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  مقدمه  -1-1

د. آیمی حساببه یطیمحستیز مشکالت نیترمهمی از کیآناز  ناشی اثراتو  خاك فرسایشامروزه 

انـدازد  زمین را به خطر می وخاكآبجدي منابع  يطوربهباشد که فرسایش خاك یک مسئله جهانی می

  ).1392، و یاراحمدي حانیصادق زاده ر(

کلسیم از سیم، پتا ،عناصر ضروري مانند نیتروژن، فسفر ومواد آلی  هدر رفت موجب فرسایش خاك

-توان تولید آن می کاهش حاصلخیزي خاك و از بین رفتنکه به تدریج منجر به  شودخاك سطحی می

که این پدیده منجر  یابدکاهش می شدتبه فرسایشو عمق با افزایش شدت  خاكآلی  موادمیزان شود. 

شود که منجر به در اثر فرسایش خاك، ساختمان خاك تخریب می .شودمینیز  خاكکاهش کیفیت  به

گردد و رشد گیاه به مواد غذایی و کاهش تهویه خاك می هدر رفتکاهش ظرفیت نگهداري آب خاك، 

-هاي فرسایش یافته کاهش میباردهی گیاهان در خاك جهیدرنتدر خاك کاهش و  وهواآبعلت کمبود 

  ). 1384شهري و صادقی، کهنهیابد (عاقلی

است که با میانگین جهانی  شدهگزارشتن در هکتار در سال  33میزان ساالنه فرسایش در کشور 

ها از بانک جهانی حاکی از آن است ). گزارش1392، یاراحمديریحان و زادهاختالف فاحش دارد (صادق

میلیون دالر بوده است که این رقم  2840ي حاصل از فرسایش خاك در ایرانهاانیز  2003که در سال 

). 1392، یاراحمديریحان و زادهي ناخالص ایران در این سال است (صادقهادرصد از کل درآمد 5/2

ریحان و زادهبرابر میانگین فرسایش در جهان است (صادق 3/4متوسط فرسایش خاك در ایران حدود 

، ستیزطیمحهاي اخیر مطالعه فرسایش خاك، به خاطر اثرات نامطلوب آن بر ). در دهه1392، یاراحمدي

بینی است. مطالعات پیش داکردهیپرزي، اقتصاد و از بین رفتن منابع خاك اهمیت زیادي تولیدات کشاو

تعیین کاربري اراضی، حفاظت خاك، بررسی خطرات فرسایش و ارزیابی  منظوربهشدت فرسایش خاك 

و  حانیصادق زاده رفرسایش خاك اهمیت زیادي دارد ( برشدتاثرات تغییر کاربري اراضی 

  ).1392،یاراحمدي

ي اراضی و کاربرتواند در اثر تغییرات شرایط اقلیمی ساختمان خاك خصوصیتی از خاك است که می

 ).1995و همکاران،  1(توري کنندیمها نقش مهمی در پویایی خاك ایفا تغییر کند. خاکدانه

                                                
1 . Torri 
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 پذیريهاي دیریافت خاك مانند فرسایشها، شاخص مناسبی براي برآورد ویژگیپایداري خاکدانه

فرآیندهایی  قیاز طرغیرمستقیم  طوربهها روي فرسایش خاك هم خاك است. عالوه بر این، خاکدانه

مستقیم از طریق خصوصیات فیزیکی  طوربهشدن و فشردگی خاك و هم پوستهمانند ترك خوردن، پوسته

  ). 1995گذارند (توري و همکاران، می تأثیرظاهري مخصوصخاك مثل جرم

است  شدهانجامي خاك ریپذشیفرسافی در مورد اثرات ساختمان خاك بر روي هاي مختلپژوهش

، که در این مطالعات )1990و همکاران،  4؛ رز1982 و همکاران، 3؛ رتون1991و همکاران،  2نگیری(ن

است  شدهیبررسها در مراحل مختلف فرسایش خاك (برداشت، حمل و رسوب) خصوصیات خاکدانه تأثیر

 ).1995همکاران،  (توري و

دادند که پارامترهاي بعد  نشانخاكها و ذرات پژوهشگران با تعیین بعد فراکتال خاکدانه اخیراً

اندازه ذرات خاك نسبت به دیگر فاکتورهاي کمی ساختمان خاك کارایی  ها و توزیعفراکتال خاکدانه

و همکاران،  6؛ احمدي2011ن،و همکارا 5(نیشابوري دارندخاكپذیري بیشتري در برآورد فرسایش

2011.( 

است.  برنهیهزمستقیم بسیار سخت و  طوربهپذیري خاك گیري ضریب فرسایشی اندازهطورکلبه

خاك مثل جرم مخصوص ظاهري و ماده آلی، در قالب توابع  افتیزود خصوصیات  لهیوسبهبرآورد آن 

  ).2015 ،7است (یونتر ترارزانو  ترآسان مراتببهانتقالی روشی 

نیاز به آگاهی از توزیع اندازه ذرات خاك ) Kپذیري خاك (هاي تخمین فاکتور فرسایشروش

)PSD8آلی، ساختمان خاك و دیگر پارامترهاي زود یافت دارد. درعمل براي تخمین  )، بافت خاك، مواد

ي هالیتحلوهیتجزدر  خصوصبههاي بافت خاك کاربرد زیادتري پذیري خاك، دادهفاکتور فرسایش

   ).2009و همکاران،  9اي دارند (باگارلومنطقه

  

  توابع انتقالی - 1-2

مثل جرم مخصوص ظاهري، کربن  خاك زود یافت رگرسیون آماري بین خصوصیات ،توابع انتقالی

  ست.پذیري امثل فاکتور فرسایش خاك دیریافت خصوصیات و  آلی درصد شن، سیلت و رس

                                                
2 . Nearing 
3 . Rhoton 
4 . Rose 
5 . Neyshapouri 
6 . Ahmadi 
7 . Yonter 
8 . Particle size distribution 
9 . Bagarello 
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  :شودیمبه سه گروه اصلی تقسیم  یطورکلبهاین توابع 

خصوصیات  ،مشابهبا بافت  هاییخاكاست که  ايفرضیهي که بر پایه کالسی توابع انتقالی - 1

  .دهندیماز خود نشان  مشابه هیدرولیکی

در  خاك پیوسته تغییراتی را در تخمین خصوصیات هیدرولیکی طوربه توابع انتقالی پیوسته  - 2

  .کندیمایجاد  یرخطیغبافت خاك از طریق مدل رگرسیونی خطی و هاي کلیه کالس

بینی براي بهبود پیش اخیراً است آمدهدستبه توابع انتقالیاز  که شبکه عصبی يهالیوتحلهیتجز- 3

  ).2004و همکاران،  10است (تومبل افتهیتوسعه آن (توابع انتقالی)

  شبکه عصبی - 2-1- 1

اي) است متشکل از تعدادي واحد (نرون هاي ساختاري (َشبکه، )11ANN(شبکه عصبی مصنوعی

 باشدیم. هر واحد داراي یک مشخصه ورودي/ خروجی اندشدهمصنوعی) که در داخل شبکه به هم وصل 

، اتصاالت ، با توجه به مشخصه ورودي/ خروجیخروجی هر واحد کند.و محاسبه یا عملی جزئی را اجرا می

پذیر آموزش دستی شبکه امکان که آنجا از. گرددمیتعیین ها ) ورودياحتماالًو (ها به سایر واحد آن درون

آموزش را به دست می هاي بیشتري ازحالتکردي کلی از یک حالت یا ارک معموالًشبکه  رو نیا ازاست، 

یا عمل  .باشدیمگوناگون  يهاشبکهاي متشکل از متشکل از یک شبکه نیست، بلکه خانواده ANN آورد.

