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  چکیده

بـر و گـاهی اوقـات بـه دلیـل خطاهـاي آزمایشـی و        گیـر، هزینـه  وقـت  عملـی  ،و فیزیکی خـاك  گیري مستقیم خصوصیات مکانیکیاندازه 
هـاي زودیافـت خـاك ماننـد     این خصوصیات به عنوان یک جـایگزین از ویژگـی   .خواهد بودغیر واقعی  نتیجه داراي تقریبا  غیریکنواختی خاك

قی، کربن آلی، تخلخل کل و رطوبت خاك با استفاده از توابـع انتقـالی   حقی و توزیع اندازه ذرات، کربنات کلسیم معادل، جرم مخصوص ظاهري
ي  وبراي برآورد مقاومت فـرور   هاي زود یافت یاد شدههاي رگرسیونی بر اساس ویژگیهدف از تحقیق حاضر ارائه مدل. خاك تخمین زده شوند

هاي فیزیکی و شـیمیایی آنهـا انـدازه    شد سپس برخی ویژگی نمونه خاك برداشته 105براي این منظور . بود در خاك هاي زراعی دشت اردبیل
. گردیـد  تعیـین به طور مستقیم با استفاده از دستگاه فروسنج مخروطی مدل دسـتی   خاك در محل نمونه برداري  مقاومت فروروي. گیري شد

مجـذور میـانگین مربعـات     و ) R2(ب تبیین مقادیر ضری. شد ایجاد SPSSبرآورد مقاومت فروروي به کمک نرم افزار  برايهاي رگرسیونی مدل
جـرم مخصـوص    ورودي هـاي بـا متغیـر   براي بهترین مـدل رگرسـیونی   05/1 و 573/0ر تخمین  مقاومت فروروي  به ترتیبد) RMSE(خطا 

داد کـه روش  هاي رگرسیونی نشان براي نتایج مدل RMSEو  R2مقادیر  .بدست آمد انحراف استاندارد هندسی، شن، رطوبت مزرعه و ظاهري
  .ي را با دقت مناسبی برآورد کندورگرسیونی می تواند مقاومت فرور

  
  توابع انتقالی، مقاومت فروري، رگرسیون: کلید واژه 

  
  مقدمه

فروروي  مقاومت .رداگذهاي مدیریتی بر توانایی خاك براي تحمل نیروهاي داخلی و خارجی تاثیر میاراضی و فعالیت از استفاده
مقاومت زیاد . هاي بیولوژیکی خاك مهم استهاي خاك است و اطالع از آن براي شخم، رشد گیاه و فعالیتترین ویژگیخاك یکی از پویا

-میو تلفات خاك را افزایش  روانابهمچنین هدایت هیدرلیکی و نفوذپذیري خاك را کاهش  و ) 2(سازد خاك، رشد ریشه را محدود می
مقاومت . تواند براي نظارت و ارزیابی کیفیت خاك مورد استفاده قرار بگیردخصوصیات فیزیکی خاك نظیر مقاومت فروروي می). 5(دهد

اما )  6(و رطوبت خاك بستگی دارد آلی ساختمان خاك، عوامل سیمانی کننده، مادهو فروروي به متغیرهاي زیادي مانند تراکم، تخلخل، بافت 
 نیز بافت خاك را و مقاومت فرورويبین رابطه قوي  البته محققان). 12(باشد می خاك خصوص ظاهري و رطوبتاغلب تحت تاثیر جرم م

باشد لذا محققان از گیري مستقیم مقاومت فروروي خاك به علت خطاي ابزاري، کاري وقت گیر و پرهزینه میاندازه).11( اندهگزارش کرد
مانند توزیع اندازه ذرات، جرم هاي زود یافت خاك تخمین این پارامتر از روي ویژگی يهاي مختلف رگرسیونی و شبکه عصبی براروش

هایی براي تخمین مقاومت فروروي هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل. انداستفاده کرده کل و رطوبت خاك مخصوص ظاهري، کربن آلی، تخلخل
-مذکور با استفاده از محک پارامتردر برآورد  هامدلارزیابی کارایی این  نیزرگرسیونی و  هاي زراعی دشت اردبیل با استفاده از روشدر خاك

  .بود ( AIC)وضریب آکائیک )  RMSE(میانگین مربعات خطا  مجذور، ) R2(هاي آماري مثل ضریب تبیین 
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  مواد و روش ها

 هاي فوالدي به قطر ودست نخورده با استفاده از استوانههاي خاك کیلوگرم و نمونه 3هاي خاك دست خورده به مقدار حدودنمونه  
متر به طور  3000هاي زراعی دشت اردبیل به فواصل حدود نقطه از زمین 105سانتی متر خاك در  0- 10سانتی متر از عمق  5ارتفاع 

هاي دست خورده در آزمایشگاه نمونه. تعیین شد  GPSموقعیت هر یک از نقاط در صحرا با استفاده از دستگاه . برداشته شد منظم_تصادفی 
میلی متري به منظور اندازه گیري مقادیر شن، سیلت، رس، جرم مخصوص حقیقی،کربن آلی،  2هوا خشک گردید سپس بخشی از آن از الک 

