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ABSTRACT
Multi-variate statistical methods such as principal component analysis (PCA) and regressions could be used
to facilitate the interpretation of complex relationships. The objective of this study was to determine the most
important soil fertility properties affecting rice yield in the paddy fields. For this purpose, soil samples were
taken from the plow layers of 119 points with suitable distribution in the paddy fileds located in Shaft and
Fouman cities of Guilan province. Then after, physical and chemical properties of the soil fertility were
measured and analysed using descriptive statistics, principal component analysis and regression methods.
Results showed that three PCs with eigen values greater than one named as “k and it’s preservation factors”,
”Total N and it’s provider factors” and ”P and Thickness of plow layer” are respectively explained more than
67.4% of the variability in the soil physical and chemical properties and 55% of the yield variability. In
addition, the corresponded properties to the PCs explained 80% of the yield variability. Consequently, in
order to increase the yield, management practices such as proper fertilizer applications of nitrogen, potassium
and phosphorous and proper tillage for creating suitable plow layer are recommended.
Keyword: Guilan province, multivariate statistics, rice yield, soil physical and chemical properties
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تعيين مهمترين ويژگیهای حاصلخيزی خاک مؤثر بر محصول برنج در اراضی شاليزاری با استفاده از تحليل
مؤلفههای اصلی
5

بهاره دلسوز خاکی ،1ناصر دواتگر ،2ناصر هنرجو ،3احمد جالليان ،4حسين ترابی گل سفيدی

 .1دانشآموخته دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،گروه علوم خاک ،اصفهان ،ایران
 .2دانشیار پژوهش ،موسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 .3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،گروه علوم خاک ،اصفهان ،ایران
 .4استاد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،گروه علوم خاک ،اصفهان ،ایران
 .5استادیار گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران
(تاریخ ارسال -1395/11/10 :تاریخ بازنگری -1396/10/25 :تاریخ تصویب)1397/3/1 :

چکيده:
روشهای آماری چند متغیره مانند تحلیل مؤلفههای اصلی و رگرسیونها میتوانند برای تسهیل تفسیر روابط پیچیده
استفاده شوند .هدف از این مطالعه تعیین مهمترین ویژگیهای حاصلخیزی خاک ،مؤثر بر محصول برنج در اراضی
شالیزاری بود .به این منظور نمونههایی از الیه شخم  119نقطه با توزیع جغرافیایی مناسب ،در اراضی شالیزاری
شهرستانهای شفت و فومن استان گیالن برداشت شد .پس از آن ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مرتبط با حاصلخیزی
خاک در این نمونهها اندازهگیری و با استفاده از روشهای آمار توصیفی ،آنالیز مؤلفههای اصلی و رگرسیون تحلیل شدند.
نتایج نشان داد سه مؤلفه اصلی با مقادیر ویژه بیشتر از یک مانند «پتاسیم و عوامل مؤثر در نگهداری آن»« ،نیتروژن کل
و عوامل مؤثر بر تأمین آن» و «فسفر قابل استفاده و ضخامت افق سطحی خاک» ،بیشتر از  67/4درصد از تغییرپذیری در
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و  55درصد از تغییرپذیری محصول برنج را توصیف میکنند .همچنین ویژگیهای
مرتبط با این مولفهها  80درصد از تغییرپذیری محصول را توصیف نمودند .بنابراین برای افزایش محصول ،عملیات
مدیریتی مانند مصرف صحیح کودهای محتوی نیتروژن ،پتاسیم و فسفر و خاکورزی مناسب به منظور ایجاد الیه شخم
مناسب توصیه میشود.
واژههای کليدی :استان گیالن ،آمار چند متغیره ،محصول برنج ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

مقدمه

*

خاک یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی و منبع اصلی
تأمینکننده عناصر و آب برای رشد گیاه است ( Ghaemi et al.,
 .)2014aرابطه بین محصول و خاک بسیار پیچیده است و به
رابطه ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و دیگر فاکتورهای
محیطی بستگی دارد ) .(Sys et al., 1991باقی ماندن
پارامترهای خاک در سطح مطلوب یکی از موضوعات مهم
مدیریتی است (.)Rajasekharan et al., 2013
همبستگی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک،
زمینههای بهکارگیری روشهای مختلف را برای تفسیر و بررسی
تغییرپذیری خاکها فراهم آورده است .از جمله این روشها،
روشهای چند متغیره است .یکی از اهداف آمار چندمتغیره،
* نویسنده مسئولn.davatgar@areeo.ac.ir :

بررسی وابستگیها بین متغیرهای مشاهدهشده میباشد.
روشهای چند متغیره ابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل
دادههای خاک میباشند .یکی از روشهای چند متغیره پرکاربرد
در علوم خاک ،روش تحلیل مؤلفههای اصلی ( 1)PCAاست .این
روش از یکسو قادر به گروهبندی متغیرها بر طبق شباهت آنها
بوده )Benites et al, 2010( ،و از سوی دیگر توانایی تعیین
اهمیت نسبی بین این گروهها را نیز دارند (.)Tabi et al, 2012
در واقع این روش یک فرایند آماری است که به منظور اجتناب
از همپوشانی اطالعات یک مجموعه ،برای تبدیل یک مجموعه از
مشاهدات با متغیرهای همبسته به مجموعهای کوچکتر با
متغیرهای غیر همبسته که مؤلفههای اصلی نامیده میشوند،
مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Liu et al, 2003به بیان دیگر

1 . Principal components analysis
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هدف  ،PCAمانند سایر انواع تحلیلهای عاملی ،کاهش مجموعه
بزرگی از دادهها به تعداد کمتری عامل کلی است که در PCA
به این عاملها مؤلفه ( )PCگفته میشود (.)Biabangard, 2010
این مؤلفههای اصلی بیشتر تغییرات موجود در دادهها (بیشترین
واریانس مجموعه دادهها) را توجیه میکنند و به راحتی در
تحلیلهای بعد ،از جمله رگرسیون خطی چند متغیره 1استفاده
میگردند .هدف از رگرسیون چند متغیره شناخت روابط بین
تعدادی متغیر غیر وابسته یا متغیر پیشبینی کننده و یک متغیر
معیار یا وابسته است (.)Hill et al., 2006
قبل از انجام تحلیل مؤلفههای اصلی الزم است دو موضوع
بررسی گردند )1 :کفایت نمونهبرداری :برای اطمینان از مناسب
2
بودن دادهها برای تحلیل مؤلفههای اصلی ،از ضریبKMO
استفاده میگردد ( )2 .)Kaiser, 1974رابطه قوی بین متغیرها
که توسط آزمون مربع کای بارتلت (همان آزمون کرویت
بارتلت) 3بررسی میشود ( .)Bartlett, 1954از اساسیترین
اقدامات در تحلیل مؤلفههای اصلی ،انتخاب مولفهها است.
مؤلفههایی که دارای ارزش ویژه 4یا بزرگتر از آن باشند ،به
عنوان مؤلفه اصلی انتخاب میشوند .همچنین از معیار انتخاب
( )SCبه منظور انتخاب و تفسیر ویژگیهای مهم و کنترلکننده
بیشترین تغییرات در هر مؤلفه استفاده میگردد ( Ovalles and
.)Collins, 1988
در مطالعهای که توسط  )1999( Mallarino et al.انجام
شد ،با استفاده از آنالیز تحلیل عاملها ،سه عامل حاصلخیزی
خاک ،کنترل علف هرز و شرایط رشد سریع گیاه شناسایی شدند.
این محققین توانستند با استفاده از رابطه رگرسیونی بین
محصول ذرت با متغیرهای جدید ،تغییرپذیری عملکرد را در
اراضی مورد مطالعه تشریح نمایند.
در مطالعه دیگری،)2000( Kravchenko and Bullock ،
با استفاده از اطالعات محصول گیاهان ذرت و سویا ،میزان مواد
آلی ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،غلظت فسفر و پتاسیم قابل استفاده
خاک ،روابط محصول و ویژگیهای خاک را در مقیاس مزرعهای
بررسی کردند .نتایج نشان داد که ویژگیهای خاک نزدیک به
 %30از تغییرپذیری محصول را توصیف میکنند .این مطالعه
نشان داد که میزان مواد آلی بیشترین تأثیر را بر روی محصول
در اراضی مورد مطالعه داشت.