تاکتیک و  12شبکه، خصوصیات نرون منفرد یشناسمکانهاي عصبی مصنوعی، توسط کلی شبکهعملکرد 

  ).2004، 14شالکفجی( شودیمآموزش معین  يهادادهو  13یادگیري

. شکل واحدهاستاز عناصر ساده یا  15دمجد رییتغقابلاتصاالت درونی مدل کلی محاسباتی، شامل 

و اتصاالت  هارهیدا صورتبه واحدها آن درکه  دهدیمدو شبکه فرضی با مقیاس کوچک را نشان  1- 1

یک تاکتیک اتصال درونی غیر بازگشتی را ) a( 1-1. شکلاندشدهدادههایی نشان کمان يلهیوسبهدرونی 

ها که در الیه ییواحدهاگروهی دهد که شامل هیچ مسیر اتصال درونی بسته نیست. به نمایش نشان می

با تاکتیک اتصال درونی بازگشتی را نمایان  ياشبکه) b(1-1، توجه نمایید. در مقابل، شکل اندقرارگرفته

که مسیرهاي  سازدیماتصاالت درونی اختیاري این امکان را میسر  يریپذانعطافکه در آن  سازدیم

 در مقایسه با روش که شبکه دهدیمین روش اجازه ) وجود داشته باشد. ا خوردپسي بسته (حلقه

توجه نمایید که  را نشان دهد. همچنین يتردهیچیپ ) دینامیک زمانی بسیارa( 1-1باز) شکل- (حلقه

                                                
10. Tombul 
2. Artifical neural network   
12. Individual neuron 
13. learning 
14. J. Schalkof 
15. Reconfigurable interconnection 
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 1-1، توجه کنید که در شکل تینها درشبکه، ممکن است دینامیک یا استاتیک باشد.  يهايتوپولوژ

فی یا درونی هستند. سایرین مخ کهیحال در، اندارتباطمستقیم با دنیاي بیرون در  صورتبه واحدهابعضی 

و اتصاالت درونی محسوس  اندشدهدادهگره نمایش  صورتبههایی که مایش ترسیمی، به همراه واحدن

 درك توپولوژي است. منظوربهعملکرد مفیدي  ،اندشدهدادهنشان  ییهاکمان صورتبهکه  دارجهت

، ي کلی با اتصاالت درونی واحدهاباشند و شبکهسطحی میعملکردي  فاکنندهیا، هر یک هاي منفردواحد

دشوار  بیشتر مواقع، آموزش يواسطهبه فقطتحلیل این عملیات، . دهدیمآن شبکه را نمایش مثل عملی 

. این وظیفه کنندیمرا مشخص  الزماز طریق مشخصات، عملکرد  معموالً، هااست. عالوه بر این کاربرد

شالکف، جی( ، معین کندسازندیم برآوردههاي شبکه را که این مشخصات را است که پارامتر ANNطراح 

 يهادادهیک معیار کلیدي یادگیري اصالح الگوهاي ارتباط عناصر درونی بر اساس تابعی از  ).2004

اتصاالت داخلی شبکه، ذخیره  ، دانش سیستم، تجربه یا آموزش به شکلگریدعبارتبهآموزش است. 

ي عصبی باید توانایی ذخیره يهاستمیسبودن،  استفادهقابل منظوربه ).2004شالکف، جی( گردندیم

که  یزمان در بعداًتا  ابندییمهاي عصبی به شکل مورد انتظار آموزش اطالعات را داشته باشند. سیستم

 ، همواره رفتاري صحیح ارائه دهند.عرضه شود هاآنبه  يبندطبقهتشخیص یا  منظوربهالگوي جدیدي 

ي آموزش شبکه، گسترش یک ساختار درونی است که شبکه را قادر سازد تا بنابراین، هدف در مرحله

، با نظارت و کند. هر دو روش آموزش يبندطبقهالگوهاي جدید و مشابه را به طرز درستی مشخص یا 

  ).2004شالکف، جی( دهیمقرار می موردتوجهبدون نظارت را 

 

  
  ).2004( جی شالکف، هاي اساسی براي شبکه عصبی مصنوعیتوپولوژي -1- 1شکل 

)a(-              غیر بازگشتی)b( -بازگشتی  
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هاي هر واحد و شدت اتصاالت ، خروجیمثالًشبکه عصبی، یک سیستم دینامیکی است، حاالت آن ( 

  .ابدییمتغییر  بازمانها یا یک حالت گذرا درونی) در پاسخ به ورودي

-می بندي هاي تست تقسیمآموزش و داده يهاداده دسته دوبه  ،هاداده ديبنتهدسدر حالت عادي 

تست براي آزمایش  يهادادهو از  شوندمیهاي آموزش براي فرآیند یادگیري استفاده کنند که در آن داده

به سه  هادادهعصبی  هايشبکههنگام کار با  مخصوصاً اوقات یبعض. اما در شودمیاستفاده  هايبنددسته

  . شوندمیي اعتبار سنجی هم اضافه هادادهیعنی در آن  شوندمیدسته تقسیم 

 هايداده به خیلی شبکه یعنی آیداگر فرایند آموزش خیلی طوالنی باشد، بیش برازش پیش می

 به. شودنمی حاصل دقیقی ينتیجه باشند، متفاوت کمی جدید هايداده اگر و دوشمی حساس آموزش

 ارزیابی هايداده اهمیت. شوندمی تقسیم آزمایش و ارزیابی آموزش، يتهدس سه هب هاداده دلیل همین

 بخش يهاداده توسط آموزش یندفرآ که زمانی .کندمی جلوگیري برازش بیش وقوع از که است این

 يهاداده به وابسته خیلی سیستم که کنیممی بررسی ارزیابی يهاداده توسط ،گیردمی انجام آموزش

 هر در آزمایش و ارزیابی آموزش، خطاهاينباشد. در شکل یک نمونه فرآیند آموزش و میزان  آموزش

 میزان شود، بیشتر هااپوك تعداد چه هر شودمی مشاهده که طورهمان. است شدهداده نشان (تکرار) اپوك

اید؛ این نقطه یمی افزایش ارزیابی خطاي کمکم که رسیممی اينقطه به اما یایدمی کاهش آموزش خطاي

فتد به همین دلیل فرایند آموزش در از آن به بعد بیش برازش اتفاق بیهمان جایی است که ممکن است 

  ).2004( جی شالکف، شودآن متوقف می

  

  توابع رگرسیونی  - 2-2- 1

وجود  غیرخطی، مانند توابع رگرسیون ساده، چند متغیره و هاي مختلفشکلتوابع رگرسیونی به 

را  Y. توابع زیادي وجود دارند که دارند . در توابع رگرسیونی خطی، پارامترهاي تابع، خطی هستند

) βپارامترهاي تابع( نظر ازرا تا زمانی که معادله  هاآن توانمیدهند و ارتباط می Xبه  غیرخطی صورتبه

با توابع رگرسیونی بیان نمود. این توابع اگر تنها داراي یک متغیر مستقل باشند، ساده و اگر  ،خطی باشد

  ).1394(علی محمدي،  شوندمیغیره نامیده داراي بیشتر از یک متغیر مستقل باشند، چند مت

Y=�� + ��X1+e                                                                                                  (1-1) 

Y=�� + ��X1+��X2+…+��Xn                                                                                        (1-2)            

ضرایب تابع ها  βمتغیرهاي مستقل و n Xتا  1Xمتغیر وابسته،  Y )2- 1) و (1- 1در معادالت (

  هستند.
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باشد. براي مثال در مورد دو یکی از اهداف مهم در تجزیه رگرسیون، برآورد پارامترهاي ناشناخته تابع می

خطوط زیادي ترسیم نمود، ولی تنها یکی از این خطوط به بهترین شکل  توانمیها متغیر، بین نقاط داده

مربعات  ترینکمهاي آن بر مبناي روش و آن خطی است که پارامتر دهدمیارتباط بین دو متغیر را نشان 

با این روش، خطی که حداقل  واقع درها نام دارد. . این روش، برازش تابع بر دادهآیدمیدست  به خطا

 شودمیاز گزینش متغیرهاي مستقل دارد انتخاب خطاي ممکن را در برآورد متغیر وابسته با استفاده 

  ).1394(علی محمدي،

  پذیريفرسایشفاکتور  -1-3

محققین زیادي  مقاومت خاك در برابر کنده شدن و انتقال ذرات است. بیانگر خاك، پذیريفرسایش

