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تخمین پایداری خاکدانه با استفاده از خصوصیات خاک در کاربریهای مختلف اراضی
اسماء شعبانی ،*1احمد غالمعلیزاده آهنگر 2و صبیره گلشاهی

9

 -1هیئت علمی ،گروه مهندسی علوم خاک ،دانشگاه زابل ،ایران
 -2هیئت علمی ،گروه مهندسی علوم خاک ،دانشگاه زابل  ،ایران
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی علوم خاک ،دانشگاه زابل  ،ایران

تاریخچه مقاله

چكیده

دریافت1930/10/11:

یک مطالعه مقایسهای با هدف بررسی کاارایی باهكه بصاهی مصا وبی

پذیرش نهایی1930/13/21:

( )ANNو رگرسیون خطی چ دمتغیره ( )MLRبرای پیشبی ی پایاداری

کلمات کلیدی:

خاکدانههای بزرگتر از  0/52میلیمتر در روش الاک تار()SAW>520

مدل بهكه بصهی،
رگرسیون خطی،
باااخص پایااداری خاکدانااه،
روش ارتهاط وزنی

در کاربریهای مختلف م طقه میانك گی سیستان انجام بد .بدین م ظور
تعداد  040نمونه خاک از اراضی کشاورزی ،مرتعی و بایر م طقه تهیه و
برخی ویژگیهای خاک از جمله بافت ،مااده للای ،کرب اات کلسای ،
سدی تهادلی ،کلسی و م یزی محلول ،اسایدیته ،هادایت الكتریكای و
باخص پایداری خاکدانه در لنها اندازهگیری بد .در م اطق باایر و
مرتعی میزان کلسی و م یزی محلول و در زمینهای زیر کشت مقادار
سدی تهادلی بیشترین همهستگی خطی را باا پایاداری خاکداناه نشاان
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دادند و مدلهای رگرسیونی توساعهیافتاه توانسات د  44-25درصاد از
تغییرات  SAWرا در کاربریهای مختلف م طقه توجیه نمای د .در بهكه
بصهی پرسپترون به کار گرفته بده متغیر اسمی نوع کاربری همزماان
با سایر ورودیها وارد مدل گردید که این مدل توانست نزدیک به 40
درصد تغییرات باخص پایداری را در مجموبه لزمون پیشبی ی ک اد.
نتایج کمی کردن اهمیت متغیرها به روش ارتهاط وزنی در روش بهكه
بصهی نشان داد که بامل نوع کاربری و نوع و مقدار کاتیونهای فااز
تهااادلی و محلااول خاااک بیشااترین سااه را در تغییرپااریری باااخص
پایداری خاکدانه در م طقه مورد مطالعه دارند.

مقدمه

شاخص دقیقی بورای ارزیوابی کیتیوت خواک در برناموه-

خاکدانه به عنووان واحود سواختمان خواک ،یکوی از

ریزی استتاده بهینوه از خواک مویباشود ( )01بوه عقیوده

اجزای اساسی خاک است و پایداری آن معیار مهموی در

نلسون و همکاران )21( 1نوع کاتیونهای تبادلی ،غلظوت

ارزیووابی ویووعیت فیزیکووی و فرسووای پووذیری خوواک

الکترولیت تولیود شوده و  pHخواک از عوامول مو بر بور

محسوووم موویشووود تعیوویم میووزان پایووداری خاکدانووههووا
1- Nelson et al.
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پایداری خاکدانه هوا بوه شومار مویرونود کاناسووراس و

دوظرفیتی ،کلسی .میتواند از پراکن

همکاران )3( 1بیان کردند که ویژگیهای عمومی خواک

خاکدانووههووا بووه وسوویله جانشووینی یووون سوودی .در رس و

کووه بیشووتریم همبسووتگی را بووا پایووداری خاکدانووه دارنوود

خاکدانهها جلوگیری نماید عالوه بر ویژگی های خاک،

عبارتند از ماده آلی ،مقدار رس و کربنات کلسوی .مواده

عوامل محیطی از جمله نوع کواربری و مودیریت ارایوی

آلی عالوه بور هو.آوری ذرات خواک ،بوا کواه

 pHو

نیز بور پایوداری سواختمان خواک تابیرگوذار اسوت ()01

حاللیت کربنوات کلسوی .از یریوف افوزای

دی-

بارتز و همکاران ( )1اظهار داشتند در مقیواس محلوی ،بوه

اکسیدکربم ،غلظت کاتیونهای محلولی چون کلسوی .را

علووت خصوصوویات مینرالوووکیکی یکسووان و یکنواخووت،

و در نتیجووه سووبه هوو.آوری و پایووداری بیشووتر

کاربری ارایی ،عامل مه .تعییم کنندهای در مقدار مواده

خاکدانهها میشود ( )2ذرات رس نیز به دلیل سطح ویژه

آلی خاک و خاکدانهسوازی اسوت شرسوتا و همکواران

1

باال و در نتیجه فعالیت فیزیکی و شیمیایی زیاد ،به عنووان

( )91نیووز نشووان دادنوود کووه کوواربری ارایووی و عملیووات

عامل سیمانیشدن برای خاکدانهسازی درنظر گرفته می-

مدیریتی ابر شدیدی بر خصوصیات خواک بوه خصوو

شوند ( )3اپارا )91( 2ابراز داشت که مقادیر قابل مالحظه

خاکدانهسازی دارد

افزای
افووزای

رس ،ابر مطلوبی روی خاکدانهسازی و پایداری خاکدانه
دارد در مقابل ،برخی دیگر از محققان به نتایج متناقضوی
در ایم زمینه رسیدهاند ،به یوری کوه بوارتز و همکواران

9

رس و گسیختگی

روشهای متعددی برای ارزیوابی پایوداری سواختمان
خاک وجود دارد؛ ایم روشها براساس شورایب مختلو
خاکها و برحسه اهداف متتاوت ارائه شده اند یکی از

( )1عنوان کردهاند اندازه خاکدانهها وپایداری آنها ،متابر

ایم روش ها استتاده از سری الک با اندازه های مختل

از بافووت خوواک نیسووت کربنووات کلسووی .دیگوور ویژگووی

است که در سا  1393توسب یوودر موورد اسوتتاده قورار

موورتبب بووا پایووداری خاکدانووه هاسووت کووه بسوویاری از

گرفووت ( )01چن ودیم شوواخص نیووز بوورای کمووی کووردن

دانشمندان توابیر مببوت آن را بور پایوداری خواکدانوههوا

پایداری خاکدانه به روش الوک پیشونهاد شوده اسوت ،از

گزارش نموودهانود ( )00 ،93 ،21بووجیال و گواالی ()3

جملووه درصوود خاکدانووههووای پایوودار در آم (،)WSA3

میزان کربنات کلسی .در خواکهوا،

میووانگیم وزن -قط ور ) ،) MWD11میووانگیم هندسووی قطوور

0

اظهار داشتند افزای
بر نق

ماده آلی در پایداری خاکدانهها ابر گذاشته و آن

11

خاکدانوههووا ( )GMDو مقوودار رس متتوور شووده در آم
19

را ک.رنگ میکند و در ایم شرایب ابر متقابل ماده آلوی،

( )29 ،1( )WDC12کمپر و روزنا ( )13به جای استتاده

رس و کربنات کلسی .در پایداری خاکدانهها ایتای نق

از سووری الووک از یووک الووک بووا انوودازه مشووخص (1/21

میکند اوسوجی و اونورمادو )92( 1و تدسویی و د -

میلیمتر) استتاده کردند که درصد خاکدانه های پایدار در

کواتیون هوای تبوادلی در

آم در ایم روش با استتاده از معادله  1محاسبه میشود:

آکویال )01( 3بوه بررسوی نقو

پایداری خاکدانه ها پرداختند آنهوا نشوان دادنود کوه بوا
افزای

()1

سدی .تبوادلی ،میوانگیم وزنوی قطور خاکدانوه هوا

که در آن  ،mKوزن خاکدنه های پایدار بزرگتور از

موووییابووود و از میوووان کووواتیونهوووای

 1/21میلیمتر بعد از فرو بوردن الوک در آم اسوت،EW ،

( )MWD1کووواه

وزن کل خاک و  ،mAوزن شم میباشد
1- Canasveras et al.
2- Opara
3- Barthes et al.
4- Boujila and Gallai
5- Osuji and Onweremadu
6- Tedeschi and Dell’Aquila
7- Mean weight diameter

8- Shrestha et al.
9- Water-Stable Aggregates
10- Mean Weight Diameter
11- Geometric Mean Diameter
12- Water-Dispersible Clay
13- Kemper and Rosenau
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برزگر و همکواران )2( 1نیوز از الوک  1/21میلیمتوری

رگرسیون خطی عملکرد خووبی نداشوتند هودف از ایوم

برای به دست آوردن پایوداری سواختمان خواک اسوتتاده

مطالعه نیز پیشنهاد روابب و مد هایی است که بوه کموک

نموده و نشان دادند که نتایج به دست آمده از ایوم روش

آنها بتوان پایداری خاکدانه را بوه عنووان یوک شواخص

به مراته بهتر از روش یوودر ( )01مویتوانود ابور شوور و

کیتیووت خوواک در منطقووه میووانگنگی سیسووتان از روی

سدیمی بودن خاک را در پایداری ساختمان خاک نشوان

ویژگیهای زود یافت خاک و همینیم با توجوه بوه نووع
کوواربریهووای مختلو

دهد

منطقووه تخموویم زد در ایووم راسووتا

متاسووتانه ،روشهووای تجربووی موجووود بوورای تعیوویم

عالوه بر روشهای آمواری رگرسویونی کوه در مطالعوات

شاخصهای پایوداری پرزحموت و زموانبور هسوتند و بوه

گذشته استتاده شدهاند سعی بر آن شد که کارایی روش-

سووختی اسووتاندارد موویشوووند ()3؛ بنووابرایم ،پووی بینووی

های مبتنی بر هوش محاسوباتی نیوز بررسوی گردیوده و از

غیرمستقی .پایداری خاکدانه از دادههای زود یافت ،متید

روی موودلی دقیووف مهوو.تووریم پارامترهووای تابیرگووذار بوور

خواهد بود تووابعی کوه بتواننود پایوداری خاکدانوه را بوا

پایداری ساختمان خاک در منطقه شناسایی شود

استتاده از دادههای زودیافت پی بینی کنند به روشهای
مختلتی استخراج میشوند از جملهی ایم روشهوا موی-

مواد و روشها

توووان بووه موود هووای رگرسوویونی معمووو و روشهووای

منطقوووه موووورد مطالعوووه (منطقوووه میوووانکنگی) در 91

محاسباتی نرم 2یا هوش مصنوعی 9اشاره کرد در مقایسوه

کیلووومتری شوور شهرسووتان زابوول ،هوو .موورز بووا کشووور

با کاربردهای گسترده مود هوای رگرسویونی معموو در

اف انستان و مابیم عرضهوای ج رافیوایی " 91° 10' 11توا

پی بینی غیرمسوتقی .پایوداری خاکدانوه از دیگور دادههوا

" 91° 11' 11شمالی و یوو ج رافیوایی" 31° 00' 03توا

( ،)21 ،21 ،11 ،12سیس وت.هووای هوووش مصوونوعی ماننوود

" 31° 03' 13شوورقی واقووع شووده اسووت مسوواحت منطقووه

شبکههای عصبی مصنوعی ( ،)ANNs0بورای ایوم منظوور

 0111هکتار ،متوسب ارتتاع از سوطح دریوا  013/2متور و

ک.تر به کار گرفته شدهانود؛ هرچنود پتانسویل زیوادی در

کاربری منطقوه کشواورزی ،مرتوع و همینویم زمویمهوای

زمینههای مشابه ( )21 ،10 ،0نشان دادهاند بصالت پوور و

غیرقابل استتاده است شکلهای ارایی موجود در منطقه

همکاران )9( 1مطالعهای با هدف مقایسه کوارایی سیسوت.

دشووت آبرفتووی رودخانووهای و ارایووی پسووت موویباشوود

نروفازی ( ،)ANFIS3شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون

همینیم مقدار ماده آلی در سطح منطقه تحت تأبیر اقلوی.

خطووی چنوودمت یره ( )MLR1بوورای پووی بینووی پایووداری

خشک و پوش

گیاهی فقیر به علت تبخیر بسویار شودید

خاکدانه مریوم خاک (کمیشده به وسویله  )MWDدر

(بیشتر از  0111میلیمتر در سا ) ناچیز میباشد

یک حویه آبریز کوهستانی و مرتتع انجام دادنود نتوایج

نمونهبرداری و لنالیزهای لزمایشگاهی

آنها نشان داد که مد هوای مبتنوی بور هووش محاسوباتی

شبکهبندی منظ .منطقه با ابعاد  111× 111متر با استتاده

پتانسیل زیادی در پی بینی پایداری خاکدانه از ویژگی-

از نرم افزار  Arc GIS 10.1انجام شد موقعیت نمونههای

هووای خوواک و محوویب دارنوود ،در حووالی کووه روشهووای

خاک در محل هر گره از شبکه نمونهبرداری با دستگاه
1

1- Barzegar et al.
2- Soft Computing
3- Artificial Intelligence
4- Artificial Neural Networks
5- Besalatpour et al.
6- Adaptive Network-based Fuzzy Inference
System
7- Multivariate Linear Regression

 GPSتعییم و در مجموع  101نمونه از خاک سطحی

( 1–91سانتیمتری) برداشت و به آزمایشگاه منتقل
گردید نمونهها ابتدا هواخشک و سپس از الک 2
میلیمتری عبور داده شدند بافت خاک به روش
8- Global Positioning System

121
شعبانی و همکاران :تخمیم پایداری خاکدانه با استتاده از

هیدرومتری ( ،)1قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع

تبیوویم ( )R2ریشووه میووانگیم مربعووات خطووا ( )RMSE2و

به روش هدایت سنجی ( pH ،)91در گل اشباع (،)90

میانگیم هندسی نسبت خطوا ) (GMER9اسوتتاده گردیود

درصد آهک (کربنات کلسی .معاد ) به روش خنبی-

(معادالت  2تا )0

سازی با اسید کلریدریک و تیتراسیون با سود (،)23
درصد کربم آلی به روش والکی و بلک ( )01و ظرفیت
تباد کاتیونی به روش استخراج با محلو استات سدی.

