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  :نام پدیدآور و عنوان
توابـع انتقـالی   ها و هدایت هیدرولیکی خاك بـا اسـتفاده از   سازي پایداري خاکدانهمدل

  وند مژگان حاتم/فازيرگرسیونی، شبکه عصبی مصنوعی و نرو

  شکراله اصغري  : استادراهنما

  محمود شهابی  :مشاور استاد

  07/09/1397  :دفاعتاریخ

  90  : اتتعدادصفح

  / گروه علوم و مهندسی خاك  :نامه شماره پایان

  چکیده

و گـاهی  بوده هزینهپر، بر زمان،هاپایداري خاکدانههدایت هیدرولیکی اشباع خاك و گیري مستقیم  اندازه:هدف

با استفاده از پارامترهاي  ها ویژگیاین  .واقعی استر اي آزمایشی و غیریکنواختی خاك غیاوقات به دلیل خطاه

هدف از تحقیـق حاضـر ارائـه توابـع انتقـالی رگرسـیونی، شـبکه عصـبی         . باشند زودیافت خاك قابل برآورد می

توزیع اندازه ذرات، کربن آلی، هدایت الکتریکـی،   مانندهاي زودیافت خاك  مصنوعی و نروفازي بر اساس ویژگی

هاي دیریافت خاك شـامل هـدایت    براي برآورد ویژگی ادلمع جرم مخصوص ظاهري و حقیقی، کربنات کلسیم

  .ها بود و میانگین وزنی قطر خاکدانه اشباع هیدرولیکی

تـا   0نخورده از عمق  خورده و دست نمونه خاك به صورت دست 100در این پژوهش :شناسی پژوهش روش

 و شـیمیایی  یهـاي فیزیکـ   شد سپس ویژگی همتري اراضی بایر و باغی اطراف دریاچه ارومیه برداشت سانتی 20

بـراي اشـتقاق   . تقسـیم شـدند  ) داده 20(و آزمون ) داده 80(ها به دو سري آموزش  داده. گیري شد اندازه ها آن

افـزار   به روش گام به گام، براي ایجاد شبکه عصبی مصنوعی پرسپتروناز نـرم  SPSSافزار  توابع رگرسیونی از نرم

MATLAB نـرون در الیـه پنهـان و     7تـا   2ولیک و ساختار الگوریتم سه الیه با بهایپر تانژانت زبا تابع فعال سا

  .استفاده شد خوشه 5و تکرار 1500با تابع سوگنو و  MATLABافزار  همچنین براي مدل نروفازي از نرم

شـبکه عصـبی    توسطدر مرحله آموزش خاك اشباع برآورد هدایت هیدرولیکی بهتریننتایج نشان داد :ها یافته

بــا -90/402و -cm/min07/0،cm/min004/0،86/0بـا مقـادیر   بـه ترتیــب AICو R2 ،RMSE ،MEبا مصـنوعی 

 توسـط در مرحلـه آزمـون   و بهترین بـرآورد  کربنات کلسیم معادل و جرم مخصوص ظاهري  متغیرهاي ورودي

و -cm/min08/0،cm/min01/0،76/0بـا مقـادیر   به ترتیب AICو  R2 ،RMSE ،MEتوابع انتقالی رگرسیونی با 

به دسـت  با متغیرهاي ورودي سیلت، جرم مخصوص ظاهري، اسیدیته، هدایت الکتریکی و کربن آلی -45/84

بـا   بـه ترتیـب  AICو  R2 ،RMSE ،MEتوسط مدل نروفازي با ها  برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه بهترین.آمد

شن، کربن آلی، نسـبت جـذبی سـدیم،    با متغیرهاي ورودي -12/290و mm15/0،mm001/0،85/0مقادیر

، R2مـدل نروفـازي بـا     در مرحله آزمون نیز توسط و بهترین برآوردهدایت الکتریکی و جرم مخصوص ظاهري 

RMSE ،ME  وAIC74/0بـا مقـادیر   به ترتیب،mm21/0،mm01/0- شـن و  بـا متغیرهـاي ورودي    -48/55و

  .تعیین گردیدکربن آلی 

شبکه عصبی مصنوعی و نروفازي در مقایسه با  هاي مدل پژوهش نشان داد ینا یجنتا ی،بطور کل: گیري نتیجه

تر با دقت بیشتري هـدایت هیـدرولیکی اشـباع و     پایین RMSEنسبتاً باال و  R2مدل رگرسیونی به علت داشتن 

  .ها را در منطقه مورد مطالعه برآورد نمودند میانگین وزنی قطر خاکدانه

  ، هدایت هیدرولیکیها هاي متأثر از نمک، میانگین وزنی قطر خاکدانه توابع انتقالی، خاك:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1-1

هـاي آمـاري    هادرقالبمـدل  هایمختلفخاکوبیانکمیـآن  دانستنروابطوهمبستگی بین ویژگی

ــهیکیاز ــت  جنبــ ــیخاك اســ ــدل. هایمهمبررســ ــطالحاًتوابعانتقالیخا اینمــ ك هاکهاصــ
1)PTFs(عصـــبی مصـــنوعی  هـــاي هایرگرسیونیوشـــبکه شـــوند، شـــاملمدل نامیـــدهمی

ــاران، ٢میناســنی(هســتند ــالی خــاك).2004و همک ــاي  یکــی از روش) PTFs(توابعانتق ه

ودیافت خـاك را  هاي ز باشند و ویژگی هاي دیریافت خاك می غیرمستقیم در برآورد ویژگی

هـایی از خـاك ماننـد     ویژگـی . )1989، ٣بومـا (دهنـد   هاي خاك ارتباط می به سایر ویژگی

، رطوبـت ظرفیـت   )MWD(هـا   ، میـانگین وزنـی قطـر خاکدانـه    )KS(هدایت هیـدرولیکی  

هاي  و ظرفیت تبادل کاتیونی تابع ویژگی) PWP(، رطوبت نقطه پژمردگی دائم)FC(زراعی

جـرم مخصـوص    مقادیر شن، سیلت، رس، گـچ، مـاده آلـی، آهـک و    زودیافت خاك مانند 

بنابراین با استفاده از توابـع انتقـالی   ). 1390نژاد، شیرانی و رفیع(باشند  ظاهري و غیره می

توان مقایسه مناسبی را براي تعیین بهتـرین   جویی در وقت و هزینه، می خاك، ضمن صرفه

شـود   توابع انتقالی، به صورتی انجـام مـی   تعیین .هاي خاك انجام داد روش تخمین ویژگی

هاي خاك را با دقـت   که کاربر این توابع بتواند با سطوح متفاوت اطالعاتی، تخمین ویژگی

با توجه به نیـاز بررسـی عوامـل مختلـف      ).2011، ٤مصدقی و محبوبی(مناسب انجام دهد

سـازي   عالقه به مـدل ها،  بینی آن سازي و پیش تاثیرگذار و تاثیرپذیر درآب و خاك و شبیه

