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تحقیقات کاربردی خاک

توزیع مکانی کیفیت خاک در اراضی زراعی منطقه ساوجبالغ استان البرز
رسول میرخانی ،1علیرضا واعظی ،* 2حامد رضایی
(تاریخ دریافت1399/4/29 :
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تاریخ پذیرش)1399/8/14:

چکیده
آﮔاﻫﻲ از تﻮزیﻊ ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک ،از ﻣﻬﻢتریﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋات در شﻨاﺳایﻲ ،برﻧاﻣﻪریﺰی ،ﻣدیریت و بﻬرهبرداری از ﻣﻨابﻊ خاک
اﺳت .در ایﻦ ﻣطالعﻪ ،ﻧمﻮﻧﻪﻫای خاک ﺳطحﻲ ( 0-30ﺳاﻧتﻲﻣتر) از  50کشتﺰار ( )1650 m × 1650 mدر ﻣﻨطقﻪ ﺳاوجبالغ
ا ﺳتان البرز بردا شت ﮔردید و ویژﮔﻲﻫای فیﺰیﻜﻲ ،شیمیایﻲ و زی ستﻲ خاک اﻧدازهﮔیری شد .کل ﻣتغیرﻫای ﻣؤثر بر کیفیت
خاک اﺳتخراج ،و کمتریﻦ ﻣتغیرﻫا با اﺳتفاده از روش تجﺰیﻪ ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ ( )PCAاﻧتخاب شدﻧد .ﻣعیارﻫای کیفیت خاک
شاااﻣل کیفیت تجمعﻲ وزﻧﻲ ( )SQIwو تجمعﻲ ﺳاااده ( )SQIaو شاااخک کیفیت ﻧمﻮرو ( )NQIبا اﺳااتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا
( )TDSو کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫا ( )MDSتعییﻦ شدﻧد .تغییرات ﻣﻜاﻧﻲ شاخکﻫای کیفیت با اﺳتفاده از روش زﻣیﻦآﻣار تحلیل و
تﻮزیﻊ ﻣﻜاﻧﻲ آﻧﻬا با اﺳاااتفاده از روش کریجیﻨع ﻣعمﻮلﻲ تعییﻦ شاااد .ﻧتای ﻧشاااان داد کﻪ بﻬتریﻦ ﻣدر برازش یافتﻪ برای
شاخک  NQIبا اﺳتفاده از کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫا ﻣدر ﮔﻮﺳﻲ ( ،)R2=0/93و برای بقیﻪ شاخکﻫا با اﺳتفاده از کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫا
و کل ویژﮔﻲﻫا ،ﻣدر ﻧمایﻲ ( )R2=0/79-0/99بﻮد .ﻫمچﻨیﻦ ،داﻣﻨﻪ تغییرات ﻣﻜاﻧﻲ برای شاااخکﻫای  SQIW ،،SQIaو NQI
بﻪ ترتیب  2/7-3/65 ، 6-6/2و  4/5-7/2کیلﻮﻣتر بﻮد .شاااخک  NQIبا اﺳااتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا ،دقت باالتری بر اﺳااا
آﻣارهﻫای  R2برابر با  0/85و ریشااﻪ ﻣیاﻧنیﻦ ﻣربعات خطای ﻧرﻣار شااده ( )NRMSE=0/01برای تﻬیﻪ ﻧقشااﻪ کیفیت خاک
دا شت .ق سمت و ﺳیعﻲ از ﻣﻨطقﻪ کیفیت باال دا شت (کال  )IIو ﻣﻨاطقﻲ ﻣحدود کیفیت ﻣتﻮ ﺳط (کال  )IIIو ب سیار باال
(کال  )Iدا شتﻨد .شاخکﻫای کیفیت در ﻣﻨطقﻪ واب ستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ ﻣتﻮ ﺳطﻲ دا شتﻨد ( .)0/31-0/70با تﻮجﻪ بﻪ پاییﻦ بﻮدن
ﻣاده آلﻲ و پایداری ﺳاختمان خاک ﻣﻨطقﻪ ،با اﻧتخاب روش ﻣدیریتﻲ ﻣﻨا ﺳب ﻣاﻧﻨد افﺰودن ﻣاده آلﻲ و ﺳی ستﻢ خاکورزی
حفاظتﻲ ،ﻣﻲتﻮان کیفیت خاک را باال برد.
واژههای کلیدی :تجﺰیﻪ ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ ،تغییرات ﻣﻜاﻧﻲ ،شاخک کیفیت خاک ،وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ ،کمتریﻦ تعداد دادهﻫا
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 -1داﻧشجﻮی دکتری ﮔروه ﻣﻬﻨدﺳﻲ ﻋلﻮم خاک ،داﻧشﻜده کشاورزی ،داﻧشناه زﻧجان ،زﻧجان ،ایران و ﻋضﻮ ﻫیئت ﻋلمﻲ ﻣؤﺳسﻪ تحقیقات خاک و آب ،ﺳازﻣان
تحقیقات ،آﻣﻮزش و تروی کشاورزی ،کرج ،ایران
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تﻮزیﻊ ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک در اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣﻨطقﻪ ﺳاوجبالغ اﺳتان البرز

خاک تعییﻦ کردهاﻧد .ﻫمچﻨیﻦ ،پژوﻫشنران تعداد
ﻣحدودتری از ویژﮔﻲﻫایﻲ خاک را کﻪ ﻧمایﻨده بﻬتری از
کیفیت خاک بﻮدﻧد ،بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣجمﻮﻋﻪ کمتریﻦ ویژﮔﻲ-
ﻫای ﻣﻮثر بر کیفیت خاک پیشﻨﻬاد کردهاﻧد ( Shahab,
 .)1390برای ﻣثار ،لﻲ و ﻫمﻜاران (  )Li et al., 2013بﻪ
ارزیابﻲ کیفیت خاک شالیﺰارﻫای شﻬرﺳتان یجیﻨع در
اﺳتان جیاﻧنشﻲ چیﻦ پرداختﻨد .در ایﻦ پژوﻫش ویژﮔﻲ-
ﻫای فیﺰیﻜﻲ و شیمیایﻲ خاک را تعییﻦ و با روش تجﺰیﻪ
ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ ) (PCAﻣﻮاد آلﻲ خاک ،ﻧیتروژن ،فسفر
و پتاﺳیﻢ قابلدﺳتر و درصد شﻦ را بﻪ ﻋﻨﻮان حداقل
ﻣجمﻮﻋﻪ دادهﻫا تعییﻦ و شاخک کیفیت تجمعﻲ وزﻧﻲ
)(SQIWﻣحاﺳبﻪ کردﻧد .ﻧتای حاصلﻪ ﻫمبستنﻲ ﻣعﻨﻲ-
داری ( )p>0/01بیﻦ شاخک کیفیت خاک و ﻋملﻜرد برﻧ
ﻧشان داد ( .)r=0/41رحماﻧﻲپﻮر و ﻫمﻜاران
( )Rahmanipour et al., 2014با پژوﻫشﻲ در اﺳتان
قﺰویﻦ ﻧشان دادﻧد کﻪ برای تﻬیﻪ ﻧقشﻪ کیفیت خاک ،ﻣدر
شاخک کیفیت تجمعﻲ ( )r= 0/34بﻬتر از ﻣدر شاخک
کیفیت ﻧمﻮرو ( )r=0/23و اﺳتفاده از کمتریﻦ دادهﻫا
ﻣﻨاﺳبتر از اﺳتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا بﻮد .ﺳاﻧچﺰ -ﻧاوارو و
ﻫمﻜاران ( )Sánchez-Navarro et al., 2015در اﺳتان
ﻣﻮرﺳیا 1در جﻨﻮب غرب اﺳپاﻧیا با اﺳتفاده از روش
کریجیﻨع ،ﻧقشﻪ شاخک کیفیت ﻧرﻣارشده ) (QINرا با
اﺳتفاده از کمتریﻦ دادهﻫا ارائﻪ دادﻧد و ﻧشان دادﻧد کﻪ
 19 ،15 ،32 ،12و  22درصد از ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ بﻪ-
ترتیب دارای کیفیت بسیار باال ،باال ،ﻣتﻮﺳط ،پاییﻦ و
خیلﻲ پاییﻦ بﻮد .رﻧجبر و ﻫمﻜاران ( Ranjbar et al.,
 )2016با بررﺳﻲ شاخکﻫای کیفیت خاک در کشتﺰارﻫای
زﻋفران کاری ﻣﻨطقﻪ قائﻦ خراﺳان جﻨﻮبﻲ ،ﻧشان دادﻧد کﻪ
شاخک کیفیت تجمعﻲ ( )SQIبا اﺳتفاده از ﻣجمﻮﻋﻪ کل
دادهﻫا ( )r=0/44ﻣﻨاﺳبتر از شاخک کیفیت ﻧمﻮرو اﺳت.
ﻧبﻲ اللﻬﻲ و ﻫمﻜاران ( )Nabiollahi et al., 2017تغییرات
ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک را در اراﺿﻲ شﻮر در اﺳتان کردﺳتان
بررﺳﻲ کردﻧد و ﻧشان دادﻧد کﻪ ارزیابﻲ کیفیت خاک با
اﺳتفاده از شاخک کیفیت خاک تجمعﻲ وزﻧﻲ ()SQIw
( )R2 = 0/82بﻬتر از روش اﺳتفاده از کیفیت خاک
تجمعﻲ ﺳاده ( )R2 = 0/78( )SQIaو شاخک کیفیت
خاک ﻧمﻮرو ( )R2 = 0/74( )SQInاﺳت .با ایﻦ روش بﻪ
ترتیب  59 ،28و  10درصد ﻣﻨطقﻪ دارای کیفیت خﻮب،