()2
()9

یک موالر در  )11( pH = 1/2اندازهگیری شدند مقدار
سدی .محلو و تبادلی به روش عصارهگیری با استات
آمونی .و سدی .محلو به روش عصارهگیری با آم مقطر
و قرائت با استتاده از دستگاه فلی.فتومتری و مقدار
کلسی .و منیزی .محلو به روش کمپلکسومتری برآورد
شدند ( )99درصد سدی .تبادلی نیز بااستتاده از داده-
های اندازهگیری شده محاسبه گردید

در ایم معادالت:
 :مقوودار خروجووی موود در نقطووه ،i
مقووودار مشووواهدهای در نقطوووه ،i

:

 :میوووانگیم مقوووادیر

مشاهدهای و  nتعداد کل مشاهدات است هر چوه مقودار
 RMSEکوچکتر و مقدار  R2به  1نزدیکتر باشد نمایوانگر

روش لماری تجزیه و تحلیل دادهها
بعد از اندازهگیری ویژگیهای عمومی خاک (بافت،
ماده آلی ،کربنات کلسی ،.سدی .تبادلی ،کلسی .و منیزی.
محلو  ،اسیدیته و هدایت الکتریکی) و درصد خاکدانه-
های پایدار بزرگتر از  1/21میلیمتر در نقاط مورد مطالعه،
ابتدا وجود یا عدم وجود اختالف آماری بیم ویژگیهای
خاک در سه نوع کواربری (کشواورزی ،مرتوع و بوایر) بوا
استتاده از آزموون  LSD1در سوطح معنویداری  1درصود
بررسی گردید همینیم بیم ویژگیهای خاک و شاخص
پایداری خاکدانه در سه نوع کاربری ماتریس همبسوتگی
پیرسون برقرار شد؛ سپس به منظوور تعیویم ارتبواط خطوی
بیم پارامترهای مورد مطالعه با درصد پایوداری خاکدانوه،
آنالیز رگرسیون خطی چند مت یره به روش گام به گام در
نرم افوزار  SPSSانجوام گردیود کوه در آن ،ویژگویهوای
عمومی خاک به عنوان مت یرهای مستقل و  WSAدر هور
نوع کاربری به عنوان مت یر وابسته در نظور گرفتوه شودند
قبول از انجوام موود سوازی 11 ،درصود دادههووا بوه منظووور
مد سازی و  11درصد برای آزمون مد گزین

()0

شودند

در انجام فرآیند اعتبارسنجی مد ها ،از معیارهای یریه

1- Least Significant Difference

دقت باالتر تخمیم خواهند بوود  GMERنیوز بیوانکننوده
وجود هماهنگی و تطابف بیم مقادیر مشاهدهای و پوی -
بینی شده میباشد چنانیه مقودار یوریه  GMERبرابور
با  1باشد ،بیم مقادیر اندازهگیری شده و پی بینی شوده
مطابقت کامل وجود دارد؛ بنوابرایم هور چوه مقودار ایوم
آموواره بووه یووک نزدیکتوور باشوود ،موود از دقووت بوواالتری
برخوردار است از سوی دیگر بیشتر و کمتر بوودن ایوم
پارامتر نسوبت بوه یوک ،بوه ترتیوه نشوان دهنوده بوی -
برآوردی یا ک.برآوردی مد میباشد ()03
4

مدلسازی با بهكه پرسپترون چ د الیه ()MLP
شبکه  MLPپرکاربردتریم شبکه  ANNدر پی بینوی
و حل مسایل غیر خطی است ایم شبکه از تعدادی عنصر
پردازشی بسیار پیوسته و ساده ،که نرون نامیده میشوند،
ساخته شده است یک شبکه  MLPاز یک الیه ورودی،
یک یا چند الیه پنهان و یوک الیوه خروجوی از نورونهوا
ترکیووه یافتووه اسووت نوورونهووای الیووه ورودی ،دادههووای
ورودی را از محیب بیورون دریافوت مویکننود و بوه الیوه
پنهان انتقا میدهند هر نرون در الیوه پنهوان ابتودا یوک
2- Root Mean Square Error
3- Geometric Mean Error Ratio
4- Multilayer Perceptron
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ترکیه خطی از خروجیهای هموه نورونهوای الیوه قبول

کردن جلوگیری شود ( )09 ،10در مود  ANNحایور،

محاسبه میکند و سپس یوک مقودار اریبوی 1بوه آن موی-

برای ایمکه بتوانی .نوع کاربری را که یوک مت یور اسومی

افزاید سپس برای ایم ترکیه خطی به همراه اریبی ،یک

است همراه با سایر مت یرها وارد مد شبکه عصبی کنی .و

تابع غیرخطی مشخص استتاده میکنود کوه توابع فعالیوت

تابیر آن را به یور همزمان با سایر مت یرها بررسوی کنوی،.

نامیده میشود یرایه ترکیههای خطی و اریبیها ،نیوز

از کدهای  1تا  9بورای نشوان دادن کواربری کشواورزی،

وزن نامیده میشووند ( )11شوبکه  MLPجهوت یراحوی

مرتعی و بایر استتاده شد

نیازمند سوه دسوته داده آموزشوی ،اعتبارسونجی و آزموون

لنالیز حساسیت در روش بهكه بصهی

حایور 11 ،درصود دادههوا جهوت

شبکههای عصبی مصنوعی به عنووان یوک تکنیوک

آموزش مد  11 ،درصد برای انجام فرآیند اعتبارسونجی

مد سازی آمواری قدرتمنود ،توجوه زیوادی را در علووم

و  11درصوود بووه عنوووان دادههووای آزمووون موود انتخووام

مختل

به خود جله کردهاند؛ با ایم حا  ،چون اعتقاد

گردیدند برای جلوگیری از اشباع زودهنگوام نورونهوا و

بر آن است کوه ایوم مود هوا تویویحات کموی دربواره

یکسانسازی ارزش دادهها برای شبکه ،بایستی دادهها در

مشارکت مت یرهای ورودی در فرآینود پوی بینوی ارائوه

میباشود در پوژوه

2

محدوده تابع فعالیت الیه پنهان قورار گیورد ( )10بوه ایوم

میدهند ،به عنوان یوک جعبوه سویاه شوناخته مویشووند

منظور ،مت یرهای ورودی و خروجی با استتاده از فرموو

( )23توسووعه روشووی بوورای ایجوواد ارتبوواط بوویم عواموول

 1بیم صتر و یک نرما شدند:

ورودی و خروجی معنیدار در مد های  ANNاهمیوت
9

xi  ximin
()1
ximax  ximin
کووه  ximax ، ximin ، xiو  xinormبووه ترتیووه مقووادیر

عصبی استتاده میکند ،بهتریم روش برای کمویکوردن

مت یرهووای ورودی (خروجووی)  ،iمقوودار حووداقل مت یوور

صحیح اهمیت مت یرهای ورودی نسبت به دیگور روش-

ورودی (خروجوووی) ،مقووودار حوووداکبر مت یووور ورودی

های معمو میباشد ( )91ارتباط وزنی بیم نرونهوا در

(خروجی) و مقدار نرما شده  ،iهستند آمووزش شوبکه،

واقووع اتصوواالتی بوویم ورودیهووا و خروجووی هسووتند و

با استتاده از نرمافزار  MATLAB 7.6انجام شد

بنابرایم اتصاالتی بیم مساله و راه حل قلمداد مویشووند

کد کردن متغیر نوع کاربری

روش ارتباط وزنی براسواس جموع حاصول یورمهوای

xinorm 

زیادی دارد ( )11روش ارتباط وزنی کوه از وزنهوای
ارتبایی خام ورودی -پنهان و پنهان -خروجی در شبکه