و ٥لـیج (اي موجـود رو بـه افـزایش اسـت      رایانـه هـاي   رفتارهاي طبیعی و استفاده از مـدل 

 سازي یک سـامانه، کـامًال   انتخاب یک روش و رویکرد مناسب براي مدل). 2002همکاران، 

به میزان پیچیدگی آن سامانه بستگی داشته و پیچیدگی نیـز ارتبـاط معکـوس بـا میـزان      

هـا زیـاد باشـد بـه      هایی را که پیچیـدگی آن  سامانه. خت ما از آن سامانه دارددانش و شنا

هـاي عصـبی    هـایی نظیـر شـبکه    تـوان بـا اسـتفاده از روش    هاي کافی می شرط وجود داده

هاشـمی و همکـاران،   (فازي تطبیقی-و سیستم عصبی) 1385پزان دزفولی،  کوره(مصنوعی

  .سازي نمود مدل) 1394

______________________
1. Pedotransfer functions
2. Minasny
3. Bouma
4. Mosaddeghi and Mahboubi
5. Leij
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  ی اشباعهدایت هیدرولیک - 1-2

به حرکت آب در خاك، در حالتی که خاك از آب اشباع شده باشد حرکـت اشـباع آب   

هدایت هیدرولیکی اشباع و غیراشباع خاك، از مهمتـرین پارامترهـاي   . گویند در خاك می

هـدایت  ). 1994و همکاران، ١موهانتی(باشد هیدرولیکی تاثیرگذار بر رفتار آب در خاك می

یکی از مهمترین مشخصات فیزیکی خاك است که نقش بسـزایی  ) KS(اشباع هیدرولیکی 

هـاي سـطحی، آبشـویی مـزارع کشـاورزي و انتقـال        در نفوذ آب در خاك، کنترل روانـاب 

هدایت هیدرولیکی اشباع به عوامـل  . هاي زیرزمینی دارد هاي سطحی به داخل آب آلودگی

هـا، اقلـیم،    دانـه متعددي از جمله خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك، پایـداري خاک     

، و همکـاران ٢فـونتس (عملیات شخم،کاربري اراضی و فعالیت موجودات زنده بسـتگی دارد 

هـاي متعـددي پیشـنهاد شـده      گیري هدایت هیدرولیکی اشـباع روش  براي اندازه). 2004

شود و برخی در آزمایشگاه بـا دو روش   است که برخی در صحرا و شرایط طبیعی انجام می

  .گردد ها معمول است انجام می از سایر روشفتان که بیشتر بار ثابت و بار ا

  ها پایداري خاکدانه - 1-3

داري آرایــش ذرات و منافــذ در مقابــل  پایــداري ســاختمان خــاك توانــایی آن در نگــه

سـاختمان خـاك نحـوه    ). 1996، ٣آنجـرز و کـارتر  (دهـد  را نشـان مـی  هاي متفـاوت   تنش

که به طور مستقیم بر بسیاري از خصوصـیات  قرارگیري ذرات خاك در کنار یکدیگر است 

سـازي را   خاکدانـه . گـذارد  فیزیکی خاك از جمله هدایت هیدرولیکی و تهویه خاك اثر مـی 

اي از ذرات خاك طـوري کنـار    توان فرآیندي طبیعی محسوب نمود که در آن مجموعه می

هـاي مجـاور    انـه تر از نیروهاي میـان خاکد  ها قوي گیرند که نیروهاي درونی آن هم قرار می

ــت  ــر(اســـــــــــــــــــــــــــــــــ  ).2000، ٤بلیـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بزرگتروپایها، خاکدانههایکوچکفراوانهستند،حاآلنکهدراراضیجنگلی دراراضیتحتکشت،خاکدانه

ها از نظر کشاورزي حـائز   ارزیابی پایداري خاکدانه). 2007و همکاران، ٥شرستا(دارترهستند

خشـک   ر و الـک تـ  ها به کمـک دو روش الـک   ي خاکدانه توزیع اندازه. باشد حائز اهمیت می

______________________
1. Mohanty
2. Fuentes
3. Angers and Carter
1. Blair
2. Shrestha
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فرسایش خـاك در   و ورزي خشک براي بررسی تاثیر خاك شودکه روش الک گیري می اندازه

هـاي درشـت در برابـر     تر براي تعیـین پایـداري خاکدانـه   روش الک. رود رابر باد به کار میب

  ).1986، ١کمپرو روزنا(شود هاي آبی استفاده می تنش

  توابع انتقالی - 1-4

شود که قادر باشند برخـی   در علم خاکشناسی به توابعی گفته می) PTFs(توابع انتقالی

هـاي   ویژگـی . هاي زودیافـت آن تخمـین بزننـد    هاي خاك را با استفاده از ویژگی از ویژگی

ها نیاز  گیري آن شود و اندازه گیري می زودیافت خاك به صورت معمول در آزمایشگاه اندازه

. معرفـی شـد   1989قالی اولین بار توسط بوما در سال واژه توابع انت. به هزینه زیادي ندارد

هایی که موجود نیسـتند   هاي موجود را به داده او این واژه را به توابعی اطالق کرد که داده

بر این اساس پژوهشـگران  ). 1384نقوي و جعفري، (کند ، تبدیل میاستها نیاز  ولی به آن

بـا  . ی مصنوعی را به کار گرفتندهایی نظیر رگرسیون خطی و غیرخطی و شبکه عصب روش

هاي فیزیکی خاك و نیز تغییـرات شـدید مکـانی و زمـانی ایـن       توجه به پیچیدگی ویژگی

هـا بـه عنـوان     لتـوان از مـد   ها کم اسـت مـی   گیري ها به ویژه زمانی که تعداد اندازه ویژگی

یـت اسـت   قبول، داراي اهم صرفه که از لحاظ هزینه، وقت و دقت قابلراهکاري علمی و با 

هـاي زودیافـت خـاك،     توانند با تکیه بـر ویژگـی   این توابع می. نمودها را برآورد  این ویژگی

هـاي   داري آب در خـاك و ویژگـی   هاي دیریافت خاك از قبیل میزان نگـه  برخی از ویژگی

  ). 1386عباسی، (هیدرولیکی خاك را به طور غیرمستقیم برآورد کنند

  توابع انتقالی رگرسیونی-1- 1-4

هاي گونـاگون، ماننـد تـابع رگرسـیون سـاده، چنـد متغیـره و         توابع رگرسیون به شکل

 امترهاي تابع، خطی هسـتند و الزامـاً  در توابع رگرسیونی خطی، پار. غیرخطی وجود دارند

را بـه  Yتوابع زیادي وجود دارنـد کـه   . نیست) X(تابعی از متغیر مستقل) Y(متغیر وابسته

هـا را تـا زمـانی کـه معادلـه از نظـر        تـوان آن  دهند و مـی ارتباط میXصورت غیرخطی به 

این توابع اگر تنها داراي یک . خطی باشد با توابع رگرسیونی بیان نمود) β(هاي تابع پارامتر