مقدمه
کیفیت خاک ابﺰاری ﻣﻨاﺳب برای ﻣدیران کشاورزی،
داﻧشمﻨدان و ﺳیاﺳتﮔذاران جﻬت اﻧتخاب روشﻫای
ﻣدیریتﻲ ﻣﻨاﺳب بﻪ ﻣﻨظﻮر حفظ اراﺿﻲ و کیفیت و کمیت
ﻣحصﻮر اﺳت .بﻬبﻮد کیفیت خاک ،حفظ ﻋملﻜرد باال و
ﻣحیط زیست ،از اﻫداف اصلﻲ در ارزیابﻲ کیفیت خاک
ﻣﻲباشﻨد ( .)Moulood & Darwesh, 2020آﮔاﻫﻲ از
وﺿعیت کیفیت فیﺰیﻜﻲ ،شیمیایﻲ و زیستﻲ خاک در
کشاورزی و ﻧحﻮه تﻮزیﻊ آن بﻪ دلیل ﻣاﻫیت تغییرپذیری
ﻣﻜاﻧﻲ باال حتﻲ در فﻮاصل کﻢ در چنﻮﻧنﻲ ﻣصرف ﻧﻬادهﻫا
و دﺳتیابﻲ بﻪ ﻣدیریت جاﻣﻊ کشاورزی و بﻬرهوری
اقتصادی از اﻫمیت ویژهای برخﻮردار اﺳت .بسیاری از
ﻣتغیرﻫا و خصﻮصیات خاک ،دارای تغییرات پیﻮﺳتﻪ ﻣﻜاﻧﻲ
ﻣﻲباشﻨد .شﻨاخت کمﻲ ایﻦ تغییرات برای اﻋمار ﻣدیریت
خاص ﻣﻜاﻧﻲ کﻪ پایﻪ و اﺳا کشاورزی دقیق اﺳت،
ﺿروری و اجتﻨابﻧاپذیر اﺳت (.)Asghari et al., 2015
تغییرات ایﻦ ویژﮔﻲﻫا تحت تأثیر ﻋﻮاﻣل طبیعﻲ (ﻋﻮاﻣل
خاکﺳازی ﻫماﻧﻨد ﻣﻮاد ﻣادری) و ﻋﻮاﻣل بیروﻧﻲ (ﻫماﻧﻨد
ﻣدیریت خاک ،کﻮد دﻫﻲ و تﻨاوب زراﻋﻲ) ﻣﻲباشﻨد.
ویژﮔﻲﻫای خاک با ﻧﻮع خاک ،تﻮپﻮﮔرافﻲ ،اقلیﻢ ،پﻮشش
ﮔیاﻫﻲ و فعالیتﻫای اﻧساﻧﻲ رابطﻪ زیادی دارﻧد کﻪ ﻫمﻪ
آنﻫا در النﻮی تﻮزیﻊ ﻣﻜاﻧﻲ خاک اثر ﮔذارﻧد
(.)Sanaeinejad et al., 2010
آﮔاﻫﻲ از تﻮزیﻊ ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک از ﻣﻬﻢتریﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋات در شﻨاﺳایﻲ ،برﻧاﻣﻪریﺰی ،ﻣدیریت و بﻬره-
برداری از ﻣﻨابﻊ آب و خاک اﺳت .تاکﻨﻮن پژوﻫشﻫای
زیادی در زﻣیﻨﻪ ارزیابﻲ کیفیت خاک در ایران و جﻬان
اﻧجام ﮔرفتﻪ اﺳت .با ایﻦ وجﻮد ،ﻣطالعات در زﻣیﻨﻪ
تغییرات ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک ﻣحدود اﺳت .برای ارزیابﻲ
تغییرات ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک ،باید شاخص کیفیت خاک
کﻪ ﻣﻨعﻜسکﻨﻨده تأثیر ﻣجمﻮﻋﻪای از ویژﮔﻲﻫای فیﺰیﻜﻲ،
شیمیایﻲ و بیﻮلﻮژیﻜﻲ ﻣؤثر بر کیفیت خاک ﻣﻲباشﻨد،
تعییﻦ ﮔردد .ویژﮔﻲﻫای ﻣﻮثر بر کیفیت خاک ﻣﻲتﻮاﻧﻨد
ﻣجمﻮﻋﻪای از ویژﮔﻲﻫای فیﺰیﻜﻲ ،شیمیایﻲ ،زیستﻲ یا
ترکیبﻲ از آﻧﻬا باشﻨد .پژوﻫشنران زیادی ،ﻣجمﻮﻋﻪﻫای
ﻣختلفﻲ از ویژﮔﻲﻫای ﻣؤثر بر کیفیت خاک را برای تعییﻦ
شاخک کیفیت خاک پیشﻨﻬاد دادهاﻧد و شاخک کیفیت
خاک را بر اﺳا ﻣجمﻮﻋﻪ کل ویژﮔﻲﻫای ﻣﻮثر بر کیفیت
1. Murcia
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در اکثر ﻣطالعات تﻨﻬا بﻪ بررﺳﻲ تغییرات ﻣﻜاﻧﻲ ویژﮔﻲ-
ﻫای فیﺰیﻜﻲ ،شیمیایﻲ و بیﻮلﻮژیﻜﻲ خاک پرداختﻪ شده
اﺳت و در خصﻮص تغییرات ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک ﻣطالعات
اﻧدکﻲ بﻪ صﻮرت ﻣﻨطقﻪای اﻧجام ﮔرفتﻪ اﺳت .ایﻦ پژوﻫش
بﻪ ﻣﻨظﻮر تعییﻦ ویژﮔﻲﻫای ﻣؤثر بر کیفیت خاک و بررﺳﻲ
تغییرات ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک ،ارزیابﻲ دقت و پﻬﻨﻪبﻨدی
ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک ﻣﻨطقﻪ ﺳاوجبالغ اﺳتان البرز اﻧجام
ﮔرفت.

ﻣتﻮﺳط و پاییﻦ بﻮد و اﺳتفاده از کمتریﻦ دادهﻫا را بﻪ
دلیل صرفﻪجﻮیﻲ در ﻫﺰیﻨﻪ و زﻣان ،ﻣﻨاﺳبتر از کل دادهﻫا
ﻣﻲباشد .کالﻣبﻮکاتﻮ و ﻫمﻜاران ( Kalambukattu et al.,
 )2018در ﻣﻨطقﻪ ﻫیماچار برادش ﻫﻨد تﻮزیﻊ ﻣﻜاﻧﻲ کربﻦ
آلﻲ و کیفیت خاک را بررﺳﻲ کردﻧد و ﻧشان دادﻧد کﻪ با
افﺰایش ﻋمق ،کربﻦ آلﻲ خاک کاﻫش ﻣعﻨﻲداری داشت و
حدود  76 ،2و  22درصد ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ بﻪ ترتیب
دارای شاخک کیفیت  60-75 ،<75و  >60بﻮد.
( Klimkowicz-Pawlas et al.,
کلیمﻜﻮیچ -پاوال
 )2019در پژوﻫشﻲ در اراﺿﻲ کشاورزی دو ﻣﻨطقﻪ با
جمعیت باال ( )115 km2در جﻨﻮب غرب و با جمعیت
پاییﻦ ( )108 km2در شرق لﻬستان کﻪ ﺳابقﻪ کشت
یﻜسان ولﻲ شدت در ﻣعرض آلﻮدﮔﻲ ﻣتفاوتﻲ داشتﻨد،
کیفیت خاک تجمعﻲ را بررﺳﻲ کردﻧد .در ایﻦ تحقیق
جمعیت اﻧساﻧﻲ بﻪ ﻋﻨﻮان یک ﻋاﻣل ﻣؤثر بر کیفیت خاک
بﻮد و شاخک کیفیت باال ﻣربﻮط بﻪ ﻣﻨطقﻪ با جمعیت
پاییﻦ تعییﻦ شد و  80درصد ﻧمﻮﻧﻪﻫای ﻣﻨاطق با جمعیت
باال دارای کیفیت پاییﻦ بﻮدﻧد .حمیدی و ﻫمﻜاران
( )Hamidi Nehrani et al., 2020در  77ﻣﺰرﻋﻪ در اﺳتان
زﻧجان شاﻣل  27ﻣﺰرﻋﻪ آبﻲ و  50ﻣﺰرﻋﻪ دیﻢ ،با اﺳتفاده
از تﻮابﻊ اﻣتیازدﻫﻲ خطﻲ و غیرخطﻲ شاخکﻫای کیفیت
تجمعﻲ ﺳاده و تجمعﻲ وزﻧﻲ را ارزیابﻲ کردﻧد .ﻧتای ﻧشان
داد کﻪ شاخک تجمعﻲ با روش اﻣتیازدﻫﻲ خطﻲ دقت
باالتری برای ارزیابﻲ کیفیت خاک در دو کاربری دیﻢ و
آبﻲ داشت و کیفیت خاک در کاربری آبﻲ باالتر از کاربری
دیﻢ بﻮد .جﻬاﻧﻲ و رﺿاپﻮر ()Jahani & Rezapour, 2020
در پژوﻫشﻲ در ﻣﻨطقﻪ ﻧیمﻪخشک حﻮزه دریاچﻪ اروﻣیﻪ
در جﻨﻮب شرق شﻬر اروﻣیﻪ با بررﺳﻲ تأثیر اﺳتفاده از
پساب بر کیفیت خاک ﻧشان دادﻧد کﻪ اﺳتفاده از پساب
بﻪ ترتیب ﻣﻮجب افﺰایش  6-16درصد و  5-11درصد
کیفیت خاک با اﺳتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا و حداقل ویژﮔیﻬا
ﮔردید .ﻫمچﻨیﻦ ﻣعاالت رﮔرﺳیﻮﻧﻲ تﻮاﻧست بﻪ ترتیب
 83-76درصد و  67-74درصد تغییرات ﻋملﻜرد ﮔﻨدم را
تﻮﺳط کل ویژﮔﻲﻫا و حداقل ویژﮔﻲﻫا ﻧشان دﻫد .ﻣﻮلﻮد
و دروش ( )Moulood & Darwesh, 2020شاخک کیفیت
تجمعﻲ ﺳاده و وزﻧﻲ را در  72ﻧمﻮﻧﻪ باغ ﮔردو در اﺳتان
اربیل ﻋراق بررﺳﻲ کردﻧد و ﻧشان دادﻧد کﻪ اﺳتفاده از
روش تجﺰیﻪ ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ برای اﻧتخاب کمتریﻦ دادهﻫا
ﻣﻨاﺳب اﺳت.

