهای شن و سیلت همبستگی
قوی ( )r =0/88وجود داشت که احتمال همراستایی
چندگانه را ایجاد میکرد ولی چون درصد سیلت با CEC
رابطهی معنیداری نداشت ،این متغیر در ایجاد تابع
انتقالی وارد مدل نشد ،لذا احتمال همراستایی چندگانه
در ایجاد تابع رگرسیونی وجود نداشت .از میان ضرایب
پارامترهای ورودی مدل رگرسیونی ،تنها ضرایب بعد

که در این معادالت  Dبعد فرکتال OM ،ماده آلی (درصد)
و  Clayدرصد رس هستند .چنانچه از رابطه سپاسخواه و
تفته ) (Sepaskhah & Tafteh, 2013مشخص است بعد
فرکتال تحت تأثیر درصد رس خاک قرار دارد و اثرات توأم
اجزای بافت خاک و عمدتاً ذرات رس خاک را نشان می-
دهد .در بین ذرات معدنی خاک ،ذرات رس بیشترین
ظرفیت تبادل کاتیونی را دارا هستند .همچنین مواد نیز
دارای ظرفیت تبادل کاتیونی باالیی میباشند .ذرات رس

1 - Multiple alignment
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آمارههای ارزیابی  ME ،RMSE ،R2و  GMERروشهای
رگرسیونی خطی (مدل پیشنهادی ،مدل بروسما و
همکاران و بل و ونکولن) در برآورد  CECدر دادههای
صحتسنجی خاکهای  UNSODAدر جدول  3آمده
است .از بین سه روش رگرسیونی خطی ،مدل پیشنهادی
مقدار  R2باالتری نسبت به مدلهای بل و ونکولن (Bell
) & Van Kulen, 1995و بروسما و همکاران
) (Breeuwsma, 1986دارد ولی تفاوت زیادی بین مدل
بل و ونکولن ) (Bell & Van Kulen, 1995و بروسما و
همکاران ) (Breeuwsma, 1986وجود ندارد (جدول .)3
آمارهی  RMSEخطا را نشان میدهد .مقدار  RMSEدر
حالت بهینه یا حالتیکه مقادیر برآورد شده و اندازهگیری
شده مساوی باشند صفر است.
هر اندازه مقدار  RMSEکوچکتر باشد تخمین از صحت
بیشتری برخوردار است .بر اساس آماره  RMSEروش
رگرسیون خطی پیشنهادی فرکتالی کمترین خطا ( meq
 )RMSE =5/3 100-1gرا نسبت به سه روش رگرسیونی
خطی دیگر دارد .شکل  3نیز مبین خطای کمتر روش
رگرسیون خطی پیشنهادی نسبت به روشهای
رگرسیونی خطی بل و ونکولن (Bell & Van Kulen,
) 1995و بروسما و همکاران ) (Breeuwsma, 1986است
(مقدار  CECتخمین زده شده به مقدار اندازهگیری شده
نزدیک بوده و پراکندگی حول خط  1:1بیشتر است).
آماره  MEنشاندهنده وجود اریبی است (Abbasi et al.,
) .2011مقادیر مثبت آن تخمین بیش از مقدار واقعی و
مقادیر منفی آن تخمین کمتر از مقدار واقعی را نشان
میدهد .هر اندازه آماره  MEبه صفر نزدیکتر باشد
تخمین از اریبی کمتری برخوردار است (Abbasi et al,
) .2011روشهای رگرسیونی خطی کمبرآوردی در
تخمین  CECرا داشت .مدل بروسما و همکاران
) (Breeuwsma, 1986و مدل بل و ونکولن (Bell & Van
) Kulen, 1995کمبرآوردی شدیدی را نشان میداد (در
شکل  2کمبرآوردی این دو مدل رگرسیونی خطی در
برآورد  CECبهطور وضوح مشخص است) .مقدار آماره
 GMERبرابر  1نشاندهنده تطابق دقیق مقدار تخمین-
زده شده و مشاهدهشده میباشد .مقدار  GMERکمتر از
 1داللت بر کمبرآوردی و  GMERبیشتر از  1داللت بر
بیشبرآوردی مدل دارد ) .(Abbasi et al., 2011بر اساس
این آماره در دادههای صحتسنجی روشهای رگرسیونی