 همتغیر مستقل باشند، ساده و اگر داراي بیش از یک متغیر مسـتقل باشـند، چنـد متغیـر    

  .شوند نامیده می

______________________
3. Kemper and Rosenau
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)1-1                (Y= β0 + β1X1 + e

)1-2                (Y= β0 + β1X1 + β2X2 + … +βnX

ــادالت ــر وابســته،  2Y-1و 1-1در مع ــا Xnمتغی ــاي مســتقل و X1ت ــرایب βمتغیره ض

ــرآورد  . متغیرهــاي مســتقل تــابع هســتند یکــی از اهــداف مهــم در تجزیــه رگرســیون، ب

هـا   متغیـر، بـین نقـاط داده   بـراي مثـال در مـورد دو    . باشـد  پارامترهاي ناشناخته تابع می

توان خطوط زیادي ترسیم نمود، ولی تنها یکی از این خطوط به بهترین شـکل ارتبـاط    می

ي  دهد و آن خطی اسـت کـه پارامترهـاي آن بـر مبنـاي ریشـه       بین دو متغیر را نشان می

در واقع بـا ایـن روش، خطـی کـه حـداقل خطـاي       . آید میانگین مربعات خطا به دست می

ر برآورد متغیر وابسته با استفاده از گـزینش متغیرهـاي مسـتقل دارد انتخـاب     ممکن را د

  ). 1377رضایی و سلطانی، (شود می

  شبکه عصبی مصنوعی -2- 1-4

مغـز  . باشـند  اي از سیستم عصبی انسان می هاي عصبی مصنوعی مدل ساده شده شبکه

نرون تشکیل شده  به عنوان یک سیستم پردازش اطالعات از عناصر اصلی ساختاري به نام

هاي عصـبی   ترین واحد پردازش اطالعات است که اساس عملکرد شبکه نرون کوچک. است

نمـوده و پـس از پـردازش روي     ها را دریافـت  ها ورودي هر یک از نرون. دهد را تشکیل می

شبکه عصبی مصـنوعی معمـوال   ). 1382منهاج، (کند ، یک سیگنال خروجی تولید میها آن

الیـه ورودي  . شـود  ي پنهان و خروجی تشکیل مـی  هاي ورودي، الیه الیه از سه الیه شامل

اولین الیه شبکه است و اطالعات ورودي به شـبکه از طریـق ایـن الیـه در اختیـار شـبکه       

ها در الیه ورودي به تعداد پارامترهایی که قـرار اسـت بـه     تعداد نرون. گیرد عصبی قرار می

هـایی هسـتند کـه بـین الیـه ورودي و       پنهان، الیه هاي الیه. شبکه وارد شود بستگی دارد

در الیه پنهان عملیـات جبـري بـر روي اطالعـات ورودي صـورت      . گیرند خروجی قرار می

هـاي بعـدي    هـاي دیگـر در الیـه    گرفته و نتیجه آن به صورت یک ورودي جدید به واحـد 

سـمت   هاي پیشخور مسـیر حرکـت همـواره از ورودي شـبکه بـه      در شبکه.گردد ارسال می

هاي الیه  ها، حافظه وجود ندارد و خروجی تنها وابسته به نرون در این شبکه. خروجی است

پرکـاربردترین   پرسـپترون چنـد الیـه   هایشـبکه ). 1388، ینمگندشـ  مصري(باشد قبل می
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. خطـی هسـتند   بینـی و حـل مسـایل غیـر     ر پـیش د) ANN(١هاي عصبی مصـنوعی  شبکه

در . اسـت ) BP(٢انتشار خطـا  الگوریتم پس، MLPهاي  الگوریتم معمول براي آموزش شبکه

ي یادگیري، مقـادیر خطـا در    این روش که یک روش آموزش با نظارت است، در هر چرخه

که هاي تصحیح مقادیر وزن در یک مسـیر برگشـتی در شـب    مسیر رفت محاسبه و سیگنال

هاي تعیین ساختار بهینه شـبکه پرسـپترون چندالیـه،     ترین قسمت از مهم. شوند توزیع می

یابی به کمترین خطاست که به روش سعی و  هاي الیه پنهان براي دست تعیین تعداد نرون

جهت طراحی نیازمنـد دو دسـته داده   MLPشبکه .)1999، ٣هاکین(آید خطا به دست می

  . باشد آموزش و آزمون می

سیستم استنتاجی نروفازي -3- 1-4

این مدل منطـق فـازي   . گسترش یافت ٤نگاتوسط ج 1993هاي نروفازي در سال  مدل

هاي عصبی مصنوعی جهت آسـان کـردن فرآینـد یـادگیري و انطبـاق ترکیـب        را با شبکه

هـاي   ین صورت که مشکل اصلی در طراحی سیستمه اب). 2006و همکاران، ٥آکیل(کند می

فازي است را به وسـیله اسـتفاده مـوثر از     "آنگاه-اگر"فازي که همان بدست آوردن قواعد 

سـازي   قابلیت یادگیري شبکه عصبی مصنوعی جهت تولیـد خودکـار ایـن قواعـد و بهینـه     

مــدل  نکتــه اصــلی در طراحــی). 2004و همکــاران، ٦نایــاك(کنــد مــی برطــرفپارامترهــا 

ANFISشود که سیسـتم   براي سادگی کار، فرض می. انتخاب سیستم استنتاج فازي است

 یافتـه اســت  تشــکیلFو یــک خروجـی   yوxاسـتنتاج فـازي مــورد بررسـی از دو ورودي    

آنگاه از نوع تاکاگی و سوگنو باشد شـکل  -همچنین پایگاه قانون در آن شامل دو قانون اگر

  :یعنی). 2-1و  1-1(

f1= p1x+ q1y+ r1باشد، آنگاهB1مساوي yو A1مساوي xاگر  :قانون اول-

f2= p2x+ q2y+ r2باشد، آنگاهB2مساوي yو  A2مساوي xاگر: قانون دوم-

، r1 ،p1.هسـتند yو xهـاي   به ترتیب توابع عضویت براي وروديB2وA1 ،A2 ،B1که در آن 

______________________
1. Artificial Neural Networks
2. Back propagation
3. Haykin
4. Jang
5. Aqil
6. Nayak
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q1 ،r2 ،p2وq2پارامترهاي تابع خروجی هستند .