1 . multiple linear regressions
2. Kaiser- Meyer- Olkin
3. Kruit Bartlett Test
4. Eigen value
5. Stepwise
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در تحقیقی که توسط  )2001( Yanai et alانجام شد،
محصول برنج به عنوان متغیر وابسته و سه مؤلفه اصلی (شامل
مواد آلی ،عناصر بازی قابلتبادل و امالح محلول) به عنوان
متغیرهای مستقل استفاده شدند .مناسبترین مدل برای
پیشبینی محصول برنج با ضریب تبیین  0/43بدست آمد.
همچنین از بین مؤلفههای تعیینشده ،مؤلفه مواد آلی به دلیل
داشتن بیشترین ضریب رگرسیون در مدل بدست آمده،
مهمترین عامل تعیینکننده میزان محصول شناخته شد.
روابط بین برخی از ویژگیهای خاک و محصول سویا،
توسط  ،)2003( Cox et alدر سه مزرعه در منطقه
میسیسیپی ،با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی مورد
مطالعه قرار گرفت .نتایج آنها نشان داد که تغییرپذیری
محصول در این اراضی به شدت تحت تأثیر مشخصههای
فیزیوگرافی از قبیل ارتفاع و شیب ،بافت خاک و مشخصههای
حاصلخیزی خاک از قبیل فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم قابل
استفاده قرار دارد.
در مطالعهای که توسط  )2004( Shukla et alانجام شد،
از روش تحلیل مؤلفههای اصلی در توصیفپذیری  14ویژگی
مختلف خاکهای اوهایو آمریکا استفاده شد و تغییرات محصول
ذرت به تغییرات ویژگیهای خاک نسبت داده شد .آنالیز
مؤلفههای اصلی نشان داد که  4مؤلفه اصلی با ارزش ویژه
بزرگتر از یک ،بیشتر از  %78از تغییرپذیری در ویژگیهای
شیمیایی و فیزیکی خاک را توصیف میکنند .استفاده از روش
رگرسیون چند متغیره گام به گام ،5نشان داد که عامل اول «اثر
کود بر ویژگیهای خاک» و عامل دوم «وضعیت آب و
نفوذپذیری»  36درصد تغییرپذیری محصول گیاه را توصیف
نمودند .بر پایه بیشترین ضریب رگرسیون بدست آمده در
معادله ،اثر کود بر ویژگیهای خاک اصلیترین عامل
تعیینکننده میزان محصول گیاه شناخته شد.
در مطالعهای دیگر )2004( Kaspar et al. ،رابطه بین
محصول دو گیاه ذرت و سویا را با مجموعهای از متغیرهای
حاصل از تحلیل عاملها (مؤلفههای فیزیوگرافی ،ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک) به مدت  11سال در مزرعهای در آیوا
مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که تحلیل عاملها
در ارزیابی تغییرپذیری عملکرد نسبت به روابط ساده از توانایی
باالتری برخوردار است.
همچنین  )2009( Ayoubi et alبرای پیشبینی عملکرد
گندم بر مبنای ویژگیهای خاک ،از تحلیل مؤلفههای اصلی
استفاده کردند .در این مطالعه هفت مؤلفه تشخیص داده شد.
تحلیل مؤلفههای اصلی بیانگر آن بود که قسمت عمده
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تغییرپذیری در مزرعه مورد بررسی ،بوسیله عوامل حاصلخیزی
ایجاد شده و با استفاده از مدل رگرسیونی حاصله %57
تغییرپذیری محصول را توجیه نمودند.
در مطالعهای که توسط  )2010( Davatgarانجام شد،
عوامل مؤثر بر محصول برنج با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی
بررسی گردید .در این تحقیق بهترین پیشبینی عملکرد با
استفاده از مؤلفههای عملیات مدیریتی و برهمکنش مؤلفههای
مدیریتی و باروری خاک در سطح احتمال  11درصد با ضریب
تبیین  33درصد بدست آمد.
تغییرپذیری محصول ذرت بر مبنای ویژگیهای خاک ،با
استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی ،توسط Ghaemi et al.
( )2014bبررسی شد .در این مطالعه ،چهار مؤلفه اصلی (ظرفیت
باالی توصیفکننده حاصلخیزی خاک ،ظرفیت متوسط
توصیفکننده حاصلخیزی خاک ،ظرفیت میزان نفوذپذیری
خاک و ظرفیت میزان همآوری خاک) شناسایی شدند و مدل
پیشبینی عملکرد حاصله از این مطالعه ،توانست  77درصد
تغییرپذیری محصول ذرت را در مقیاس مزرعهای توضیح دهد.
برنج ( )Oryza sativa L.گیاهی مغذی و مهم برای بخش
عظیمی از جمعیت جهان ( )Fageria et al., 2003و به عنوان
یک محصول راهبردی عمدتاً در شمال ایران کشت میشود و
دومین ماده غذایی اصلی بعد از گندم در این کشور است
( .)Khush, 1993استان گیالن به عنوان یکی از مهمترین
استانهای تولیدکننده برنج کشور محسوب میشود ،به طوری
که بیش از  30درصد برنج کشور در این استان تولید میشود
( .)Azizi, 2007علیرغم اهمیت این محصول ،افزایش تولید آن
به سبب محدودیتهای فیزیکی منابع تولید مانند خاک با
مشکل روبروست .از این رو به منظور استفاده صحیح از منابع و
ارتقا کیفیت عملیات مدیریتی ،شناسایی مهمترین عوامل خاک
که تغییرپذیری محصول برنج را در مزرعه کنترل میکنند،
ضروری به نظر میرسد.
با توجه به اهمیت شناخت عوامل خاکی مؤثر بر میزان
محصول در اراضی شالیزاری ،این مطالعه در راستای گروهبندی
ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی اندازهگیری شده خاک برای
شناسایی مهمترین ویژگیهای حاصلخیزی خاک مؤثر بر
تغییرپذیری محصول برنج در اراضی شالیزاری و پیشبینی مقدار
محصول برنج بر اساس مهمترین ویژگیهای خاک ،با استفاده از
تحلیل مؤلفههای اصلی و رگرسیون چند متغیره ،در اراضی
شالیزاری شهرستانهای شفت و فومن استان گیالن انجام شد.

