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چکیده
اندازهگیری مستقیم برخی ویژگیهای فیزیکی دیریافت خاک مثل پایداری خاکدانه وقتگیر ،هزینهبر و گاهی اوقات بهه
دلیل خطاهای آزمایشی و غیریکنواختی خاک غیرواقعی است .پایهداری خاکدانهههها بهه عنهوان یه ویژگهی دیریافهت
میتوانند از ویژگیهای زودیافت خاک مانند بافت ،جرم ویژه ظاهری ،کربن آلی و کربنات کلسیم معهاد بها اسهتهاده از
توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی برآورد شوند .هدف از این پژوهش ارائه مد هایی برای برآورد میانگین
وزنی قطر ( )MWDخاکدانه از روی ویژگیهای زودیافت با استهاده از مد های رگرسیونی و شهبکه عصهبی مصهنوعی و
همچنین ارزیابی کارآیی این مد ها در برآورد با استهاده از معیارهای آماری مانندضریب تبیهین ) (R2و جهذر میهانگین
مربعات خطا ) (RMSEبود .برای این منظور 111،نمونه خاک از مناطق مختله دشهت اردبیهل برداشهت وتجزیههههای
فیزیکی و شیمیایی انجام شد .دادهها به دو سری دادههای آموزشی ( 01درصد دادهها) و دادهههای آزمهون ( 01درصهد
دادهها) تقسیم شدند .نتایج نشان داد که هر دو روش میتوانند میانگین وزنی قطر خاکدانه را با دقت قابل قبولی برآورد
کنند با این وجود شبکه عصبی مصنوعی از دقت بیشتر و خطای کمتری (  R2و  RMSEبه ترتیهب  1/00و  )1/140در
برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه نسبت به مد های رگرسهیونی (  R2و  RMSEبهه ترتیهب  1/01و  )1/114برخهوردار
بودند.
واژههای کلیدی :پایداری خاکدانه ،توابع انتقالی ،شبکه عصبی مصنوعی
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همکاران ( )Chenu et al.,2000بیان کردند ،مواد آلهی
خاک باعث افزایش پایداری خاکدانهه مهیگهردد .مهواد
آلی به همراه رس توانستپایداری خاکدانههها را بهبهود
دههد .شرسهتا و همکهاران ( )Shrestha et al., 2007
دریافتند کهه در اراضهی تحهت کشهت ،خاکدانههههای
کوچ فراوان اسهت ،حها آنکهه در اراضهی جنگلهی،
خاکدانهها بزرگتر و پایدارتر هستند.خزایی و همکهاران
( )Khazaee et al., 2008پایداری سهاختمان خهاک را
به روش اله تهر در  01سهری از خهاکههای اسهتان
همههدان بررسههی کردنههد و گههزارش کردنههد مههادهآلههی
بیشترین نقش را در پایداری ساختمان خاک داشت.

مقدمه
ثبهههات و پایهههداری خاکدانهههه یکهههی از مههههمتهههرین
ویژگیهههایهیزیکی خههاک اسههت کههه مقاومههت خههاک و
حساسیت خاک را نسهبت بهه فرسهایش آبهی و بهادی
تعیهین مهیکنهد .ارشهد و همکهاران ( Arshad et al.,
 )1992انههدازه و پایههداری خاکدانهههههها را بههه عنههوان
شاخصی از تغییر کیهیت خاک 1ناشی از مدیریتههای
متهاوت و در شرایط مشخص معروفی نمودند .کچسون
( )Ketcheson, 1980گزارش کرد که اندازه و پایهداری
خاکدانهها بیان کننهده وضهعیت حرکهت آ و عناصهر
غذایی در خاک است و در تهویه و فعالیت میکروبهی و
عملیات خاکورزی نقش زیادی دارد .خاکدانهسازی را
میتوان فرآیندی طبیعی محسو نمهود کهه طهی آن
مجموعهای از ذرات خاک چنان در کنار هم قرار مهی-
گیرند که نیروهای نگهدارنهده درونهی آنهها قهویتهر از
نیروهای میان خاکدانههای مجاور باشهد.بیلهر ( Blair,
 )2000فرآیندهای شیمیایی و زیستی را در پایهداراری
خاکدانهها موثر دانست .خاکدانهها بر اساس انهدازه بهه
دو دسته اصلی ،خاکدانههای درشت با قطهر بزرگتهر از
 011میکرون و خاکدانههای ریهز بها قطهر کهوچکتر از
 011میکرون تقسیمبندی میشوند .آمزکتا و همکاران
( )Amezketa et al.,2003گهههزارش کردنهههد ایهههن
واحدهای ساختاری به وسیله مکانیسهمههای مختلههی
تشکیل شدهاند و رفتار متهاوتی در مقابل استرسههای
خارجی از قبیل بهاران ،بهاد ،آبیهاری و دیگهر عملیهات
کشت و کار داند.پایداری خاکدانه ،سنجشهی از میهزان
مقاومت خاک است.پایداری خاکدانهها تاثیر بسزایی در
نهوذ آ بهه خهاک دارنهد .الدو و همکهاران ( Lado et
 )al.,2004گههزارش کردنههد کههه وجههود خاکدانههههههای
درشت و پایدار باعث افزایش ضریب آبگهذری و شهدت
نهوذ آ به خاک میشود.

