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  چکیده

-هاي چسبنده براي اهداف مهندسی بکار میكباشد که در طبقه بندي خاهاي مکانیکی مهم خاك میحدود پایداري آتربرگ خاك از ویژگی
براي خاك ورزي  بهینهرطوبت حدود آتربرگ در کشاورزي نیز از نظر تعیین . هاي پایداري خاك دارندروند و همبستگی باالیی با سایر ویژگی

، الزم است این خصوصیات با استفاده از سایر حدود آتربرگگیري تجربه کافی براي اندازه گیر بودن و نیاز بهبه وقت هبا توج .کاربرد دارد
هاي رگرسیونی بر هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل .آورد شوندردقتی قابل قبول ببا خاك توابع انتقالی از طریق خصوصیات زود یافت خاك 

ه خاك نمون 105براي این منظور . هاي زراعی دشت اردبیل بودخاكبراي برآورد حدود آتربرگ در هاي زود یافت یاد شده اساس ویژگی
و مجذور میانگین مربعات خطا )  R2(مقادیر ضریب تبیین  .تعیین گردیدهاي فیزیکی و شیمیایی آنها برداشته شد سپس برخی ویژگی

)RMSE (براي بهترین  21/3و  614/0، 84/2و 642/0، 89/4و  696/0ی   به ترتیب در برآورد  حد روانی، حد پالستیکی و شاخص پالستیک
را با دقت  حدود آتربرگهاي رگرسیونی نشان داد که روش رگرسیونی می تواند براي نتایج مدل RMSEو  R2مقادیر . بود  مدل رگرسیونی

  .مناسبی برآورد کند
  

  حدود آتربرگ، توابع انتقالی، رگرسیون: واژهکلید
  

  مقدمه
توابع برآورد کننده خصوصیات دیر یافت خاك   ،توابع انتقالی خاك. تعریف و پیشنهاد شد بوماتوسط  1989توابع انتقالی خاك در سال   

هاي آن، توان به خصوصیات  هیدرولیکی و پارامتراز خصوصیات دیر یافت خاك می). 3(باشند با استفاده از خصوصیات زود یافت خاك می
غیر مستقیم در هاي حقیقت توابع انتقالی یکی از روش در. تبادل کاتیونی، رطویت بحرانی، مقاومت فروروي و حدود آتربرگ اشاره کردظرفیت 

ع اگر چه اغلب تواب. دهندهاي خاك ارتباط میاي خاك را به سایر ویژگیههاي پایباشند و ویژگیهاي دیر یافت خاك میاندازه گیري ویژگی
هاي هیدرولیکی خاك ایجاد شده اند، ولی استفاده از این توابع به خصوصیات هیدرولیکی محدود نشده و براي اك براي برآورد ویژگیانتقالی خ

به عنوان مثال در رابطه با . ها کاربرد دارنددر کشاورزي این ویژگی). 2(برآورد خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك نیز بکار رفته اند 
هاي قابل هایی که بتوان با کمترین هزینه و تنها با استفاده از دادهیافتن روش). 1(شوند ورزي استفاده می ناسب براي عملیات خاكرطوبت م

دسترس مانند توزیع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهري، کربن آلی، تخلخل کل و رطوبت خاك بهترین تابع را براي تخمین حدود پایداري 
هاي زراعی هایی براي تخمین حدود پایداري آتربرگ در خاكهدف از تحقیق حاضر ارائه مدل. باشدد بسیار حائز اهمیت میآتربرگ ایجاد کر

هاي ها در برآورد خصوصیات مذکور با استفاده از محکهاي رگرسیونی و همچنین ارزیابی کارایی این روشدشت اردبیل با استفاده از روش
  .می باشد)  AIC(وضریب آکائیک )  RMSE(میانگین مربعات خطا  مجذور، ) R2(آماري مثل ضریب تبیین 
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  مواد و روش ها

هاي فوالدي به قطر هاي خاك دست نخورده با استفاده از استوانهکیلوگرم و نمونه 3هاي خاك دست خورده به مقدار حدود نمونه  
متر به طور  3000هاي زراعی دشت اردبیل به فواصل حدود طه از زمیننق 105سانتی متر خاك در  0-10سانتی متر از عمق  5وارتفاع 
هاي دست خورده در آزمایشگاه نمونه. تعیین شد  GPSموقعیت هر یک از نقاط در صحرا با استفاده از دستگاه . برداشته شد منظم_تصادفی 