مواد و روشها
توصيف موقعيت منطقه مورد مطالعه ،نمونهبرداری و
اندازهگيریها

این مطالعه در شالیزارهای واقع در نیمه جنوبی دشت فومنات
انجام شد .این ناحیه دارای خاکهای آبرفتی مسطح و در
محدوده دو شهر شفت و فومن ،در استان گیالن در ' 7و ْ 37تا
' 15و ْ 37عرض شمالی و ' 15و ْ 49تا ' 28و ْ 49طول شرقی
قرار دارد و مساحتی نزدیک به  20هزار هکتار را پوشش
میدهد .بر اساس آمار سی ساله ایستگاه سینوپتیک رشت در
این منطقه میانگین بارندگی ساالنه حدود  1356میلیمتر و
میانگین دمای ساالنه ْ 16/4درجه سانتیگراد میباشد .اقلیم
منطقه بر اساس روشهای طبقهبندی دومارتن و آمبرژه ،بسیار
مرطوب میباشد .همچنین طبق نقشه رژیم رطوبتی و حرارتی
خاکهای ایران (بنایی )1377،خاکهای منطقه مورد مطالعه
در رژیمهای رطوبتی آکوئیک و یودیک و رژیم حرارتی ترمیک
قرار میگیرند و بر اساس سیستم طبقهبندی آمریکایی ،در رده-
های انتی سول ،اینسپتی سول و آلفی سول طبقهبندی می-
شوند .و بر اساس سیستم World reference base for ( WRB
 )soil resources (WRB, 2014خاکها متعلق به گروههای
 Luvisolsو  Gleysolsو بر اساس طبقهبندی آمریکایی ( Soil
 )Survey Staff, 2014گروههای بزرگ ،Hapludalfs
 Endoaqualfsو  Humaqueptsرا شامل شدهاند.
در منطقه مورد مطالعه کاربری اصلی اراضی ،شالیزارهای
برنج با روش آبیاری غرقابی میباشد .در این شالیزارها برنج (رقم
هاشمی) کشت میشود و آمادهسازی زمین (شخم ،گل خرابی و
صاف کردن زمین) هر ساله  7تا  30روز قبل از انتقال نشاء در
اوایل بهار انجام میشود .در هر دوره از کشت در بیشتر اراضی
کود اوره ( 60کیلوگرم در هکتار) و سوپرفسفات تریپل (45
کیلوگرم در هکتار) استفاده میشود .همچنین برخی کشاورزان
از  100کیلوگرم کود پتاسیم (پتاسیم سولفات) در هر هکتار
استفاده مینمایند ،از این رو نمونهبرداری در یک مرحله ،پیش از
کود دهی (قبل از نشاکاری) انجام شد .از سویی از آنجا که بیش
از  %90کل طول ریشه برنج آبی در  0تا  20سانتیمتری از
سطح خاک قرار دارد ( )De Datta et al., 1988و همچنین در
برخی مناطق به دالیل مختلف از جمله نبود ماشینآالت مناسب
شخم ،عمق شخم کمتر از  25سانتیمتر و در برخی دیگر از
مناطق علیرغم ضخیم بودن نیمرخ خاک ،عمق الیه شخم تنها
 10الی  15سانتیمتر است ،در حین برداشت نمونهها ،ضخامت
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الیه شخم (افق  )Apاندازهگیری و  119نمونه خاک از این افق
با توزیع جغرافیایی مناسب تهیه شد .شایان ذکر است که در
هنگام نمونهبرداری سعی شد نقاط از پیش تعیینشده (119
نقطه با توزیع جغرافیایی یکنواخت) مورد نمونهبرداری قرار گیرد
لیکن به دلیل گستردگی اراضی مورد مطالعه ،در برخی موارد
نقاط مورد نظر برای نمونهبرداری مناسب نبود که در نتیجه
اقدام به نمونهبرداری از نقطهای دیگر تا حد امکان نزدیک به
نقطه اصلی گردید .از جمله مواردی که موجب ترجیح سایر نقاط
گردید میتوان به متفاوت بودن شکل زمین به دلیل تراسبندی،
پستی و بلندیهای موضعی و وجود باغهای چای اشاره نمود.
بنابراین در صورت عدم امکان برداشت در نقاط از پیش تعیین
شده ،مختصات جغرافیایی توسط  GPSثبت و نمونهبرداری
انجام شد .حداقل فاصله نقاط  150متر بوده است و نمونهبرداری
توسط مته (اوگر) انجام شد .موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقاط
نمونهبرداری خاک در شکل ( )1نشان داده شد .نمونههای خاک
پس از هوا خشک شدن و عبور از الک دو میلیمتری ،در
آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفتند .نیتروژن کل با استفاده از
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روش میکروکجلدال ) ،(Bremner and Mulvaney, 1982فسفر
قابل جذب به روش کالریمتری )(Olsen and Sommers, 1982
و پتاسیم قابل جذب با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر در عصاره
بدست آمده با استات آمونیوم  1نرمال (Sadusky et al.,
)1987اندازهگیری شد .هدایت الکتریکی عصاره اشباع به روش
هدایت سنجی) pH ، (Rhoades, 1996خاک در گل اشباع با
استفاده از روش پتانسیومتری ) (Thomas, 1996و ظرفیت
تبادل کاتیونی به روش استات آمونیوم (Sumner and Miller,
) 1996اندازهگیری شد .مقدار کربن آلی به روش اکسیداسیون
تر () Nelson and Sommers, 1996و بافت خاک به روش
هیدرومتری ) (Gee and Bauder, 1986تعیین شد .همچنین در
هنگام برداشت محصول ،نمونههای عملکرد منطبق با نقاط
نمونههای خاک ،در ابعاد  0/5در  0/5متر برداشت شده و به
آزمایشگاه انتقال یافتند .پس از حذف دانههای پوک ،وزن
دانههای پر بعد از  48ساعت قرار گرفتن در  70درجه
سانتیگراد ،تعیین شد.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی و توزيع نقاط نمونهبرداری خاک و گياه در منطقه مورد مطالعه

آمار توصيفی

آمارههای توصیفی ویژگیهای خاک شامل کرانهها (حداقل و
حداکثر) ،آمارههای مرکزیت (میانگین و میانه) ،آمارههای
پراکندگی (واریانس ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) و ضریب
تغییرات ) (CVمحاسبه شدند .برای محاسبه این ویژگیها از
نرمافزار ) SPSS(17استفاده شد .بررسی نرمال یا غیر نرمال
بودن چولگی و کشیدگی بر اساس روش Balasundram, et al.,
 2008انجام شد .در این روش چنانچه انحراف معیار هر کدام از

این آمارهها پس از ضرب در عدد  ،1/96بزرگتر از عدد آن آماره
باشد ،ویژگی مورد بررسی با احتمال بیش از  95درصد نرمال
است).
تحليل مؤلفههای اصلی