مواد و روشها
ویژگیهای منطقه مورد مطالعه

شﻬرﺳتان ﺳاوجبالغ با  26000ﻫﻜتار اراﺿﻲ زراﻋﻲ آبﻲ
در ﻣﻮقعیت جغرافیایﻲ طﻮر  36 06 Nتا  35 45 Nو
ﻋرض  51 05 Eتا  50 33 Eدر ﻣرکﺰ اﺳتان البرز قرار
دارد (شﻜل  .)1با تﻮجﻪ بﻪ شاخک اقلیمﻲ دوﻣارتﻦ،
ﻣﻨطقﻪ اقلیﻢ ﻧیمﻪخشک با ﻣیاﻧنیﻦ دﻣای ﺳالیاﻧﻪ 14
درجﻪ ﺳلسیﻮ و ﻣیاﻧنیﻦ بارﻧدﮔﻲ ﺳالیاﻧﻪ  373ﻣیلﻲﻣتر
دارد .ﻣﻨطقﻪ ﺳاوجبالغ دارای رژیﻢ رطﻮبتﻲ زریک و رژیﻢ
حرارتﻲ ﻣﺰیک و غالب خاکﻫای ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ
 Typic Calcixerepts, Typic Xerorthentsﻣﻲباشﻨد.
نمونهبرداری خاک و تجزیه آزمایشگاهی

برای ﻧمﻮﻧﻪبرداری از خاکﻫا ،ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ بﻪ
صﻮرت  50شبﻜﻪ ﻣربعﻲ بﻪ ابعاد  1650ﻣتر ×  1650ﻣتر
اﻧجام تقسیﻢ شد و ﻧمﻮﻧﻪﻫای خاک ﺳطحﻲ (0 -30
ﺳاﻧتﻲﻣتر) از کشتﺰار ﻣﻨتخب در ﻣرکﺰ ﻫر شبﻜﻪ برداشت
شد (شﻜل  .)1ویژﮔﻲﻫای فیﺰیﻜﻲ شاﻣل اﻧدازهﮔیری
ﻣقادیر شﻦ ،ﺳیلت و ر بﻪ روش ﻫیدروﻣتری ،با 13
قرائت  30ثاﻧیﻪ تا  24ﺳاﻋت ،چنالﻲ ظاﻫری بﻪ روش
ﺳیلﻨدر ،رطﻮبت ظرفیت ﻣﺰرﻋﻪای و رطﻮبت ﻧقطﻪ
پژﻣردﮔﻲ دائﻢ بﻪ وﺳیلﻪ صفحات فشاری ،آب قابل اﺳتفاده
از طریق رطﻮبت ظرفیت ﻣﺰرﻋﻪای و رطﻮبت ﻧقطﻪ
پژﻣردﮔﻲ دائﻢ ،ﻫدایت ﻫیدرولیﻜﻲ اشباع بﻪ روش بار ثابت
(برای ﻧمﻮﻧﻪﻫای با بافت ﻣتﻮﺳط) و بار افتان (برای ﻧمﻮﻧﻪ-
ﻫای با بافت ﺳﻨنیﻦ) ( Soil Survey Staff, 2014; Aria
 )& Mirkhani, 2005و ﻣیاﻧنیﻦ وزﻧﻲ قطر خاکداﻧﻪﻫا بﻪ
روش الک تر ( )Nimmo & Perkins, 2002اﻧدازه ﮔیری
شد.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری خاک در استان البرز
Figure 1. Location of the study area and soil sampling points in Alborz province

و ویژﮔﻲﻫای شیمیایﻲ شاﻣل شﻮری ﻋصاره اشباع بﻪ
وﺳیلﻪ  ECﺳﻨ  ،واکﻨش ﮔل اشباع بﻪ وﺳیلﻪ  pHﺳﻨ ،
درصد کربﻦ آلﻲ بﻪ روش والﻜلﻲ و بلک & (Walkley
) ،Black, 1934کربﻨات کلسیﻢ ﻣعادر بﻪ روش خﻨثﻲ-
ﺳازی با اﺳید کلریدریک ) ،(Page et al., 1982فسفر قابل
اﺳتفاده بﻪ روش اولسﻦ و ﻫمﻜاران ()Olsen et a.,, 1954
و پتاﺳیﻢ قابل اﺳتفاده بﻪ روش اﺳتخراج با اﺳتات آﻣﻮﻧیﻮم
یک ﻧرﻣار ،ﺳدیﻢ ﻣحلﻮر خاک بﻪ وﺳیلﻪ دﺳتناه فلیﻢ
فتﻮﻣتر و ﻣقدار کلسیﻢ و ﻣﻨیﺰیﻢ ﻣحلﻮر با اﺳتفاده از
ﻋصاره اشباع خاک تﻮﺳط روش کمپلﻜسﻮﻣتری و از طریق
تیتراﺳیﻮن با EDTAدر حضﻮر ﻣعرفﻫای اریﻮکروم بالک
تﻲ و ﻣﻮروکساید ،اﻧدازهﮔیری و ﻧسبت ﺳدیﻢ قابل جذب
( )SARاز رابطﻪ ( )1ﻣحاﺳبﻪ شد ).(Page et al., 1982

()1

Na 
(Ca 2  Mg 2 ) / 2

روز در دﻣای  25درجﻪ ﺳلسیﻮ
.)& Paul, 1994

اﻧجام شد

( Horwath

تعیین ویژگیهای مؤثر بر کیفیت خاک

در ایﻦ ﻣطالعﻪ بﻪ ﻣﻨظﻮر اﻧتخاب کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫای ﻣؤثر
بر کیفیت خاک ،از روش تجﺰیﻪ ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ ()PCA
در ﻧرم افﺰار  SPSS 24اﺳتفاده شد .جﻬت تعییﻦ ﻣﻨاﺳب
بﻮدن دادهﻫا برای تجﺰیﻪ ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ ،از ﺿریب
1KMOاﺳتفاده شد .اﮔر ﻣقدار ایﻦ ﺿریب در داﻣﻨﻪ صفر
تا  0/5باشد ،دادهﻫا برای تحلیل ﻋاﻣلﻲ ﻣﻨاﺳب ﻧیستﻨد و
اﮔر  0/5 -1باشد ،تجﺰیﻪ ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ در کاﻫش داده-
ﻫا ﻣﻨاﺳب اﺳت .برای اطمیﻨان از وجﻮد ﻫمبستنﻲ بیﻦ
ﻣتغیرﻫا ،از آزﻣﻮن بارتلت اﺳتفاده شد (.)Jolliffe, 1986
پس از اﻧجام تجﺰیﻪ ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ ،ﻣؤلفﻪﻫایﻲ کﻪ ارزش
ویژه آﻧﻬا بیشتر از یک بﻮدﻧد ،اﻧتخاب شدﻧد .ﺳپس در ﻫر
کدام از ﻣؤلفﻪﻫای با ارزش ویژه باالتر از یک ،ویژﮔﻲ با
باالتریﻦ ﺿریب بارﮔذاری اﻧتخاب و ویژﮔﻲﻫایﻲ با اختالف
حداکثر ده درصد از باالتریﻦ ﺿریب بارﮔذاری بﻪ ﻋﻨﻮان
کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫای ﻣؤثر اﻧتخاب شدﻧد .با تﻮجﻪ بﻪ ایﻦکاﻪ
ویژﮔاﻲﻫاای اﻧتخاب شده واحادﻫاای ﻣتفاوتﻲ دارﻧد،

