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چکیده
براي تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ( )CECبه روش غیر مستقیم از توابع انتقالی استفاده میشود .چون ( )CECیکی
از شاخصهاي مهم حاصلخیزي خاک است که به دلیل هزینهبر و وقتگیر بودن کمتر به صورت مستقیم اندازهگیري میشود .هدف از
این تحقیق برآورد ( )CECخاک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکههاي عصبی مصنوعی از روي خصوصیات زودیافت خاک
میباشد .به این منظور اندازهگیريها براي  033نمونه خاک شامل  0333اندازه گیري شامل اندازه توزیع ذرات خاک ،جرم مخصوص
ظاهري ،مواد آلی ،آهک ،تخلخل ،میانگین هندسی قطر و انحراف معیار هندسی ،انجام شد .پس از شناسایی دادههاي پرت و حذف
آنها آزمون نرمال بودن دادهها صورت گرفت .با استفاده از نرمافزار  SPSSرگرسیون چند متغیره بین ( )CECو ویژگیهاي زودیافت
خاک برقرار شد .سپس بسط توابع انتقالی براي ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهاي موجود با شبکه عصبی
پرسپترون چند الیه ( )MLPو شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ( )RBFانجام شد .نتایج نشان داد مواد آلی و رس خاک که منابع
اصلی بار منفی خاک مـیباشـند با باالترین ضریب تبیین  3960در برآورد  CECنقش دارند و مدل رگرسیون چند متغیره به طور
کلی با ضریب تبیین  39.0روش نسبتا مناسبی جهت برآورد  CECمیباشد و شبکه  ،MLPبا تابع انتقال تانژانت سیگموئید در الیه
میانی و تابع انتقال خطی در الیه خروجی و الگوریتم آموزشی بیزین با ضریب تبیین  3/60و میانگین مربعات خطاي 3/300قادر است
 CECرا با خطاي کمتري برآورد کند .براي شبکه  RBFضریب تبیین برابر  3/00و خطاي  3/300در مرحله تست شبکه بدست آمد.
درمجموع با توجه به نتایج حاصل مشخص شد که  MLPبه دلیل اینکه براي دادههایی که به صورت خطی قابل تفکیک نیستند را
میتواند بهتر متمایز کند ،داراي خطاي کمتر و بعد از آن رگرسیون چند متغیره بهترین مدلها در مدلسازي و تخمین CECمیباشد
درصورتی که شبکههاي  RBFبه دلیل حساس بودن به وروديها از دقت کمی در منطقه مورد مطالعه برخوردار میباشند.

واژههاي کلیدي :ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ،توابع انتقالی ،رگرسیون چند متغیره ،خصوصیات زودیافت خاک.
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مقدمه
نقشهبرداری از خاک به منظور کشاورزی ،منابع طبیعی ،عمران و محیط زیست صورت میگیرد ( Rogowski and

 .)Wolf, 1994اندازهگیری خصوصیات خاک در این نقشهها بسیار اهمیت دارد در حالی که اندازهگیری برخی شاخصهای
حاصلخیزی خاک به دلیل زمان بر بودن و هزینه زیاد کمتر مورد استفاده قرار میگیرد ( Oberthur et al., 1996; Patil

 .)and Singh, 2016از جمله این شاخصها که اهمیت زیادی در حاصلخیزی خاک دارد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

6

( )CECمیباشد (.)Amini et al., 2005; Liao et al., 2014

ظرفیت تبادل کاتیونی یکی از ویژگیهای شیمیایی خاک است و در جذب و رهاسازی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و
برآورد پتانسیل خطر فلزات سنگین و برخی آالیندههای آلی کاتیونی ،نقش موثری دارد و اغلب یکی از مهمترین
خصوصیات خاک است که در پایگاه دادهها مورد نیاز میباشد ( .)Manrique et al., 1991ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
تعداد مول کاتیونهای قابل تبادل در واحد جرم خاک در دما ،فشار pH ،و ترکیب محلول خاک یکسان میباشد
( CEC .)Seybold et al., 2005; Sposito, 2008معیار خوبی برای حاصلخیزی خاک ،رشد گیاهان و حرکت آالیندهها
در خاک است ( )Visconti et al., 2012و یکی از مهمترین خصوصیات خاک است که در ورودی مدلهای محیطی
کاربرد زیادی دارد (.)Keller et al., 2001