ارتباطی خاك خاك و خصوصیات متنوع  پذیريفرسایشبین میزان  اندکردهتالش   متمادي هايسال

خاصیت خاك یعنی درصد  5خاك و  پذیريفرسایش) بین 1971و همکاران ( 16برقرار سازند. ویشمایر

اي را و رابطه اندکردهارتباطی برقرار  نفوذپذیريسیلت +شن خیلی ریز، درصد شن، موادآلی، ساختمان و 

(اسمعلی و عبداللهی،  دست آورده خاك را ب پذیريفرسایشن میزا توانمیآن  يوسیلهبهکه اند کردهارائه 

 شدهارائهپذیري خاك که توسط ویشمایر و همکاران فرسایشمنحنی تعیین فاکتور  2-1شکل  ).1390

 . دهدمیاست را نشان 

 
  ).1390پذیري خاك ( اسمعلی و عبداللهی،تعیین فاکتور فرسایشمنحنی  - 2- 1شکل 

  

مختلف سال یکسان نیست، به دلیل در ایام  معموالًخاك  پذیريفرسایشباید در نظر گرفت که 

ي سطحی تغییراتی ، درصد رطوبت و بافت الیههاخاکدانهان مواد آلی، ساختمان اینکه ممکن است در میز

                                                
16 . Wishmeier 
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در اثر ابتدا ذرات خاك  ،. در عمل فرسایش آبی)1390(اسمعلی و عبداللهی،  اتفاق بیافتد مدتکوتاهدر 

قطرات  وسیلهبه، سپس این ذرات شوندمیبرخورد قطرات باران یا نیروي برشی آبدوي از توده خاك جدا 

ذرات و قابلیت  پذیريجداییخاك تابعی از  پذیريفرسایش. بنابراین شوندمیباران و یا آبدوي منتقل 

شده یا  هاآنخاك و انتقال ات است. پس هر خاصیتی از خاك که بتواند مانع جدا شدن ذر هاآنانتقال 

استفاده از  ).1390عبداللهی، (اسمعلی و خاك را نیز کمتر خواهد کرد پذیريفرسایشآن را مشکل سازد 

مطرح است، در مطالعات فرسایش خاك و ارزیابی خطر  K عنوانبهخاك که  پذیريفرسایشفاکتور 

. چراکه، فرسایش خاك در ارتباط مستقیم با فاکتور گیردمیقرار  مورداستفادهاي گسترده طوربهفرسایش 

بیشتر است، میزان فرسایش نیز بیشتر  Kحساس که میزان  هايخاكدر ) بوده و K( پذیريفرسایش

  ).1390(اسمعلی و عبداللهی، خواهد بود

  

  فراکتالیابعاد  -1-4

  نظریه هندسه فراکتال -4-1- 1

پیچیده که درجه باالیی از خود ) براي توصیف اشیاء هندسی 1967( 17توسط مندلبورتواژه فراکتال 

 هاییبخشد به توانمیاست که  ناهمواریا  ارهچندپتشابهی دارند ابداع شد. یک فراکتال، شکل هندسی 

اندازه، از کل شکل  لحاظ از یافته تعدیلیک کپی  تقریبی) طوربه(حداقل  هاآناز  هرکدامتقسیم شود که 

که خود متشابه یا متقارن هستند، این بدان معنا  پردازدمیباشد. هندسه فراکتالی به توصیف اشیایی می

است و  تشابه دقیقی برقرار هاآنکه بین اجزاي  رسدمیاست که وقتی این اشیاء بزرگنمایی شوند به نظر 

اما در بازه  ، ساختاري خود مشابه در یک امتداد،این اشیاء یابد.ادامه می نهایتبیتا  جزءجزءبهاین شباهت 

، این از اینکه با چه دقتی یک شی فراکتالی را بررسی کنیم نظرصرف. دهندمیرا نشان مقیاس محدودي 

هایی خواهد بود و درجه نوسان آن بدون تغییر باقی خواهد ماند. اشکال فراکتالی در کار داراي پیچیدگی

. یک فراکتال )3- 1(شکل  دهندمیمتغیر هستند و مقیاس افقی خاصی را به دست ن هااسیمق تمام

  باشد:خصوصیات زیر را دارا می طورکلیبههندسی،  شکل کی عنوانبه

  داراي خاصیت خود همانندي باشد. - 1

  در مقیاس خرد بسیار پیچیده باشد. - 2

). زیرا الگوهاي فراکتالی تحت دامنه محدودي از 5/1 مثالً( عدد صحیح نباشد کی آنبعد  - 3

  ).1393(علمی زاده و همکاران، یابند ها گسترش میمقیاس

                                                
17 . Mandelbrot 
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 ).1393اشکال فراکتالی (علمی زاده و همکاران، -3- 1شکل 

 

  کاربرد هندسه فراکتال در علوم خاك - 2- 4- 1

در تخمین پایداري ساختمان  ویژهبهآن در دانش خاکشناسی،  کارگیريبهفراکتالی و  هندسه با ارائه 

خاص و  طوربهساختمان خاك  يبه درکی بهتر درباره وانتمیکالسیک  هايروشخاك و مقایسه آن با 

). هندسه فراکتالی توسط 1394خراسانی و همکاران،محمدیان ( یافتدستعام  طوربهعلوم خاك 

ریزي شد. پس از مندلبورت نامنظم طبیعت پایهکمی کردن و تشریح اشکال  منظوربهمندلبورت 

 3و ویت کرافت تیلور) و a,b 1991( 2یتو)، ریو و اسپوز1991(1پرفکت و کی ازجملهپژوهشگران زیادي 

فراکتالی در  اشکالهاي مختلف علوم خاك استفاده کردند. هندسه فراکتالی در شاخه) از مفهوم 1992(

عددي غیر صحیح و در مقیاس میکروسکوپی بسیار  هاآنمقیاس مختلف خود همانند، بعد فراکتالی 

منظم نیستد.  وجه چیه بهي اقلیدسی هاي هندسهفراکتالی برخالف شکل هايشکل. باشندمیپیچیده 

که جسم  ايگونهبهها یکسان است در تمامی مقیاس هاآن نظمیبیمنظم و میزان ناسرتاسر  هاشکلاین 

  شود.فراکتالی از دور و نزدیک یکسان دیده می

ها با استفاده از ي خاکدانهمنافذ و اندازه ، اندازهتوصیف توزیع اندازه ذراتهاي اخیر، امکان در سال

و همکاران  4ابزاري مناسب در کمی کردن ساختمان خاك قلمداد شده است (فیلگوریاهندسه فراکتالی 

  ).b,a1991؛ ریو و اسپوزیتو، 2005، 6؛ مونترو2007و همکاران،  5؛ میائو2006،

مطالعه ساختمان خاك (دینگ و ها براي از فراکتال آمیزيموفقیت طوربه پژوهشگران

سازي توزیع )، مدل1993و همکاران؛  8)، نحوه الگوي توزیع مکانی متغیرهاي خاکی ( اقبال7،2007دینگ

                                                
1 . Perfect & Kay 
2 . Rieu & Sposito 
3 . Tyler & Wheutcraft 
4 . Filyueira 
5 . Miao 
6 . Montero 
7 . Ding & Ding 
8 . Eghbal 
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سازي نگهداشت آب توسط خاك )، مدل1،1997(پرفکت و بلوینز تخلخل خاك توزیع اندازه ذرات و

هاي مختلف بر آن بر اساس بعد اربريک تأثیرها و سازي توزیع خاکدانه، مدل)2004(پرفکت و همکاران، 

) و ارزیابی منحنی رطوبتی خاك با استفاده از مدل فراکتالی 2005 و همکاران، 2فراکتالی (پیرمرادیان

PSF برخی پژوهشگران نیز از هندسه فراکتالی براي توصیف اندکرده) استفاده 2004و همکاران،  3ئوا(ژ .