SAR 

تﻨفس ﻣیﻜروبﻲ خاک ( )SMRبا اﻧدازهﮔیری دی اکسید
کربﻦ آزاد شده از  25ﮔرم خاک ﻣرطﻮب در ﻣدت ﻫفت
1. Kaiser-Meyer-Olkin
4
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تحقیقات کاربردی خاک

بﻪﻣﻨظﻮر ایﻦکﻪ بتﻮان آنﻫا را در قالب یک شاخک کلﻲ
درآورد ،ویژﮔﻲﻫا بﻪ ﻣقادیر بدون واحد تبدیل شدﻧد .برای
ایاﻦ ﻣﻨظاﻮر از تﻮاباﻊ ﻋضﻮیت فازی اﺳتفاده شد .با
اﺳتفاده از تﻮابﻊ ﻋضﻮیت فازی ،ویژﮔﻲﻫای اﻧتخاب شده
برای ﻫار ﻧمﻮﻧاﻪ بﻪ اﻣتیازات بدون بعد صفر (کمتریﻦ
ﻣطلﻮبیت برای کیفیت خاک) تا یک (بیشتریﻦ ﻣطلﻮبیت
برای کیفیت خاک) تبدیل شدﻧد ( .)Qi et al., 2009ﺳﻪ
ﻧﻮع ﻣﻨحﻨﻲ ﻧمرهدﻫﻲ ”“More is ،“Less is better
” betterو ” “Optimum rangeبرای تبدیل ﻣقادیر بﻪ
اﻣتیاز بدون بعد بیﻦ صفر تا یک اﺳتفاده شد ( Karlen
 .)and Scott, 1994برای ﻣﻨحﻨﻲﻫای ﻧمرهدﻫﻲ “More
” is betterو ” “Less is betterبﻪ ترتیب با اﺳتفاده از
روابط ( )2و ( )3و ﻣﻨحﻨﻲ ” “Optimum rangeاز تلفیق
روابط ( )2و ( )3اﺳتفاده شد (،MATLAB R2015b
.)2015
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0
(2
)

ab
2

ax

ab
 xb
2

xb

xa
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ab
2

ax

ab
 xb
2

xb

تعیین شاخصهای کیفیت خاک

بعد از ایﻨﻜﻪ وزن ویژﮔﻲﻫای ﻣؤثر بر کیفیت خاک تعییﻦ
شد ،شاخکﻫای کیفیت خاک تجمعﻲ ﺳاده (،)SQIA
وزﻧﻲ ( )SQIWو کیفیت ﻧمﻮرو (Doran & ( )NQI
 )Parkin, 1996بﻪ ترتیب از روابط زیر بﻪ دﺳت آﻣدﻧد:
n

SQIW   SiWi

()4

Si
n

()5

i 1
n

SQI A  
i 1

Pava 2  Pmin 2 n  1
NQI 

2
n

()6

کﻪ در آﻧﻬا Si :ﻣقدار ﻫر ویژﮔﻲ خاک (اﻣتیاز ویژﮔﻲ) Wi ،وزن ﻫر ویژﮔﻲ خ اک و  nتعداد ویژﮔﻲﻫای ﻣﻮرد ﻧظر اﺳ ت (  .)20شاخک کیفیت ﻧمﻮر و (  )NQIاز رابطﻪ زیر بﻪ دﺳت آﻣد:

کﻪ در آنﻫا Si :ﻣقدار ﻫر ویژﮔﻲ خاک (اﻣتیاز ویژﮔﻲ)،
 Wiوزن ﻫر ویژﮔﻲ خاک و  nتعداد ویژﮔﻲﻫای ﻣﻮرد
ﻧظر Pave ،ﻣیاﻧنیﻦ ﻣقادیر ویژﮔﻲﻫای اﻧتخابشده برای
ﻫر ﻧمﻮﻧﻪ خاک Pmin ،کمتریﻦ ﻣقدار ﻣﻮجﻮد در بیﻦ
ویژﮔﻲﻫای اﻧتخابشده برای ﻫر ﻧمﻮﻧﻪ اﺳت .در جدور 1
اﻧﻮاع شاخکﻫای کیفیت خاک بﻪ کار رفتﻪ در ایﻦ ﻣطالعﻪ
و کال بﻨدی آﻧﻬا آﻣده اﺳت.


2
2 x  a 
  b  a 
f ( x, a , b )  
2
  xa
1  2 b  a 

1

بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی کیفیت خاک

ابتدا ﻧیﻢتغییرﻧمای شاخکﻫای کیفیت خاک با اﺳتفاده
از ﻧرمافﺰار  GS+تﻬیﻪ شد و شاخکﻫای ﻧیﻢتغییرﻧما شاﻣل
داﻣﻨﻪ تأثیر ،آﺳتاﻧﻪ ،اثر قطعﻪای و کال وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ
تعییﻦ شدﻧد .با اﺳتفاده از ﻧرم افﺰار )GS+ (Version 5.1
ﻧیﻢ تغییرﻧما ﻣربﻮط بﻪ ﻫمﻪ ﻣتغیرﻫای ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ
ﻣحاﺳبﻪ شد .ﻧیﻢتغییرﻧما کمیتﻲ بارداری اﺳات کﻪ
ﻣیاﻧنیﻦ ﻣربﻊ اختالفات بیﻦ جفت ﻣقادیر) z(xو )z(x + h
اﺳت کﻪ در فاصلﻪ  hاز یﻜدینر قرار دارﻧد (،2006
:)Mohammadi

1

2
1  2 x  a 
  b  a 
f ( x, a , b )  
2
  xa
2


 ba

0

کﻪ در آﻧﻬا f(x) :اﻣتیاز ویژﮔﻲ کﻪ بیﻦ صفر و یک اﺳتx ،

ﻣقدار ویژﮔﻲ ɑ ،ﻣقدار آﺳتاﻧﻪ پاییﻦ ویژﮔﻲ و  bﻣقدار
آﺳتاﻧﻪ باالی ویژﮔﻲ ﻫستﻨد.
1
در اداﻣﻪ ﺳﻬﻢ اشتراکپذیری ﻫر ویژﮔاﻲ بﻪ روش تجﺰیاﻪ
ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ بﻪوﺳیلﻪ ﻧرمافﺰار  SPSS 24اﻧجاام و
ﻧسبت ﻣقدار ﺳﻬﻢ اشتراکپذیری ﻫر ویژﮔاﻲ باﻪ ﻣجماﻮع
ﻣقاادیر ﺳاﻬﻢ اشتراکپذیری کال ویژﮔﻲﻫا ،بﻪﻋﻨﻮان وزن
ﻫار ویژﮔاﻲ بارای تعییﻦ شاخک کیفیت خاک تجمعﻲ
وزﻧﻲ ﻣحاﺳبﻪ شد.

(7
)

)N ( h

 Z ( x )  Z ( x  h)

2

i

i

i 1

1
)2 N (h

 (h) 

کﻪ در آن ) γ(hﻣقدار ﻧیﻢتغییرﻧما در فاصلﻪ  N(h) ،hتعداد
جفت ﻧمﻮﻧﻪ ،بﻪ ازای فاصلﻪ  Z(xi) ،hو ) Z(xi + hبﻪ ترتیب
ﻣقادیر ﻣتغیّر در ﻣﻮقعیت  xiو  xi + hاﺳت.

1. Communality
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Very Low
)(V
<0.24
<0.27
<0.40
<0.41
<0.39
<0.42

جدول  -1طبقه بندی شاخصهای کیفیت خاک ( )Nabiollahi et al., 2017
Table 1. Classification of soil quality indices
Soil quality grade
Very
Indicator method
High
Moderate
Low
high
)(II
)(III
)(IV
)(I
Minimum Data
>0.44
0.38-0.44
0.31-0.38
0.24-0.31
)Set (MDS
Total Data Set
>0.48
0.41-0.48
0.34-0.41
0.27-0.34
)(TDS
Minimum Data
>0.70
0.60-0.70
0.50-0.60
0.40-0.50
)Set (MDS
Total Data Set
>0.71
0.61-0.71
0.51-0.61
0.41-0.51
)(TDS
Minimum Data
>0.69
0.59-0.69
0.49-0.59
0.39-0.49
)Set (MDS
Total Data Set
>0.72
0.62-0.72
0.52-0.62
0.42-0.52
)(TDS