اندازهگیری ویژگیهایی چون  CECبه دلیل هزینهبر و زمانبر بودن ،جهت تعیین آن برای تخمین دقیق این نوع ویژگیها
باید به دنبال راهحلهای مناسب ،ساده و کم هزینه بود .به همین منظور استفاده از روشهای تخمین غیرمستقیم مورد
توجه قرار گرفته است .برای نخستین بار  Briggsو McLaneروابط رگرسیونی میان متغیرهای زودیافت (متغیرهایی که
اندازهگیری آنها به راحتی انجام میشود) و دیریافت (متغیرهایی که اندازهگیری آنها زمان بر و به سختی انجام میشود) را
به دست آورد و آنها را توابع انتقالی 2خاک ( )PTFsنامید (.)Briggs and McLane, 1907

یکی از روشهای استخراج توابع انتقالی خاک ،رگرسیون است .در این روش ،رابطه بین یک متغیر وابسته و تعدادی متغیر
مستقل در قالب یک رابطه تعیین میشود ( .)McBratney et al., 2002استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی)ANN( 9

یکی دیگر از روشهای به دست آوردن توابع انتقالی خاک است .برخی از تحقیقات نشان داده که برای بدست آوردن توابع
انتقالی ،این تکنیک دقیقتر و قابل اعتمادتر نسبت به روش رگرسیونی است ( .)Amini et al., 2005این روش توسط
پژوهشگران مختلف از جمله  Pachepskyو  Yi ،)2003( Rawlsو همکاران ( )2016و  Nankoو همکاران ()2014

1- Cation Exchange Capacity
2-Pedotransfer Functions
3- Artificial Neural Network
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جهت تخمین شاخصهای مختلف بکار گرفته شده است .یکی از مزایای شبکههای عصبی مصنوعی در مقایسه با دیگر توابع
انتقالی این است که برای گسترس این توابع نیاز به مدل اولیه برای بیان ویژگیهای خاک وجود ندارد ( Tamari et al.,
.)1996

مهاجر و همکاران ( )6911مقادیر ضریب تبیین  0/11و مجذور مربعات خطای  0/93را برای برآورد  CECبا استفاده از
ویژگیهای زودیافت درصد رس و ماده آلی بدست آوردند .امینی و همکاران ( )2002برای برآورد  CECدر خاکهای
منطقه خشک اصفهان با استفاده از مدلهای رگرسیون خطی و شبکه عصبی  MLPاز  670نمونه خاک استفاده کردند.
نتایج نشان داد که بین  CECو مواد آلی و رس خاک یک رابطه معنی داری وجود دارد و شبکه های عصبی قدرت تخمین
بیشتری نسبت به مدل رگرسیونی در برآورد  CECخاک دارند .کیانپور و همکاران ( )2062از سه مدل شبکه عصبی
(شبکه عصبی  MLPو  ،)RBFعصبی فازی و رگرسیون خطی برای پیشبینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از
خصوصیات وزن مخصوص ظاهری ،کربنات کلسیم ،درصد ماده آلی و درصد توزیع اندازه ذرات استفاده کردند .نتایج این
مطالعه نشان داد که شبکههای عصبی از جمله شبکه عصبی  MLPنتایج بهتری را نسبت به دیگر مدلها دارند Yao .و
همکاران ( )2062در برآورد هدایت هیدولیکی اشباع خاک با استفاده از توابع انتقالی نشان داد که بهترین روش در برآورد
هدایت هیدرولیکی در شرایط خاکهای شور استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی میباشد .سید محمدی و همکاران
( )2061در بررسی انواع مدلهای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک برای  676نمونه خاک مدل شبکه عصبی (feed-