آرینیههری و سههکوی ()Aringhieri & Sequi, 1979
مقدار و نوع مواد آلی و نحوه پیوند آن با اجزای معدنی
خاک را در پایداری خاکدانه موثر دانسهتهانهد .چلیه
( )Celik, 2005معتقد است که بر اثر کاهش مواد آلی،
خاکدانهها به آسانی شکسته شهده و ذرات ریهز خهاک
طی فرسایش آبی حمل خواهد شد.کوتیکا و همکهاران
( )Koutikka et al., 1997نقش مواد آلهی در پایهداری
خاکدانهها را به صورت دوگانه توصی کردند آنها بیان
داشتند مواد آلی از سویی میتوانند با افهزایش بارههای
سطحی منهی و کاهش تخلخهل رس ،مقهدار پهراکنش
رس را افزایش داده و از سهوی دیگهر مهیتوانهد عامهل
پیوند دهنده بین ذرات خاک باشد.برزگهر ( Barzegar
 )et al.,1994اثر مواد آلی در پایداری خاکدانهها را بهه
ویژگیهای دیگر خاک مانند نوع و مقهدار رس ،درجهه
سدیمی بودن خاک ،نوع مهواد آلهی و شهدت عملیهات
مکههانیکی ارتبههاد داد.در تحقیههق انجههام شههده توسههط
تاجیه ( )Tajik, 2004بههر روی خههاکهههای منههاطق
مختل ایهران ،گهزارش شهده اسهت کهه در مجموعهه
مناطق ،تغییرات پایداری خاکدانهههها بهه طهور عمهده
متاثر از مقدار مواد آلی ( )R2=1/20در مقایسه با سایر
عوامل مثل رس و آه بود.

امرسون ( )Emerson, 1991ساختمان آرمانی خهاک را
در اراضی مرتعی و خاکهای جنگلی یافت ،کهه در آ
پایدار بوده و دارای جرم ویژه ظاهری کمی بود .چنهو و

آنگهرس ( ، )Angers et al.,1992اسهمیل و همکهاران
( )Ismail et al., 1994گزارشهات گونهاگونی در مهورد
اثههرات مههدیریتی ماننههد خههاکورزی بههر روی پایههداری
خاکدانهها و توزیع اندازه خاکدانهها گهزارش کهردهانهد.
بیهر و همکهاران ( )Bear et al.,1994گهزارش کردنهد
باقیماندههای گیاهی در سیستم بیخهاکورزی باعهث

1- Soil quality
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شاپ و همکاران ( )Schaap et al., 1998نشهان دادنهد
که کیهیت پیشبینی توابع انتقالی توسط شبکه عصبی
وابسته به مجموعه دادههایی اسهت کهه بهرای آمهوزش
آنها استهاده می شود زیرا دقت پیشبینیها مسهتقیماً
متاثر از کیهیت و نوع دادههها مهیباشهد .همچنهین در
تکنی شبکه عصبی مصنوعی ،وسیع بهودن محهدوده
داده هههای آمههوزش بههرای هههر پههارامتر مثههل جههرم
ویژهظاهری (مثالً از  1/31تا  1/01گرم بر سانتی متهر
مکعب) نسبت به تعداد داده انتخابی (مثالً  111داده تا
 111داده) بههرای آن پههارامتر اهمیههت بیشههتری دارد.
امیرعابهدی و همکهاران ( )Amirabedi et al., 2013از
مد های رگرسیونی و شهبکه عصهبی مصهنوعی بهرای
پیشبینی ویژگیهای هیدرولیکی خاک استهاده کردند
و گههزارش کردنههد شههبکههههای عصههبی دارای عملکههرد
باالیی در مقایسه با مهد ههای رگرسهیونی در بهرآورد
ویژگههیهههای هیههدرولیکی خههاک هسههتند .خاشههعی و
همکاران ( )Khashei et al., 2014هدایت هیهدرولیکی
اشباع خاک را با اسهتهاده از روشههای غیرپارامتریه
نزدیکترین -kهمسایه و شبکه عصبی مصنوعی بهرآورد
کردند و بیان داشتند که روشههای شهبکه عصهبی در
صورت ارائه تمامی پارامترها از دقت بیشتری نسبت به
سایر روشها برخوردار هستند.