برای ارزیابﻲ بﻬتریﻦ برازش ﻣدلﻬای تئﻮری (خطﻲ ،ﻧمایﻲ،
کروی و یا ﮔﻮﺳﻲ) بر ﻧیﻢ تغییرﻧمای تجربﻲ ،از آﻣارهﻫای
ﻣجمﻮع ﻣربعات باقﻲﻣاﻧده ) (RSSو ﺿریب تبییﻦ )(R2
اﺳتفاده شد .آﻣاره  RSSﻧشاندﻫﻨده اﻧحراف ﻣقادیر پشﻲ-
بیﻨﻲ شده از ﻣقادیر واقعﻲ ﻣﻲباشد و ﻫر چﻪ  RSSکﻮچﻜتر
باشد ،ﻣدر از دقت باالتری برخﻮردار اﺳت .بعد از برازش
ﻣدلﻬا بﻪ ﻧیﻢتغییرﻧما ،برای پﻲ بردن بﻪ قدرت ﺳاختار
(وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ) ﻣتغیر از ﻧسبت واریاﻧس قطعﻪای ()C0
بﻪ آﺳتاﻧﻪ ﻧیﻢتغییرﻧما ( )C0+Cاﺳتفاده شد .با کمک ایﻦ
ﻧسبت ﻣﻲتﻮان ﻣیﺰان ﻧسبﻲ اثر واریاﻧس قطعﻪای را در
بیﻦ صفات ﻣختلف ﻣقایسﻪ کرد (.)Trangmar, 1986
ﻣقادیر وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ کﻢتر از  25درصد 25-75 ،و
بیشتر از  25بﻪ ترتیب ﻧشاندﻫﻨده وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ قﻮی،
ﻣتﻮﺳط و ﺿعیف ﻣتغیر در ﻣﻨطقﻪ ﻣﻲباشد .از روش
کریجیﻨع ﻣعمﻮلﻲ برای ﻣیانیابﻲ ﻣﻜاﻧﻲ شاخکﻫای
کیفیت خاک و تﻬیﻪ ﻧقشﻪ اﺳتفاده شد .در روش
کریجیﻨع برای تخمیﻦ ﻣقدار ﻣتغیر در ﻧقطﻪ ﻣجﻬﻮر از
رابطﻪ زیر اﺳتفاده ﻣﻲشﻮد:

()10

()11

()9

Weighted
Additive Soil
Quality Index
)(SQIw

2
1 n
 Z * ( xi )  Z ( xi ) 

n i 1

2
1 n
 Z * ( xi )  Z ( xi )  / Z

n i 1

2

RMSE 

NRMSE 


 1


n

تحلیل آماری دادهها

با اﺳتفاده از ﻧرم افﺰار ) SPSS (version, 24آﻣارهﻫای
ﻣیاﻧنیﻦ ،فراواﻧﻲ (ﻣد) ،ﻣیاﻧﻪ ،واریاﻧس ،ﺿریب تغییرات،
چﻮلنﻲ ،اﻧحراف ﻣعیار ،کشیدﮔﻲ ﻣﻮرد بررﺳﻲ قرار ﮔرفت.
آزﻣﻮن ﻧرﻣار بﻮدن دادهﻫا تﻮﺳط آزﻣﻮن کﻮلمﻮﮔروف -
اﺳمیروﻧﻮف اﻧجام شد.

i 1

1

Additive Soil
Quality Index
)(SQIa

 Z * ( xi )  Z ( xi ) 
2
i 1 
()12
R
2
n
 Z * ( xi )  Z ( xi ) 
i 1 

کﻪ در آن؛ ) Z*(xiﻣقدار تخمیﻨﻲ ﻣتغیر ﻣﻮردﻧظر در
ﻧقطﻪی  Z(xi) ، xiﻣقدار ﻣشاﻫده شده ﻣتغیر در ﻧقطﻪ ،xi
̅𝑍 ﻣقدار ﻣیاﻧنیﻦ ﻣتغیر و  nتعداد ﻧقاط اﺳت.

Z v*   i Z vi
n



i

Nemoro Quality
)Index (NQI

ﻣقایسﻪ شدﻧد تا خطای تخمیﻦ کریجیﻨع ﻣحاﺳبﻪ شﻮد
.ﻫرچﻪ ﻣقدار ایﻦ خطا بﻪ ﻋدد صفر ﻧﺰدیﻜتر باشد ،صحت
تخمیﻦ کریجیﻨع باالتر خﻮاﻫد بﻮد .برای ایﻦ ﻣﻨظﻮر ،از
آﻣارهﻫای ریشﻪ ﻣیاﻧنیﻦ ﻣربعات خطای تخمیﻦ ﻧرﻣار
شده ) (NRMSEو ﺿریب تبییﻦ ) (R2اﺳتفاده شد .ایﻦ
آﻣارهﻫا ﻋبارتاﻧد از:

n

()8

Index

i 1

کﻪ در آن  Z ﻣقدار تخمیﻨﻲ λi ،وزن یا اﻫمیت کمیّت
v
وابستﻪ بﻪ ﻧمﻮﻧۀ iام و  Zviﻣقدار ﻣشاﻫدهای ﻧمﻮﻧۀ iام اﺳت.
برای آﮔاﻫﻲ از صحت ﻣدر واریﻮﮔراﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳتفاده در
تخمیﻦ کریجیﻨع ،ﻣقادیر تخمیﻨﻲ با ﻣقادیر واقعﻲ
6
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تا  10درصد کمتر از باالتریﻦ ﺿریب بارﮔذاری ﻫر ﻣؤلفﻪ
اﻧتخاب شد .بﻪ ایﻦ ترتیب ،در ﻣؤلفﻪ اور با ارزش ویژه
 ،3/78پتاﺳیﻢ قابل جذب ،کربﻦ آلﻲ و فسفر قابل جذب
بﻪ ترتیب با باالتریﻦ ﺿریب بارﮔذاری  0/81 ،0/86و
 ،0/78ﻣؤلفﻪ دوم با ارزش ویژه  ،2/64آب قابل اﺳتفاده
ﮔیاه و ر بﻪ ترتیب با ﺿریب بارﮔذاری  0/84و ،0/76
ﻣؤلفﻪ ﺳﻮم با ارزش ویژه  ،1/80ﻣﻨنﻨﺰ و ﻣس بﻪ ترتیب با
ﺿریب بارﮔذاری  0/56و  ،0/54ﻣؤلفﻪ چﻬارم با ارزش ویژه
 pH ،1/30و ﻣﻨنﻨﺰ بﻪ ترتیب با ﺿریب بارﮔذاری  -0/62و
 0/58اﻧتخاب شدﻧد.
ﺳپس در ﻫر ﻣؤلفﻪ ،ﻫمبستنﻲ بیﻦ ویژﮔﻲﻫای اﻧتخاب
شده بررﺳﻲ و از بیﻦ ویژﮔﻲﻫایﻲ کﻪ ﻫمبستنﻲ باالیﻲ
( ) r=0/6داشتﻨد ،ویژﮔﻲ با ﺿریب بارﮔذاری باال اﻧتخاب
شد .بﻪ ایﻦ ترتیب ،پتاﺳیﻢ قابل جذب ،آب قابل اﺳتفاده
ﮔیاه ،ﻣﻨنﻨﺰ ،ﻣس و  pHبﻪ ﻋﻨﻮان کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫای ﻣؤثر
بر کیفیت خاک ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ اﻧتخاب شدﻧد.
ﺳیلسپﻮر و رشیدی (  )Seilsepour & Rashidi, 2016در
اﺳتان تﻬران ویژﮔﻲﻫای فیﺰیﻜﻲ ،شیمیایﻲ و بیﻮلﻮژیﻜﻲ
خاک را بررﺳﻲ و ﻣقادیر حاصلﻪ را اﻣتیازدﻫﻲ کردﻧد .آنﻫا
دریافتﻨد کﻪ  ،pHفسفر و پتاﺳیﻢ قابلاﺳتفاده بﻪ ترتیب با
اﻣتیاز  100 ،88و  100دارای اﻣتیاز باال و ﻣیاﻧنیﻦ وزﻧﻲ
قطر خاکداﻧﻪﻫا ،رطﻮبت قابلاﺳتفاده ﮔیاه و درصد ﻣاده
آلﻲ بﻪ ترتیب با اﻣتیاز  44 ،20و  3دارای اﻣتیاز پاییﻦ
بﻮدﻧد کﻪ ﻧشاندﻫﻨده پاییﻦ بﻮدن کیفیت فیﺰیﻜﻲ و
بیﻮلﻮژیﻜﻲ خاک ﻣﻨطقﻪ بﻮد.