 )forward back propagationرا دقیق و مناسب دانست Lei .و همکاران ( )2061توزیع مکانی پارامترهای هیدرولیکی
خاک شامل ( )θs, α, n, Ks, L θrمورد استفاده مدل وانگنوختن برای بزرگترین حوزه آبریز چین (رودخانه جیالینگ) از
توابع انتقالی استفاده کرد که بهترین پیشبینی را برای ( )θsو کمترین را برای ( )Ks θr,بدست آورد Shekofteh .و
همکاران ( )2067در برآورد هدایت الکتیریکی ( )CECاز الگریتم مورچگان ،شبکههای فازی و رگرسیون خطی چند متغیره
استفاده کرد و به این نتیجه رسیدند که شبکههای فازی دارای باالترین دقت و کمترین خطا جهت برآورد  CECمیباشد.
هدف از این تحقیق بسط توابع انتقالی برای ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای موجود با استفاده از
رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی میباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در  30کیلومتری شمال اهواز در مسیر جاده اهواز  -هفت تپه میباشد .از نظر موقعیت
جغرافیایی در  31درجه و  62دقیقه تا  31درجه و  30دقیقه و  30ثانیه طول شرقی و  96درجه و  97دقیقه و  90ثانیه تا
 92درجه و  9دقیقه عرض شمالی واقع شده است (شکل .)6
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شکل  :0موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان خوزستان

به منظور تعیین  CECخاک با استفاده از توابع انتقالی  600نمونه خاک از منطقه مورد مطالعه از عمق  90-0سانتیمتری
خاک برداشت شد .در نمونههای خاک مقادیر مواد آلی ،گچ ،وزن مخصوص ظاهری ،CEC ،درصد ذرات شن ،رس ،سیلت،
تخلخل ،میانگین هندسی ،)dg(3انحراف معیار هندسی )Ϭg( 2و بافت خاک اندازهگیری و اطالعات تکمیلی از مطالعات
خاکشناسی و اصالح اراضی استان خوزستان ،استخراج شد.
ابتدا دادههای پرت شناسایی و حذف شده و آزمون نرمال بودن دادهها انجام شد .سپس بسط توابع انتقالی برای ظرفیت
تبادل کاتیونی خاک از رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرمافزار ( )SPSSانجام شد .متغیر وابسته ( )CECو متغیرهای
مستقل ( درصد ذرات شن ،رس ،سیلت ،مواد آلی ،گچ ،وزن مخصوص ظاهری ،تخلخل ،میانگین هندسی ،انحراف معیار
هندسی و بافت خاک) در نظر گرفته شد.
برای ایجاد توابع انتقالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی از نرم افزار  MATLABاستفاده شد .شبکههای عصبی مورد
استفاده در این تحقیق شامل شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ( )MLPو شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ( )RBFمیباشند.
زیرا این شبکهها در شناخت الگو و تابع حاکم بر مسائل غیرخطی بسیار کارا هستند.
اساس آموزش شبکههای عصبی بر مبنای روش سعی و خطا میباشد تا بهترین آرایش الیه پنهان با تغییر تعداد الیه پنهان
و نرونهای آنها ،نوع تابع آستانه ،الگوریتم آموزشی و تعداد تکرار مرحله آموزش جهت برآورد پارامتر خروجی مورد نظر
4-Geometric Mean Diameter
5-Geometric Standard Deviation
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ارائه شود .ضریب تبیین باال ( )R2~1به معنای دست یافتن به آرایشی مناسبتر جهت برآورد پارامتر خروجی میباشد.
معیار مناسب بودن آرایش الیه پنهان را میتوان با اعمال رگرسیون خطی میان مقادیر اندازهگیری و برآورد شده و محاسبه
ضریب تبیین بیان کرد.
نتایج و بحث
جهت بسط توابع انتقالی برای ( )CECبا استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی از  600نمونه خاک
منطقه مورد مطالعه 6000 ،اندازهگیری شامل :ورودی ( )CECو خروجیها (مواد آلی ،آهک ،وزن مخصوص ظاهری ،درصد
ذرات شن ،رس ،سیلت ،تخلخل ،میانگین هندسی ،انحراف معیار هندسی و بافت خاک) در نظر گرفته شد (جدول .)6
جدول  :0ورودي و خروجی توابع انتقالی
Input