به دلیل داشتن سطح ویژهی باال ،دارای مکانهای
بیشتری برای تبادل کاتیونها میباشند .بنابراین بسته به
نوع رس که دارای بار منفی متفاوت هستند ،ظرفیت
تبادل کاتیونی رسهای مختلف ،متفاوت است .ماده آلی
نیز به دلیل سطح ویژهی باال و داشتن گروههای عامل
آنیونی به مقدار زیاد ،مکان مناسبی برای جذب و تبادل
کاتیونها میباشد ) .(Krogh et al., 2000هورن و
همکاران ) (Horn et al., 2005نیز از یک تابع انتقالی با
متغیرهای ورودی درصد رس و ماده آلی بهصورت رابطه
 9در برآورد  CECاستفاده کردند.
CEC=a0+a1OC+a2 Clay
() 9
در مطالعه کروق و همکاران ) .(Krogh et al., 2000در
پیشبینی  CECخاکهای دانمارک بهوسیله روش
رگرسیون چند متغیره %90 ،از تغییرات در مقادیر CEC
با استفاده از مقدار رس و مواد آلی بهعنوان متغیرهای
وابسته توجیه شد .در پژوهش شیرانی و رفیعنژاد
) (Shirani & Rafienejad, 2012نیز تنها ضرایب
متغیرهای درصد رس و ماده آلی معنیدار شد ،اگرچه اثر
درصد شن بر  CECبهصورت کاهشی بود با این حال در
مدل رگرسیونی این اثرات معنیدار نشد.
صحت سنجی مدلهای رگرسیونی

شکل  2نمودار خطوط  1:1مقادیر اندازهگیری شده در
برابر مقادیر تخمین زده شده  CECتوسط روشهای مدل
رگرسیونی پیشنهادی .پیشنهادی فرکتالی ،مدل بروسما
و همکاران ) (Breeuwsma, 1986و مدل بل و ونکولن
) (Bell & Van Kulen, 1995در دادههای صحتسنجی
خاکهای  UNSODAرا نشان میدهد .بر اساس شکل ،2
تابع انتقالی پیشنهادی فرکتالی نسبت به توابع بروسما و
همکاران ) ،(Breeuwsma, 1986مدل بل و ونکولن (Bell
) & Van Kulen, 1995و مدل رگرسیونی کارایی بیشتری
دارد .توابع بروسما و همکاران ) (Breeuwsma, 1986و بل
و ونکولن ) (Bell & Van Kulen, 1995کمبرآوردی زیادی
را نشان میدهد (پراکنش بیشتر دادهها در زیر خط 1:1
قرار دارد؛ شکل  .)2دلیل این کمبرآوردی را میتوان به
ضریب بسیار کمتر ماده آلی در مدلهای بروسما و
همکاران ) (Breeuwsma, 1986و بل و ونکولن & (Bell
) Van Kulen, 1995نسبت به مدل پیشنهادی این
پژوهش مربوط دانست.
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خطی کمبرآوردی را در برآورد  CECنشان میدهد
(جدول  .)3بر اساس آمارهی  GMERنیز دو مدل بروسما
و همکاران ) (Breeuwsma, 1986و مدل بل و ونکولن
) (Bell & Van Kulen, 1995کمبرآوردی بسیار زیادی را
نشان میداد .بهطورکلی بر اساس آمارهها روش رگرسیون
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) & Van Kulen, 1995و بروسما و همکاران
) (Breeuwsma, 1986در برآورد  CECدارد.
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شکل  -2خطوط  1:1مقادیر اندازهگیری شده در برابر مقادیر تخمین زده شده  CECتوسط روشهای رگرسیونی خطی (مدل
پیشنهادی ،مدل بروسما و همکاران و بل و ونکولن) در دادههای صحت سنجی
Figure 2. 1:1 lines of measured values versus predicted values for CEC estimation using linear regression
methods (The proposed model, Breeuwsma et al and Bell $ Van Kulen) in calibration dataset.
RMSE
ME
Regression model
R2
GMER
)(meq100-1g
)(meq100-1g
The Fractal proposed linear model
0.68
5.3
-0.004
1.11
The proposed linear model
0.61
6.2
0.01
1.12
Bell & Van Kulen model
0.51
11.2
-7.5
0.69
Breeuwsma Et al model
0.52
11.1
-8.7
0.50