هاي محیط متخلخل سازي ویژگیمتخلخل و همچنین براي شبیههاي آب و امالح در محیطانتقال 

  ).2010و پرفکت ، 4(لئو اندکردهاستفاده 

ابزاري مناسب در مطالعات مربوط با خصوصیات فیزیکی خاك،  عنوانبهد توانمیبعد فراکتالی 

ها جسمی هآن خاکدان فرسایش، فرآیندهاي هیدرولوژیک و توضیح کّمی ساختمان خاك به کار رود که در

  ).2006(ژائو و همکاران،  شوندمیشبه فراکتالی در نظر گرفته 

 چنداننههایی به دلیل نو بودن موضوع استفاده از مفهوم هندسه فراکتالی در علوم خاك، پژوهش

و  5ها، دیتاز این پژوهش یکی درگسترده در این زمینه توسط برخی پژوهشگران صورت گرفته است. 

براي بیان توصیف کمی ساختمان  تنهانهاي نشان دادند که بعد فراکتالی ) طی مطالعه2001همکاران (

خاك دخالت دارند د درك درست از فرآیندهایی که در تشکیل ساختمان توانمیخاك کاربرد دارد، بلکه 

 يدهندهنشاناکتالی ) گزارش کردند که مقادیر بیشتر بعد فر2007را نیز ارائه دهد. دینگ و دینگ (

هاي با تعداد بیشتري از خاکدانه غالباًي خاك . بدین معنی که توزیع اندازهباشدمیشدن بیشتر  تکهتکه

ها، بیشتر از ي خاکدانهاین است که توزیع اندازه يکنندهبیانریز بوده است. مقادیر کم بعد فراکتالی، 

  است. شدهتشکیل تربزرگهاي خاکدانه

هاي گسترده از تغییرپذیري بسیار زیادي در پهنهخاك به دلیل اینکه جسمی ناهمگن است، 

هاي گیريهاي مختلف نیازمند اندازهبنابراین توضیح کمی شرایط واقعی آن در مقیاسبرخوردار است و 

  .باشدمیفراوان و مطالعات بیشتري 

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-5

است از حساسیت خاك به برداشت و حمل ذرات توسط آب و باد پذیري خاك عبارت فرسایش

- پذیري خاك می). شدت فرسایش خاك تابع، فرسایندگی باران و فرسایش1994و همکاران،  6(پارسونز

                                                
1 . Blevins 
2 . Pirmoradian 
3 . Zhou 
4 . Leao 
5 . Dathe 
6 . Parsons 
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آلی، ها، مقدار مادهپذیري خاك نیز به خصوصیات فیزیکی خاك مانند اندازه خاکدانهباشد و فرسایش

 ).2008، 1بستگی دارد ( سینگ و کراخاك ذرات  اندازهتوزیع

طور مستقیم با استفاده از کرت استاندارد تعیین کردکه این روش توان بهپذیري خاك را میفرسایش

). 2008پذیر نیست (سینگ و کرا، ها انجام آن امکانهزینه و زمان زیادي نیاز دارد و در همه مکان

) تخمین زد 1971یافته ویشمایر و همکاران(نموگراف توسعهوسیله توان بهپذیري را میهمچنین فرسایش

-). راه دیگر تخمین فرسایش2008اما این روش نیز در تمام شرایط دقت کافی را ندارد (سینگ و کرا، 

  خصوصیات زودیافت خاك است.  ازپذیري خاك با استفاده 

دهد توسط نشان می معادالت رگرسیونی که روابط میان خصوصیات زودیافت و دیریافت خاك را

نامیده شد. اصطالح توابع انتقالی براي  )PTFخاك ( 3عنوان توابع انتقالی) معرفی و به1989( 2بوما

مخصوص ظاهري، توزیع اندازه ذرات و ماده  شود که خصوصیات زودیافت خاك (جرممعادالتی اطالق می

  ).1386دهد ( عباسی، اك پیوند میپذیري خآلی) را با خصوصیات دیریافت خاك مثل فاکتور فرسایش

عنوان یک ویژگی زودیافت خاك با پایداري خاك ارتباط دارند بنابراین ها بهتوزیع و اندازه خاکدانه

پذیري خاك باشند. فرسایش خاك در درجه اول نتیجه عنوان شاخص مناسبی از فرسایشتوانند بهمی

-شده منافذ خاك را مسدود میهاي تخریب. خاکدانه)2016و همکاران،  4ها است (تانکتخریب خاکدانه

و  5شوند (یونترکند و باعث کاهش نفوذپذیري و تجمع آب درروي سطح خاك و ایجاد رواناب می

 ). 2015همکاران، 

هزینه و زمان زیادي ) 6GMD ،7MWDها (به دلیل اینکه تعیین  پارامترهاي کّمی پایداري خاکدانه

)؛ برخی از محققان سعی در 2013و همکاران،  8کردن آن دشوار است (بسالت پورطلبد و استاندارد می

به  ).2012همکاران،  و 1پیرنتاند (ها داشتهایجاد ارتباط بین بعد فراکتال و پارامترهاي کّمی خاکدانه

ها اکدانهسازي خبراي مدل اندشده رسد ابعاد فراکتالی که بر پایه تعداد و اندازه ذرات بنانهادهنظر می

  ).1991اسپوزیتو،   مناسب باشند (ریو و

ها براي تخمین ایجاد توابع انتقالی در قالب بعد فراکتال خاکدانه نهیزم درتحقیقات زیادي 

شده است خصوصیات دیریافت مختلف خاك مثل هدایت هیدرولیکی و منحنی رطوبتی خاك انجام

                                                
1 . Singh & Khera 
2 . Bouma 
3 . Pedotransfer function 
4 . Tang 
5 . Yonter 
6 . Geometric mean diameter 
7 . Mean wieght diameter  
8 . Besalatpour 
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)، اما این تحقیقات در 1394و همکاران،  4؛ چاري2009، 3؛ قنبریان و میالن2011و همکاران،  2(عباسی

  ).2011؛ احمدي و همکاران، 2009پذیري خاك بسیار کم هستند (باگارلو و همکاران، زمینه فرسایش

در زمینه  ایجاد ارتباط بین بعد فراکتال و ویژگی زودیافت خاك در قالب توابع انتقالی براي  پژوهش

ك اندك بوده و نیازمند تکرار در شرایط اقلیمی و خصوصیات خاك پذیري خاتخمین ضریب فرسایش

شدن به فرسایش خندقی است (مثل ویژه در مناطقی که فرسایش شیاري مستعد تبدیلمتفاوت است؛ به

  منطقه موردمطالعه در پژوهش حاضر) این مطالعات از اهمیت زیادي برخوردار است.

  

  اهداف پژوهش  -1-6

هاي فیزیکی و ها در کنار سایر ویژگیدن ابعاد فراکتالی ذرات و خاکدانهافزو تأثیربررسی  - 1

  پذیري خاك.شیمیایی زودیافت خاك بر دقت تخمین ضریب فرسایش

ظاهري و هدایت هیدرولیکی مخصوص هاي فیزیکی خاك مثل جرمتعیین میزان اهمیت ویژگی - 2

پذیري م معادل در برآورد ضریب فرسایشآلی و کربنات کلسیهاي شیمیایی خاك مثل کربنو ویژگی

  خاك.