اگر در بیم ورودیهای  ANNمت یر غیر عددی و به

ارتباط وزنهای ورودی -پنهان و پنهان -خروجوی بویم

عبارتی مت یر اسمی وجود داشته باشود ،مویتووان آنرا بوا

هر نرون ورودی و خروجی برای همه مت یرهای ورودی

اسووتتاده از کوودهای ترتیبووی (عوودد صووحیح) بووه صووورت

است ( )91هرچه مقدار جموع ارتبواط وزنهوا بزرگتور

شاخصهای عددی نشان داد ایم شکل کدگذاری بورای

باشد ،بیانگر اهمیت بیشتر مت یر است در ایم مطالعه نیوز

دادههای غیرعوددی ،در مود هوای  ANNمرسووم اسوت

از روش ارتباط وزنی بورای ارزیوابی اهمیوت ورودیهوا

نکته قابل توجه آن است که ایم کدهای ترتیبی ،مقوادیر

نسبت به خروجی (شاخص پایوداری خاکدانوه) اسوتتاده

یا کمیتهای مرتبب با مت یر یا هر نوع کالسبنودی از آن

شد اهمیت نسبی مت یر  iدر ایم روش از یریوف فرموو

نیستند ( )11در یی فاز آموزش ،کدهای اختصا

داده

شده به مت یر اسمی نیز با استتاده از معادله  1بوه محودوده
استاندارد شده تبدیل میگردند تا از ابرات مصنوعی کود
1- Bias

 3تعییم میگردد (:)11
()3

RIi

2- Black box
3- Connection Weight Method
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i=1,2,3,…,n

میزان ایم شاخص در کاربری مرتعوی بوه یوور معنوی-

j=1,2,3,…m

که  RIiاهمیت نسوبی (برحسوه درصود) مت یور  iدر

داری کمتر از دو کاربری دیگر اسوت و بیشوتریم میوانگیم

الیه ورودی نسبت به مت یور خروجوی j ،شوماره انودیس

 ESP0مربوط به ارایی بایر است که تتاوت معنویداری بوا

گره پنهان Wij ،وزن ارتبایی بیم مت یر ورودی  iو گوره

کوواربری کشوواورزی نوودارد همینوویم میووانگیم هوودایت

پنهووان  ،jو  Wjkوزن ارتبووایی بوویم گووره پنهووان  jو گووره

الکتریکی در کاربری بایر ( )3/19به یور معنویداری بوی

خروجی  kاست

از کاربری مرتع ( )0/00و کشواورزی ( )0/33بوود وجوود
شورهزار نیوز در سوطح زمویمهوای بوایر بوه خووبی نشوان از
نتایج و بحث

شوری زیاد ایم منایف داشت کوه یوک دلیول بیشوتر بوودن

آمارههای توصیتی شامل حداکبر و حداقل دادههوا،

پایداری خاکدانه در کاربری بایر بوا وجوود درصود سودی.

میانگیم ،یریه ت ییرات و چوولگی بورای هور کودام از

تبادلی باال احتماال کواه

ابورات سووء سودی .بوه واسوطه

ویژگوویهووای فیزیکووی و شوویمیایی خوواک در هریووک از

شوری بیشتر میباشد

کاربری ها به یور جداگانه محاسبه شد کوه در جودو

یرایه همبستگی بویم شواخص پایوداری خاکدانوه و

( )1آورده شده است

ویژگیهای خاک در کاربریهای مختل

جودو ( )2مقایسوه میوانگیمهوای خصوصویات موورد

ارائه شده اسوت در منوایف بوایر و مرتعوی میوزان کلسوی .و

بررسی در سه کواربری را کوه از نظور آمواری اخوتالف

منیزی .محلوو و در زمویمهوای زیور کشوت مقودار سودی.

معنویداری داشوتند ،نشوان مویدهود میوانگیم شواخص

تبووادلی بیشووتریم همبسووتگی را بووا پایووداری خاکدانووه نشووان

پایداری خاکدانه در کاربری کشاورزی با میوانگیم ایوم

دادند

در جودو ()9

خصوصیت در دو کاربری دیگور تتواوت معنویداری در

در هر سه نوع کاربری همبسوتگی مببوت و معنویداری

سطح  1درصد دارد بیشتریم درصد خاکدانههوای پایودار

بیم درصد کربنات کلسی .و پایداری خاکدانه نیوز مشواهده

مربوط به کواربری بوایر بوا میوانگیم  ،03/3و کمتوریم آن

شد که البته یرایه ایم همبسوتگیهوا کووچکتر از مقوادیر

مربوووط بووه ارایووی کشوواورزی بووا میووانگیم  92/11بووود و

همبستگی کلسی .و منیوزی .محلوو بوود کوه نشوان دهنوده

کواربری مرتوع از لحوا ایوم خصوصویت در بویم دو

اهمیت و نق

کاربری دیگر قرار میگیرد کوه البتوه تتواوت معنویداری

خاکدانههای پایدار است درصد ماده آلی نیز در کاربری-

بیشتر کلسوی .فواز محلوو در شوکلگیوری

با کاربری بایر ندارد زارعوی و شوکلآبوادی )03( 1نشوان

های مختل

دادند که شاخص پایداری خاکدانه حساس توریم مت یور

معنیدار اما کوچکتر از همبستگی کلسی .و منیزی .محلوو

خاک به ت ییر کاربری زمیم میباشود کوه ایوم ابور در

داشت بویکس-فایوس و همکواران )1( 1نشوان دادنود کوه

بخ

خاکدانههای درشت ( 1/21-2میلیمتر و بزرگتور از
2

 2میلیمتر) بارزتر است هولنود ( )13و ال و همکواران

9

منطقه با پایداری خاکدانه همبستگی مببوت و

وقتی مقدار مواده آلوی کمتور از  9درصود باشود ،پایوداری
خاکدانهها به میزان بیشتری تحت تابیر یون کلسی .است

( )22بیوان داشوتند کوه بووه دنبوا عملیوات کشوت و کووار،
پایداری خاکدانوههوای بزرگتور از  1/21میلیمتور کواه
مییابد مقایسه میانگیم درصد سدی .تبادلی در کواربری-
های مختل

منطقه نشان داد
1- Zaraei and Sheklabadi
2- Holland
3- Lal et al.