Outputs

CEC

OM%

مواد آلی

CaCO3

آهک

b g/cm3ρ

وزن مخصوص ظاهری

Sand%

شن

Silt%

سیلت

Clay%

رس

N

تخلخل

Ϭg

انحراف معیار هندسی

Dg

میانگین هندسی

Soil Texture

بافت خاک

پیش بینی  CECبا استفاده از رگرسیون
با استفاده از نرم افزار  SPSSرگرسیون بین پارامترهای موجود و ( )CECمحاسبه شد که بیشترین همبتگی برای مواد
آلی ،جرم مخصوص ظاهری و تخلخل با ضریب تبیین ( )0937و کمترین همبستگی برای آهک ،میانگین هندسی قطر و
انحراف معیار هندسی به ترتیب برابر ( )0906 ،0 ،0بدست آمد (شکل .)2
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شکل  :4ضریب تبیین براي رگرسیون بین ( )CECو پارامترهاي اندازهگیري شده

مواد آلی و رس خاک ،منابع اصلی بار منفی خاک مـیباشـند ،تحقیقات نشان داده است که بـا تجزیـه مواد آلی در خاک،
گروههای اسیدی آنها افزایش مـییابـد کـه باعـث افزایش  CECمیگردد (عسگری و گلچین  )6913به همین جهت
رابطه مستقیمی بین رس و  CECوجود دارد که باعث همبستگی باال شده است.
از  62کالس بافت 7 ،کالس بافتی در منطقه مورد مطالعه بدست آمد که بیشترین ( )CECمربوط به بافت رس و رسی
سیلتی به ترتیب با میانگین ( 27927و  )22993سانتیمول بر کیلوگرم میباشد (شکل .)9

شکل :0میانگین ( )CECبراي کالسهاي مختلف بافتی

کانیهای خاک و طبیعت فاز کلوئیدی خاک از عوامل موثر بر سطح ویژهاند .تنوع سطح ویژه میان خاکها به علت تفاوت
در کانیها و ترکیب و مقدار مادة آلی و توزیع اندازه ذرات است .کانیهای رسی در خاکهای معدنی تأثیر زیادی بر سطح
ویژه دارند .تفاوت سطح ویژه در این خاک ها بیشتر به اختالف اندازة ذرات رس و خصوصیات جانشینی هم شکل در رسها

17
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مربوط میشود (اسماعیل نژاد  )2063در بافتهای مختلف بیشترین همبستگی مربوط به بافت رسی میباشد که هم اندازه
کوچکتر و دارای بار منفی بیشتری می باشد و کمترین همبستگی به دلیل اندازه بزرگ و بار منفی کم بافت لومی شنی
است.
ضریب تبیین برای رگرسیون چند متغیره برابر  0917بدست آمد .ضرایب رگرسیون برای پارامترهای اندازهگیری شده در
جدول  2آمده است.
جدول  :4ضرایب رگرسیون چند متغیره
پارامتر

Sand Constant

ضریب

444.0

2

R

244445

Silt

OM

44455

34119

ρb CaCO3
444441

-224.49

N

dg

Бg

Texture

-540.0

444..-

-44100

-44431

44..

پیشبینی  CECبا استفاده از شبکههاي عصبی مصنوعی
ابتدا دادههای آموزش و تست تعیین شدند .برای این منظور دادهها طوری تعیین شدند که از نظر برخی معیارهای آماری از
قبیل میانگین و انحراف معیار تا حد ممکن شبیه یکدیگر باشند .از  6000داده موجود برای درصد شن ،سیلت و رس ،مواد
آلی خاک ،آهک ،وزن مخصوص ظاهری ،تخلخل ،میانگین هندسی ،انحراف معیار هندسی و  70، CECدرصد آنها
(700داده) برای مرحله آموزش و  90درصد ( )900مابقی دادهها برای مرحله تست شبکه استفاده شد .پس از تعیین
مجموعه دادههای تست و آموزش ،و در مرحله بعد مدلهای مختلف شبکه عصبی با یک الیه مخفی ساخته و ساختار بهینه
شبکه به روش سعی و خطا با استفاده از معیارهای ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا تعیین شد (جدول  .)3مقادیر
چولگی نشان میدهد که از بین دادههای ورودی به شبکه بیشترین میزان چولگی مربوط به  CECمیباشد و کمترین
مربوط به انحراف معیار هندسی و میانگین هندسی است (جدول .)9