بروسما و همکاران) در دادههای اعتبارسنجی در شکل 3
آمده است .در دادههای اعتبار سنجی نیز همانند دادههای
صحت سنجی روش رگرسیون خطی پیشنهادی در برآورد
 CECکارایی بیشتری نسبت به روشهای رگرسیونی

اعتبار سنجی مدهای رگرسیونی

نمودار خطوط  1:1مقادیر  CECتخمینزده شده در برابر
مقادیر اندازهگیری شده با روشهای رگرسیون خطی
(مدل رگرسیونی پیشنهادی ،مدل بل و ونکولن و مدل
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خطی مدل بل و ونکولن و مدل بروسما و همکاران دارد.
مدلهای بروسما و همکاران ) (Breeuwsma, 1986و بل
و همکاران ) (Bell & Van Kulen, 1995در دادههای
اعتبارسنجی همانند دادههای صحت سنجی کمبرآوردی
شدیدی را نشان میدهد (شکل  .)3جدول  4آمارههای
ارزیابی  ME ،RMSE ،R2و  GMERروشهای رگرسیونی
خطی (مدلهای توسعهیافته فرکتالی و پیشنهادی ،مدل
بروسما و همکاران و بل و ونکولن) در برآورد  CECدر
دادههای اعتبارسنجی را نشان میدهد .در دادههای
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اعتبارسنجی نیز مشابه با دادههای صحتسنجی
رگرسیون خطی پیشنهادی در برآورد  CECبر اساس
آمارهها کارایی باالتری نسبت به مدل بل و ونکولن (Bell
) & Van Kulen, 1995و مدل بروسما و همکاران
) (Breeuwsma, 1986دارد .مدل پیشنهادی در دادههای
اعتبارسنجی نسبت به دادههای صحتسنجی مقدار R2
پایینتر و  RMSEبیشتری دارد.

)Observed CEC (meq 100-1g

)Observed CEC (meq 100-1g

شکل  -3خطوط  1:1مقادیر اندازهگیری شده در برابر مقادیر تخمین زده شده  CECتوسط روشهای رگرسیونی خطی (مدل
پیشنهادی ،مدل بروسما و همکاران و بل و ونکولن) در دادههای اعتبار سنجی
Figure 3. 1:1 lines of measured values versus predicted values for CEC estimation using linear regression methods (The
proposed model, Breeuwsma et al and Bell $ Van Kulen) in validation dataset.

جدول -4آمارههای ارزیابی  ME ،RMSE ،R2و  GMERروشهای رگرسیونی خطی در دادههای اعتبار سنجی
Table 4. Evaluation statistics of R2, RMSE, ME and GMER for Linear regression methods in validation dataset
RMSE
Regression model
R2
)ME (meq100-1g
GMER
)(meq100-1g
The Fractal proposed linear
0.59
5.4
-0.054
1.09
model
The proposed linear model
0.54
6.4
0.068
1.13
Bell and Van Kulen model
0.53
14.2
-11.7
0.57
Breeuwsma Et al model
0.52
13.3
-11.5
0.50