نتایج و بحث
ویژگیهای خاک

جدور  2ویژﮔﻲﻫای فیﺰیﻜﻲ و شیمیایﻲ خاک را در
ﻧمﻮﻧﻪﻫای اﻧدازهﮔیری شده ﻧشان ﻣﻲدﻫد .با تﻮجﻪ بﻪ
ﻣیاﻧنیﻦ ر ( 24درصد) ،ﺳیلت ( 35درصد) و شﻦ (41
درصد) در ﻧمﻮﻧﻪﻫا ،خاکﻫای ﻣﻨطقﻪ غالب ًا دارای بافت لﻮم
و لﻮم رﺳﻲ ﻫستﻨد pH .خاکﻫای ﻣﻨطقﻪ دارای ﻣحدوده
 7/44 -8/17و ﻣیاﻧنیﻦ آن حدود  7/86اﺳت .ﻧظر بﻪ
ایﻨﻜﻪ  pHﻣطلﻮب برای رشد ﮔﻨدم (کشت غالب ﻣﻨطقﻪ)
 7اﺳت ( ،)Sys et al., 1993لذا  pHخاک کشتﺰارﻫای
ﻣﻨطقﻪ برای رشد ﮔﻨدم کﻪ کشت غالب ﻣﻨطقﻪ ﻣﻲباشﻨد،
باالتر از حد ﻣطلﻮب اﺳت .با تﻮجﻪ بﻪ ﻣقادیر حداقل (5/00
درصد) ،بیشیﻨﻪ ( 23/2درصد) و ﻣیاﻧنیﻦ کربﻨات کلسیﻢ
ﻣعادر ( 14/48درصد) ،ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ دارای خاک
آﻫﻜﻲ ﻣﻲباشد .از طرفﻲ ،خاکﻫای ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ
از ﻧظر ﻣقدار آﻫﻦ ،روی ،ﻣﻨنﻨﺰ ،بر ،ﻣس ،فسفر و پتاﺳیﻢ
قابل اﺳتفاده ،شﻮری و ﺳدیمﻲ بﻮدن (جدور )2
ﻣحدودیتﻲ برای رشد ﮔﻨدم ﻧدارﻧد ( Moshiri et al,
 .)2014بﻪدلیل کربﻦ آلﻲ پاییﻦ (ﻣیاﻧنیﻦ  1درصد)،
ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ از ﻧظر ﻣیاﻧنیﻦ وزﻧﻲ قطر خاکداﻧﻪ
( 0/65ﺳاﻧتﻲﻣتر) و درصد آب قابل دﺳتر ﮔیاه
( )13/76ﺿعیف و دارای ﻣحدودیت اﺳت.
مؤلفههای اصلی کیفیت خاک

با تﻮجﻪ بﻪ ﻧتای آزﻣﻮن بارتلت و  ،KMOﻣقادیر
برابر  0/64اﺳت و آزﻣﻮن بارتلت ﻧیﺰ در ﺳطح  0/1درصد
ﻣعﻨﻲدار اﺳت .لذا دادهﻫا برای تجﺰیﻪ بﻪ ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ
برای اﻧتخاب کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫا ﻣﻨاﺳب ﻣﻲباشﻨد.
جدور  3ﻣقادیر ارزش ویژه ( ،)EVدرصد تجمعﻲ
واریاﻧس و ﺿریب بارﮔذاری ویژﮔﻲﻫای اﻧتخاب شده در
چﻬار ﻣؤلفﻪ با ارزش ویژه بیشتر از یک را ﻧشان ﻣﻲدﻫد.
اﺳتفاده از ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ با ارزش ویژه بیشتر از یک،
 68درصد از تغییرات ویژﮔﻲﻫای خاک را بیان ﻣﻲکﻨد.
یﻮﻫاو و ﻫمﻜاران ( )Juhos et al., 2015ﻧشان دادﻧد کﻪ
اﺳتفاده از ﻣؤلفﻪﻫای اصلﻲ با ارزش ویژه بیشتر از یک 76
درصد از تغییرات ویژﮔﻲﻫای خاک را بیان ﻣﻲکﻨد .در
ﻣؤلفﻪﻫای اﻧتخاب شده ویژﮔﻲﻫایﻲ با ﺿریب بارﮔذاری باال
KMO

شاخصهای کیفیت خاک

جدور  4کمتریﻦ ،بیشاااتریﻦ ،ﻣیاﻧنیﻦ و ﻣیاﻧﻪ کیفیت
خاک با اﺳااتفاده از شاااخکﻫای کیفیت ﻧمﻮرو ( )NQIو
تجمعﻲ ﺳاااده ( )SQIaو وزﻧﻲ ( )SQIwبا اﺳااتفاده از کل
ویژﮔﻲﻫا ( )TDSو کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫا ( )MDSرا ﻧشاااان
ﻣﻲدﻫد .با تﻮجﻪ بﻪ ﻧتای  ،ﻣﻨطقﻪ ﺳاااوجبالغ دارای طیف
وﺳاایعﻲ از ﻣقادیر کیفیت خاک اﺳاات با تﻮجﻪ بﻪ ﻣقادیر
ﻣیاﻧنیﻦ و ﻣیاﻧﻪ شاخک کیفیت ﻧمﻮرو ( )NQIو تجمعﻲ
ﺳاااده ( )SQIaو وزﻧﻲ ( ،)SQIwبیش از  50درصااد ﻧقاط
ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ در کال خﻮب و خیلﻲ خﻮب قرار دارد.
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تﻮزیﻊ ﻣﻜاﻧﻲ کیفیت خاک در اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﻣﻨطقﻪ ﺳاوجبالغ اﺳتان البرز
)n=95(  آمارههای توصیفی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در نمونههای اندازهگیری شده-2 جدول
Table 2. Descriptive statistics of soil physical and chemical properties in measured samples (n=95)
Soil properties
Minimum
Maximum
Average
Std. deviation
Skewness
Kurtosis
Sand)%(
15.00
71.50
40.71
10.88
0.38
0.83
Silt)%(
18.00
46.00
34.91
6.00
-0.65
1.08
Clay)%(
1.50
40.00
24.38
6.38
0.28
-0.40
BD (g.cm-3)
1.07
1.74
1.44
0.14
-0.12
-0.04
MWD (cm(
0.00
2.03
0.65
0.38
1.06
2.23
AW)%(
8.24
18.69
13.76
2.12
-0.26
0.56
-1
Ks) m.day (
0.01
2.15
0.46
0.50
1.57
2.19
pH
7.44
8.17
7.86
0.17
-0.18
-0.76
Ec (dS.m-1)
0.54
14.21
2.37
2.44
2.86
10.65
OC)%(
0.53
2.35
1.02
0.34
1.69
4.30
CCE )%(
5.00
23.2
14.48
4.41
0.78
-0.04
SAR
0.33
6.48
1.63
1.26
1.98
4.33
Pava (mg.kg-1)
3.20
173.00
41.55
44.44
1.55
1.77
-1
Kava (mg.kg )
100.00
1250.0
433.66
244.12
1.66
3.33
Fe (mg.kg-1)
2.02
16.02
6.29
2.85
1.26
2.14
Cu (mg.kg-1)
1.06
4.06
2.15
0.79
0.83
-0.15
Mn (mg.kg-1)
2.26
21.06
10.97
4.18
0.46
0.57
B (mg.kg-1)
0.48
7.56
2.31
1.07
2.51
11.19
Zn (mg.kg-1)
0.46
8.08
2.16
1.70
1.61
2.62
SMR (mg CO2. day-1.g-1)
0.59
1.46
0.91
1.97
0.88
0.76
 آب قابل اﺳتفاده:AW، جرم ﻣخصﻮص ظاﻫری:BD ، کربﻦ آلﻲ:OC ، ﻧسبت جذب ﺳدیﻢ:SAR ، کربﻨات کلسیﻢ ﻣعادر:CCE :برخﻲ از ﻋالئﻢ اﺳتفاده شده ﻋبارتﻨد از
. تﻨفس ﻣیﻜروبﻲ خاک اﺳت:SMR  ﻣیاﻧنیﻦ وزﻧﻲ قطر خاکداﻧﻪﻫا و:MWD ،ﮔیاه

 درصد تجمعی واریانس و ضریب بارگذاری ویژگیهای انتخاب شده در مؤلفهها، مقادیر ارزش ویژه- 3 جدول
Table 3. Eigenvalue, cumulative percent and loading coefficient values of the selected properties in the
components
component
Eigenvalue
Cumulative percent
Kava
O.C
Pava
AW
Clay
Mn
Cu
pH

1

2

3

4

3.78
21.11
0.86
0.81
0.78

2.64
40.27

1.80
57.94

1.30
67.99

0.56
0.54

0.58

0.84
0.76

-0.62

 آمارههای توصیفی کیفیت خاک در زمینهای کشاورزی منطقه مورد مطالعه-4 جدول
Table 4. Descriptive statistics of soil quality in agricultural lands of the study area
Soil Quality Index
Indicator method
Minimum Maximum
Mean
Median
Nemoro Quality Index
Minimum Data Set
0.21
0.44
0.35
0.36
(NQI)
Total Data Set
0.33
0.52
0.44
0.44
Additive Soil Quality
Minimum Data Set
0.38
0.73
0.62
0.63
Index (SQIa)
Total Data Set
0.49
0.77
0.66
0.65
Minimum Data Set
0.42
0.76
0.64
0.64
Weighted Additive Soil
Quality Index (SQIw)
Total Data Set
0.49
0.79
0.66
0.66
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اﺳا ﻣدرﻫای ذکر شده ،داﻣﻨﻪ وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ در
شاخکﻫای کیفیت خاک ﻣتفاوت بﻮده و ﻣحدوده
وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ برای شاخکﻫای  SQIW ،SQIaو  NQIبﻪ
ترتیب  4/5-7/2 ،2/7-3/65 ،6-6/2کیلﻮﻣتر اﺳت .ﻣقادیر
کشیدﮔﻲ و چﻮلنﻲ و ﻧتای آزﻣﻮن کﻮلمﻮﮔروف-اﺳمیرﻧﻮف
شاخکﻫای کیفیت خاک ﻧشان ﻣﻲدﻫد کﻪ ﻣقادیر داده-
ﻫای بﻪ دﺳت آﻣده ﻧرﻣار ﻫستﻨد (جدور .)6
با تﻮجﻪ بﻪ ﻧتای ارزیابﻲ ﻣعیارﻫای خطا (جدور  ،)7در
شاخکﻫای  SQIa ،SQIWو  ،NQIبا اﺳتفاده از کمتریﻦ
ویژﮔﻲﻫا ،ﻣقادیر  R2بﻪ ترتیب برابر 0/82 ،0/71 ،0/69و
ﻣقادیر  NRMSEبﻪ ترتیب برابر  20/29 ،14/56و 11/35
ﻣﻲباشد .با اﺳتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا ،ﻣقادیر  R2بﻪ ترتیب
برابر  0/78 ،0/73و  0/85و ﻣقادیر  NRMSEبﻪ ترتیب
برابر  21/12 ،12/25و  12/25ﻣﻲباشﻨد.