11
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جدول  :0خالصه آماري داده هاي آموزش و آزمون شبکه عصبی براي CEC
پارامترهای
اندازهگیری
شده

Training
)set(n=700

Testing
)set(n=300

ρb (g
)cm-3

n

2/73

6/06

0/92

CEC
(cm
olc
)kg-1
1/32

93/12

6/32

0/33

63/71

21/62

7/66

0/16

92

76/03

61/72

7/12

1/02

2/32

0/37

0/6

0/03

CaCO3
()%

Sand
()%

Silt
()%

Clay
()%

OM
()%

Min
Mean
Max
Std
Skew
Min
Mean
Max
Std
Skew

2

23/11

3/2

0/62

27/3

1/39

23/06

0/77

90/92

22/03

72/77

19/62

6/12

10/29

6/7

66/91

60/71

61/22

0/22

67/16

0/2

0/01

0/26

0/13

0/33

0/11

0/23

-0/21

0/19

dg

Ϭg
2/63

1/13

27/99

29/3

0/63

9/61

6/6

0/92

1/92

91/23

7/17

27/03

30/93

92/12

0/19

92/93

6/39

0/32

62/91

27/31

62/21

37/03

21/12

22/92

6/71

10/29

6/7

0/21

90/2

11/3

67/96

60/11

7/22

63/13

0/31

61/33

0/63

0/07

7/33

6/7

2/31

0/6

-0/02

-0/02

0/39

-0/06

-0/23

0/23

0/71

-0/32

-0/23

پیش بینی  CECبوسیلهي شبکه عصبی MLP

بعد از تعیین تعداد الیه ،تعداد نرون و توابع آستانه اقدام به آموزش نهایی شبکه گردیده و وزنهای نهایی نرونها
تعیین شدند .نتایج حاصل از این مدل در برابر دادههای اندازهگیری شده ،ترسیم گردیده و با برازش بهترین خط عبوری از
میان آنها مقادیر ضریب تعبیین و خطا محاسبه شد (جدول  .)3مقادیر باالی ضریب تعبیین و پایین بودن خطا در مراحل
آموزش و آزمون شبکه نشان میدهد که شبکه عصبی به خوبی توانسته است مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را با
استفاده از خصوصیات زودیافت خاک تخمین بزند.
شبکه عصبی  ،MLPبا معماری تعداد  3نرون در الیه ورودی 7 ،نرون در الیه میانی (پنهان) و  6نرون در الیه خروجی با
تابع انتقال تانژانت سیگموئید در الیه میانی و تابع انتقال خطی در الیه خروجی و الگوریتم آموزشی بیزین با ضریب تبیین
 0/37و میانگین مربعات خطای 0/069قادر است  CECرا برآورد کند.
جدول  :2نتایج آموزش و آزمون شبکه عصبی MLPبراي CEC
مرحله آموزش

مرحله آزمون
)MSE(cm/day

R2

)MSE(cm/day

R2

توابع آستانه

معماری شبکه

نوع شبکه

0/069

0/37

0/007

0/31

tansigpurelin

3-7-6

MLP

 MLPد ر واقع اصالح شده مدل پرسپترون خطی استاندارد است و میتواند دادههایی که به صورت خطی قابل تفکیک
نیستند را متمایز کرد و در منطقه مورد مطالعه دارای باالترین ضریب تبیین و کمترین خطا را میباشد.
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پیش بینی  CECبوسیلهي شبکه عصبی RBF