مقادیر شن، سیلت، رس، جرم مخصوص حقیقی، کربنات گیري میلی متري به منظور اندازه 2از الک  هاهوا خشک گردید سپس بخشی از آن
( و رطوبت در شرایط مزرعه و رطوبت اشباع ) روش استوانه(جرم مخصوص ظاهري . کلسیم معادل، کربن آلی و حدود آتربرگ عبور داده شد

به )  PL( رطوبت حد خمیرایی به روش کاساگرانده، )  LL(رطوبت حد روانی. هاي دست نخورده اندازه گیري شددر نمونه) به روش وزنی
قرائته،  4، درصد شن، سیلت و رس  به روش هیدرو متر )PL )PI= LL – PLو   LLاز روي داده هاي  پالستیکیروش تهیه فتیله، شاخص 

دستور جرم مخصوص حقیقی به روش پیکنومتر، کربن آلی به روش والکلی و بلک، کربنات کلسیم معادل به روش تتراسیون با اسید مطابق 
. هاي جرم مخصوص ظاهري و حقیقی محاسبه گردیداز روي داده) n(تخلخل کل. اندازه گیري شد 6و 5العمل هاي ارائه شده در منابع 
  ).4(ذرات از روي درصد شن، سیلت و رس محاسبه گردید ) σg(و انحراف استاندارد هندسی ) dg(پارامترهاي میانگین هندسی قطر 

ها است، زیرا آمار پارامتریک بر پایه فرض نرمال هگانه، گام اول در تجزیه و تحلیل دادها، نرمال کردن داددر رگرسون خطی چند 
نرمال  مزرعه هاي به کار رفته در مدل به جز رطوبت خاكها نشان داد که توزیع همه متغیرهآزمون نرمال بودن داد. ها استوار استهبودن داد

از  هاداده يو نیز نرمال ساز براي اشتقاق معادالت رگرسیونی خطی چند گانه. تر  قید شده  لگاریتم گرفته شدبود و براي نرمال کردن پارام
  .و روش گام به گام استفاده شد SPSS 18نرم افزار 

  
  نتایج و بحث  

 دامنه تغییرات رطوبت. بوددرصد  34/17تا  99/3و   18/67 تا 99/5، 43/87تا  26/26از  دامنه تغییرات شن، سیلت و رس به ترتیب
جرم مخصوص  ،درصد 41/2 تا 30/0، کربن آلی از  درصد 67/73 تا 23/25از  وزنی ، رطوبت اشباعدرصد 18/34 تا 56/4مزعه از  وزنی

کلسیم ، کربنات درصد 78/56تا  12/26، تخلخل از گرم بر سانتی متر مکعب 57/2 تا 2جرم مخصوص حقیقی از و 63/1 تا 02/1ظاهري از 
و شاخص  درصد 60/44 تا 40/19حد پالستیکی از رطوبت ، درصد 54/68 تا 72/19از  روانیحد  رطوبت و درصد99/26 تا 45/3معادل از 

در خاکهاي زراعی دشت اردبیل همانند سایر خاك هاي مناطق نیمه خشک  ایران درصد کربن آلی کمتر  .بود 35/27 تا 32/0پالستیکی از 
  .توان به مقدار کم  کربن آلی و رس نسبت دادبودن شاخص پالستیکی خاکها را میپایین  .باشدمی

همبستگی باالیی  dg، سیلت با شن و  σgبین هر یک از متغیر هاي جرم مخصوص ظاهري با رطوبت اشباع و تخلخل کل، رس با 
ضریب همبستگی  1جدول . یکدیگر در یک مدل استفاده کرد ها نمیتونم به همراهوجود دارد لذا به دلیل هم راستایی چندگانه از این پارامتر

دار  هر سه حدود آتربگ  با رطوبت اشباع ین میزان همبستگی مثبت معنیبیشتر. دهدبین متغیر هاي مستقل با حدود آتربرگ را نشان می
با کاهش در حدروانی و حد پالستیکی  ظاهري خاك همبستگی منفی نشان دادند وحد روانی و حد پالستیکی باجرم مخصوص .بدست آمد