  
  

)2005، 1کیسی(دي و دو قانون وسوگنو شامل دو وري مدل فاز- 1-1شکل

  

  

  )2005کیسی، (معماري مدل نروفازي - 2-1شکل

  

هاي عصبی مصـنوعی جهـت هدفمنـد کـردن فرآینـد       این مدل منطق فازي را با شبکه

یـن صـورت کـه مشـکل     به ا). 2007و همکاران،  ١آکیل(کند یادگیري و انطباق ترکیب می

______________________
1. Kisi
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فـازي   "آنگـاه -اگـر "فازي که همان به دسـت آوردن قواعـد   هاي  اصلی در طراحی سیستم

اسـت را بــه وســیله اسـتفاده مــوثر از قابلیــت یــادگیري شـبکه عصــبی مصــنوعی جهــت    

  ). 2004و همکاران،  نایاك(د نک سازي پارامترها مرتفع می تولیدخودکار این قواعد و بهینه

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

هایی که در علـوم مـرتبط بـا آب، خـاك و     شتر مدلعوامل هیدرولوژیکی خاك براي بی

ورودي مهــم و مــورد نیــاز  پارامترهــايانــد، جــزو کشــاورزي تهیــه شــده و توســعه یافتــه

بـه عنـوان   ) KS(خـاك  هدایت هیدرولیکی اشـباع  ). 2001، ٢دوناتولی و اکوتیس(باشدمی

هیـدرولوژیکی و  هـاي  مهم هیدرولوژیکی خـاك جهـت تخمـین مـدل     هاي ویژگی یکی از

هـاي زهکشـی و   سـازي روانـاب، طـرح   ترین ورودي بـراي مـدل  همچنین به عنوان اساسی

و ٣بـراد (اسـت  مشکل سازآن اغلب باالي باشد که تغیرات مکانی حرکت امالح در خاك می

تعیـین هـدایت هیـدرولیکی اشـباع بـه طـور       .)1997،و همکـاران ٤،ماالنتز1995همکاران 

چنــدین روش ، دگیــرآزمایشــگاهی و صــحرایی انجــام مــی هــايمســتقیم از طریــق روش

بـراي  ) ٦،1992الریـک و رینولـدز  (ايو مزرعـه ) 1984، ٥کلـوت و دیرکسـن  (آزمایشـگاهی 

اي و ههـر دو روش مزرعـ  . هیـدرولیکی خـاك ارائـه شـده اسـت      ویژگـی گیري ایـن  اندازه

ن، ممکـن اسـت   عـالوه بـر ایـ   . و پرهزینه اسـت  بر زمانآزمایشگاهی دشوار، دست و پاگیر، 

فیزیکـی و هیـدرولیکی خـاك     هاي ویژگی یرات زمانی و مکانی درینتایج آن با توجه به تغ

هـاي غیرمسـتقیم شـده    این امر منجربه توسعه و اسـتفاده گسـترده از روش  . دقیق نباشد

  .است

شـود پایـداري خاکدانـه     مقاومت خاکدانـه را در مقابـل نیروهـایی کـه بـه آن وارد مـی      

ها در ارزیابی کیفیـت خـاك اهمیـت بسـزایی دارد، زیـرا اگـر        پایداري خاکدانه. گویندمی

آالت و ادوات کشـاورزي متالشـی نشـوند،    ابـزار  خاکدانه در اثر جذب آب و یا برخـورد بـا   

آبیاري، بارنـدگی، زهکشـی و عملیـات کاشـت و داشـت و برداشـت نیـز تـأثیر سـوئی در          

نسبی و شرایط فیزیکـی مطلـوبی خواهـد داشـت      ساختمان خاك نداشته و خاك پایداري

                                                                                                                        
1. Aqil
2. Donatelli and Acutis
3. Braud
4. Mallants
1. Klut and Direksen
2. Elrick and Reynolds
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در قـرن  . هاي ملی هـر کشـور اسـت   ترین ثروتخاك یکی از با ارزش). 1372بوردي،  باي(

اخیر پدیده فرسایش خاك مسائل و مشکالت عدیده اي را براي جوامع بشـري بـه دنبـال    

و بـه موقـع    هاي سریعرهایی از این مصائب و مشکالت و پیدا نمودن راه حل. تداشته اس

فرآیند فرسایش خـاك  .دار در سطح جهانی می باشدمستلزم انجام تحقیقات وسیع و دامنه

سـاختمان خـاك از    رواز اینـ .نتیجه تأثیر متقابل پارامترها و فاکتورهاي مختلفی می باشـد 

هـاي بررسـی   یکـی از بهتـرین شـاخص   .رودمهمترین فاکتورهاي قابل بررسی به شمار می

 بـادي آ زنگی(د باشمی) MWD(نه ، فاکتور میانگین وزنی قطر خاکداکمی ساختمان خاك

بـر و  گیر، هزینـه گیري مستقیم پایداري خاکدانه وقتاندازهاز آنجایی ). 1384و همکاران، 

پایـداري  . گاهی اوقات به دلیل خطاهاي آزمایشی و غیریکنواختی خـاك غیرواقعـی اسـت   

هـاي زودیافـت خـاك ماننـد     توانـد از ویژگـی  ها به عنوان یک ویژگی دیریافت میخاکدانه

 هـاي  مـدل ظاهري، کربن آلی و کربنات کلسیم معادل با اسـتفاده از   مخصوصبافت، جرم 

  ).1395امیرعابدي و همکاران، (د رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی برآورد شو

  اهداف پژوهش - 1-6

  :پژوهش حاضر عبارتند ازاهداف اصلی 

سـازي و بـرآورد    مـدل خـاك جهـت    افـت یزود يپارامترهـا یی مـوثرترین  شناسـا )1(

MWD وKSدر منطقه مورد مطالعه.

هـاي زودیافـت    با استفاده از ویژگـی KSو MWDبینی  ارائه مدل بهینه براي پیش)2(

.خاك در منطقه مورد مطالعه

هاي رگرسیونی، شبکه عصبی مصنوعی و نروفـازي در بـرآورد    مقایسه دقت روش)3(

MWD وKS مطالعهدر منطقه مورد.



  

  

  

  

  یقتحق یشینهو پ یمبان -2

  هدایت هیدرولیکی اشباع - 2-1

هـاي منافـذ خـاك، هـدایت هیـدرولیکی از       تغییـرات زیـاد رطوبـت و ویژگـی    به دلیل 

این ویژگی در مطالعات جریـان آب و انتقـال   . آید یرپذیر خاك به شمار مییهاي تغ ویژگی

هاي خاك مانند کشاورزي، محیط زیست وصـنعت بـه    امالح در خاك و بسیاري از کاربري

تعیـین هـدایت هیـدرولیکی    ). 2004، ٢٥هیلـل (رود عنوان یک ویژگی کلیدي به کـار مـی  

هـر دو  ، دگیـر یهاي آزمایشگاهی و صحرایی انجام مـ اشباع به طور مستقیم از طریق روش

بنـابراین   .و پرهزینـه اسـت   بـر  زمـان اي و آزمایشگاهی دشوار، دست و پـاگیر،  هروش مزرع

زودیافـت خـاك    هاي ها را با استفاده از پارامتر هایی که بتوانند این ویژگی استفاده از روش

ها با دقت مناسـب   مانند بافت، کربن آلی و جرم مخصوص ظاهري و حقیقی و دیگر ویژگی

عالوه بـر ایـن، ممکـن اسـت نتـایج آن بـا توجـه بـه          . رسد تخمین بزنند، الزم به نظر می

ایـن امـر   . تغییرات زمانی و مکانی در خواص فیزیکی و هیـدرولیکی خـاك دقیـق نباشـد    