جدول ( )2آمارههای محاسبه شده برای آموزش و آزمون شبکه عصبی  RBFبا استفاده از خصوصیات زودیافت خاک برای
 CECنشان میدهد .همان طور که مشخص است این نوع شبکه دارای مقادیر ضریب تعبیین کمتر و خطای بیشتر نسبت
به شبکه  MLPمیباشد .مقادیر ضریب تبیین برابر  0/22و خطای  0/067در مرحله تست شبکه بدست آمده است.
جدول  :0نتایج آموزش و تست شبکه عصبی RBFبراي CEC
مرحله آموزش

مرحله آزمون
)MSE(cm/day

R2

)MSE(cm/day

R2

مقدارگستره

تابع آستانه

نوع شبکه

0/067

0/22

0/001

0/13

20

Radbas

RBF

از مزایای شبکه عصبی RBFالگوریتم یادگیری سریع آن است که با یک دوره آموزش پیدا میکند بنابراین حساسیت تابع
بستگی به ورودی دارد (تقی زاده مهرجردی  )2062احتماال وابستگی زیاد این شبکه به ورودی باعث افزایش خطا نسبت به
شبکه  MLRشده است.
نتیجهگیري
در این تحقیق برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از توابع انتقالی خاک از رگرسیون چند متغیره و مدلهای
شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد .شبکه مورد استفاده شامل شبکه عصبی پرسپترون با یک الیه مخفی که دارای تابع
فعال سازی سیگموئید در الیه مخفی و تابع فعالسازی خطی در الیه خروجی و شبکه عصبی تابع پایه شعاعی بود .برای
پیشبینی ظرفیت تبادل کاتیونی از پارامترهای زودیافت درصد توزیع اندازه ذرات ،آهک ،جرم مخصوص ظاهری ،تخلخل،
انحراف معیار هندسی ،میانگین هندسی قطر و درصد ماده آلی استفاده شد .برای ارزیابی دقت نتایج مدلهای شبکه عصبی
از دو شاخص آماری ضریب تبیین و میانگین مربعات خطا استفاده شد.
شبکه عصبی پرسپترون با الگوریتم آموزشی بیزین دارای قدرت تخمین بهتری نسبت به رگرسیون چند متغیره و
شبکههای تابع پایه شعاعی میباشند .علت عملکرد مناسب شبکه عصبی را میتوان به هوشمند بودن نحوه تجزیه و تحلیل
دادهها و عدم نیاز آنها به دادههای نرمال و غیر همراستا نسبت داد .به طوری که طی روند آموزش ،شبکه عصبی قادر
خواهد بود روابط منطقی میان نگاشتهای ورودی و خروجی را آموزش ببیند و از آن برای برآورد دادههایی که در آموزش
شبکه بکار نرفته است ،استفاده نماید .با این همه ،شبکه عصبی مصنوعی یک روش بر مبنای روشهای عددی میباشد که
تنها در صورت صحت دادههای ورودی قادر است برآورد مناسبی از پارامتر خروجی مورد نظر ارائه دهد.
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در مجموع با توجه به نتایج حاصل مشخص شد که  MLPبهترین نوع شبکه عصبی در مدلسازی و تخمینCEC

میباشد و تنها مزیت شبکههای  RBFنسبت به شبکههای  MLPدرتخمین  ،CECزمان کوتاهتر مورد نیاز برای آموزش
میباشد .با توجه به اینکه توابع انتقالی خاک روشی کارآمد ،آسان ،و نسبتاً ارزان برای برآورد ویژگیهای خاک هستند.
بنابراین ،استفاده از این توابع در سطح منطقهای و ملی برای برآورد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دیر یافت خاک توصیه
میشود .در مدلسازی هرچه خصوصیات و تغییرات دامنه خصوصیات مورد استفاده ،تعداد نمونهها بیشتر باشد مدل مورد
نظر به نحوی بهتر روابط مابین پدیدههای واقعی را شبیهسازی میکند .بنابراین پیشنهاد میشود که در حد توان همه
عوامل تاثیر گذار مانند جهت شیب ،بافت خاک ،دما ،دبی اشل و دیگر فاکتورها را نیز در نظر گرفته شود.
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