از تحلیل مؤلفههای اصلی برای گروهبندی  10ویژگی خاک به
عاملهای آماری استفاده شد PCA .روشی برای کاهش داده
است که هدف آن شناسایی تعداد کمتری متغیر استخراج شده
از تعداد زیادی از متغیرهای اصلی به منظور سادهسازی
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آنالیزهای بعدی دادهها است (
 .)Pallant, 2005عالوه بر آن از  PCAدر این مطالعه به عنوان
مرحله مقدماتی در توسعه یک مدل پیشبینی استفاده شد.
تحلیل مؤلفههای اصلی توسط نرمافزار ) SPSS(17انجام
شد .برای انتخاب تعداد مؤلفههای مؤثر ،مؤلفههایی انتخاب
شدند که مقدار ارزش ویژه ( )Eigen Valueآنها بیشتر از یک
باشد .از آنجایی که واحدهای متغیرهای مورد بررسی همسان
1
نبودند برای محاسبه مؤلفههای اصلی از ماتریس همبستگی
استفاده شد .مراحل تجزیه به مؤلفههای اصلی به ترتیب زیر
انجام شد (:)Wuttichaikitcharoen and Babel, 2014
 )1انتخاب مجموعهای از ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی
خاک برای مطالعه که شامل  10ویژگی خاک بود.
 )2تعیین ضریب  KMOو آزمون کرویتبارتلت .به منظور
ارزیابی شایستگی دادهها برای تحلیل مؤلفههای اصلی از ضریب
 )Kaiser, 1974( KMOو به منظور بررسی رابطه قوی بین
متغیرها (معناداری اطالعات موجود در ماتریس همبستگی) از
آزمون کرویت بارتلت ( )Bartlett, 1954استفاده شد .این آزمون،
این فرضیه که ماتریس همبستگی مشاهده شده ،متعلق به
جامعهای با متغیرهای ناهمبسته است ،را میآزماید .برای آنکه
یک مدل عاملی ،مفید و دارای معنا باشد ،الزم است متغیرها
همبسته باشند .از این رو فرض صفر آزمون بارتلت این است که
دادهها ناهمبستهاند و فقط با خودشان همبستگی دارند .بنابراین
رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای
اطالعات معنیدار است .پس وقتی فرض صفر رد و در نتیجه
فرض مخالف تائید میشود یعنی بین متغیرها همبستگی معنی-
داری وجود دارد .از این رو مطلوب آن است که فرض صفر رد
شود .در واقع معنادار بودن آزمون کرویت بارتلت حداقل شرط
الزم برای انجام تحلیل مؤلفههای اصلی است .به همین دلیل
قبل از تحلیل مؤلفههای اصلی ،تشکیل ماتریس همبستگی بین
متغیرها ضروری است ( .)Janson & Wichern,2014در آزمون
کرویت بارتلت اعداد با معنیداری بیش از  )p<0/05( %95برای
 PCAمناسب است ( .)Pallant, 2005همچنین محدوده ضریب
 KMOاز  0تا  1است و در صورتی که  KMOبیشتر از  0/5باشد
دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود ( Hair et al.,
.)2006
 )3بررسی ضرایب همبستگی در ماتریس همبستگی .قبل
از انجام تحلیل مؤلفههای اصلی باید بررسی شود که متغیرها در
ماتریس همبستگی ،خیلی کم یا خیلی زیاد با هم همبستگی

نداشته باشند .معیار همبستگی زیاد ضریب همبستگی کمتر از
 -0/8و بیشتر از  )Field, 2009( 0/8میباشد .همچنین چنانچه
ضرایب همبستگی یک متغیر بین  -0/3تا  0/3باشد ،نشان-
دهنده این است که آن متغیر برای تحلیل مؤلفههای اصلی
مناسب نیست ).(Tabachnick and Fidell, 2001
 )4تعیین تعداد مولفهها :در این مرحله مؤلفههایی انتخاب
میشوند که دارای واریانس (مقدار ویژه) بزرگتر از یک باشند.
مؤلفهها ی با مقدار ویژه بیشتر از یک ،تغییرات کلی در اطالعات
را بیشتر از ویژگیهای خاک به صورت فردی توصیف میکنند
( .)Sharma, 1996بنابراین فقط مؤلفههای با ارزش ویژه یک یا
بیشتر از یک انتخاب میشوند (عاملهایی که دارای مقدار ویژه
کمتر از یک هستند ،بهتر از متغیر اصلی نیستند؛ زیرا هر متغیر
اصلی دارای واریانس یک است).
 )5تعیین همبستگی بین مؤلفههای حاصل از تحلیل
مولفهها و متغیرهای اصلی که برای ساختن عاملها مورد
استفاده قرار میگیرد.
 )6دوران یا چرخش عامل از طریق واریماکس برای تفسیر
بهتر عاملها .برای تحلیل سادهتر عاملها باید آنها را چرخش
دهیم .چرخش فرایند پیچیدهای است .بنابراین برای این که
چرخش سادهتر صورت گیرد باید ابتدا بر اساس مقادیر ویژه،
تعداد عاملهایی که چرخش مییابند را مشخص کنیم .در واقع
چرخش عاملی ،فرآیندی است برای تعدیل محور عامل به منظور
دستیابی به عاملهای معنیدار و ساده .همچنین تعیین نهایی
تعداد عاملها پس از دستیابی به ماتریس عاملی چرخش یافته
امکانپذیر میباشد .در نهایت هر عامل باید فقط با چند متغیر
همبستگی باال داشته باشد (منظور از همبستگی همان بار عاملی
متغیر روی عامل است) .همچنین هر متغیر باید روی یک عامل
بار عاملی باال داشته باشد .اغلب شیوههای چرخش با توجه به
این مالکها طراحیشدهاند .چرخش واریماکس از جمله
چرخشهای متعامد است که در آنها عاملهای بهدست آمده با
هم همبستگی ندارند.
2
 )7تعیین بار عاملها یا همان نمره عاملها .قدرت رابطه
ب ین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی
نشان داده میشود .به بیان دیگر بار عاملی ،همبستگی بین
متغیرهای اصلی و عوامل را نشان میدهد .همچنین مجذور بار
عاملی نشان میدهد که چند درصد از واریانس در یک متغیر
توسط آن عامل تبیین میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و
یک است .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر

1 . Correlation matrix

2 . Factor loading

;Landau and Everitt, 2003
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گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  0/3تا 0/6
قابلقبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است .
()Kline, 2005
 )8برآورد هر عامل با استفاده از ضرایب بار عاملی .یک
مؤلفه میتواند با بررسی الگوی بارهای عاملی متغیرهای مشاهده
شده مختلف بر روی آن عامل تفسیر و نامگذاری شود
( .)Bartholomew et al., 2008بدین صورت که ضریب بار
عاملی هر متغیر اصلی برای هر یک از مولفهها بررسی میگردد.
متغیر اصلی بررسی شده به مولفهای تعلق مییابد که بزرگترین
ضریب بار عاملی آن متغیر را به خود اختصاص داده باشد.
با توجه به اینکه در تحلیل مؤلفههای اصلی ،بین
مؤلفههای حاصله همبستگی وجود ندارد ( Ovalles and
 )Collins, 1988و هر مؤلفه ترکیب خطی از متغیرهای مورد
بررسی میباشد ،میتوان رابطه آن را بهصورت زیر نشان داد:
(رابطه )1
PC  a11 X 1  a12 X 2  ...  aij X j
که در آن  PCمؤلفه اصلی aij ،ضریب یا بردار ویژه و
متغیر مورد نظر میباشد ( .)Jolliffe, 1986همچنین به منظور
انتخاب و تفسیر ویژگیهای مهم و کنترلکننده بیشترین
تغییرات در هر مؤلفه ،از معیار انتخاب ( )SCاستفاده گردید
(.)Ovalles and Collins, 1988
0.5
(رابطه )2
SC  0.5
Xi



PC

eigenvalue

در این رابطه  SCمعیار انتخاب PCeigenvalue ،ارزش ویژه
مؤلفه مربوطه میباشد .برای تعیین ترکیب خطی هر مؤلفه
(رابطه  ،)1تنها ویژگیهایی انتخاب میشوند که قدر مطلق
ضرایب آنها از مقدار معیار انتخاب محاسبه شده برای آن مؤلفه
بیشتر است.
آناليز رگرسيون چند متغيره