به روش ( طوبت اشباع و رطوبت در شرایط مزرعه و ر) روش استوانه(جرم مخصوص ظاهري . عبور داده شد) CCE(کربنات کلسیم معادل 
برداري با استفاده از دستگاه فروسنج مقاومت فروروي به طور مستقیم در محل نمونه. هاي دست نخورده اندازه گیري شددر نمونه) وزنی

قرائته، جرم  4 يبه روش هیدرو متر) درصد شن، سیلت و رس (ذراتاندازه توزیع ، )ساخت شرکت اککل کمپ هلند(دستیمخروطی مدل 
- خصوص حقیقی به روش پیکنومتر، کربن آلی به روش والکلی و بلک، کربنات کلسیم معادل به روش تتراسیون با اسید مطابق دستور العملم

پارامترهاي . هاي جرم مخصوص ظاهري و حقیقی محاسبه گردیداز روي داده) n(تخلخل کل. گیري شداندازه 9 و 8هاي ارائه شده در منابع 
  )3(ذرات از روي درصد شن، سیلت و رس محاسبه گردید ) σg(و انحراف استاندارد هندسی ) dg(طر میانگین هندسی ق

ها هاست، زیرا آمار پارامتریک بر پایه فرض نرمال بودن داد آنهاگانه، گام اول در تجزیه و تحلیل دادها، نرمال کردن در رگرسون خطی چند
هاي به کار رفته در مدل به جز رطوبت خاك و مقاومت فروروي نرمال ه متغیرداد که توزیع همها نشان هآزمون نرمال بودن داد. استوار است

اشتقاق معادالت رگرسیونی خطی چند گانه از نرم  و هاداده نرمال سازي براي. بود و براي نرمال کردن دو پارامتر  قید شده  لگاریتم گرفته شد
  . و روش گام به گام استفاده شد SPSS18افزار 

  
  نتایج و بحث  

عه از ررطوبت مزدامنه تغییرات . بوددرصد 34/17تا  99/3رس از  و   18/67 تا 99/5 سیلت از ،43/87تا  26/26 شن ازدامنه تغییرات   
جرم و 63/1 تا 02/1از  مخصوص ظاهريجرم  ،درصد 41/2 تا30/0کربن آلی از  ،درصد 67/73 تا 23/25رطوبت اشباع از  و 18/34 تا 56/4

و مقاومت  درصد 99/26 تا 45/3کربنات کلسیم معادل از  ،درصد 78/56 تا 12/26، تخلخل از )g/cm3( 57/2 تا 2از  مخصوص حقیقی
کربن آلی کمتر هاي مناطق نیمه خشک  ایران درصد هاي زراعی دشت اردبیل همانند سایر خاكدر خاك. بود)  MPa( 6/6 تا 1/1فروروي از 

  .مگاپاسگال باشد 82/2برابر ها  باعث گردیده که مقدار مقاومت فروروي بیشتر و به طور میانگین ناچیز بودن کربن آلی در این خاك .باشدمی
همبستگی باالیی  dg، سیلت با شن و  σg، رس با کل بین هر یک از متغیرهاي جرم مخصوص ظاهري با رطوبت اشباع و تخلخل

ضریب همبستگی  1جدول  .به همراه یکدیگر در یک مدل استفاده کرد تواننمیها لذا به دلیل هم راستایی چندگانه از این پارامتر داردوجود 
ي با جرم مخصوص ومقاومت فرور بین دارمعنی و دهد بیشترین همبستگی مثبتي را نشان میوهاي مستقل با مقاومت فروربین متغیر

، تخلخل )-630/0**(با رطوبت مزرعه را داربعد از جرم مخصوص ظاهري بیشترین همبستگی منفی معنی). 655/0**( ظاهري پیدا شد
دهد که همبستگی بین سیلت، رس، جرم مخصوص حقیقی و نشان می 1همچنین جدول . داشت )- 465/0**(ن آلیبو کر )-598/0**(کل

ي در سطح وتاثیر منفی و مثبت متغیر هاي مستقل بر روي مقاومت فرور. ستآهک با مقاومت فروري مثبت و بین کربن آلی و شن منفی ا
، پدجون )1988(هاي هندرسون و همکاراناین نتایج با یافته. معنی دار شد) یقی و رطوبت اشباع به جز جرم مخصوص حق( یک درصد 

جرم مخصوص ظاهري  اب داريمعنیخاك همبستگی  همخوانی دارد که اظهار داشتند که مقاومت فروروي)1994( و فوره وماتا) 1977(وسون
در خاك هاي مراغه و همدان بیان کردند  که مقاومت فروروي همبستگی منفی )  2008(بیات و همکاران ).10، 7، 4( و رطوبت خاك دارد

  .)1(با رطوبت وزنی خاك داردداري معنی
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نمودار  ).2لوجد( هاي زود یافت تشکیل شدخاك با استفاده از متغیر يومعادله رگرسیونی براي برآورد مقاومت فرور 15کلی  به طور