اسـتفاده از توابـع    .هاي غیرمستقیم شـده اسـت  تفاده گسترده از روشمنجربه توسعه و اس

هـاي   تـوان بـا اسـتفاده از ویژگـی     باشـد کـه مـی    هاي غیرمستقیم می انتقالی یکی از روش

از ). 2001و همکـاران،  ٢٦وسـتن (هاي دیریافت خاك را تخمین زد  ژگیزودیافت خاك، وی

هـاي عصـبی    اي رگرسـیونی، شـبکه  هـ  هاي برآورد کننده توابـع انتقـالی، مـدل    جمله مدل

بررسـی مطالعـات انجـام گرفتـه در ایـن زمینـه، موفقیـت        . باشند مصنوعی و نروفازي می

متقیـان و  (ي عصـبی مصـنوعی    هاي هـوش مصـنوعی ماننـد منطـق فـازي، شـبکه       روش

) 2014و همکـاران،  ٢٨نـدیري (و نروفـازي  ) 1391مختاریو همکـاران،   ؛2011، ٢٧محمدي

______________________
1. Hillel
2. Wösten
3. Motaghian and Mohammadi
4. Nadiri
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ماننـد هـدایت هیـدرولیکی و     خـاك  هـاي مختلـف هیـدروژئولوژیکی    پارامتربراي تخمین 

  .به اثبات رسیده استتخلخل

  هاي انجام شده در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاك برخی پژوهش -1- 2-1

براي بـرآورد رطوبـت نقطـه    ) 1907، ٢٩بریگس و مک الن(نخستین تابع انتقالی توسط

مـیالدي نیـز توابـع انتقـالی زیـادي       80و  70هاي ههطی د. پژمردگی دائم خاك ارائه شد

براي برآورد رطوبت ظرفیت زراعی، نقطه پژمردگی دائم و مقدار آب قابـل دسـترس ارائـه    

هـاي  سازي انتقال آب و امالح در خاك، نیاز به ویژگیسپس همزمان با گسترش مدل. شد

ن پـژوهش در ایـن   نخستی .ها آشکارتر شدهاي ورودي این مدلهیدرولیکی به عنوان داده

انجام شد که ضرایب معادله بروکس و کوري را بـا اسـتفاده    )1980(٣٠زمینه توسط بلومن

دهـد کـه از سـال    ها نشان مـی بررسی. از معادالت تجربی به توزیع اندازه ذرات ارتباط داد

هاي عصبی مصـنوعی  به بعد، ایجاد توابع انتقالی براساس معادالت رگرسیونیوشبکه 1989

 و٣١وریکـن (یکی خـاك گسـترش چشـمگیري یافتـه اسـت     هاي هیدرولبراي برآورد ویژگی

و همکـاران،  ٣٣جـارویس و  2001و همکـاران، ٣٢سـوبیراج ؛ 1997وستن، ؛ 1990همکاران، 

ن تخلخـل مـؤثر، فراوانـی    هـایی همچـو  برخی از محققان نیز با استفاده از ویژگـی .)2002

تــوابعی بــراي بــرآورد هــدایت  ،خــاك، مــاده آلــی و جــرم مخصــوص ظاهرینســبی ذرات

  ).1386خداوردي لو و همایی، (ارائه کردند ) KS(اشباع  هیدرولیکی

  بررسی منابع داخلی -2- 2-1

هاي شـبکه عصـبی مصـنوعی و    با هدف مقایسه روش) 1391(رضایی ارشد و همکاران 

هـاي اسـتان خوزسـتان از     بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاك رگرسیونی به منظور پیش

پروفیل خاك مربوط به مطالعات خاکشناسـی و اصـالح اراضـی موجـود در      125هاي  داده

از جرم مخصوص ظـاهري و حقیقـی، فراوانـی    . سازمان آب و برق خوزستان اسفاده کردند

ریزه به روش حجمـی و تخلخـل کـل، میـانگین      نسبی ذرات خاك، ماده آلی، درصد سنگ

ات به عنوان پارامترهاي زودیافت و هـدایت  هندسی قطر ذرات و انحراف معیار هندسی ذر

______________________
1. Briggs and Mclane
2. Bloemen
3. Vereecken
4. Sobieraj
5. Jarvis



از شبکه  نامبردگان در پژوهش. ندهیدرولیکی اشباع به عنوان پارامتر دیریافت استفاده شد

روش . اسـتفاده شـد   Bayesianبـا الگـوریتم آموزشـی    ) MLP(عصبی پرسپترون چندالیه 

د بـراي آزمـون   درصـ  20ها براي آمـوزش و   درصد داده 80ها به صورت تصادفی  ورود داده

نتایج نشان داد که شبکه عصبی کارایی بیشتري در تخمین هـدایت  . گردیدشبکه انتخاب 

ریشـه  مقـادیر ضـریب  تبیـین و   . هیدرولیکی اشباع خاك در مرحله آزمـون مـدل داشـت   

و مقـادیر ایـن    cm/min 04/0و 65/0بـه ترتیـب   MLPخطا براي شـبکه   میانگین مربعات

شـد کـه    cm/min 44/0و 34/0چندگانه به ترتیب برابر با ها براي رگرسیون خطی  شاخص

  .باشد نشان دهنده کارآمد بودن شبکه عصبی می

هاي رگرسیونی و شبکه عصـبی مصـنوعی    کاربرد روش) 1394(خلیل مقدم و همکاران 

در تشکیل توابع انتقالی خاك به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشـباع خـاك منطقـه    

ها از ایـن پـژوهش، بررسـی امکـان اسـتفاده از       هدف آن. بی کردندزاگرس مرکزي را ارزیا

هـاي  هاي خاك به عنـوان ویژگـی   هاي توپوگرافی و پوشش گیاهی به همراه ویژگی ویژگی

هـاي   نتایج نشان داد که ویژگی. زودیافت براي تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاك بود

ین هـدایت هیـدرولیکی اشـباع    توپوگرافی و پوشش گیاهی از متغیرهاي حساس در تخمـ 

بینی مکانی خاك  براي ایجاد توابع انتقالی و پیش. باشد خاك در مراتع زاگرس مرکزي می

بـه طـور   . از روش رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه عصبی مصنوعی اسـتفاده گردیـد  

رگرسـیون   بـاالتر در مقایسـه بـا   داراي کارایی R2=88/0هاي عصبی مصنوعی با کلی شبکه

  .در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاك بودR2=69/0متغیره با چند 

طریق پمپـاژ بـا دبـی    هدایت هیدرولیکی که از  داده 80از) 1396(زاده  ندیري و یوسف

ورودي مقاومت الکتریکی عرضی، ضـخامت اشـباع،    4گیري شده بود و  ر اندازهثابت و متغی

جغرافیایی براي مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی، منطق  تهدایت الکتریکی و موقعی

-نتایج نشان داد کـه مـدل نـرو   . فازي تطبیقی استفاده کردند-فازي، سیستم استنتاج نرو