پس از استخراج مؤلفههای مهم ،بین این مولفهها با میزان
عملکرد محصول ،رگرسیون چند متغیره خطی به روش
همزمان 1و به کمک نرمافزار ) SPSS(17انجام شد .در رگرسیون
همزمان ،همه متغیرهای غیر وابسته در یک زمان داخل معادله
میشوند و هر متغیر پیشبینی کننده مانند بقیه متغیرهای غیر
وابسته دیگر که واردشدهاند ،ارزیابی میشود .این روش برای
زمانی که یک مجموعه کوچک از پیشبینی کنندهها وجود دارد
و هنگامیکه محقق نمیداند کدام متغیرهای غیر وابسته بهترین
معادله پیشبینی را بوجود میآورند ،مناسب است.
در این مطالعه عالوه بر اینکه صحت معادله با استفاده از
ضریب تبیین ( )R2ارزیابی شد ،به منظور اعتبارسنجی مدلها از
1. Enter
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معیارهای ( MEمیانگین خطا یا اُریب) و ( NRMSEریشه دوم
میانگین مربعات خطا نرمال شده) که به ترتیب توسط روابط ()3
و ( )4محاسبه شدهاند استفاده گردید .برای محاسبه این
معیارهای مذکور  20درصد از دادهها که در مدلسازی وارد
نشدهاند مورد استفاده قرار گرفتند.
n
(رابطه )3
1
) ME   ( Pi  Qi
n i1
(رابطه )4
1 n
100
2


Oi



 P  Q 
i

i

i 1

n

NRMSE 

در این روابط  Piمقادیر پیشبینی شده Qi ،مقادیر اندازه-
گیری شده n ،تعداد نمونههای به کار رفته و  Q̅iمقدار متوسط
پارامتر مشاهده شده میباشد .در شرایط ایدهال اگر پیشبینی
بدون اُریب باشد ،آنگاه  MEمحاسبه شده میبایستی برابر با
صفر شود ،بنابراین مقادیر کمتر  MEترجیح داده میشوند.
اگرچه ارزش  MEبه مقیاس دادهها وابسته است .مقدار
 NRMSEنشان میدهد که پیشبینیها تا چه حد اندازهگیریها
را بیشتر یا کمتر تخمین زدهاند .بنابراین مقادیر کمتر NRMSE
محاسبه شده نشاندهنده نزدیکی بیشتر مقادیر پیشبینی شده
به مقادیر اندازهگیری شده است .مقدار  NRMSEایدهآل برای
مدلسازی کمتر از  10درصد است NRMSE .در بازههای  10تا
 20درصد و  20تا  30درصد به ترتیب نشانگر وضعیت مناسب
و متوسط در پیشبینی و بیشتر از  30درصد نشاندهنده عدم
اطمینان از پیشبینی است ()Jamieson et al., 1991

نتايج و بحث
توصيف آماری ويژگیها

آمار توصیفی برای هر یک از ویژگیهای اندازهگیری شده و
عملکرد دانه برنج ،در جدول ( )1نشان داده شده است .ویژگی
 pHمنطقه مورد مطالعه در دامنه  5/49تا  7/53و میانگین
 6/63است )2000( Doberman and Fairhurst .نشان دادند که
 pHدر محدوده  6تا  7برای اراضی شالیزاری مناسب است .کربن
آلی در منطقه مورد مطالعه در محدوده  1/03تا  4/49و
میانگین  2/48درصد میباشد .بر طبق مطالعات Doberman
 ،)2000( and Fairhurstمیانگین کربن آلی خاک در این منطقه
برای رشد گیاه مطلوب است .میانگین غلظت نیتروژن کل 0/23
درصد و بیش از حد بحرانی نیتروژن 0/2( 2درصد) میباشد.

 . 2با جستجو در مستندات علمی داخلی ،برای عنصر نیتروژن در اراضی شالیزاری،
حد بحرانی یافت نشد؛ اما بر پایه مکاتبات شخصی با اعضای هیات علمی موسسه
تحقیقات برنج کشور ،مقدار آن معموال  0/2درصد در نظر گرفته میشود.
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میانگین غلظت فسفر قابل استفاده  15/64میلیگرم در کیلوگرم
خاک بوده که این مقدار نزدیک به حد بحرانی آن 16 ،میلیگرم
در کیلوگرم خاک ( )Karimi et al., 2013میباشد .همچنین
میانه آن  11/21میلیگرم در کیلوگرم است .مشاهدات میدانی
نیز عالئم کمبود شدید فسفر در گیاه و نیاز به استفاده از کود
فسفر در برخی از مناطق مورد مطالعه را نشان داده است.
میانگین و میانه غلظت پتاسیم قابل استفاده در منطقه بررسی
شده ،نزدیک به حد بحرانی  160میلیگرم در کیلوگرم

( )Kavoosi and Malakouti, 2006بود و نیاز گیاه برنج به این
عنصر در نواحی که غلظت این عنصر کمتر از حد بحرانی باشد را
تأمین نمیکند .ضخامت الیه شخم ( )Apدر دامنه  10تا 22
سانتیمتر قرار داشت .این در حالی است که ضخامت کمتر از
 15سانتیمتر سبب ایجاد محدودیت در رشد گیاه برنج میشود
( .)Dobermann and Oberthur, 1997در چنین شرایطی حجم
خاک قابل دسترس برای جذب عناصر غذایی محدود است.

جدول -1آمارههای توصيفی ويژگیهای مورد مطالعه

صفات

واحد

TN

%

AP

mg kg-1

AK

-1

EC

mg kg

-1

dS m

pH

_

CEC

cmolc kg-1

OC

g kg-1

Sand

%

Silt

%

clay

%

Z

cm

Y

Kg ha-1

میانگین

حداقل

0/23
15/64
139/23
1/27
6/63
29/46
2/48
15/27
44/97
39/88
15/98
3690/16

0/11
1/9
55
0/12
5/49
10
1/03
3
24
19
10
2179/12

حداکثر

میانه

0/22
0/4
11/2
72/3
134
350
1/19
2/71
6/65
7/53
29
47
2/38
4/49
12
48
46
58
41
56
16
22
3769/6 4771/4

واریانس

انحراف
معیار

0/004
166/46
2987/85
0/26
0/28
51/2
0/51
76/84
38/69
45/86
5/57
628861/15

0/06
12/9
54/66
0/51
0/52
7/16
0/72
8/77
6/22
9/3
2/36
793/0

چولگی

کشیدگی

)CV(%

*0/52

-0/19
*5/2
*1/30
-0/11
*-1/17
0/35
-0/47
*1/56
*1/16
0/79
0/62
-0/53

25/86
82/49
39/26
40/52
7/92
24/29
28/96
57/39
13/83
23/15
14/77
21/49

*2/16
*1/09

0/44
-0/13
0/25
0/43
*1/27
*-0/7
-0/25
-0/22
-0/44

* معنیدار در سطح احتمال  5درصد : TN ،نیتروژن :AP ،فسفر قابل استفاده :AK،پتاسیم قابل استفاده  :ECهدایت الکتریکی :pH ،اسیدیته : CEC،گنجایش تبادل
کاتیونی :OC،کربن آلی : Sand ،شن : Silt ،سیلت :Clay،رس خاک :Z،ضخامت الیه شخم :Y ،عملکرد گیاه برنج