4- Exchangeable Sodium Percentage
5- Boix-Fayos et al.
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) لمارتوصیفی ویژگیهای خاک در هر سه نوع کاربری0(جدول
Table (1) Descriptive statistics of soil characteristics for three types of land use
)n = 27( )Arid land use( کاربری بایر
خصوصیات
چولگی

یریه ت ییرات

میانگیم

)Skewness(

)CV( )%(

)Mean(

0.24

26.76

-0.12

Soil ( خاک

)Max( حداکبر

)Min( حداقل

)Unit( واحد

39.83

64.40

20.6

%

)Sand( شم

30.82

38.9

58

14.60

%

)Silt( سیلت

0.043

29.37

21.38

33.40

11.40

%

)Clay( رس

0.89
-0.88
0.80
0.3
0.64
-0.41
-0.15
1.42
0.75

53.28
91.4
39.33
56.56
61.96
4.18
26.36
48.94
15.53

%
%
C mol kg-1
meq L-1
dS m-1
C mol kg-1
%
%

)OM( ماده آلی

0.13

26.12

39.43

61.60

20.4

%

)Sand( شم

0.74

29.28

37.4

60

12

%

)Silt( سیلت

-0.29

25

21.08

31

10

%

)Clay( رس

0.19
-0.08
0.44
0.79
1.09
0.51
-0.35
0.85
-0.64

45.13
12.87
40.29
43.75
61.59
4.15
19.71
42.93
18.04

%
%
C mol kg-1
meq L-1
dS m-1
C mol kg-1
%
%

)OM( ماده آلی

0.22

28.51

40.37

76.60

18.20

%

)Sand( شم

0.02

19.54

39.06

62

20

%

)Silt( سیلت

0.65

34.4

19.28

46.40

7.40

%

)Clay( رس

0.46
0.92
0.07
18.09
20.5
14
4.89
8.48
2.05
4.88
14.63
1.72
6.68
14.80
1.22
8.37
9.10
7.4
16.32
21.6
8.8
25.45
68.87
11.52
49.90
67.55
38.47
)n = 36( )Rangeland land use( کاربری مرتع

0.59
1.14
0.17
18.42
21.5
13
4.19
7.77
1.25
4.83
9.56
1.24
4.44
14
0.33
8.32
9.2
7.4
18.98
26.40
11.2
19.24
43.4
8.1
46.39
56.46
20.98
)n = 77( )Agricultural land use( کاربری کشاورزی

)Properties

CCE
Naexc
(Ca+Mg)aq
EC
pH
CEC
ESP
WSA

CCE
Naexc
(Ca+Mg)aq
EC
pH
CEC
ESP
WSA

)OM( ماده آلی
0.24
60
0.41
0.88
0.07
%
-1.26
10.96
18.50
23
11
%
CCE
0.25
35.49
4.48
7.97
2.11
C mol kg-1
Naexc
0.82
52.28
4.47
10
1.03
meq L-1
(Ca+Mg)aq
1.15
81.1
4.69
19.10
1.04
dS m-1
EC
-0.56
4.53
8.42
9.40
7.8
pH
-0.35
19.71
16.68
24.40
11.2
C mol kg-1
CEC
0.8
38.35
24.96
53.17
11.3
%
ESP
-0.93
23.12
32.87
49.40
15.32
%
WSA
، ظرفیت تباد کاتیونیCEC ، هدایت الکتریکیEC ،  محلو. و منیزی.( کلسیCa+Mg)aq ، تبادلی. سدیNaexc ،  معاد. کربنات کلسیCCE
 خاکدانههای پایدار در آمWSA ، تبادلی. درصد سدیESP
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جدول( )5مقایسه میانگین برخی ویژگی های خاک مورد بررسی در سه نوع کاربری
Table (2) Comparing the mean values of some soil properties for three types of land use
ویژگی ( / )Attributeنوع کاربری ارایی ()Land use type

مرتعی ()Rangeland

بایر ()Arid

کشاورزی
()Agriculture

0.41b
0.59a
0.46b
OM
4.69b
4.44b
6.68a
EC
16.68b
18.98a
16.32b
CEC
24.94a
19.24b
25.45a
ESP
23.87b
46.39a
49.9a
WSA
 OMماده آلی EC ،هدایت الکتریکی CEC ،ظرفیت تباد کاتیونی ESP ،درصد سدی .قابل تباد  WSA ،خاکدانههای پایدار در آم
میانگیمهای دارای حروف یکسان در هر ردی

تتاوت معنیداری در سطح  1درصد ندارند
0

حضور زیادی یونهای سدی .تبادلی در خاکهای منطقه

خاکدانووه مشوواهده گردیوود محمودآبووادی و احموودبیگی

باعث ناپایداری خاکدانهها شده است ایم نتایج با یافتوه-

( )20در بررسووی تووابیر توزیووع انوودازه ذرات بوور پایووداری

های قربوانی و همکواران ،)19( 1اوسووجی و اونورموادو

خاکدانه در منطقهای در شما غربی کرموان بویم درصود

( )92و تدسیی و د آکویال ( )01مطابقوت دارد در هور

شم با درصد خاکدانوههوای پایودار در آم بوزرگتور از

سه کاربری منطقه موورد مطالعوه بویم هودایت الکتریکوی

 1/21میلیمتوور همبسووتگی منتووی و معنوویداری گووزارش

محلو خاک و پایداری خاکدانه همبستگی مببت معنی-

کردند رابطه بیم پایداری خاکدانه و درصد سیلت و رس

داری مشاهده شد تاجیک و همکاران )02( 2مطالعهای به

در خاکهای منطقه مورد مطالعه معنیدار نشد قربوانی و

منظور بررسوی توابیر هودایت الکتریکوی و نسوبت جوذم

همکاران ( )19و سیکس و همکاران )93( 1نیز همبستگی

سدی .بر پایداری خاکدانه در خاکهای منطقه دشت ناز

معنیداری بیم درصد رس با شواخص  MWDدر خواک

ساری انجام دادند نتایج آنها بیانگر ابر اصالحی  ECبور

نیافتنوود مطالعووات کریمووی و همکوواران ( )11و نوویمم و
3

پایوووداری خاکدانوووه در شووورایب سووودیمی خووواک بوووود

سینگر ( )21نشان داد که رس زمانی پایداری خاکدانه را

همبستگی منتی اسیدیته خاک با پایداری خاکدانه نیز در

افزای

میدهد که میزان سدی .در خاک کو .باشود ،در

منایف بایر و کشاورزی معنیدار شد قربوانی و همکواران

حضور سدی .زیاد ،رس میتواند تابیر منتوی بور پایوداری

( )19و کریمی و همکاران ( )11نیز در ایم رابطه به نتایج

خاکدانهها داشته باشود همبسوتگی منتوی درصود رس بوا

مشووابهی دسووت یافتنوود روسووتا و همکوواران )91( 9دلیوول

شاخص پایداری خاکدانه در ایم منطقوه را نیوز هور چنود

همبستگی منتی  pHبا پایداری خاکدانه را ایمگونوه بیوان

معنیدار نشد ،میتوان به مقوادیر زیواد سودی .در خواک

کردنوود کووه کوواه

 pHخوواک سووبه انحووال کربنووات

کلسووی .موجووود در خوواک گردیووده و بووا تووامیم کلسووی.

نسبت داد
نتایج مدلسازی رگرسیونی

محلو باعث جایگزینی کلسی .به جوای سودی .تبوادلی و

معادله آنالیز رگرسیون و نتایح اعتبارسنجی مد هوای

نهایتاً انعقاد ذرات رس میشود در هر سه نووع ،کواربری

بدست آمده برای پی بینی پایداری خاکدانه در هور سوه

همبستگی منتی معنویداری بویم درصود شوم و پایوداری

نوع کاربری در جدو  0ارائه شده است

1- Ghorbani et al.
2- Tajik et al.
3- Rousta et al.