بهبود میزان پایداری خاکدانهها میشود .از دیگهر سهو،
واتههز و دکسههتر ( )Watts & Dexter, 1997گههزارش
کردنههد کههه در بسههیاری مههوارد عملیههات خههاکورزی
نامطلو  ،مواد آلی خهاک را کهاهش داده و در نتیجهه
میزان پایداری خاکدانه کاهش و حساسهیت خهاک بهه
فرسههایش را افههزایش مههیدهههد .اطمینههان و همکههاران
( )Etminan et al.,2011نقش خصوصیات خاک با مواد
مادری متههاوت را بهر روی پایهداری خاکدانهه بررسهی
کردند و گزارش کردند که در سازند ژوراسهی درصهد
کربنات کلسیم ،آهن و ظرفیت تباد کهاتیونی خهاک،
در سههازند لسههی درصههد کربنههات کلسههیم و آهههن و در
سازند آبرفتی درصد مواد آلی و آهن مهمتهرین عوامهل
تاثیرگذار بر پایداری خاکدانه است.
کالرو و همکهاران ( )Calero et al.,2008شهاخصههای
میانگین وزنی قطهر خاکدانهه ،1رس قابهل پهراکنش 0و
میانگین هندسی قطر خاکدانه 9را به عنهوان شهاخص-
های پایداری خاکدانهه معرفهی کردنهد .بها ایهن وجهود
اندازهگیری این شهاخصهها بهه صهورت مسهتقیم و در
آزمایشگاه نسبتاً پیچیده ،زمانبهر و هزینههبهر بهوده و
استهاده از آنها در مقیاسهای بزرگ نظیهر حهوزهههای
آبخیز با محدودیتهای فهراوان روبرواسهت .بهه همهین
سبب امروزه از روشههای غیهر مسهتقیم نظیهر توابهع
انتقالی خاکو توابع پیشبینی فضایی خاک 4به منظهور
برآورد این ویژگیها اسهتهاده مهیشهود.خلیل مقهدم و
همکاران ( )Khalilmoghadam et al., 2009دریافتنهد
در این توابع بها اسهتهاده از دادهههای زودیافهت ماننهد
توزیع اندازه ذزات خاک ،کربنات کلسیم معاد  ،کهربن
آلی ،جرم ویژه ظهاهری و جهرم ویهژه حقیقهی برخهی
ویژگیهایدیر یافت خهاک نظیهر ویژگهیههایهیزیکی و
مکانیکی برآورد میشود .از جمله روشهای رایجبهرای
ایجاد توابع انتقالی و توابع پهیشبینهی فضهایی خهاک،
شبکههای عصبی مصنوعی 1میباشد.

با توجه به اینکه اندازهگیری مسهتقیم میهانگین وزنهی
قطر خاکدانههاوقت گیر و هزینه بر بوده و همچنین در
بسیاری از مطالعات مربود بهه آبیهاری ،حهاظهت آ و
خاک اندازهگیری آن ضروری میباشد لذا هدف از ایهن
پژوهش ارائه مد هایی برای برآورد پایهداری خاکدانهه
در خاکهای دشت اردبیل با اسهتهاده ازتوابهع انتقهالی
رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی و همچنین بررسی
کارایی هر ی از این مد ها در بهرآورد پهارامتر مهورد
نظر با استهاده از معیارهای آماری بود.