آماره ضریب تغییرات ) (CVبدون بعد بوده و میتوان از
آن برای مقایسه تغییرات یک صفت در بین واحدهای نمونه-
برداری دو یا چند جامعه آماری با مشاهدات ناهمگون یا
نامتجانس (مثل واحدهای متفاوت متر و کیلوگرم) و یا مقایسه
تغییرات بین صفات مختلف در یک واحد نمونهبرداری که از نظر
اندازه مشاهدات به طور قابل مالحظهای تفاوت دارند ،استفاده
کرد (Rezai, 2002؛  .)McBratney et al., 1997به منظور
مقایسه تغییرپذیری ویژگیهای خاک در منطقه مطالعه ،از
ضریب تغییرات استفاده شد .بر اساس حدود پیشنهادی
 ،)1983( Wilding and Dressویژگیهای با ضریب تغییرات
کمتر از  %15به عنوان تغییرپذیری کم ،بین  15تا %35
تغییرپذیری متوسط و بیشتر از  ،%35تغییرپذیری زیاد در نظر
گرفته میشود .کاهش ضریب تغییرات نشاندهنده تشابه بیشتر
و یکنواختی بین دادهها است ( )Schoning, et al., 2006که این
امر با توجه به گروهبندی انجام شده ،در مورد  ،pHضخامت الیه
شخم و درصد سیلت صادق است .از سوی دیگر  CVزیاد در

پتاسیم و فسفر قابل استفاده ،نشان داد که در منطقه مورد
مطالعه این عناصر غذایی تغییرپذیری قابل مالحظهای داشته که
نشاندهنده اهمیت مدیریت عناصر غذایی ویژه مکان( 1از طریق
شناخت مهمترین محدودیتهای خاکی مؤثر بر محصول برنج) و
توجه به ضرورت توصیههای کودی متفاوت و غیر یکنواخت برای
کمک به بهبود تولید برنج در این منطقه است .توصیههای
کودی یکنواخت منجر به بیشبود این عناصر غذایی در مناطقی
میشود که غلظت عنصر غذایی در خاک از حد بحرانی بیشتر
است .درحالیکه در مناطق دچار کمبود ،مقدار کود توصیهشده
برای تأمین نیاز غذایی گیاه و رفع کمبود کافی نمیباشد.
چولگی بیشتر ویژگیهای مرتبط با حاصلخیزی ذاتی
خاک (رس )OC ،CEC ،pH ،EC ،و ضخامت الیه شخم ،در
سطح احتمال پنج درصد معنیدار نبود و میانگین آنها به میانه
نزدیک است ،از این رو از توزیع نرمال پیروی مینمایند .اما
)1 . Site-specific nutrient management (SSNM

دلسوزخاکی و همکاران :تعيين مهمترين ويژگیهای حاصلخيزی خاک موثر بر ...

چولگی نیتروژن کل ،فسفر و پتاسیم قابل استفاده ،شن و سیلت
در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بوده و از یک توزیع غیر
نرمال برخوردار بودند .غیر نرمال بودن در توزیع فراوانی دادهها
میتواند به علت غیریکنواختی واریانس ،وجود جوامع فرعی و یا
داده پرت باشد ()Davatgar et al., 2006
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انفرادی برآورد میکند .ترتیب اهمیت این مولفهها بر مبنای
مقدار ارزش ویژه آنها در جدول ( )3نشان داده شد .همچنین
ضرایب مؤلفههای اصلی متغیرهای مختلف در مؤلفههای مربوطه
در جدول ( )4نشان داده شدند .اولین مؤلفه )28/05 ،(PC1
درصد از کل واریانس را تشریح میکند و دارای بیشترین بار
عاملی مثبت با درصد رس ( )0/786و بعد از آن با پتاسیم قابل
استفاده ( )0/773و  )0/7( pHو به دنبال آن بار منفی زیاد با
درصد سیلت ( )-0/7است .مؤلفه اول ( )PC1از آنجا که دارای بار
عاملی زیاد توسط پتاسیم و عوامل مربوط به نگهداری آن بود ،به
عنوان «پتاسیم و عوامل مؤثر در نگهداری آن» نامگذاری شد.
مؤلفه دوم ( ،)PC2که  25/05درصد از کل واریانس را
تشریح میکند ،دارای بیشترین بار عاملی مثبت با کربن آلی
( )0/892و بعد از آن با نیتروژن کل ( )0/870استDobermann .
 )1997( and Oberthurنشان دادند که کربن آلی مهمترین منبع
بومی تأمینکننده نیتروژن از خاک اراضی شالیزاری است.
نیتروژن کل دارای همبستگی قوی معنیدار ( )0/936با کربن آلی
خاک است (جدول  .)2همچنین این مؤلفه بار عاملی مثبت با
هدایت الکتریکی ( )0/723دارد که نتیجه ضریب همبستگی
خطی معنیدار ( )0/43بین هدایت الکتریکی و مواد آلی است
(جدول  .)4الزم به ذکر است که شوری خاک در شالیزارهای
مورد مطالعه ناچیز بوده اما همبستگی بین هدایت الکتریکی و
مواد آلی در خاکهای شالیزاری به علت باال بودن مقدار ماکرو
مولکولهای آلی دارای بار الکتریکی است که بر هدایت الکتریکی
محلول خاک مؤثر است ( .)Ponnamperuma, 1978مؤلفه دوم
( ،)PC2با توجه به روابط باال «نیتروژن کل و عوامل مؤثر بر تأمین
آن» نامگذاری شد.

تحليل مؤلفههای اصلی

در این مطالعه 119 ،نمونه خاک وجود داشت که در آنها 10
متغیر اندازهگیری شده بودند .پیش از اجرای تحلیل مؤلفههای
اصلی ( ،)PCAمناسب بودن اطالعات برای تحلیل ارزیابی شد.
مقدار ضریب  KMOدر این مطالعه  0/626و مقدار آماره بارتلت
( )442/319در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .این نتایج
نشان داد که تحلیل مؤلفههای اصلی میتواند برای کاهش تعداد
داده و متغیرهای مورد مطالعه سودمند باشد .از سوی دیگر
ماتریس ضریب همبستگی خطی بین ویژگیهای خاک (جدول
 )2نشان داد که  28جفت مقایسه ،از بین  55جفت ،در سطح
احتمال  1و  5درصد معنیدار بودند که این مسئله احتمال
موفقیت در کاهش دادهها از راه انجام تحلیل مؤلفه اصلی در
جلوگیری از همبستگیهای موازی بین دادهها را توجیه می-
نماید.
از ارزش مقدار ویژه به عنوان محکی برای تفسیر روابط
بین متغیرهای خاک و مؤلفهها استفاده شد .تحلیل مؤلفههای
اصلی نشان داد که سه مؤلفه اول ( PC2 ،PC1و  )PC3با
مقدارهای ویژه بزرگتر از یک 67/433 ،درصد واریانس کل را
برآورد مینمایند (جدول  .)3همانگونه که پیش از این اشاره
شد ،مقدار ویژه بزرگتر از یک ،در یک مؤلفه نشاندهنده آن
است که آن مؤلفه ،واریانس بیشتری را نسبت به یک متغیر

جدول -2ضرايب همبستگی خطی عملکرد برنج ،ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک

متغیر

Y

silt

pH

Y

1
-0/08
0/04
**
0/31
**
0/30
*
0/23
**
0/47
*
0/26
*
0/25
**
-0/46
0/06

1
**
-0/31
0/19
**
-0/31
0/01
**
-0/48
-0/10
0/18
-0/06
**
-0/40

1
**
-0/46
0/18
0/07
**
0/48
-0/03
**
-0/47
0/10
**
0/42

Silt
pH
OC
CEC
EC
Clay
Z
TN
AP
AK

OC

CEC

1
0/32
**
0/43
-0/11
0/10
**
0/94
-0/16
-0/19
**

EC

1
0/38
**
0/37
0/20
*
0/27
-0/06
**
0/25
**

1
0/15
0/19
**
0/41
0/05
0/08

Clay

Z

1
0/30
**
-0/27
*
-0/28
**
0/51
**

TN

1
0/07
-0/08
-0/04

1
-0/09
*
-0/22

AK

AP

1
0/16

*

1

-1

* و ** به ترتيب معنیدار در سطح  5و  1درصد :Y ،عملکرد برنج :Silt ،سيلت ( :pH ،)%اسيديته ( :OC ،)-کربن آلی (  : CEC ،)g kgگنجايش تبادل کاتيونی
( :EC ،)cmolc kg-1هدايت الکتريکی ( :Clay ،)dS m-1رس خاک ( :Z ،)%ضخامت اليه شخم ( :TN ،)cmنيتروژن ( :AP ،)%فسفر قابل استفاده (:AK ،)mg kg-1
پتاسيم قابل استفاده ()mg kg-1
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جدول  -3مقدار ويژه ،سهم هر مؤلفه و واريانس تجمعی توصيفشده با استفاده از تحليل مؤلفههای اصلی

مولفهها

مقدار ویژه

واریانس ()%

واریانس تجمعی ()%

معیار انتخاب ()SC

1
2
3

2/805
2/505
1/433

28/054
25/048
14/331

28/054
53/102
67/433

0/299
0/316
0/418

جدول -4ضرايب مؤلفههای اصلی استخراج شده از روش چرخش واريماکس و ميزان اشتراک واريانس برای ويژگیهای خاک مورد مطالعه

متغیر

واحد

Z
Silt
Clay
OC
CEC
EC
pH
TN
AP
AK

Cm
%
%
%
cmole/kg
dS/m
_
%
mg/kg
mg/kg

PC3
0/695
-0/103
0/431
0/112
0/126
-0/058
-0/113
-0/010
-0/807
-0/244

PC2
0/043
0/021
0/011
0/892
0/598
0/723
-0/262
0/870
-0/002
0/022

مؤلفه سوم ( ،)PC3که  14/33درصد از کل واریانس را
توجیه میکند ،دارای بیشترین بار عاملی مثبت با ضخامت الیه
شخم ( )0/695است که بر روی کفه شخم قرار دارد و با گل
خراب شدن آن محیطی نرم با مقاومت مکانیکی کم برای
استقرار گیاه و به همین ترتیب نگهداری بهتر آب خاک فراهم
میگردد .همچنین این مؤلفه دارای بیشترین بار عاملی منفی با
غلظت فسفر قابل استفاده خاک ( )-0/807میباشد .بنابراین
 PC3به عنوان «فسفر قابل استفاده و ضخامت افق سطحی خاک
» نامگذاری شد.
به منظور تفسیر ویژگیهای مهم در هر مؤلفه ،معیار
انتخاب برای سه مؤلفه اصلی شناساییشده محاسبه شد.
همانگونه که در جدول ( )3نشان داده شده است ،به دلیل
(رابطه )5

PC1
0/140
-0/700
0/786
-0/302
0/539
0/211
0/702
-0/374
0/149
0/773

میزان اشتراک واریانس
0/504
0/501
0/803
0/900
0/664
0/570
0/575
0/898
0/673
0/657

اینکه از مؤلفه اول به سمت مؤلفه سوم ،مقادیر بردار ویژه
استفاده شده برای محاسبه  SCکوچکتر میگردد ،مقدار SC
حاصله برای مؤلفه سوم بزرگتر میباشد .این مقادیر برای انتخاب
ویژگیهای مهم برای تفسیر هر مؤلفه استفاده میشوند .به
عنوان مثال برای مؤلفه اول تنها متغیرهای ،pH ،AK ،Clay
 OC ،CEC ،Siltو  TNکه ضریب آنها از معیار انتخاب محاسبه
شده برای این مؤلفه ( )0/299بزرگترند ،در تفسیر این مؤلفه در
نظر گرفته میشوند .به همین ترتیب مهمترین ویژگیها برای
مؤلفه دوم  EC ،TN ،OCو  CECو برای مؤلفه سوم  Z ،APو
 Clayمیباشند .بر این اساس ترکیب خطی (معادله وزنی)
مؤلفههای اصلی شناسایی شده به صورت زیر میباشد:

PC1  0.7Silt  0.786Clay  0.302OC  0.539CEC  0.702 pH  0.374TN  0.773AK

(رابطه )6

PC2  0.892OC  0.598CEC  0.723EC  0.87TN
(رابطه )7
توزیع شماتیک وزنهای سه مؤلفه اصلی در برابر همدیگر
در شکل ( )2ارائه شده است .این نمودار رابطه بین ویژگیهای
خاک و مولفهها را نمایش میدهد و به شناسایی ویژگیهای
مهم در هر مؤلفه کمک مینماید .بطوریکه ویژگیهای با
وزنهای بیشتر ،در فواصل دورتری نسبت به مرکز (نقطه صفر)

PC3  0.695Z  0.431Clay  0.807 AP
قرار میگیرند .هرکدام از نمودارهای شکل ( )2ویژگیهای خاک
را نسبت به دو مؤلفه نشان میدهند و خطوط مدرج افقی و
عمودی تعیینکننده منفی یا مثبت بودن و نیز بزرگی وزن هر
ویژگی میباشند .بطوریکه خط مدرج عمودی تعیینکننده
وضعیت و اهمیت ویژگیهای خاک مولفهای که در محور  yنشان
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داده شده است ،میباشد و خط مدرج افقی مربوط به مولفهای
که در محور  xنمایش داده شده ،است .با توجه به این خطوط
مدرج اهمیت ویژگیها بنابر فاصله ویژگیها نسبت به مرکز
تعیین میگردد .به این صورت که یک ویژگی با بیشترین فاصله
از مرکز ،وزن بیشتری نسبت به سایر ویژگیها داشته و در نتیجه
اهمیت آن بیشتر خواهد بود .به عنوان مثال در شکل (-2الف)
مؤلفه اول در محور  yقرار دارد .بنابراین خط تعیینکننده آن،
خط مدرج عمودی بوده و همانگونه که مشاهده میگردد بنابر
میزان فاصله از مرکز ،ویژگیهای مهم برای این مؤلفه به ترتیب
 pH ،AK ،Clayو  Siltخواهد بود .همچنین  Siltبه دلیل قرار
گرفتن در قسمت منفی خط مذکور ،دارای وزن منفی بوده و از
بین ویژگیهای مهم این مؤلفه ،به ترتیب Clayو AK
تغییرپذیری این مؤلفه را بیشتر توجیه میکند .به همین ترتیب
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با توجه به شکل (-2ب) ،همه ویژگیهای مربوط به مؤلفه دوم
دارای وزن مثبت بوده و بر اساس بیشترین فاصله از مرکزOC ،
و پس از آن  TNبا وزن بیشتر ،بیشترین تغییرپذیری را در این
مؤلفه توجیه مینمایند .همچنین خط مدرج افقی در شکل (-2
ب)  ،نشاندهنده اهمیت ویژگیهای مؤلفه سوم میباشد .بر این
اساس  APبا بار منفی ،اما فاصله بیشتر از مرکز ،به عنوان مهم-
ترین ویژگی این مؤلفه شناسایی شد .به همین ترتیب
متغیرهایی که به مرکز نزدیکتر میباشند ،کمترین وزن را
داشته (کمترین تغییرپذیری در هر مؤلفه را توجیه میکنند) و
در جدول ( )4نیز مقدار وزن آنها از مقدار معیار انتخاب کمتر
است .چنین تفاسیری توسط  Ovalles and Collins, 1988و
 ،)2009( Ayoubi and Khormaliنیز ارائه شده است.