4- Mahmoodabadi and Ahmadbeygi
5- Six et al.
6- Neaman and Singer
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نتایج مدل بهكه بصهی مص وبی

معادالت رگرسیونی بهدست آمده در ایم مطالعه تنها
توانسووت  03-13درصوود ت ییوورات پایووداری خاکدانووه در

ویژگوویهووای بهتووریم سوواختار شووبکه  MLPکووه بوورای

منطقه را توجیه کند رگرسیون آمواری بوا فورض دقیوف

پووی بینووی شوواخص پایووداری خاکدانووه در منطقووه مووورد

بودن مشاهدات و مت یرها انجام میشود؛ درحالی که در

مطالعه می تواند موورد اسوتتاده قورار بگیورد در جودو 1

سیسوت.هوای یبیعوی ماننود خواک ،مشواهدات نوادقیف و

آمده اسوت مود آمووزش داده شوده دارای  11گوره در

روابب مبه .و اغله غیر خطی میباشد همویم مویووع

الیه ورودی (درصد شم،سیلت ،رس ،ماده آلی ،کربنات

تاکیدی است بر استتاده از روشهای برازش توابوع ،کوه

کلسی ،.سدی .تبادلی ،کلسی .و منیزی .محلوو  ،اسویدیته،

قادر به تبییم ساختار موبه .سیسوت .و در اختیوار نهوادن

هدایت الکتریکی و نووع کواربری) و یوک گوره در الیوه

الگوهوای منطبووف بووا واقعیووت باشووند همینوویم مقووادیر

خروجی (درصد خاکدانه های پایدار) است تعداد بهینوه

 GMERدر هوور سووه موود رگرسوویونی نشووان دهنووده کوو.

گره الیه پنهان  10و کاراتریم تابع فعالیت در الیوه پنهوان

بووورآوردی مووود هوووا نسوووبت بوووه دادههوووای واقعوووی

و خروجی به ترتیه سیگموئید و خطوی بوه دسوت آمود

میباشد()GMER<1

ایووم موود توانسووت حوودود  31درصوود از ت ییرپووذیری
شواخص پایووداری خاکدانوه در منطقووه را بورای مجموعووه
آزمون توجیه کند (جدو  )1مقادیر  GMERدر جدو

جدول( )3ضرایب همهستگی بین ویژگی های خاک و باخص پایداری خاکدانه در سه نوع کاربری
Table (3) Correlation coefficients between soil properties and soil aggregate stability for three
types of land use
نوع کاربری ارایی
()Land use type
بایر ()Arid

()Sand

()Silt

()Clay

*

مرتعی
()Rangeland

شم

سیلت

رس

WSA

کشاورزی
()Agriculture

OM

-0.28

0.09

-0.18

**

0.58

CCE
*

0.34

Naexc
**

-0.54

)(Ca+Mg
**

0.7

EC
*

0.32

pH
**

-0.42

*-0.29

0.08

-0.12

**0.44

*0.29

**-0.5

**0.56

**0.41

-0.12

*-0.26

-0.18

-0.14

**0.46

*0. 32

**-0.59

**0.5

*0.27

*-0.26

** * ،به ترتیه همبستگی معنیدار در سطح  1/11و 1/11
 OMماده آلی CCE ،کربنات کلسی .معاد  Naexc ،سدی .تبادلی (Ca+Mg)aq ،کلسی .و منیزی .محلو  EC ،هدایت الکتریکی pH ،اسیدیته WSA ،خاکدانه-
های پایدار درآم

جدول( )4مدلهای رگرسیونی توسعه داده بده و نتایج ابتهارس جی لنها
Table(4) Developed regression models and their validation results
نوع کاربری ارایی ()Land use type

مد ()Model

R2

RMSE

GMER

بایر ()Arid

WSA=37.47+1.18(Ca+Mg)aq+6.96OM

0.56

5.77

0.94

مرتعی ()Rangeland

WSA=38.5+1.28(Ca+Mg)aq+0.55EC-1.56 Naexc

0.52

5.66

0.96

کشاورزی ()Agriculture

WSA=40.74-2.67 Naexc+8.91OM+0.71(Ca+Mg)aq

0.49

7.62

0.93

ریشه میانگیم مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگیم هندسی نسبت خطا ( :OM ،)GMERماده آلی Naexc ،سدی .تبادلی (Ca+Mg)aq ،کلسی .و
منیزی .محلو  EC ،هدایت الکتریکی WSA ،خاکدانههای پایدار درآم
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بسیار نزدیک به  1است کوه مطابقوت بواال بویم مقوادیر

الکتریکی و نوع کاربری) وزنهای به کار رفته در شوبکه

اندازهگیری شده و پی بینی شده در روش شبکه عصبی

که نوعی پل ارتبایی بیم ورودیهوای مسوأله و خروجوی

را نشان میدهد

هستند ،از نرم افزار  MATLABاسوتخراج گردیدنود و بوا

مقایسه عملکرد شبکه  MLPو رگرسیون چند مت یوره

استتاده از معادلوه  3حساسویت تموامی مت یرهوای ورودی

 0و  1نشاندهنده دقوت مناسوه شوبکه MLP

شووبکه  MLPمحاسووبه گردیوود کووه نتووایج آن در شووکل 1

در جداو

نسووبت بووه روش رگرسوویونی بوورای پووی بینووی پایووداری

آورده شده است

خاکدانه در منطقه مورد مطالعه میباشد در مطالعهای که

همانیور که در شکل  1نشان داده شده اسوت ،نووع

بص والتپووور و همکوواران ( )9بووا هوودف مقایسووه کووارایی

کاربری بیشتریم اهمیت را در توجیه ت ییرپذیری شاخص

 ANN ،ANFISو  MLRدر پوووی بینوووی  MWDانجوووام

پایداری خاکدانه در منطقه داشته است نوع کاتیونهوای

دادند مقادیر به دست آمده  R2بویم  MWDانودازهگیوری

تبادلی و محلو و اسویدیته متوابر از آن در درجوه بعودی

شده و پی بینی شوده بورای مود هوای توسوعهداده شوده

اهمیت قرار دارد هدایت الکتریکی محلوو خواک نیوز

 ANN ،MLRو  ANFISبوووا اسوووتتاده از ویژگووویهوووای

ابر اصالحی خود را بر افزای

پایداری خاکدانه به ویوژه

خاک ،شیه و جهت شیه به ترتیه  1/10 ،1/20و 1/19

در شرایب سدیمی بودن خاکهای منطقوه بوی

بود در نتیجه ،مد های  ANNو  ANFISپتانسیل بیشتری

ماده آلی آشکار کرده است نتایج شکل  1همینیم نشان

در پی بینی پایداری خاکدانوه از ویژگویهوای خواک و

دهنده اهمیت کمتر کربنات کلسی .در مقایسه با کلسی .و

توپوگرافی نشان دادند

منیزی .محلو است که بیانگر حاللیت انودک ترکیبوات

نتایج لنالیز حساسیت به روش ارتهااط وزنای در

کربنات کلسی .در منطقوه بوه علوت  pHبواالی خواکهوا

بهكه MLP

میباشد

از توابیر

به منظور ارزیابی اهمیت ورودیهوای موورد اسوتتاده
(درصد شم ،سویلت ،رس ،مواده آلوی ،کربنوات کلسوی،.
سدی .تبادلی ،کلسی .و منیزی .محلو  ،اسیدیته  ،هودایت

جدول( )2نتایج مراحل مختلف توسعه بهكه  MLPدر برلورد باخص پایداری خاکدانه
Table (5) The results of different stages in developing MLP network to estimate soil aggregate stability
مرحله ()Stage

R2

RMSE

GMER

آموزش ()Training

0.93

2.4

1.003

اعتبارسنجی ()Validation

0.86

3.47

1.012

تست ()Testing

0.89

2.52

1.001

ریشه میانگیم مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگیم هندسی نسبت خطا ()GMER
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بكل ( )0نتایج کمی کردن اهمیت متغیرهای ورودی در مدل  MLPبه روش ارتهاط وزنی
Figure (1) Results of quantifying the importance of input variables using connection weights method
in MLP model