تغییرات مکانی شاخصهای کیفیت خاک

با تﻮجﻪ بﻪ ﻧتای ارائﻪ شده در جدور  ،5شاخک
دارای وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ قﻮی ( )0/13و بقیﻪ شاخکﻫا
دارای وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ ﻣتﻮﺳط ( )0/31-0/70ﻫستﻨد .لذا،
کیفیت خاک ﻣﻨطقﻪ تحت تأثیر تﻮام ﻋﻮاﻣل ذاتﻲ (ﻣاﻧﻨد
ﻧﻮع خاک ،ﻣﻮاد ﻣادری و شرایط زﻫﻜشﻲ ﻣﻨطقﻪ) و بیروﻧﻲ
و پﻮیای خاک (ﻣاﻧﻨد ﻣدیریت زراﻋﻲ ،ﻣدیریت حاصلخیﺰی
و ﻣدیریت آبیاری) اﺳت ( .)Sun et al., 2003ﻧتای ﻧشان
داد کﻪ بﻬتریﻦ ﻣدر برازش یافتﻪ برای شاخک  NQIبا
اﺳتفاده از کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫا ،ﻣدر ﮔﻮﺳﻲ اﺳت و برای
بقیﻪ شاخکﻫا با اﺳتفاده از کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫا و کل
ویژﮔﻲﻫا ،ﻣدر ﻧمایﻲ اﺳت .شاخک  NQIبا اﺳتفاده از
کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫا و کل ویژﮔﻲﻫا بﻪ ترتیب با  RMSEبرابر
 11/35و  12/25و  R2برابر  0/82و  0/85ﻣﻲباشد دارای
کمتریﻦ  RMSEو باالتریﻦ  R2ﻣﻲباشد .ﻫمچﻨیﻦ بر
SQIa

جدول  -5مؤلفههای نیم تغییرنماهای برازش یافته
Table 5. Components of fitted semivariograms
degree of spatial
dependence
Skewness Kortosis
(C0/C0+C)*100
0.498
-0.682
0.205
0.307
-0.062
-0.322
0.125
-1.135
0.893
0.427
-0.018
-0.333
0.700
-1.020
0.882
0.657
-0.022
-0.314

RSS

R2

Range
)(A0

sill
)(C0+C

Nugget
)(C0

Model

Method

1.19×103
2.37×104
3.4×102
4.2×104
9.9×103
2.55×104

0.79
0.99
0.92
0.89
0.93
0.89

3650
2700
6000
6200
7200
4500

0.210
0.099
0.600
0.234
0.900
0.210

0.070
0.030
0.075
0.100
0.630
0.138

Exponential
Exponential
Exponential
Exponential
Gaussian
Exponential

MDS
TDS
MDS
TDS
MDS
TDS

Index
SQIW
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Table 6. Kolmogorov-Smirnov test in soil quality indices
Soil Quality Index
)Minimum Data Set (MDS
)Total Data Set (TDS
NQI
0.699
0.714

SQIa
0.672
0.757

SQIW
0.519
0.950

NQI
1.436
0.032

SQIa
1.488
0.024

با تﻮجﻪ بﻪ ﻧتای  ،اﺳتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا بﻪ دلیل  R2باالتر
و  NRMSEﻧﺰدیک بﻪ ﻫﻢ از دقت ﻧسبتاً زیادی در ﻣقایسﻪ
با اﺳتفاده از کمتریﻦ ویژﮔﻲﻫای خاک برخﻮردار اﺳت.
لیما و ﻫمﻜاران ( )Lima et al., 2013ﻧیﺰ در پژوﻫشﻲ
ﻧشان دادﻧد کﻪ برای ارزیابﻲ کیفیت خاک ،اﺳتفاده از کل
ویژﮔﻲﻫای اﻧتخاب شده ،بﻬتریﻦ ارزیابﻲ را داشت .رﻧجبر
و ﻫمﻜاران ( )Ranjbar et al., 2016ﻧیﺰ با بررﺳﻲ کیفیت
خاک در ﻣﻨطقﻪ قائﻦ خراﺳان جﻨﻮبﻲ ،ﻧشان دادﻧد کﻪ
شاخک کیفیت تجمعﻲ ( )SQIبا اﺳتفاده از ﻣجمﻮﻋﻪ کل

SQIW
0.965
0.309

Kolmogorov-Smirnov test
p-Value

دادهﻫا ( )r=0/44ﻣؤثرتریﻦ روش برای ارزیابﻲ کیفیت
خاک در کشتﺰارﻫای زﻋفران اﺳت .ﻫمچﻨیﻦ با تﻮجﻪ بﻪ
ﻧتای آﻣارهﻫای  )0/85( R2و  ،)12/25( NRMSEبرای
تﻬیﻪ ﻧقشﻪ کیفیت خاک ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ شاخک
 NQIبا اﺳتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا از دقت باالتری برخﻮردار
اﺳت .رحماﻧﻲپﻮر و ﻫمﻜاران ( Rahmanipour et al.,
 )2014در پژوﻫشﻲ با اﺳتفاده از شاخک کیفیت تجمعﻲ
و ﻧمﻮرو ﻧقشﻪ کیفیت ﻣﻨطقﻪ قﺰویﻦ را بررﺳﻲ کردﻧد و
ﻧشان دادﻧد کﻪ ﻣدر شاخک کیفیت تجمعﻲ ()r= 0/34
9
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تﻮجﻪ بﻪ ﻧقشاااﻪ کیفیت خاک ﻣﻨطقﻪ (شاااﻜل  ،)2در
شاخک ﻧمﻮرو با اﺳتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا قسمت وﺳیعﻲ
از ﻣﻨطقﻪ دارای کیفیت باالﺳااات و در قسااامت غرب و
شاامار غرب و شاامار شاارقﻲ ﻣﻨطقﻪ بﻪ صااﻮرت لﻜﻪای
دارای کیفیت ﻣتﻮﺳط و قسمتﻫایﻲ از ﻣرکﺰ ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد
ﻣطالعﻪ ﻧیﺰ بﻪ صﻮرت لﻜﻪای دارای کیفیت بسیار باالﺳت.
شاااﻜل  2ﻧقشاااﻪ شااااخکﻫای کیفیت خاک ﻣربﻮط بﻪ
کال ﻫای ﻣختلف کیفیت خاک را ﻧشاااان ﻣﻲدﻫﻨد .با
تﻮجﻪ بﻪ ﻧقشاااﻪ کیفیت خاک ﻣﻨطقﻪ (شاااﻜل  ،)2در
شاخک ﻧمﻮرو با اﺳتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا قسمت وﺳیعﻲ
از ﻣﻨطقﻪ دارای کیفیت باالﺳااات و در قسااامت غرب و
شاامار غرب و شاامار شاارقﻲ ﻣﻨطقﻪ بﻪ صااﻮرت لﻜﻪای
دارای کیفیت ﻣتﻮﺳط و قسمتﻫایﻲ از ﻣرکﺰ ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد
ﻣطالعﻪ ﻧیﺰ بﻪ صﻮرت لﻜﻪای دارای کیفیت بسیار باالﺳت.

بﻬتر از ﻣدر شاخک کیفیت ﻧمﻮرو ( )r=0/23بﻮد و
اﺳتفاده از کمتریﻦ دادهﻫا را بﻪ دلیل کاﻫش ﻫﺰیﻨﻪ برای
ارزیابﻲ کیفیت خاک پیشﻨﻬاد کردﻧد .ﻧبﻲ اللﻬﻲ و
ﻫمﻜاران ( )Nabiollahi et al., 2017ﻧیﺰ در اراﺿﻲ
کشاورزی تحت تأثیر شﻮری اﺳتان کردﺳتان در ایران
ﻧشان دادﻧد کﻪ ارزیابﻲ کیفیت خاک با اﺳتفاده از SQIw
( )R2 = 0/82بﻬتر از  )R2 = 0/78( SQIaو 0/74( NQI
=  )R2بﻮد و اﺳتفاده از ﻣجمﻮع کل دادهﻫا ﻧیﺰ بﻬتر از
ﻣجمﻮﻋﻪ کمتریﻦ دادهﻫا بﻮد .با ایﻦ حار ،اﺳتفاده از
شاخک  SQIwو روش ﻣجمﻮﻋﻪ کمتریﻦ دادهﻫا بﻪدلیل
صرفﻪجﻮیﻲ در زﻣان و ﻫﺰیﻨﻪ برای ارزیابﻲ کیفیت خاک
پیشﻨﻬاد کردﻧد.
شاااﻜل  2ﻧقشاااﻪ شااااخکﻫای کیفیت خاک ﻣربﻮط بﻪ
کال ﻫای ﻣختلف کیفیت خاک را ﻧشاااان ﻣﻲدﻫﻨد .با
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Table 7. R2 and normalized root mean squares error (NRMSE) values in soil quality indices
NRMSE

R2

Method

14.56
12.25
20.29
21.12
11.35
12.25

0.69
0.73
0.71
0.78
0.82
0.85

Minimum Data Set
Total Data Set
Minimum Data Set
Total Data Set
Minimum Data Set
Total Data Set

Index
)Weighted Additive Soil Quality Index (SQIw
)Additive Soil Quality Index (SQIa
)Nemoro Quality Index (NQI

باالتریﻦ و پاییﻦتریﻦ ﺳطح بﻪ ترتیب ﻣربﻮط بﻪ  SQIwو
 NQIاﺳت.