از بین  .نشان داده شده است 1در شکل  )3مدل شماره (رگرسیونی  براي بهترین مدل R2و  RMSE، )AIC(ضریب آکائیک  مقادیر و نیز 1:1
  .کمتري داشت به عنوان بهترین مدل معرفی شد RMSEو  AICیکسانی بودند، مدلی که  R2هایی که داراي مدل

  
  

  
  مقادیر اندازه گیري و برآورد شده مقاومت فروروي با استفاده از بهترین مدل رگرسیونی 1:1نمودار  01شکل
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اندازه گیري شده

AIC = 17.64
RMSE =1.05
R2=0.573

  .خاك مقاومت فرورويضریب همبستگی پیرسون بین متغیر هاي مستقل با . 1جدول 
 �mf Db �ms clay silt sand OC caco3 Dp n پارامتر 

PR -0.630** 0.655** -0.048  0.330** 0.447** -0.505** -0.465** 0.290** 0.266* -0.598** 
تخلخل، : nجرم مخصوص حقیقی، : Dp کربنات کلسیم، : Caco3 کربن آلی، : OCشن، : sandسیلت، : siltرس، : Clay رطوبت اشباع، : ms جرم مخصوص ظاهري، Db :رطوبت مزرعه، 

  %5معنی دار در سطح  * و% 1معنی دار در سطح ** ، مقاومت فروروي
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  و آماره هاي ارزیابی مدل هامعادالت رگرسیونی اشتقاق یافته براي برآورد مقاومت فروروی) 4جدول 
 RMSE R2 ACI معادالت رگرسیون پارامترها شماره مدل

1 Db, sand PR=-0.572 +0.974Db -0.005sand 1.02 0.513 7.17 
2 Db, sand, �mf PR=0.675Db -0.004sand -0.302�mf 1.11 0.555 28.54 
3 Db, sand, �mf, σg PR=0.588Db -0.003sand -0.309�mf +0.033σg 1.05 0.573 17.64 
4 Db, silt PR= -1.023 +0.997Db +0.004silt 1.06 0.504 16.12 
5 Db, silt, �mf PR=0.695Db -0.004silt -0.305�mf 3.2 0.546 249.98 
6 Db, silt, �mf, σg PR=0.585Db -0.003silt -0.307�mf +0.039σg 4.42 0.572 320.11 
7 �mf, dg PR=1.066 -0.541�mf -0.608dg 1.04 0.48 13.2 
8 �mf, dg, σg PR=0.725-0.527�mf-0.404dg+0.042σg 1.02 0.505 9.17 
9 �mf, dg, σg, OC PR= 0.718 -0.428�mf - 0.404dg + 0.042σg - 0.085OC 0.99 0.525 .5.15 
10 �mf, n PR=1.521 -0.476�mf -0.014n 0.97 0.502 -3.33 
11 �mf, n, dg PR=1.429  -0.407�mf -0.012n  -0.459dg 0.96 0.546 -3.13 
12 n, sand PR=1.477  -0.018n  -0.005sand 1.05 0.446 14.44 
13 n, sand, Dp PR=0.705  -0.019n  -0.004sand  +0.346Dp 1.02 0.491 10.2 
14 sand, OC  PR=0.929  -0.006sand  -0.176OC 1.14 0.367 32.1 
15 sand, OC, clay PR=0.785  -0.006sand  -0.162OC  +0.018clay 1.16 0.383 36.42 
�mf : ،رطوبت مزرعه: Db ،جرم مخصوص ظاهري  Clay : ،رسsilt : ،سیلتsand : ،شن dg :     میانگین هندسی قطر σg   :   انحراف استاندارد هندسیOC : ،کربن آلی 

Dp : ،جرم مخصوص حقیقیn : ،تخلخلPR :مقاومت فروروي  
  

بهترین مدل رگرسیونی براي . ددهي را نشان میوهاي رگرسیونی براي برآورد مقاومت فرورهاي ارزیابی مدلآماره همچنین 2جدول 
هاي جرم مخصوص ظاهري، شن، رطوبت مزرعه و انحراف در این مدل از متغیر. بودمتغیر مستقل  4با  3برآورد مقاومت فروروي، مدل شماره 

  .گردید استفاده معیار هندسی قطر ذرات براي تخمین مقاومت فروروي
  

  نتیجه گیري کلی
ورد استفاده قرار خاك م هاي زود یافتي با استفاده از ویژگیودر پژوهش حاضر روش رگرسیونی خطی به منظور برآورد مقاومت فرور  

هاي بدست آمده نشان داد که جرم مخصوص ظاهري و رطوبت مزرعه مهمترین پارامترها در برآورد مقاومت فروروي خاك گرفت نتایج مدل
ي را با دقت مناسبی وتواند مقاومت فرورهاي رگرسیونی نشان داد که روش رگرسیونی میبراي مدل RMSEو  R2همچنین مقادیر . باشندمی

هاي رگرسیون خطی براي برآورد مقاومت توان از مدلوي میسر نباشد میگیري مستقیم مقاومت فرورکند بنابرین در شرایطی که اندازهبرآورد 
 .ي استفاده  نمودوفرور
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