هـاي دیگـر قـدرت     نسبت به مدل آزموندر مرحله cm/min12/1 =RMSEفازي با داشتن

فازي بر اسـاس  -مدل نرو شعاع دسته بندي در. باالیی در تخمین هدایت هیدرولیکی دارد

قـانون   ،9ا هـ  و تعداد قوانین فازي بر اساس تعداد دسته cm/min4/0برابرRMSEکمترین 

که با توجه به میزان خطاي کمتر و ضـریب تبیـین بیشـتر کـارایی     آنگاه به دست آمد -اگر

  . دهد فازي را در این پژوهش نشان می-بهتر مدل نرو

هاي رگرسـیونی  با هدف استفاده از روشی پژوهش)1396(نوروزیان عزیزي و همکاران 
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بـرآورد هـدایت    بـراي و شبکه عصبی مصنوعی به عنوان دو روش کارآمد از توابع انتقـالی  

نمونه خاك بـا   80در این مطالعه هدایت هیدرولیکی اشباع. دادندهیدرولیکی اشباع انجام 

بافـت، میـانگین   (خصوصیات زودیافـت خـاك  . دسه تکرار به روش آزمایشگاهی بررسی ش

هندســی قطــر ذرات و انحــراف معیــار آن، جــرم مخصــوص ظــاهري و حقیقــی، هــدایت  

که به عنوان ورودي در توابع استفاده شد به دو ) ،ماده آلی و کربنات کلسیمpHالکتریکی، 

ســازي هــدایت بــه منظــور مــدل. شــدند تقســیم%) 20(و آزمــون %) 80(دســته آمــوزش 

شـبکه عصــبی  ،)MLR(رگرسـیون چنـد متغیرهخطـی    هـاي هیـدرولیکی اشـباع از مـدل   

. اسـتفاده شـد  ) RBF(شـعاعی   و شـبکه عصـبی تـابع پایـه    ) MLP(یـه  پرسـپترون چندال 

میـانگین   ،(R2)هاي ضریب تبیینهمچنین برایارزیابی اعتبار توابع توسعه یافته از شاخص

 نتـایج . اسـتفاده شـد  ) CCC(همگـام  و ضریب همبستگی ) RMSE(ا مجذور مربعات خط

ســازي نشـان از برتـري مــدل پرسـپترون شــبکه عصـبی بـا دو الیــه مخفـی بــا تابعفعـال       

نسـبت    869/0و  cm/h02/1،871/0به ترتیـب معـادل   CCCو R2 ،RMSEبا موئیديگسی

با توجه به نتایج آنالیز حساسیت، مـدل  . بوده استمنطقه مورد مطالعه ها در  به سایر مدل

ه تغییـرات پارامترهـاي جـرم مخصـوص ظـاهري،      بهینه داراي باالترین حساسیت نسبت ب

pH و در مقابل نسبت بـه پـارامتر شـوري کمتـرین حساسـیت را نشـان داد       بودو تخلخل .

که استفاده از شبکه عصـبی پرسـپترون بـا دو الیـه مخفـی       همچنین ایشان بیان داشتند

بـا   توانـد مـی باشـدو  مـی روش کارآمدي براي تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع در منطقـه  

  .صرفه جویی در زمان و هزینه، هدایت هیدرولیکی اشباع خاك را برآورد کند

  بررسی منابع خارجی -3- 2-1

نمونه خاك براي برآورد هـدایت هیـدرولیکی اشـباع     45از ) 2004(و همکاران٣٤نوابیان

نتـایج  . با شش پارامتر فیزیکوشیمیایی ورودي از شبکه عصبی مصـنوعی اسـتفاده کردنـد   

نرونی و تـابع آسـتانه سـیگموئیدي و     7که ساختار پرسپترون با یک الیه مخفی نشان داد 

هـا داراي   لـورنبرگ مناسـب تشـخیص داده شـد و مـدل آن     -الگوریتم آموزشی مـارکورات 

تر شبکه عصبی را بـه   عملکرد بهتري نسبت به مدل آماري داشت که علت عملکرد مناسب

.بت دادندها نس هوشمند بودن نحوه تجزیه و تحلیل داده

______________________
1. Navvabian



هـاي اروپـا از   دست آوردن توابع انتقالی پیوسته بـراي خـاك  ه براي ب) 1997(٣٥وستن

هاي منحنی ها را بهطور همزمان بر دادههاي ونگنوختن و معلم استفاده کردند و مدلمدل

سپس روابط رگرسـیونی  . مشخصه رطوبتی خاك و هدایت هیدرولیکی خاك برازش دادند

هاي زود یافت خاك شامل درصـد  ها و ویژگیین پارامترهاي مدلخطی، معکوس و توانی ب

ضـرایب  . ظاهري خاك رویین و زیرین بررسـی شـد   جرم مخصوصرس، سیلت، ماده آلی، 

هاي هیدرولیکی بـه کمـک توابـع انتقـالی     تبیین توابع انتقالی نشان داد که برآورد ویژگی

ها بـه زیـر   بندي مجموعه دادهپیوسته صحت زیادي نداشت لذا پیشنهاد کردند که تقسیم

  .دتواند صحت را افزایش دههایی با کالس بافت خاك یکسان میمجموعه

نمونه خاك رسی از اسـتان گـیالن بـا اسـتفاده از      221در ) 2005(همکاران و ٣٦دعایی

هـاي زودیافـت و هـدایت     رس، کربن آلـی و جـرم مخصـوص ظـاهري بـه عنـوان پـارامتر       

هیدرولیکی اشباع به عنوان یک پـارامتر دیریافـت، یـک مـدل شـبکه عصـبی بـا سـاختار         

عصبی با ضریب تبیین  نتایج نشان داد که مدل شبکه. پرسپترون سه الیه را تشکیل دادند

بهتــرین و  cm/min16/0مانــده خطــا برابــر بــا  بــاقی اتر میــانگین مربعــوجــذمو  974/0

  .باشد ترین تخمین می دقیق

نمونه خاك و بـا بـه    130با استفاده از اطالعات مربوط به  )2006(و همکاران ٣٧مردون

را بـراي بـرآورد   هاي عصبیمصنوعی توابـع انتقـالی   هاي رگرسیونی و شبکهکارگیري روش

هـا را  مانـده مـدل  نمونه بـاقی 65ز ریزي نموده و با استفاده اهدایت هیدرولیکی اشباع پی

هاي رگرسیونی برآورد بهتري از هدایت هیـدرولیکی  مدلکه نتایج نشان داد.کردند ارزیابی

هـا از نظـر آمـاري    اشباع نسبت به شبکه عصـبی مصـنوعی داشـته اسـت هرچنـد تفـاوت      

.بوده استدار نمعنی

توانایی سه تابع انتقالی رگرسیونی کمپـل، وان گنـوختن و    )2007(و همکاران ٣٨مانیام

واکلــین را بــراي تعیــین منحنــی مشخصــه آب خــاك و هــدایت هیــدرولیکی غیراشــباع  