-افزایش درصد شن و کاهش درصد رس و سیلت می افزایش جرم مخصوص ظاهري با دلیل این کاهش .دادروند یکسانی را نشان  Dbافزایش 
 یقیرطوبت مزرعه  مثبت، با جرم مخصوص حق و نشان می دهد که  هبستگی هر سه حدود آتربرگ با کرن آلی1همچنین جدول . باشد

هاي مستقل، استفاده نشان دادند از بین متغیر همخوانی دارد که ) 1386(میرخانی و همکاران هاي هاین نتایج با یافت .منفی دارند همبستگی
جرم برآورد خوبی از حد روانی، استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی ،  جرم مخصوص ظاهرياز درصد رطوبت اشباع، ظرفیت تبادل کاتیونی و 

  )1(دارد، رطوبت اشباع و درصد رس برآورد خوبی از حد پالستیکی را وص ظاهريمخص
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 7به طوره کلی . نشان داده شده است 2حدود آتربرگ به روش گام به گام تعیین شدند که در جدول برآورد روابط رگرسیونی براي 
 زود یافتهاي خص پالستیکی با استفاده از متغیرمعادله براي شا 8معادله براي حد پالستیکی و  11معادله رگرسیونی براي برآورد حد روانی، 

بهترین مدل رگرسیونی . دهدهاي رگرسیونی براي برآورد حدود آتربرگ را نشان میهاي ارزیابی مدلهمچنین آماره  4جدول . تشکیل شد
متغیر مستقل جرم مخصوص ظاهري، رطوبت اشباع و رطوبت مزرعه ، براي برآورد حد  3که داراي  2براي برآورد حد روانی، مدل شماره 

یکی مدل شماره و رطوبت مزرعه، براي برآورد شاخص پالست کل متغیر رطوبت اشباع، کربن آلی، تخلخل 4که داراي  3دل شماره پالستیکی م
  .باشندر رطوبت اشباع، جرم مخصوص ظاهري، رطوبت مزرعه و کربن آلی  میمتغی 4که داراي  3

  
  نتیجه گیري کلی

هاي زود یافت خاك مورد استفاده قرار برآورد حدود آتربرگ با استفاده از ویژگیدر پژوهش حاضر روش رگرسیونی خطی به منظور   
هاي بدست آمده نشان داد که جرم مخصوص ظاهري ، رطوبت مزرعه، رطوبت اشباع و کربن آلی مهمترین پارامترها در نتایج  مدل. گرفت

تواند ها میهاي رگرسیونی نشان داد که این مدلراي نتایج مدلب  AICو  R2 ،RMSEهمچنین مقادیر . باشندبرآورد حدود آتربرگ خاك می
هاي حدود آتربرگ را با دقت مناسبی برآورد کند بنابرین در شرایطی که اندازه گیري مستقیم حدود آتربرگ  میسر نباشد می توان از مدل

  .رگرسیون خطی براي برآورد حدود آتربرگ خاك استفاده  نمود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر هاي مستقل با حدود آتربرگ  01جدول 
 mf Db ms clay silt sand OC caco3 Dp n پارامتر 

LL 0.494** -0.457** 0.789** -0.063 0.122 -0.114 0.294** 0.205* -0.38 0.207* 
PL 0.471** -0.514** 0.722** 0.124 0.162 -0.144 0.503** 0.161 -0.38 -0.262** 
PI 0.417** -0.313** 0.693** 0.005 0.062 -0.63 0.043 0.205* -0.31 0.115 
�mf : ،رطوبت مزرعه: Db ،جرم مخصوص ظاهري �ms : ،رطوبت اشباع Clay : ،رسsilt : ،سیلتsand :  ،شنOC : ،کربن آلی Caco3 : ،کربنات کلسیم Dp : جرم

  %5معنی دار در سطح  *و % 1معنی دار در سطح  **،شاخص پالستیکی:  PIحد پالستیکی، : PLحد روانی ، : LLتخلخل، : nمخصوص حقیقی، 
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آماره هاي ارزیابی مدل هاي مختلفتربرگ و آبرآورد حدود ی براي معادالت رگرسیون 02جدول  