پذیري در برآورد ضریب فرسایش رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی هايروشمقایسه نتایج  - 3

  .از روي خصوصیات زودیافت خاك خاك

   

                                                                                                                                              
1 . Parent 
2 . Abbasi 
3 . Ghanbarian & Millan 
4 . Chari 
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هاي فیزیکی و هیدرولیکی کاربرد ابعاد فراکتالی در توابع انتقالی برآورد ویژگی - 2-1

 دیریافت خاك

ها را کروي فرض ) براي ثابت ماندن مقدار تخمینی بعد فراکتالی، شکل خاکدانه1991پرفکت و کی (

اورزي بر هاي کشکرده و نشان دادند که مقدار عددي بعد فراکتالی نسبت به اثرات ناشی از فعالیت

تواند تغییرپذیري مکانی و زمانی ساختمان هاي خاك حساس است. بنابراین، بعد فراکتالی میویژگی

استفاده در مدیریت پایدار صورت پارامتري کمی و قابلتوان آن را بهخوبی توضیح داده و میخاك را به

ي پراکندگی بیشتر  ذرات خاك هندهدتر باشد، نشانخاك به کار گرفت. هر چه مقدار بعد فراکتالی بزرگ

  باشند.تر، بیشتر میي کوچکاست و درنتیجه، مقدار ذرات با اندازه

هاي زمین آماري و نظریه فراکتال به منظور ) از مجموعه روش1382ئیسی گهرویی (محمدي و ر

مواد آلی، بررسی آثار قرق طوالنی مدت بر تغییرات مکانی شماري از خصوصیات شیمیایی خاك شامل 

ازت کل، فسفر، پتاسیم قابل دسترس در دو ناحیه تحت قرق و غیرقرق واقع در منطقه سبزکوه استان 

چهار محال و بختیاري بهره بردند. نتایج حاصل از به کارگیري نظریه فرکتال نشان داد که ویژگی هاي 

مکانی آنها با افزایش مقیاس خاك داراي خصیصه هاي فراکتالی بودند، به این ترتیب که آزمون تغییرات 

گردد. همچنین نتایج حاصل از محاسبه بعد فراکتالی مطالعاتی اطالعات با جزئیات بیشتري آشکار می

نزدیک بود.  2نشان داد که مقدار عددي بعد فراکتالی براي تمامی متغیرهاي مورد بررسی بزرگ و به عدد 

تر از ابعاد فراکتالی آنها بل دسترس در ناحیه چرا بزرگدر عین حال بعد فراکتالی براي فسفر و پتاسیم قا

تغییرنما محاسبه شد می تواند به عنوان  در نواحی قرق است. همچنین بعد فراکتالی که با استفاده از نیمه

هاي موجود در آن به کار شاخصی مناسب به منظور توصیف الگوي تغییرات مکانی یک متغیر و پیچیدگی

 گرفته شود.

ها، بعد هاي خاکورزي بر پایداري خاکدانه) در بررسی اثر سیستم2005رادیان و همکاران (پیرم

ها گزارش نمودند و پیشنهاد تر از میانگین وزنی و هندسی قطر خاکدانهفراکتالی غیرخطی را حساس

دد. ریو و ها استفاده گرتر در بررسی پایداري خاکدانهي قويکردند که از بعد فراکتالی به دلیل پایه

باشد،  3) نشان دادند که مقدار بعد فراکتالی باید کمتر از 1992) و تیلور و ویت کرافت (1991اسپوزیتو (
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لیکن این شرط مرزي به بافت خاك بستگی دارد. هر چه از سطح خاك به عمق برویم، بافت ممکن است 

)  2004یابد. سو و همکاران (ریزتر و درصد رس و سیلت بیشتر باشد و مقدار بعد فراکتالی افزایش 

ها، بعد فراکتالی اند که بعد فراکتالی به فرآیندهاي خاك حساس بوده و با افزایش خاکدانهگزارش کرده

یابد و بین بعد فراکتالی و خواص خاك رابطه خطی ) کاهش میmDي ریو و اسپوزیتو (اندازه –مدل جرم 

 وجود دارد.

اي وجود دارد. او د فراکتالی و پارامترهاي ساختاري خاك رابطه) پی برد که بین  بع2006( 1گولسر

گیري یابد و نتیجهدر آزمایشی به این نتیجه رسید که بعد فراکتالی با افزایش مقدار کربن آلی کاهش می

هاي هاي ساختاري خاك در خاكي بهبود ویژگیدهندهکرد که کاهش بعد فراکتالی ممکن است نشان

  رسی باشد.

) را براي تخمین منحنی مشخصه 1999، مدل فراکتالی پرفکت ()1386( قنبریان و همکاران

هاي مدلبا نتایج حاصل از  آمدهدستبه. نتایج قراردادند پژوهش موردبافت خاك  کالس رطوبتی شش

) مقایسه شد. براي تخمین 1980( 4) و مدل ون گنوختن1974( 3)،کمپل1964( 2تجربی بروکز و کوري

)، براي مدل کمپل از رابطه 1982و همکاران ( 5مدل بروکز و کوري از بانک اطالعاتی رالز امترهايپار

) و براي مدل پرفکت از 2003( رزتا افزارنرم)، براي مدل ون گنوختن از 1985توسط کمپل ( شدهارائه

بینی را در پیش ) استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل کمپل کمترین دقت2005(6رابطه هوانگ و ژانگ

با بافت درشت  هايخاكاین مدل تنها براي  هايبینیپیشباشد و منحنی مشخصه رطوبتی خاك دارا می

براي مدل بروکز و  RSE(7باشد. مقدار خطاي استاندارد (مانند لوم شنی از دقت کافی برخوردار می

و براي مدل  58/0 تا 10/0ن ، براي مدل وان گنوخت93/0تا  14/0، براي مدل کمپل62/0تا11/0کوري

 مختلف در مدل بروکز و کوري هايخاكبراي  RE(8و همچنین خطاي نسبی ( 52/0 تا 05/0 پرفکت

 و براي مدل پرفکت 042/0 تا 003/0 ، براي مدل وان گنوختن045/0تا  014/0، کمپل 032/0 تا 003/0

-هاي مختلف خاك در مقابل سایر مدلمدل پرفکت براي بافت طورکلیبهمحاسبه شد.  027/0 تا 004/0

  بود. برخوردارهاي تجربی از خطاي کمتري 

                                                
1 . Gulser 
2 . Brooks & Corey 
3 . Campell 
4 . Van genuchten 
5 . Rawls 
6 . Huang & Zhang 
7 Relative standard error 
8 Relative error 



 
 
 

٢٠ 

)  ارتباط بعد فراکتال توزیع اندازه ذرات با برخی خصوصیات فیزیکی 1389احمدي و همکاران (

 موردبررسی)  را eK( مؤثرخاك نظیر اجزاي بافت (شن، سیلت و رس)، تخلخل و هدایت هیدرولیکی 

سري خاك با خصوصیات متفاوت از منطقه شمال غرب ایران انتخاب و نمونه  36بدین منظور  .قراردادند

برداري شد. توریع اندازه ذرات در بخش سیلت و رس به روش هیدرومتري و در بخش شن به روش الک 

) محاسبه شد. مواد آلی به روش اکسایش 2000و همکاران( 1با استفاده از مدل بیرد mDکردن تعیین و 

ر و تخلخل کل خاك به روش توزین اندازه گیري شد. هدایت هیدرولیکی مؤثر خاك با استفاده از فلوم ت

. تجزیه متر بر ساعت تعیین گردیدمیلی 47و 37، 20و در سه شدت بارندگی  %9شیب پذیر در شیب 

ل و با مقادیر رس، سیلت و تخلخل ک داريمعنیهمبستگی مثبت و  mDآماري نتایج نشان داد که 

  با درصد شن و میانگین هندسی قطر ذرات خاك داشت. داريمعنیهمبستگی منفی و 

و شبکه استنتاج  یرگرسیون تابع را توسط خاك ) هدایت هیدرولیکی اشباع1391یزدانی و همکاران (

 آزمایشات مربوط به محاسبه فازي، با استفاده از پارامترهاي زودیافت خاك برآورد کردند. -تطبیقی عصبی

 5در  5نقطه در زمین، که با فواصل  54هدایت هیدرولیکی اشباع و محاسبه خصوصیات فیزیکی خاك در 

متر مشخص شده بودند، صورت گرفت. همچنین مقادیر چگالی ظاهري با روش کلوخه ، بعد فراکتال 

باع اندازه ذرات توسط روش الک تر، درصد شن، رس و سیلت توسط هیدرومتر و هدایت هیدرولیکی اش

گیري شد. بهترین مدل رگرسیونی براي توابع انتقالی، باالي سطح ایستابی به روش استوانه مضاعف اندازه

بنا نهاده شده  MAEو  2R ،RMSEبر اساس حداقل سازي تابع هدفی که بر اساس پارامترهاي آماري 

بود، انتخاب شد. پارامترهاي درصد شن، چگالی ظاهري، چگالی حقیقی بعد فراکتال اندازه ذرات، تخلخل 

و  2R، 2ERMS ،3NRMSEمقادیر  شدهارائهدر تابع انتقالی  و درصد سیلت به عنوان ورودي انتخاب شد.