نتیجهگیری

ارایی به خوبی میتواند ابر اصوالحی افوزای

الکترولیوت در

تعداد  101نمونه خاک جهت بررسی و تعیویم مهو.توریم

شرایب سدیمی بودن خاک را بر پایداری خاکدانه نشان دهود

ویژگیهای خاک موبر بر شاخص پایداری خاکدانوه (کموی

نتایج کمی کردن اهمیوت مت یرهوا بوه روش ارتبواط وزنوی در

شده با درصد خاکدانههای پایودار بزرگتور از  1/21میلیمتور در

مد شبکه عصبی نشان داد کوه عامول نووع کواربری بیشوتریم

الک تر) با استتاده از روشهوای رگرسویونی و شوبکه عصوبی

مشارکت را در ت ییرپذیری پایداری خاکدانوه در منطقوه موورد

منطقوه میوانکنگی سیسوتان

مطالعه داراست و نووع کواتیون هوای تبوادلی و محلوو نیوز در

مصنوعی در کاربریهوای مختلو

جمعآوری و تجزیه و تحلیل گردید نتایج بیانگر آن است کوه

مرحله دوم اهمیت قرار دارد نتوایج همینویم بیوانگر افوزای

روش شبکه عصوبی مویتوانود جوایگزیم مناسوبی بورای روش

خطوور سوودیمی شوودن و تخریووه سوواختمان خوواک در منووایف

هووای مرسوووم رگرسوویونی در موود سووازی شوواخص پایووداری

تحت کشت می باشد که احتماال به دلیول شووری انودک آم

خاکدانه در منطقه باشد؛ به گونهای که شبکه عصبی  MLPبوا

ماده آلی خواک بوه دنبوا عملیوات خواک-

آرای

آبیاری و کاه

 11-10-1نزدیک به  31درصود از ت ییورات پایوداری

ورزی اسوت بنوابرایم بووه نظور مویرسوود اولویم قودم در بهبووود

خاکدانه را با اسوتتاده از ویژگویهوای خواک و نووع کواربری

کیتیووت خوواکهووای منطقووه اصووالا شوویمیایی و جووایگزینی

پی بینی نمود؛ ولی معادالت رگرسیون حاصله تنهوا توانسوتند

کواتیونهوای سوودی .تبوادلی بوا کوواتیونهوای دو ظرفیتوی نظیوور

 12 ،13و  03درصد از ت ییرات شاخص پایداری را بوه ترتیوه

کلسی .باشد و به دلیول سودی .زیواد ،بوا افوزای

مواده آلوی بوه

در کاربری بایر ،مرتعی و کشاورزی توجیه کنند مزیت دیگور

تنهایی امکان اصالا خاک در ایم منطقه وجوود نودارد و الزم

استتاده از مد شوبکه عصوبی در مقایسوه بوا مود رگرسویونی

است ابتدا اصالا شیمیایی صورت گیرد و سوپس بوه افوزای

استتاده همزمان از مت یر اسمی نوع کاربری در کنوار مت یرهوای

مووواده آلوووی روی آورد؛ از ایوووم رو کووواربرد گوووی و اسوووید

کمی خاک در مد سوازی اسوت بیشوتریم درصود خاکدانوه

سووولتوریک همووراه بووا آم آبیوواری بووه عنوووان یووک راهکووار

های پایدار ESP ،و هودایت الکتریکوی در منطقوه مربووط بوه

مدیریتی در اصالا منایف کشت شده پیشنهاد میگردد

کاربری بوایر اسوت کوه افوزای

پایوداری خاکدانوه در ایوم

121
 تخمیم پایداری خاکدانه با استتاده از:شعبانی و همکاران

م ابع
1. Barthes, B.G., Kouoa Kouoa, E., Larre-Larrouy, M.C., Razafimbelo, T.M., de Luca,
E.F., Azontonde, A., Neves, C.S., de Freitas, P.L., and Feller, C.L. 2008. Texture and
sesquioxide effects on water stable aggregates and organic matter in some tropical
soils. Geoderma, 143: 14-25.
2. Barzegar, A.R., Nelson, P.N., Oades, J.M., and Rengasamy, P. 1997. Organic matter,
sodicity, and clay type influence on soil aggregation. Soil Science Society of America
Journal, 61: 1131-1137.
3. Besalatpour, A.A., Ayoubi, S., Hajabbasi, M.A., Mosaddeghi, M.R., and Schulin, R.
2013. Estimating wet soil aggregate stability from easily available properties in a
highly mountainous watershed. Catena, 111: 72-79.
4. Bocco, M., Willington, E., and Arias, M. 2010. Comparison of regression and neural
networks models to estimate solar radiation. Chilean Journal of Agricultural Research,
70: 428-435.
5. Boix-Fayos, C., Calvo-Cases, A., and Imeson, A.C. 2001. Influence of soil properties
on the aggregation of some Mediterranean soils and the use of aggregate size and
stability as land degradation indicators. Catena, 44: 47-67.
6. Boujila, A., and Gallai, T. 2008. Soil organic carbon fraction and aggregate stability in
carbonated and no carbonated soils in Tunisia. Agronomy Journal, 7: 127-137.
7. Bouyoucos, G.J. 1962. Hydrometer method improved for making particle size analysis
of soils. Agronomy Journal, 56: 464-466.
8. Calero, N., Barron, V., and Torrent, J. 2008. Water dispersible clay in calcareous soils
of southwestern Spain. Catena, 74: 22-30.
9. Canasveras, J.C., Barron, V., Del Campillo, M.C., Torrent, J., and Gomez, J.A. 2010.
Estimation of aggregate stability indices in Mediterranean soils by diffuse reflectance
spectroscopy. Geoderma, 158: 78-84.
10. Chapman, H.D. 1965. Cation exchange capacity. In Black, C.A (ed.), Methods of soil
analysis. Part 2. ASA, Monograph, No. 9. Madison (WI): ASA.
11. Dia, X., Huo, Z., and Wang, H. 2011. Simulation for response of crop yield to soil
moisture and salinity with artificial neural network. Field Crops Research, 121:441449.
12. Etminan, S., Kiani, F., Khormali, F., and Habashi, H. 2011. Effect of soil properties
with different parent materials on aggregate stability: in Shastkola watershed,
Golestan province. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 1(2): 3960 (In Persian).