هاي شنی نیجریه بررسی و گزارش کردنـد توابـع انتقـالی کمپـل و واکلـین هـدایت       خاك

 01/1تـا   61/0این توابع با ریشه میانگین مربعات خطـاي هیدرولیکی را کم برآورد کرده و 

 26/0متر در روز نسبت به توابع انتقالی وان گنوختن بـا ریشـه میـانگین مربعـات خطـاي     

______________________
1. Wösten
2. Doai
3. Merdun
4. Manyame
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  .از صحت پایینی برخوردار بودندمتر در روز براي منطقه مورد مطالعه 47/0تا

ــار ــاران٣٩آقایـــــ ــه) 2007(و همکـــــ ــزودیافت  مطالعـــــ ایبااستفادهازخواصـــــ

ــباعخاک ــا اســـتفاده   همراهبـــاویژگی )KS(بهمنظورتخمینهدایتهیدرولیکیاشـ هایزمینبـ

ــبکه ــنوعی ازش ــد  ) ANNs(هایعصبیمص ــهولتاغناانجام دادن ــدومکان آزمایشیدرحوض  .برای

شـــــــــــبکه عصـــــــــــبی  ،بااطالعاتکافیهانتیجـــــــــــه گرفتنـــــــــــد   آن

ومقداررس،جرممخصـو سیلتتواندبرایتخمینکربن،بااستفادهازخواصخاکمانندشن،میمصنوعی

. صظاهریوکربنآلیاستفادهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

توانبهعنوارابهبودبخشد،اماآنهارانمیANNبااستفادهازKSتواندبرآورداگرچهپارامترهایزمینمی

تنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

 پارامترورودیمورداستفادهقراردادزیراآنهانتایجضعیفرابرایمقیاســموردنظردراینمطالعهارائهمی

ــد ــیبهطورقابلمالحظهایبررویخاك داده. دهنـ ــأثیرمیهای هایآموزشـ ــذارد،اما  زیرزمینیتـ گـ

ــاك ــداده خـــــــــــــ ــت هایزیرزمینیبهـــــــــــــ  .هایآموزشیحساسنیســـــــــــــ

ممکــن ،کهآورد به دســت مـی رادرصورتاسـتفادهازاطالعاتکافی ییباالR2شبکهعصبیمصـنوعی، 

از پارامترهــاي KSتواننــدبرایارزیابی هایعصبیمصــنوعیمی شــبکه. باشــدKsبرآوردخوبیازاســت

عملکـرد   اي در ه باعث بهبـود قابـل مالحظـه   هاي زمین استفاده کنند ک بیشتري از ویژگی

 دنرابهبودبخشـ ANNبااسـتفادهاز KSدبرآوردنـ توان چهپارامترهـایزمینمی اگر. شـود  مدل مـی 

 .تکیهکردبـر ایـن موضـوع   KSسـازي  توانتنهابرایمـدل  درنظرگرفتهشده،نمییها براساسدادهاما

  .دهد افزایشمیراANNهاپتانسیلبرآورد بااینحالبایدیادآوریشودکهافزایشتعدادنمونه

هــاي  بینــی هــدایت هیــدرولیکی در آب بــراي پــیش) 2007(اوغلــو  و خطیــب٤٠تــوتمز

ها نشان داد که مـدل نروفـازي    گیري آن نتیجه. زیرزمینی از روش نروفازي استفاده کردند

  .هاي کافی، کارایی قابل قبولی را نشان دهد تواند حتی در صورت عدم وجود داده می

ــ ــاران ٤١لیاعـــــ ــباع ) 2009(و همکـــــ ــی برایتخمیندرصداشـــــ درپژوهشـــــ

)SP(هایعصبیمصنوعی،رگرسـ  غربایران،ازشـبکه  آوریشدهازمنطقهبوکاندرشمال هایجمع خاك

ــه ــبی) MR(یونچندگانـ ــد) ANFIS(وسیستماستنتاجفازیمبتنیبرعصـ ــتفاده کردنـ  .اسـ

) OC(هایکاربردي،درصدرس،سیلت،شــــــــــــنوکربنآلی بهمنظورتوســــــــــــعهروش

______________________
1. Agyare
2. Tutmez and Hatipoglu
3. Aali



 .بررسیشــــدSPمجموع،سهمهرمتغیرورودیبربرآوردشــــاخصدر. مورداســــتفادهقرارگرفت

مورد استفاده قرار  )R2(ینبوضریبتع) RMSE(میانگینمربعاتخطاهای آمارهها، برایارزیابیمدل

ــد ــادربهپیشANNوANFISنتایجنشــاندادکهمدلهاي .گرفتن ــی بهطورموثرق ــدSPبین  .بودن

 .هـــــــــــــــــــــــــــــابود برترازســــــــــــــــــــــــــــایرروش ANFISروش

  .استفادهشودSPارزشمقداریبراANFISکهمدلکردندپیشنهادها آن

با هدف برآورد هدایت هیدرولیکی با اسـتفاده از رگرسـیون   ) 2012(و همکاران ٤٢راجرز

در Neteکیلومتر از اراضی حوضه آبخیـز   60در GLUEهاي عصبی مصنوعی  خطی و شبکه

هاي توزیـع انـدازه ذرات بـه     در این مطالعه از کل داده. شمال بلژیک پژوهشی انجام دادند

هـاي بیـان    عـالوه بـر روش  . بینی هدایت هیدرولیکی استفاده شد عنوان ورودي براي پیش

هاي مدل نیز مورد اسـتفاده قـرار    بینی شده از روش آماري عدم قطعیت در ارتباط با پیش

سـازي خطـی و    نتایج نشان داد که استفاده از توزیـع انـدازه ذرات همـراه بـا مـدل     . گرفت

هـاي غیرخطـی بـا     سازي با استفاده از داده مدل. دهد رائه میبینی قوي را ا غیرخطی پیش

. انجـام شـد  ) GLUE(ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و برآورد عدم قطعیت احتمال تعمیم 

نسـبت بـه رگرسـیون    KSبینـی   روش عدم قطعیت احتمال تعمیم دقت بیشتري در پـیش 

زش شـبکه  مزیت روش عدم قطعیت احتمال تعمیم این است که بـراي آمـو  . خطی داشت

ها پیشنهاد کردنـد کـه بـا     آن. ماند عصبی که حداکثر مقدار اطالعات در دسترس باقی می

هاي اضافی مانند ماده آلی و کربنـات کلسـیم معـادل، تخلخـل خـاك و       استفاده از پارامتر

. ادتوان عملکرد مدل را افزایش د تراکم می

) MLR(سـیونخطیچندگانه ایعملکردروشهایمختلفرگر در مطالعه) 2016(و همکاران٤٣ژو

ــنوعی ــبینی) ANN(وشبکهعصبیمصـــــ ــد KSبرایپیشـــــ ــه کردنـــــ . را مقایســـــ

اي  درمقیاسـمنطقه Ksهایمتداوالستکهبراساسعوامالنتخابشدهنزدیکبه توابعانتقالییکیازروش