- . شبکه استنتاج تطبیقی عصبیبه دست آمد 012/0و  96/0، 017/0، 65/0به ترتیب برابر   4MAEو 

الیه در ورودي شامل چگالی ظاهري، چگالی حقیقی، تخلخل و بعد فراکتال اندازه ذرات و  4فازي با 

در  2Rدر این تحقیق مقدار  شدهارائهفازي  - خروجی داراي بهترین عملکرد بود. در مدل عصبی الیهیک

شد.  02/0و  012/0نیز به ترتیب برابر RMSEقادیر بوده و م 86/0و 88/0آموزش و آزمون به ترتیب برابر 

با توجه به نتایج آنالیز حساسیت، تابع انتقالی رگرسیونی کمترین حساسیت را نسبت به تغییرات در 

تخلخل و بعد فراکتال اندازه ذرات داشت؛ در مقابل بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات در مقادیر 

فازي همانند تابع انتقالی  -شن داشت. مدل استنتاج تطبیقی عصبی چگالی ظاهري، درصد سیلت و درصد

                                                
1. Bird 
2. Root mean square error 
3. Normalized root mean square error 
4. Mean absolute error 
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رگرسیونی، نسبت به تغییرات در چگالی ظاهري بیشتر از سایر متغیرها حساسیت داشت. ضمن اینکه 

نشان داد که در  هامدلفازي نسبت به تابع رگرسیونی بود. ارزیابی  -نتایج بیانگر برتري سامانه عصبی

، ردها دقت قابل قبولی نداشت، در مقابل براي تخمین هدایت هیدرولیکی اشباعرسی برآو هايخاك

  .باشدمیبا بافت سبک تا متوسط (لوم شنی، لوم و سیلت لوم) مناسب  هاییخاك

هاي ظرفیت ) از مدل رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی براي برآورد رطوبت1391امیر عابدي (

دشت اردبیل استفاده کردند. براي این منظور  هايخاكدر  استفادهلقابزراعی، پژمردگی دائم و مقدار آب 

به دو  هادادهفیزیکی و شیمیایی آن محاسبه شد.  هايویژگینمونه خاك برداشته شد سپس برخی  100

هاي نمونه) تقسیم شدند. براي ایجاد مدل20هاي آزمونی (نمونه) و داده 80هاي آموزشی (سري داده

استفاده   1SPSS افزارنرمهاي رگرسیونی از و براي ایجاد مدل Neurosolution 5 افزارنرمشبکه عصبی از 

ي رگرسیونی دقت باالتري در هامدلشد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به 

  ها داشت.تخمین رطوبت

دیگر پارامترهاي  طریق ازرا CEC(2ظرفیت تبادل کاتیونی خاك ( )a1392بیات و همکاران (

نمونه خاك  129این پژوهش تعداد  برآورد کردند. در PTFs(3از توابع انتقالی( گیريبهرهیافت خاك با زود

برداري شد. در هاي همدان و گیالن نمونهغالب از استان هايخاكشاخص بر پایه سري  هايخاكاز 

توزیع از پارامتر فراکتالی  شدند. گیريازهاند pHو  CEC آزمایشگاه توزیع اندازه ذرات، ماده آلی خاك،

و مدل  )1998( 6ژانک-، کراوچنکو)2002( 5بیرد-، پریر)1993(و همکاران 4هاي یانگاندازه ذرات مدل

به کمک  CECتوانایی هر یک از پارامترهاي فراکتالی در بهبود برآورد  ، بهره گرفته شد.)2000( بیرد

قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن  موردسنجشهاي عصبی مصنوعی هاي رگرسیونی و شبکهمدل

هاي مرسوم برآورد ، به ورودي)2000( و مدل بیرد )2002( بیرد-مدل پریر ویژهبهپارامترهاي فراکتالی 

اي نسبت به مدل ها شد. همچنین مدل شبکه عصبی برتري ویژهمدلدقت  باعث بهبود CECکننده 

 شد. CECپارامترهاي فراکتالی در توابع انتقالی باعث بهبود برآورد  واردکردنداشتند.  رگرسیونی

رطوبت حجمی و ارائه روابط کمی –ي بعد فراکتال بافت رابطه )1392استواري و بیگی هرچگانی (

. براي این قراردادند موردبررسید فراکتال بافت برآورد رطوبت در هشت مکش خاك با استفاده از بع

                                                
1 Statistical package for the social sciences 
2 Cation exchange capacity 
3  Pedotransfer functions 
4 . Yang 
5 . Perrier - Bird 
6 . Kravchenko - Zhang 
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جهت  )2013( 1ي سپاسخواه و تفته. در این مطالعه، از رابطهگردیدنمونه خاك استفاده  195منظور از 

نتایج نشان داد توابع پیشنهادي  برآورد بعد فراکتال بر اساس درصد اجزاي بافت خاك استفاده شد.

 33 رطوبت معادل يطهنق جزبهدر برآورد رطوبت،  )2010(میالن -نامبردگان در مقایسه با توابع قنبریان

 کیلو پاسکال، صحت و دقت بیشتري داشت.

هاي فراکتالی براي تخمین منحنی ) با استفاده از مدل1392ور شهري (فاضلی سنگالی و پیله

منظور بعد فراکتالی توزیع اندازه ذرات و منحنی رطوبتی خاك با  به این رطوبتی خاك اقدام کردند.

) با بعد SWRCDتعیین و رابطه بین بعد فراکتالی منحنی رطوبتی خاك ( هاي فراکتالیاستفاده از مدل

) و gdرس، سیلت وشن، میانگین هندسی ذرات خاك() درصدPSDDخاك ( فراکتالی توزیع اندازه ذرات

نمونه   40قرار گرفت. منحنی رطوبتی و توزیع اندازه ذرات خاك براي  موردبررسی)، bDچگالی ظاهري(

فاده نمونه براي اعتبار سنجی مدل است 7رگرسیونی و  تجزیهنمونه خاك براي  33خاك تعیین شد که 

باضریب  gdو  PSDDو   SWRCDداري (در سطح یک درصد) بین ي معنیشد. نتایج نشان داد که رابطه

است که از این رابطه براي تخمین منحنی رطوبتی خاك استفاده شد. نتایج  برقرار) 0.952R=( تبیین

با بافت ریز،  هايخاكبا بافت سبک بود اما براي  هايخاكبیانگر تخمین مناسبی از منحنی رطوبتی براي 

  با واسنجی مدل اصالح گردید. ،که این بیش برآوردمدل داراي بیش برآورد بود استفاده از این 

اي هاي ریز را بر تخمین نقطه) اثر پارامترهاي توزیع اندازه ذرات و خاکدانهb1392ات و همکاران (بی

نمونه  خاك از استان  74. در این مطالعه قراردادند موردبررسیگیالن  داستانمنحنی نگهداري آب خاك 

-و رطوبت در مکشریز، جرم مخصوص ظاهري  هايتوزیع اندازه ذرات و خاکدانه متغیرهايگیالن تهیه و 

هاي فراکتالی براي توزیع اندازه ذرات پارامترشد.  گیرياندازهکیلوپاسکال  1500و  100، 33، 5، 2هاي 

محاسبه و از  )2000( و همکاران 2هاي ریز و پارامترهاي توزیع اندازه ذرات مدل فردالندخاك و خاکدانه

نتایج نشان داد استفاده از پارامترهاي  استفاده شد. موردنظرهاي براي تخمین رطوبت در مکش هاآن

  فراکتالی توزیع اندازه ذرات خاك موجب بهبود تخمین رطوبت نگردید.