اریبی بیشتری (بیشبرآوردی) دارد (جدولهای  3و  .)4بر
اساس آمارهها ،مدل رگرسیون خطی پیشنهادی نسبت به

همچنین بر اساس آمارههای  MEو  GMERمدل پیشنهادی
در دادههای اعتبارسنجی بر خالف دادههای صحت سنجی
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این مطالعه نشان داد با توجه به اینکه بیشتر ویژگیهای
 بودند با اینCEC زودیافت خاک دارای همبستگی خوبی با
حال تنها ضرایب متغیرهای ماده آلی و بعد فرکتال معنیدار
.شده و مدل رگرسیونی بر اساس این دو پارامتر توسعه یافت
 داشتندCEC درصد رس و ماده آلی بیشترین همبستگی را با
لذا معنیدار شدن بعد فرکتال با توجه به ارتباط این پارامتر
 همچنین بر.با درصد رس بسیار منطقی و قابل توجیه است
اساس آمارههای ارزیابی مدل رگرسیونی پیشنهادی با
استفاده از بعد فرکتال نسبت به توابع ارائهشده پیشنهادی
بدون در نظر گرفتن بعد فرکتال و نیز ارائهشده توسط بل و
ونکولن و بروسما و همکاران دارای کارایی باالتری بوده و با
 با توجه به کارایی.دقت و صحت بیشتری پیشبینی میکند
مناسب و خوب تابع پیشنهادی بر اساس بعد فرکتال میتوان
بیان داشت استفاده از بعد فرکتال بهعنوان پارامتری که اثرات
توأم همه اجزای بافت خاک را نشان میدهد بسیار کارآمد و

( وBell & Van Kulen, 1995) مدلهای بل و ونکولن
( کارایی باالتریBreeuwsma, 1986) بروسما و همکاران
،)R2 =0/59(  مقدار باالتر ضریب تعیین.)4 دارد (جدول
) کارایی بهتر وRMSE =5/4 meq 100-1g( خطای پایینتر
تخمینهای صحیحتر مدل رگرسیونی پیشنهادی را نسبت به
( وBell & Van Kulen, 1995) مدلهای بل و ونکولن
( را نشان میدهدBreeuwsma, 1986) بروسما و همکاران
(Bell & Van Kulen,  مدلهای بل و ونکولن.)4 (جدول
( بر اساسBreeuwsma, 1986)  و بروسما و همکاران1995)
 در دادههای اعتبارسنجی همانندGMER  وME آمارههای
دادههای صحت سنجی کمبرآوردی شدید این دو مدل را در
.)4  شکل،4  نشان میدهد (جدولCEC برآورد

.روشی نوین است
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Abstract
Cation exchange capacity (CEC) is one of the most important soil properties. This property can
describe many of soil properties such as soil fertility, specific area and soil water content. Whereas
measuring this property is expensive, time-consuming and laboratory tools needed, hence, prediction
of CEC using pedotransfer function (PTF) and soil easily properties is very important in soil science
studies. So, the objective of the present study was to develop regression pedotransfer functions to
predict the CEC using fractal dimension of soil particles. Consequently, 106 soil samples of
UNSODA dataset were used. Fractal dimension of soil particle size was calculated and then was used
to develop a PTF to predict the soil CEC. Performance of suggested fractal regression was compared
the existed functions that use other soil properties as input. Results showed that between all soil
easily properties only fractal dimension, % clay and organic matter had a significant coefficient.
Suggested fractal regression model (R2= 0.62, RMSE= 5.3 and ME= 0.004) and validation (R2= 0.59,
RMSE= 5.4 and ME= 0.054) had a better performance that other functions including suggested
function, Bell and Vankulen. With considering of good performance of the suggested fractal
function, applying fractal dimension that shows effects of soil texture with a number is approved.
Keywords: Fertility, Soil texture, Transfer function, Readily available soil properties
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