ــی   ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــرد م ــه .گی ــت نمون ــت هایدس ــه خوردهودس 40-0نخوردهدرالی

ــانتی ــدر س ــورقهلمحلدرسراسر243متریخاک ــع 430(چینوئیس ــع) کیلومترمرب آوري  جم

نسـبتاً   تغیراتضریب دارایKSنتایجنشاندادکه. گیریشد وعواملمرتبطباآناندازهKSشدوپسازآن

ــاالي ــوزیعمی) CV=67%(بــ ــدتــ ــاندادکه. باشــ ــذربین تجزیههمبستگینشــ تراکمبــ

)BD(ــده ــرس)SSWC(،محتوایخاکاشباعشــــــــــــــــــــ ،میزانــــــــــــــــــــ

______________________
1. Rogiers
2. Zhao



  

...ها و هدایت هیدرولیکی خاك با استفاده از سازي پایداري خاکدانه مدل 18

 .وجــــــــــودداردKsوعرضجغرافیاییهمبســــــــــتگینزدیکباسیلت،)خــــــــــاکرس(

ــاز ــرآوردANNوMLRاگرچهاطمینان ــاتKSدرب ــقPTFبرابربود،ثب ــیافتANNازطری . افزایش

محسوKS،بهعنوانبهترینمدلبرایبرآوردClayوBD،Silt،کهشاملMLRازطریقPTFبدینترتیب

. بمیشود،موردبررســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقرارگرفت

  .وجودداردPTFدرمقایسهوتعیینPTFنیازبهدقتنظارتبرثباتوتکرارپذیري

  ها خاکدانهپایداري  - 2-2

داري آرایــش ذرات و منافــذ در مقابــل  پایــداري ســاختمان خــاك توانــایی آن در نگــه

ها یک فـاکتور مهـم    پایداري خاکدانه). 1996، ٤٤آنجرز و کارتر(باشد هاي متفاوت می تنش

هاي مکانیکی، اثـرات بارنـدگی و روانـاب و     هاي وارده شامل فشار از مقاومت خاك به فشار

تـوان   سـازي را مـی   خاکدانـه ). 2010و همکـاران،  ٤٥کاناسـوراس (ی استنتیجه فرسایش آب

اي از ذرات خاك چنـان در کنـار هـم     فرآیندي طبیعی محسوب نمود که طی آن مجموعه

هـاي   تر از نیروهـاي میـان خاکدانـه    ها قوي دارنده درونی آن گیرند که نیروهاي نگه قرار می

شوند و به طـور عمـده    یکی تشکیل میها نخست طی فرآیندهاي فیز خاکدانه. مجاور است

ــیمیایی و زی  ــدهاي ش ــازي آن فرآین ــتی در پایدارس ــت   س ــوثر اس ــا م ــر(ه ). ٤٦،2000بلی

). 2003و همکاران،٤٧دیوکر(شود ازاتصالذراتاولیهکنارهمدرقالبخاکدانه،ساختمانخاکایجادمی

وامالهایخاکازجملهانتشاردیاکسیدکربن،مقداروچگونگیحرکتآب ساختمانخاکبربسیاریازویژگی

. هایزیرزمینی،گرماوتهویهـــــاثردارد حدرخاك،انتشارعناصـــــرغذاییواندازهمنافذ،آلودگیآب

ــاختمانخاکباپایداریخاکدانه ــت پایداریســـــــــــــــــ . هایخاکهمساناســـــــــــــــــ

هـری (تخریبخاکبهعنوانشاخصکلیدیبرایارزیابیساختمان،کیفیتوسالمتخاکدرنظرگرفتهمیشود

ــاران، ٤٨ك ). 2001و همکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازعواملم.یساختمانخاکداشت کننده رستیازفرآیندهایتخریببرایبهبودشرایطکشتوکاربایددرکد

توانبهموادآلی،مقداررس،میزانسدیم،کربناتکلسیم،نوعکاتیونتبادلیومیزان وثربرساختمانخاکمی

کاناســـــــــــــــوراس و همکـــــــــــــــاران،  (اسیدیتهخاکاشـــــــــــــــارهکرد

  هابرقابلیتدسترسیبهاکسیژن، توزیعاندازهخاکدانه).2010

______________________
1. Angers and Carter
2. Canasveras
3. Blair
4. Duiker
5. Herrick
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Abstract
Research Aim:Direct measurement of soil saturated hydraulic conductivity and aggregate 
stability, is time consuming, costly and sometimes unreliable because of soil heterogeneity and 
experimental errors. These properties can be estimated using early soil parameters. The purpose 
of this research was to provide regression, artificial neural network and nero-fuzzy pedotransfer 
functions based on early soil characteristics such as particle size distribution, organic carbon, 
electrical conductivity, bulk and particle density, and calcium carbonate equivalent to estimate 
saturated hydraulic conductivity and mean weight diameter of aggregates.
Research method:In this research, 100 soil disturbed and undisturbed samples were taken intact 
and intact from 0 to 20 cm depth of bare and garden lands around the Lake of Urmia. Then, 
their physical and chemical properties were measured. Data were divided into two sets of 
training (80 data) and testing (20 data). To derive regression functions, SPSS software was used 
by stepwise method. To create a perceptron artificial neural network, the MATLAB software
was used with a hyperpolic tangent activator function and the structure of the three-layer 
algorithm with 2 to 7 nerons in the hidden layer.For the nero-fuzzy model, the MATLAB 
software with the function Sugeno and 1500 epoch and 5 cluster was used.
Findings:The results showed that the best estimation of soil saturated hydraulic conductivity in 
the training stage was obtained by artificial neural network with values of R2, RMSE, ME and 
AIC, of0.86, 0.07 cm/min, 0.004 cm/min and -402.90, respectively with input variables of the 
calcium carbonate equivalent, bulk density.The best estimation in the testing stage was 
determined by regression pedotransfer functions with values of R2, RMSE, ME and AIC 
respectively 0.76, 0.08 cm/min, -0.01 cm/min and -84.45, respectively with the input variables 
of silt, bulk density, acidity, electrical conductivity and organic carbon. The best estimation of 
the mean weight diameter of aggregates in the training stage was obtained by nero-fuzzy model 
with values of R2, RMSE, ME and AIC of 0.85, 0.15 mm, 0.001 mm and -290.12, respectively
with inputs of sand, organic carbon, sodium adsorption ratio, electrical conductivity and bulk 
density.The best estimation in the testing stage was obtained by nero-fuzzy model with values 
of R2, RMSE, ME and AIC of 0.74, 0.21 mm, -0.01 mm and -55.48, respectively with input 
variables of sand and organic carbon.
Conclusion:In general, the results of this research indicated that artificial neural network and 
nero-fuzzy models estimated the saturated hydraulic conductivity and mean weight diameter of 
aggregates more accuratehy than regression model in the study area due to relatively high R2

and low RMSE.

Keywords:Mean weight diameter of aggregates, Pedotransfer functions, Salt-affected soils, 
Saturated hydraulic conductivity
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