در محیط متخلخل با دو  غیراشباعهدایت هیدرولیکی   سازيمدل باهدف )2013هانت و همکاران (

که اطالعات منحنی  ي خاكنمونه 8نامبردگان  ،پژوهشی را انجام دادند. به این منظور ،رژیم فراکتالی

، خصوصیات فیزیکی (توزیع اندازه ذرات خاك، تخلخل) و دو رژیم غیراشباعرطوبتی و هدایت هیدرولیکی 

. قراردادند مورداستفاده، گرفته بودند 3UNSODAاطالعاتی فرکتالی توزیع اندازه منافذ آن را از پایگاه 

                                                
1 . Sepaskhah & Tafteh 
2 . Fredlund 
3 Unsaturated soil hydraulic database 
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بینی مدل عاد فراکتال موجب افزایش دقت پیشگیري ابنشان داد افزایش دقت در اندازه هاآننتایج 

  .شودمیو منحنی رطوبتی  غیراشباعبراي هدایت هیدرولیکی  شدهارائه

از هاي فیزیکی خاك با استفاده )  اثر اقدامات مدیریتی  مختلف بر ویژگی1393عطایی و همکاران (

مزرعه دیم با عملیات مدیریتی متفاوت واقع در  14هندسه فراکتالی بررسی کردند. براي این منظور، 

نتایج نشان داد که بعد فراکتالی  قرار گرفت. موردبررسیحوضه آبخیز مرِگ در جنوب شرقی کرمانشاه، 

  .باشدمیها اقدامات مدیریتی بر توزیع اندازه خاکدانه تأثیرها شاخص مناسبی از خاکدانه

- د فراکتال با استفاده از داده) روش مناسبی را براي تعیین بع1393بیگی هرچگانی و بنی طالبی (

 ژانگ- چنکواقطر (کر -جرم يشدهتعدیلقطر و روش  - زمان، جرم - رومتري با روابط جرمهاي هید

طاقانک، شهرکرد،  نمونه خاك از چهار مزرعه  واقع در 60به همین منظور  ) انتخاب کردند.)1998(

باالتر و  نییتبروش کرچنکو و ژانگ به دلیل ضریب  غیرخطیبرازش نتایج نشان داد شد.  آوريجمع

ي بعد ترین روش محاسبهمناسب عنوانبه ترکوچکئیک امیانگین مربعات خطا کمتر و معیار اطالعاتی آک

  فرکتال ذرات بافت انتخاب شد.

 PR) توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی براي برآورد 1395( شیخ زاده و همکاران

متر سانتی 10تا  0نمونه از عمق  105متغیرهاي زودیافت ارائه کردند.  به این منظور بر پایه  خاك

هاي فیزیکی و شیمیایی دشت اردبیل برداشت کردند. سپس برخی ویژگی هايخاكزراعی   هايخاك

) تقسیم شدند. براي اشتقاق توابع 27داده) و آزمونی ( 78آموزشی (ها به دوسري . دادهتعیین گردید هاآن

نتایج  استفاده گردید. MATLABو  SPSS18 افزارنرمانتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی  به ترتیب از 

خاك، رطوبت اولیه  PRترین متغیرها در برآورد توابع رگرسیونی و شبکه عصبی نشان داد که مناسب

  مزرعه، جرم مخصوص ظاهري و توزیع اندازه ذرات خاك بودند.

متغیرهاي اضافی بر  عنوانبهها ابعاد فراکتالی ذرات و خاکدانه تأثیر)، 1396اصغري و همکاران (

توابع انتقالی رگرسیونی   کارگیريبهبا ) WetMWDهاي تر (بهبود دقت برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه

نمونه خاك از اراضی زراعی،  90. به این منظور تعداد قراردادند موردبررسیو شبکه عصبی مصنوعی 

 0 -75/4ها (متر) و خاکدانهمیلی 2-0توزیع اندازه ذرات اولیه خاك ( مرتعی و جنگلی برداشته شد.

به این  )1991( و ریو و اسپوزیتو )1993( متر) تعیین و به ترتیب مدل فرکتالی ینگ و همکارانمیلی

نتایج نشان داد که بین  ها به دست آمد.ذرات و خاکدانه ها برازش داده شد و ابعاد فراکتالیتوزیع

WetMWD دار وجود ها به ترتیب همبستگی مثبت و منفی معنیتر و ابعاد فراکتالی ذرات و خاکدانه

) از 2R( یک متغیر ورودي باعث افزایش ضریب تبیین عنوانبهها داشت. استفاده از بعد فراکتالی خاکدانه
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در تابع شبکه عصبی در مرحله آموزش گردید.  95/0به  78/0در تابع رگرسیونی و از  80/0به  71/0

نگردید. همچنین  شده ایجادگر سبب افزایش اعتبار توابع تخمین عنوانبهها افزودن بعد فراکتالی خاکدانه

 2Rمیزان  کهطوريبه با شبکه عصبی داراي دقت بیشتري نسبت به توابع رگرسیونی بودند دهایجادشتوابع 

  به دست آمد. 80/0و تابع رگرسیونی  95/0هاي سري آموزش براي تابع شبکه عصبی در داده

  

  پذیري خاكکاربرد ابعاد فرکتالی در توابع انتقالی برآورد فاکتور فرسایش -2-2

 عبارت است از . مفهوم اساسی آن دهدمینشان  را حساسیت خاك به فرسودنخاك  پذیريفرسایش

خاك  پذیريفرسایشمانند بارندگی و جریان سطحی.  فرسایش گريدر هر واحد  رفتهازدستمقدار خاك 

تحت شرایط بسیار  معموالً خاك درباره فرسایش میدانیپیچیده هست. مطالعات  کامالًیک عبارت 

 ،پذیريمشخصات خاك شامل فرسایش ،حالبااین. پذیردمیبرپایه طرح آزمایشگاهی انجام  شدهکنترل

 ).2013و همکاران،  1تغییر کند (وانگ با تغییر سطح خاك در طی  آزمایش ممکن است

خاك است که وابستگی زیادي به  پذیريفرسایشیکی از عوامل اصلی و مؤثر در ایجاد فرسایش آّبی، 

هاي اصولی از طریق راهکار از توانمیخاك دارد. با شناخت و ارزیابی این عامل، بهتر  هاي ذاتیویژگی

پذیري خاك گیري کرد و یا آن را به حداقل ممکن رسانید. فرسایشهاي متنوع فرسایش پیشزیان

مستقیم  صورتبهمختلفی  هايروششود. تاکنون فرسایش خاك محسوب می جدانشدنیء جز عنوانبه

است.  شدهمعرفیپذیري خاك (استفاده از مدل) براي تعیین عامل فرسایش غیرمستقیم) یا گیرياندازه(

 اگرچهباشد. نمی موردتوجهزیاد  هزینهگیر بودن و دقت مناسب، به سبب وقت رغمعلیم مستقی هايروش

  ).1390اران، (فتوحی و همک نباشندبراي فرسایش داراي دقت کافی  شدهارائههاي مدل ممکن است

)  از بعد 2006( ) و گولسر1995(و همکاران  2راسیه )،1991( محققان زیادي مانند پرفکت و کی

پذیري خاك مطالعات کمی ولی در زمینه برآورد فرسایش اندعلوم خاك استفاده کردهکتال در افر

که در زمینه کاربرد ابعاد  شمارانگشت شدهانجامهاي به برخی از پژوهش وجود این بااست  گرفتهانجام

  شود.است اشاره می هپذیري خاك انجام گردیدفراکتالی در برآورد  فرسایش

را در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و  پذیريفرسایشتغییرات فضایی  ،)1994( 3ابوفایداسواد و 

میزان  گیرياندازه. براي قراردادند مطالعه موردتیپ اصلی خاك در کشور لیبی  شیمیایی خاك، در سه

 با استفاده از معادله پذیريفرسایشاستفاده شد و فاکتور  فرسایش خاك از دستگاه باران ساز

                                                
1 . Wang 
2 . Rasiah 
3 . Asswad & Abufaied 
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LSCP30K=A/EI  شد و ارتباط گیرياندازهمحاسبه شد. همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك 

 ازلحاظ پذیريفرسایشکه مقدار عامل  نتایج نشان داد .بررسی شد پذیريفرسایشبا مقادیر عامل  هاآن

براي  81/0تا  Torrorthent هايخاك براي 27/0 مقدار آن از کهطوريبهرات زیادي داشته یتغی فضایی