ﻋلت وجﻮد لﻜﻪﻫایﻲ با کیفیت باال و ﻣتﻮﺳط در ﻣﻨطقﻪ بﻪ
دلیل اﻋمار ﻣدیریتﻫای ﻣختلف ﻣاﻧﻨد روشﻫای روش-
ﻫای خاکﻮرزی با تأثیر بر ویژﮔﻲﻫای فیﺰیﻜﻲ ،کﻮددﻫﻲ با
تأثیر بر ویژﮔﻲﻫای شیمیایﻲ ،ﻧﻮع کشت بﻪ دلیل ﻣدیریت
ﻣتفاوت تﻬیﻪ بستر کشت و کﻮددﻫﻲ ﻣتفاوت و غیره ﻣﻲ-
تﻮاﻧد باشد .با تﻮجﻪ بﻪ شﻜل  ،2در روش اﺳتفاده از کل
ویژﮔﻲﻫا کال کیفیت اراﺿﻲ افﺰایش داشت در صﻮرتﻲ
کﻪ ﻧبﻲ اللﻬﻲ و ﻫمﻜاران ( )Nabiollahi et al., 2017در
اراﺿﻲ شﻮر اﺳتان کردﺳتان ایران ﻧشان دادﻧد کﻪ در روش
اﺳتفاده از کمتریﻦ دادهﻫا ﻧسبت بﻪ کل دادهﻫا ﻣساحت
کال خیلﻲ خﻮب و خﻮب کاﻫش و ﻣساحت و ﻧمرات
زﻣیﻦﻫای با کیفیت پاییﻦ و خیلﻲ پاییﻦ افﺰایش داشت.
رﻧجبر و ﻫمﻜاران ( )Ranjbar et al., 2016با بررﺳﻲ
کیفیت خاک در برخﻲ از ﻣﻨاطق زﻋفران کاری ایران
(ﻣﻨطقﻪ قائﻦ در خراﺳان جﻨﻮبﻲ) ،ﻧشان دادﻧد کﻪ در روش
 NQIﺳطح کشتﺰارﻫای با کیفیت خیلﻲ خﻮب باالتریﻦ و
در روش  ، SQIwپاییﻦتریﻦ اﺳت ولﻲ در کال خﻮب

نتیجهگیری کلی
ﻧتای ﻧشاااان داد کﻪ برای تﻬیﻪ ﻧقشاااﻪ کیفیت خاک در
کشاااتﺰارﻫای ﻣﻨطقﻪ ،شااااخک کیفیت ﻧمﻮرو ( (NQIبا
اﺳااتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا ﻣﻨاﺳاابتر اﺳاات .بﻬتریﻦ ﻣدر
زﻣیﻦآﻣاری برازش یافتﻪ بر دادهﻫای ﻣﻜاﻧﻲ شاخک NQI
حاصااال از کل داده ﻫا ،ﻣدر ﻧمایﻲ ( )R2=0/95با داﻣﻨﻪ
تأثیر  4/5کیلﻮﻣتر و  RSSبرابر  2/55 ×10-4اﺳاااات.
کیف یت خاک در ﻣﻨط قﻪ ت حت تأثیر  ،pHآب قا بل
ا ﺳتفاده ،پتا ﺳیﻢ قابل ا ﺳتفاده ،ﻣﻨنﻨﺰ و ﻣس ا ﺳت .در
شاخک ﻧمﻮرو با اﺳتفاده از کل ویژﮔﻲﻫا قسمت وﺳیعﻲ
از ﻣﻨطقﻪ دارای کیفیت باالﺳااات و در قسااامت غرب و
شاامار غرب و شاامار شاارقﻲ ﻣﻨطقﻪ بﻪ صااﻮرت لﻜﻪای
دارای کیفیت ﻣتﻮﺳاااط و قسااامتﻫایﻲ از ﻣرکﺰ ﻣﻨطقﻪ
ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ ﻧیﺰ بﻪ صااﻮرت لﻜﻪای دارای کیفیت بساایار
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خاکﻮرزی با تأثیر بر ویژﮔﻲ ﻫای فیﺰیﻜﻲ ،کﻮددﻫﻲ با
تأثیر بر ویژﮔﻲ ﻫای شااایم یایﻲ ،ﻧﻮع کشااات بﻪ دل یل
ﻣدیریت ﻣتفاوت تﻬیﻪ ب ستر ک شت و کﻮددﻫﻲ ﻣتفاوت و
غیره باشاااد .از ایﻦ رو با تﻮجﻪ بﻪ پاییﻦ بﻮدن ﻣاده آلﻲ و
ﻣیاﻧنیﻦ وزﻧﻲ قطر خاکداﻧﻪﻫا در ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ ،با
اﻧتخاب روش ﻣدیریتﻲ ﻣﻨاﺳااب ﻣاﻧﻨد افﺰودن ﻣاده آلﻲ و
کﻮددﻫﻲ ﻣﻨاﺳاااب ﻣﻲتﻮان کیفیت خاک کشاااتﺰارﻫای
ﻣﻨطقﻪ ﻣﻮرد ﻣطالعﻪ را باال برد.

باالﺳاات .ارزیابﻲ درجﻪ تغییرپذیری ﻣﻜاﻧﻲ شاااخکﻫای
کیفیت تجمعﻲ و ﻧمﻮرو ﻧشان داد کﻪ شاخکﻫای کیفیت
خاک در ﻣﻨطقﻪ دارای وابستنﻲ ﻣﻜاﻧﻲ ﻣتﻮﺳط اﺳت .لذا
کیف یت خاک ﻣﻨط قﻪ ت حت تأثیر تﻮام ﻋﻮا ﻣل ذاتﻲ و
بیروﻧﻲ و پﻮ یای خاک ( ﻣاﻧ ﻨد ﻣدیر یت زراﻋﻲ ،ﻣدیر یت
حاصاااخیﺰی و ﻣدیر یت آب یاری) اﺳااات و ﻋ لت وجﻮد
لﻜﻪﻫایﻲ با کیفیت باال و ﻣتﻮﺳاااط در ﻣﻨطقﻪ ﻣﻲتﻮاﻧد بﻪ
دل یل اﻋ مار ﻣدیر یت ﻫای ﻣختلف ﻣاﻧ ﻨد روش ﻫای

شکل  -2نقشههای کیفیت خاک با استفاده از کل ویژگیها و کمترین ویژگیها
)Figure 2. Soil quality maps indices using minimum data set (MDS) and total data set (TDS
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Abstract
Knowledge on the spatial distribution of soil quality is one of the most important issues in
recognition, planning, management and optimal exploitation of soil resources. In this study, physical,
chemical and biological properties of topsoil (0-30 cm) were measured in 50 fields (1650 m × 1650
m) in Savojbolagh region, Alborz province. All of the factors influencing soil quality were selected
using the principal component analysis (PCA). The Weighted Additive Soil Quality Index (SQIw),
the Additive Soil Quality Index (SQIa) and the Nemero Soil Quality Index (NQI) were quantified
using either the total data set (TDS) or the minimum data set (MDS). Spatial variability of these soil
quality indices were analyzed using geostatistical technique. In addition, spatial distribution of them
were determined using the Ordinary Kriging method. The results showed that for the NQI index, the
best fitted model was the Gaussian (R2= 0.93) when MDS was used, whereas, the exponential (R2=
0.79-0.99) model was strongly fitted to the other indices obtained from MDS and TDS. Furthermore,
the effective range of spatial variability for SQIa, SQIw and NQI indices was 6-6.2, 2.7-3.65 and 4.57.2 kilometers, respectively. The NQI obtained from the TDS appeared to have the higher accuracy
in the area (R2= 0.85, normalized root mean squares error (NRMSE) = 0.01). A large part of the area
has high quality (class II) as well as to some extent areas have medium quality (class III) and very
high (class I). Soil quality indices in the region were in moderate spatial dependence (0.31-0.7). So,
the soil quality in the region is affected by both natural and external factors. Therefore, regarding the
low organic matter as well as the weak structural stability of soil in the study area, one may expect
that by implementing appropriate management methods such as adding organic matter, the soil
quality will be increased.
Keywords: Principal component analysis, Spatial variability, Soil quality Index, Spatial dependence,
Minimum data set
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