123
1931  زمستان2  شماره93 مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) جلد

13. Ghorbani, Z., Jafari, S., and Khalil Moghaddam, B. 2013. The effect of soil
physicochemical properties under different land use on aggregate stability in some
part of Khuzestan province. Journal of Soil Management and Sustainable Production,
3(2): 29-51 (In Persian).
14. Hattab, N., Hambli, R., Motelica-Heino, M., Bourrat, X., and Mench, M. 2013.
Application of neural network model for the prediction of chromium concentration in
phytoremediated contaminated soils. Journal of Geochemical Exploration, 128: 25-34.
15. Haykin, S. 1994. Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Macmillan, New
York, 850 p.
16. Holland, J.M. 2004. The environmental consequences of adopting conservation tillage
in Europe: Reviewing the evidence. Agriculture, Ecosystems and Environment, 103:125.
17. Karimi, H., Soufi, M., Haghnia, G., and Khorasani, R. 2008. Investigation of
aggregate stability and soil erosion potential in some loamy and sandy clay loam soils:
case study in Lamerd watershed (south of Fars province). Journal of Agricultural
Sciences and Natural Resources, 14(6): 348-356 (In Persian).
18. Kemp, S.J., Zaradic, P., and Hansen, F. 2007. An approach for determining relative
input parameter importance and signiﬁcance in artiﬁcial neural networks. Ecological
Modelling, 204: 326-334.
19. Kemper, W.D., and Rosenau, R.C. 1986. Aggregate Stability and Size Distribution. In
Klute, A. (ed.), Methods of soil analysis. Part1. 2nd ed. ASA, Monograph, No. 9.
Madison (WI): ASA.
20. Keshavarzi, A., Sarmadian, F., Sadeghnejad, M., and Pezeshki, P. 2010. Developing
pedotransfer functions for estimating some soil properties using artificial neural
network and multivariate regression approaches. The ProEnvironment Journal, 3: 322330.
21. Khazaei, A., Mosaddeghi, M.R., and Mahboubi, A.A. 2008. Test conditions, and soil
organic matter, clay and calcium carbonate contents’ impacts on mean weight
diameter and tensile strength of aggregates from some Hamadan soils. Journal of
Agricultural and Natural Resource Sciences and Technology, 44: 123-135 (In
Persian).
22. Lal, R., Reicosky, D.C., and Hanson, J.D. 2007. Evolution of the plow over 10,000
years and the rationale for no-till farming. Soil and Tillage Research, 93:1-12.
23. Le Bissonnais, Y. 1996. Aggregate stability and measurement of soil crustability and
erodibility: I. Theory and methodology. European Journal of Soil Science, 47: 425435.
24. Mahmoodabadi, M., and Ahmadbeygi, B. 2013. Effect of primary particle size
distribution on aggregate stability at different size classes. Journal of Water and Soil
Science, 23(3): 207-219 (In Persian).

191
 تخمیم پایداری خاکدانه با استتاده از:شعبانی و همکاران

25. Neaman, A., and Singer, A. 2011. The effects of palygorskite on chemical and
physico-chemical properties of soils: a review. Geoderma, 123(3), 297-303.
26. Nelson, R.E. 1982. Carbonate and gypsum. In Page, A.L. (ed.), Methods of soil
analysis. Part 1. 2nd ed. ASA, Monograph, No. 9. Madison (WI): ASA.
27. Nelson, P.N., Baldock, J.A., Clarke, P., Oades, J.M., and Charchman, G.J. 1999.
Dispered clay and organic matter in soil: their nature and association. Australian
Journal of Soil Research, 37: 289-315.
28. Nikpur, M., Mahboubi, A.A., Mosaddeghi, M.R., and Safadoust, A. 2012. Assessment
of soil intrinsic properties effects on soil structural stability of some soils in Hamadan
province. Journal of Agricultural and Natural Resource Sciences and Technology,
15(58): 85-96 (In Persian).
29. Olden, J.D., and Jackson, D.A. 2002. Illuminating the black box approach for
understanding variable contributions in artificial neural networks randomization.
Ecological Modelling, 154: 135-150.
30. Olden, J.D., Joy, M.K., and Death, R.G. 2004. An accurate comparison of methods for
quantifying variable importance in artiﬁcial neural networks using simulated data.
Ecological Modelling, 178: 389-397.
31. Opara, C.C. 2009. Soil micro aggregates stability under different land use types in
southeastern Nigeria. Catena, 79: 103-112.
32. Osuji, G.E., and Onweremadu, E.U. 2007. Structural stability of Dystric Nitisol in
relation to some edaphic properties under selected land uses. Natural Science, 5: 1117.
33. Page, A.L., Miller, R.H., and Keeney, D.R. 1982. Methods of soil analysis. Part 2. 2nd
ed. ASA, Monograph, No. 9. Madison (WI): ASA.
34. Rhoades, J.D. 1996. Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids. In
Page, A.L. (ed.), Methods of soil analysis. Part 2. 2nd ed. ASA, Monograph, No. 9.
Madison (WI): ASA.
35. Rousta, M.J., Golchin, A., and Siadat, H. 2001. Study the effect of organic matter and
calcium compounds on aggregate size distribution and water dispersible clay content
in a sodic soil. Journal of Water and Soil, 15(2): 242-260 (In Persian).
36. Rousta, M.J., Golchin, A., Siadat, H., and Saleh Rastin, N. 2002. Effect of organic
matter and mineral compounds on some chemical properties and biological activity of
a sodic soil. Iranian Journal of Soil and Waters Sciences, 16(1): 33-46.
37. Rowell, D.l. 1994. Soil Science: Methods and Application. Longman Group, Harlow,
England, 345p.
38. Shrestha, B.M., Singh, B.R., Sitaula, B.K., Lal, R., and Bajracharya, R.M. 2007. Soil
aggregate- and particle-associated organic carbon under different land uses in Nepal.
Soil Science Society of America Journal, 71: 1194-1203.

191
1931  زمستان2  شماره93 مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) جلد

39. Six, J., Conant, R., Paul, E., and Paustian, K. 2002. Stabilization mechanisms of soil
organic matter: Implications for C-saturation of soils. Plant and Soil, 241: 155-176.
40. Six, J., Elliotte, E., and Paustian, K. 2000. Soil structure and soil organic matter: II. A
normalized stability index and the effect of mineralogy. Soil Science Society of
America Journal, 64: 1042-1049.
41. Su, Y., Zhao, H., Zhang, T., and Zhao, X. 2004. Soil properties following cultivation
and non-grazing of a semi arid sandy grassland in northern China. Soil and Tillage
Research, 75: 27-36.
42. Tajik, F., Rahimi, H., and Pazira, E. 2003. Effects of electrical conductivity and
sodium adsorption ration of water on aggregate stability in soils with different organic
matter content. Journal of Agricultural Science and Technology, 5: 67-75.
43. Tang, L., Zeng, G.M., Nourbakhsh, F., and Shen, G.L. 2009. Artificial neural network
approach for predicting cation exchange capacity in soil based on physico-chemical
properties. Environmental Engineering Science, 26(2): 1-10.
44. Tayel, M.Y., Abdel-Hady, M., and Eldardiry, E.I. 2010. Soil structure affected by
some soil characteristics. American-Eurasian Journal of Agricultural and
Environmental Science, 7(6): 705-712.
45. Tedeschi, A., and Dell’Aquila, R. 2005. Effects of irrigation with saline waters, at
different concentrations, on soil physical and chemical characteristics. Agricultural
Water Management, 77: 308-322.
46. Wagner, B., Tarnawski, V.R., Hennings, V., Muller, U., Wessolek, G., and Plagge, R.
2001. Evaluation of pedotransfer function for unsaturated soil hydraulic conductivity
using an independent data set. Geoderma, 102:275-297.
47. Walkley, A., and Black, I.A. 1934. An examination of the Degtjareff method for
determining soil organic matter, and proposed modification of the chromic acid
titration method. Soil Science, 37: 29-38.
48. Yoder, R.E. 1936. A direct method of aggregate analysis of soils and a study of the
physical nature of erosion losses. Agronomy Journal, 28: 337-351.
49. Zaraei, W., and Sheklabadi, M. 2015. Soil quality assessment in different land uses
using multivariate statistical analysis. Journal of Agricultural and Natural Resource
Sciences and Technology, 18(70): 101-111 (In Persian).