مقادیر درصد ماسه بسیار ریز، درصد ماسه ریز و درجه  هاآنمتغیر بود.  Camborthid هايخاك

  .اندکردهتعیین  پذیريایشفرسهاي شاخص بهترین عنوانبهنفوذپذیري خاك را 

ی لهستان لس هايخاكرا در  پذیريفرسایشتغییرات زمانی و مکانی  ،)1997( و همکاران 4رجمن

اصل کوتاهی وخصوصیات خاك در الیه شخم در ف تغییرپذیرينتایج نشان داد که . قراردادند موردمطالعه

عامل  شدهمحاسبهفرسایش پذیرند. همچنین مقادیر  لسی بسیار هايخاكبسیار زیاد است و 

با استفاده از  پذیريفرسایشمقادیر عامل  از ترکوچکبرابر  10تا  6با استفاده از باران ساز  پذیريفرسایش

 بوده است. 5USLE نموگراف

هفت نوع خاك مختلف را در منطقه ) K( ذیريپاي عامل فرسایشدر مطالعه ،)2001( 6شی و یو

گیري کردند. نتایج نشان داد که ازهاند شدهسازيشبیهان طبیعی و شرایط بار حاره چین تحتجنب 

 39/0حدود  K بسیار متفاوتند. بیشترین مقدار شدهسازيشبیه در شرایط بارانگیري شده اندازه K مقادیر

هاي زمین Cambisol در K قرمز و کمترین مقدار تحت کشت با سنگ مادر ماسه سنگ Cambisol در

با استفاده  هاخاكذیري براي این پفرسایش همچنین عامل بود. 054/0 همان سنگ مادر و حدود لخت با

شد. نتایج نشان  گیرياندازههاي صحرایی و بدون پوشش گیاهی تحت شرایط باران طبیعی نیز از پالت

 کهدرحالیروي شیل ارغوانی است،  Calcaric Regosolدر  45/0در حدود  K داد که بیشترین مقدار

بوده است.  107/0 فرسایش یافته روي رسهاي قرمز کواترنري و حدود  Acrisolکمترین مقدار آن در

، نتایج اندشدهبا هم مقایسه  شدهسازيشبیهشده در شرایط باران طبیعی و باران  گیرياندازه K مقادیر

  با همدیگر دارند. داريمعنیمقادیر اختالف  حاصله نشان داد که این

خاك را با استفاده از دستگاه  پذیريفرسایشاي عامل در مطالعه )،2001( و همکاران 7سنتري

 Pannon R-o2 شبیه ساز باران مورد استفاده مدل کردند. گیرياندازهمجارستان  باران در کشور سازشبیه

متر بر ساعت بوده است. مقدار عامل فرسایش  7-8قطرات بیش از متر و سرعت برخورد 3/3با ارتفاع 

متر بر ساعت با مقدار برآورد میلی 40 با شدت پذیري اندازه گیري شده تحت شرایط شبیه سازي باران

جنگلی و در شرایط رطوبتی  ايقهوه هايخاكدر  K نتایج نشان داد که عامل شده آن مقایسه شده است.

                                                
4 . Rejman 
5   Universal soil loss equation 
6 . Shi & Yu 
7 . Centri 



 
 
 

٢۶ 

مقدار این  کهدرحالیشده  گیرياندازه 0377/0-0665/0و  0378/0، 0115/0 مرطوب و خیس به ترتیب

  برآورد شده است. 45/0تا  25/0 عامل

مختلف در شمال  هايخاكخاك را در ارتباط با تیپ  پذیريفرسایشرات فضایی یتغی ،)2002( 8ویه

و خصوصیات  پذیريفرسایشنمونه خاك را جهت آزمایش عوامل 136 غنا مورد بررسی قرارداده است. وي

که حداقل  پذیريفرسایشبهترین شاخص  عنوانبهداده و مقدار ماسه را  قرار مورداستفادهسطحی خاك 

سیستماتیک و  صورتبهخاك  بردارينمونهاست.  ناهمگنی و نوسان فضایی را داشته، معرفی کرده

صورت  تیپ اصلی خاكنوع  4 کیلومتر در10×10 با فواصل GPS(9یاب جهانی (سیستم موقعیت وسیلهبه

 متشکل از ترکوچک هايشبکهگرفت و در هرتیپ خاك  دربرمیرا  گیرياندازهنقطه  100 گرفته که

بود. وي علت  شدهمشخصبودند، نیز  بردارينمونهمتر که در درون مزارع مجزا قابل  60 فواصل نقطه با9

در ارتباط با مقیاس و کسب نمونه کافی جهت  پذیريفرسایشتغییر پارامترهاي  را ترکوچک هايشبکه

  .تیپ خاك ذکرکرده است 4 آماري براي هايتحلیل

 موردچین  کشاورزي مناطق لسی را در کشور هايخاك پذیريفرسایش)، 2004( و همکاران 10زگ

 لسی از هايخاك پذیريفرسایش. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات مقدار عامل قراردادند مطالعه

و مقدار درصد رس  پذیريفرسایشبین عامل  داريمعنیبوده است. همچنین ارتباط  0096/0تا 0269/0

مقدار درصد رس  CL بود. در این معادله 0.7520.0013CL r-K=0.031= رگرسیونی معادله صورتبه

  .باشدمی

گیري شده در اندازهو  شدهمحاسبه) USLEKپذیري ()، فاکتور فرسایش2005و همکاران ( 11واور

هاي پالت آزمایشگاهی از خاك 10ها از داده .قراردادند موردمطالعهرا  لهستان از کشور منتخب هايخاك

هاي مقایسه داده جمع آوري شد.  % 10هاي در حال آیش سیاه رنگ با شیب زیر کشت آبی در زمین

 ویشمایر، اسمیت و ویلیامز تفاوت قابل توجهی در معادلهاز  آمدهدستبههاي با دادهگیري شده اندازه

 نشان داد. تحقیقات آماري براي پیدا کردن بهترین همبستگی بین مطالعه مورد هايخاك USLEKمقادیر 

) را 0.652R=همبستگی( ترینبزرگ انجام شد. شدهمحاسبه USLEKشده و  گیرياندازه  USLEKهاي داده

، WK کهدرحالی است  USLEK شده گیرياندازهمقادیر  dKنشان داد که  W/KdLn(K(و   USLEMزوج 

USLEK  بهترین  ،لگاریتمی غیرخطیاست. مدل رگرسیونی  شدهمحاسبهکه توسط معادله ویلیامز  استاي

  نشان داد.  USLEMو  W/KdLn(K( متغیرهايبین  0.772R=به  ضریب تبیینهمبستگی را  با رسیدن 

                                                
8 . Veihe 
9 . Global positioning system 
10 . Zhang 
11 . Wawer 
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Abstract: 

       Nowadays soil erosion is a serious enviromental problem. Erosion is a global 

problem that hazared water and soil resources. The purpose of this study was 

developing pedotransfer functions to predict interrill erodibility using fractal dimension 

of soil particle and aggregates beside other soil properties.Totaly, 100 soil samples were 

taken from Molla Ahmad watershed in order to measure soil erodibility factor from soil 

properties. Physical and chemical analysis was done on soil samples. Data were divided 

three series as 60 data for training ,20 data for validation  and 20 data for testing. 

MATLAB R2016 and SPSS softwares were used for developing neural network and 

regression pedotransfer functions(PTFs), respectively. Values of  determination 

cofficient (R2) and root mean square error (RMSE) in estimating erodibility factor 

obtained 0.022 and 0.87 for best PTF of  regression with input varibles of  organic 

carbon, silt and fractal dimension of aggregates and 0.98 and 0.046 for best PTF of 

artificial neural network with input variables of silt and organic carbon and fractal 

dimension of aggregates. Results showed that both PTF had high accuracy but neural 

network showed high performance. Also, adding fractal dimension of  aggregates to 

other soil parameters increased accuracy of regression and artificial neural network 

PTF. According the results of this study, silt and organic carbon had most effect on 

erodibility factor (K) in the region.  

 

Keywords: Fractal dimension of soil particle and aggregates, Erodibility factor(K), 

Artificial neural network,  Regression.  
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