ACI R2 RMSE پارامترها معادالت رگرسیون 
شماره 
 مدل

407.77 0.662 6.86 LL= .678 ms +10.515 mf ms, mf 1 
339.28 0.696 4.89 LL= -42.091 +.825 ms +13.863 mf +21.223Db ms, mf, Db 2 
451.86 0.703 8.36 LL= 0.759 ms +12.586 mf -0.394n ms, mf, n 3 
421.78 0.321 7.31 LL=66.05 +20.802 mf -20.460Dp mf, Dp 4 
416.62 0.366 7.07 LL=72.141 +15.284 mf -29.375Dp 0.444n mf, Dp, n 5 
355.61 0.638 5.34 LL=25.411 +0.718 ms  -9.413Dp ms, Dp 6 
352.73 0.648 5.26 LL= 11.569 +0.836 ms -0.306n ms, n 7 
232.85 0.606 2.97 PL= 9.063 +0.322 ms +3.664OC ms, OC 1 
230.27 0.623 2.91 PL= 13.233 +0.351 ms +4.018OC -0.136n ms, OC, n 2 
226.91 0.642 2.84 PL= 11.607 +0.331 ms +3.498OC -0.155n +4.091 mf ms, OC, n, mf 3 
230.8 0.621 2.92 PL= 11.635 +0.316 ms +3.798OC -0.044sand ms, OC, sand 4 
230.31 0.623 2.91 PL=7.487+0.315 ms +3.813OC +0.046silt ms, OC, silt 5 
284.65 0.355 3.81 PL= 44.327 -15.362Db +4.06OC Db, OC 6 
276.51 0.414 3.63 PL=64.239 -13.537Db +3.712OC -9.6Dp Db, OC, Dp 7 
273.68 0.44 3.54 PL= 54.223 -10.492Db +3.239OC -8.838Dp +4.962 mf Db, OC, Dp, mf 8 
280.62 0.391 3.7 PL= 34.525 -11.655Db +3.476OC 55.765 mf Db, OC, mf 9 
277.88 0.418 3.62 PL= 37.563 -11.549Db +3.634OC +5.651 mf -0.058sand Db, OC, mf, sand 10 
277.22 0.422 3.6 PL= 31.635 -11.359Db +3.661OC +5.662 mf +0.062silt Db, OC, mf, silt 11 
270.35 0.526 3.56 PI=-31.606 +0.500 ms  +13.636Db ms, Db 1 
258.73 0.583 3.33 PI= -45.171 +0.482 ms  +18.924Db +7.798 mf ms, Db, mf 2 
252.73 0.614 3.21 PI= -39.223+0.480 ms  +15.564Db +9.094 mf -2.631OC ms, Db, mf, OC 3 
280.82 0.525 3.74 PI=0.448 ms  -0.239n ms, n 4 
339.6 0.566 4.9 PI= 0.409 ms  -0.283n  +6.303 mf  ms, n, mf 5 
372.6 0.609 5.68 PI= 0.426 ms  -0.244n +8.209 mf -3.043OC ms, n, mf, OC 6 
272.99 0.514 3.6 PI= -7.690 +0.423 ms  -2.535OC ms, OC 7 
263.39 0.564 3.41 PI= -11.655 +0.380 ms  3.550OC +7.277 mf ms, OC, mf 8 

�mf : ،رطوبت مزرعه: Db ،جرم مخصوص ظاهري �ms : ،رطوبت اشباع silt : ،سیلتsand :  ،شنOC : ،کربن آلیDp : ،جرم مخصوص حقیقیn : ،تخلخلLL : سیالن(حد روانی( ،
PL : ،حد پالستیکیPI  : ،شاخص پالستیکیRMSE  : ،مجذور میانگین مربعات خطاR2  : ،ضریب تبیینACI  :ضریب آکائیک  

  
 نشان داده شده است  1در شکل  ي رگرسیونیبراي بهترین مدل ها R2و  AIC( ،RMSE(ضریب آکائیک  مقادیر
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با استفاده از ) PI(و شاخص پالستیکی ) PL(، حد پالستیکی)LL(مقادیر اندازه گیري شده رطوبت هاي حد روانی 1:1نمودار  01شکل
  بهترین مدل رگرسیونی
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