شکل  -2نمودار وزن ويژگیهای خاک برای سه مؤلفه شناسايی شده( ،الف)مؤلفه  1در برابر مؤلفه ( ،2ب) مؤلفه  2در برابر مؤلفه 3

با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجهگیری کرد که
تغییرات ناشی از مدیریت مزرعه عامل مهم تغییرپذیری ویژگی-
های خاک در شالیزارهای مورد مطالعه بهشمار میرود.
آناليز رگرسيون چندگانه

نتیجه آنالیز رگرسیون چند متغیره با استفاده از تأثیر سه مؤلفه
( PC2 ،PC1و  )PC3بر محصول برنج به روش همزمان ،در رابطه
( )8نشان داده شد که در آن  Yمحصول برنج ) (kg/haاست.
(رابطه )8

adj.R 2  0.55; P  0.05
Y  3728.1  610.8PC1  103.6PC2  146.1PC3
ضریب تبیین رابطه بین محصول و سه مؤلفه 0/55 ،است.
این نتیجه نشان میدهد سه مؤلفه « پتاسیم و عوامل مؤثر در

نگهداری آن» « ،نیتروژن کل و عوامل مؤثر بر تأمین آن» و «
فسفر قابل استفاده و ضخامت افق سطحی خاک» 55 ،درصد از
تغییرپذیری محصول برنج را توصیف میکنند .اگرچه پیرامون
پیشبینی محصول برنج با ویژگیهای خاک به روش تحلیل
مؤلفهها در مقیاس مزرعه و ناحیه ،منابع علمی کمی وجود دارد
( ،)Yanai et al., 2001; Davatgar, 2010اما ضریب تبیین
بدست آمده در این مطالعه بیشتر از ضریب تبیین ()0/33
برآورد تأثیر مولفهها بر محصول برنج توسط )2010( Davatgar
و ( )0/41بدست آمده توسط  )2001( Yanai et alاست.
معیارهای  MEو  NRMSEمحاسبه شده به منظور
اعتبارسنجی مدل بدست آمده نیز ،به ترتیب  -240/8و 14/87
بوده است که نشان میدهد مدل بدست آمده از دقت خوبی
برخوردار بوده است.
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تأثیر ویژگیهایی که بر پایه سه مؤلفه اصلی دارای
بیشترین بار عاملی است (رس ،کربن آلی ،ضخامت الیه شخم،
پتاسیم و فسفر قابل استفاده) بر محصول برنج از روش رگرسیون
همزمان ارزیابی و در رابطه  9نشان داده شده است.
(رابطه )9

Y  69.3Clay  19.4 AP  0.54 AK  307.2Z  55.6OC  3953.6

adj.R 2  0.8; P  0.05
ضریب تبیین این رابطه نشان داد که  80درصد از
تغییرات محصول برنج بوسیله ویژگیهایی که بر پایه سه مؤلفه
دارای بیشترین بار عاملی است قابل توصیف است .این در حالی
است که ضریب تبیین مشخصشده بوسیله سه مؤلفه اصلی
( )0/55بود .معیارهای  MEو  NRMSEمحاسبه شده به منظور
اعتبارسنجی مدل بدست آمده نیز ،به ترتیب  282/3و 15/27
بوده است که دقت خوب مدل بدست آمده را نشان میدهد .در
مطالعات  )2010( Davatgarو  )2001( Yanai et alارزیابی تأثیر
ویژگیها با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی فقط محدود به
شناخت و تعیین تأثیر مولفهها بر محصول گیاه بود ،اما این
نتایج نشان داد که استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی (به عنوان
گام میانی) در شناسایی ویژگیهای مؤثر و سپس تعیین تأثیر
تلفیقی این ویژگیها بر محصول گیاه از طریق رگرسیون چند
متغیره میتواند کارآمدتر باشد.
این نتایج نشان داد که بر تغییرپذیری محصول برنج در
ناحیه مطالعه شده ،ویژگیهای متأثر از مدیریت مزرعه (مانند
فسفر و پتاسیم قابل استفاده) به همراه ویژگیهای ذاتی خاک
(مانند رس ،کربن آلی و ضخامت الیه شخم) مؤثر بودند.
بخش دیگری از تغییرپذیری محصول برنج که بر پایه
رابطه ) (9متأثر از ویژگیهای مؤثر در خاک نبود ،میتواند در

ارتباط با مشخصههای اقلیم ،هوا ،کیفیت آب ،شرایط
فیزیوگرافی ،برهمکنش ژنوتیپ و محیط و مؤلفههای مدیریت
مزرعه (تاریخ ،تراکم کاشت ،مبارزه با علف هرز ،آفات و
بیماریها) باشد.

نتيجهگيری کلی
با توجه به اهمیت محصول برنج ،این مطالعه با هدف شناسایی
مهمترین ویژگیهای حاصلخیزی اراضی شالیزاری ،با استفاده از
تحلیل مؤلفههای اصلی و رگرسیون چند متغیره انجام شد .بر
مبنای ضریب تغییرات ،مدیریت ویژه مکان عناصر غذایی و توجه
به توصیههای کودی غیریکنواخت برای افزایش میزان محصول
برنج در منطقه مطالعه میتواند مؤثر باشد .بررسی مؤلفههای
اصلی شناسایی شده نشان داد که مدیریت مزرعه عامل مهم
تغییرپذیری ویژگیهای خاک در شالیزارهای مورد مطالعه بوده
و مجموعهای از ویژگیهای خاک مانند «پتاسیم و عوامل مؤثر
در نگهداری آن» « ،نیتروژن کل و عوامل مؤثر بر تأمین آن» و
«فسفر قابل استفاده و ضخامت افق سطحی خاک» ،به طور
معنیداری بر تغییرات محصول برنج در منطقه مطالعه مؤثر
است .همچنین ویژگیهایی که بر پایه سه مؤلفه مذکور دارای
بیشترین بار عاملی بودند ،توانستند  80درصد از تغییرات
محصول برنج را توصیف نمایند .بهطور کلی ویژگیهای مؤثر بر
تغییرپذیری محصول برنج در ناحیه مطالعه شده ،شامل ویژگی-
های متأثر از مدیریت مزرعه (مانند فسفر و پتاسیم قابل
استفاده) و ویژگیهای ذاتی خاک ( مانند رس ،کربن آلی و
ضخامت الیه شخم) بوده و روی هم رفته استفاده از کودهای
محتوی پتاسیم و فسفر و نیز تعیین عمق شخم مناسب برای
بهبود عملکرد برنج ضروری است.
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