1-Mean weight diameter
2-Water dispersible clay
3-Geometric mean diameter
4-Soil spatial prediction function
5-Artificial neural network
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مواد و روشها

همراستایی چندگانه و آمادهسازی دادهها

نمونه برداری خاک و تجزیههای آزمایشگاهی

با استهاده از نهرمافهزار  SPSS16آزمهون نرمها بهودن
توزیع دادهها انجام شد که همه متغیرهای به کار رفتهه
در مد  ،به جز میانگین هندسی قطر ذرات خاک ()dg
دارای توزیع نرمها بودنهد.بهرای ارزیهابی همراسهتایی
خطی چندگانه در مد های رگرسیونی ایجهاد شهده از
فهههاکتور تهههورم واریهههانس ( )VIFاسهههتهاده شهههد
( .)Khodaverdiloo et al., 2011دادهههها در نههرم-
افزار Excelبه صورت تصهادفی بهه دو گهروه  01تهایی
دادههای آموزشی و  01تایی دادههای آزمهونی تقسهیم
شدند

نمونههههههای خههاک دسههت خههورده (بهها حههداقل دسههت
خوردگی و احتیاد کامل) به مقدار حدود  9کیلوگرمهو
نمونههای خاک دست نخورده بها اسهتهاده از اسهتوانه-
هههای فههوالدی بههه قطههر 1cmو ارتهههاع  1/1cmاز افههق
Apخههاک در  111نقطههه از دشههت اردبیههل بههه طههور
تصادفی برداشهته شهد .نمونههههای دسهت خهورده در
آزمایشگاه هوا خش گردید و سپس بخشی از آنخهرد
و از ال  0mmعبور داده شدند و مقادیر شن ،سهیلت،
رس ،جرم ویژهحقیقی ،کربن آلهی و کربنهات کلسهیم
معههاد خههاک ( )CCEانههدازهگیههری شههدند .از بخههش
باقیمانده نمونههای دست خهورده بهرای انهدازهگیهری
میانگین وزنی قطر) (MWDخاکدانههها اسهتهاده شهد.
بافههت خههاک (درصههد شههن ،سههیلت و رس) بههه روش
هیههدرومتری  ،جههرم ویههژه حقیقههی ( )Dpبههه روش
پیکنومتر ،جهرم ویهژه ظهاهری ( )Dbبهه روش اسهتوانه
دسههت نخههورده ،میههانگین وزنههی قطههر) (MWDدر
خاکدانههای کهوچکتر از  4/21mmبهه روش اله تهر
(کمپههر و روسههنو  ،)1300کههربن آلههی ( )OCبههه روش
والکلههی و بلهه  ،کربنههات کلسههیم معههاد بههه روش
تیتراسیون با اسید مطابق دستورالعملهای ارائهه شهده
(کلهههوت  ،1300پهههیج  )1301انهههدازهگیهههری شهههد.
پارامترهههای میههانگین هندسههی قطههر ()dgو انحههراف
استاندارد هندسهی()σgذرات خهاک از روی درصهدهای
شن ،سیلت و رس محاسبه شد (.)Campbell, 1985
()1

dg  exp a

()0

 g  exp b

()9

n
) a=0.01  fi ln(Mi
i=1
n
b=0.01  f ln 2 (M ) -a 2
i
i=1 i

()4

در این پژوهش از معهادالت رگرسهیونی و شهبکهههای
عصههبی مصههنوعی بههرای بههرآورد میههانگین وزنههی قطههر
خاکدانهها با اسهتهاده از ویژگهیههای زودیافهت خهاک
شامل توزیع اندازه ذرات ،کربن آلی ،آه  ،جهرم ویهژه
ظاهری ،جرم ویژه حقیقی،میانگین هندسی قطر ( )dgو
انحراف استاندارد هندسی ذرات ()σgخاک استهاده شد.
بر اساس نتهایج مهاتریس همبسهتگی بهین  MWDبهه
عنوان متغیر وابسته و ویژگیهای زودیافهت بهه عنهوان
متغیرهای مستقل و بر اساس روش رگرسیونی گامبهه-
گام مههمتهرین پارامترههای تهاثیر گهذار در ههر مهد
مشخص شدند .در صورتی که دو مد در برآورد متغیر
وابسته به ی اندازه کارآمد بود مدلی انتخها گردیهد
کههه دارای پارامترهههای ورودی کمتههری باشههد .سههپس
متغیرهایی که در معهادالت رگرسهیونی بهه کهار رفتهه
بودند برای ایجاد شبکههای عصهبی بهه عنهوان ورودی
مد در نظر گرفته شدند.
اشتقاق توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی
معادالت رگرسیونی خطی چندگانه بهروش گام به گام
در سطح احتما  1درصد به کم نهرم افهزار SPSS
ایجاد شدند .سپس از متغیهر ههای ورودی مهد ههای
رگرسیونی برای ایجهاد شهبکهههای عصهبی مصهنوعی
اسههتهاده شههد.از نههرمافههزار  Neurosolution 5بههرای
ایجادشبکههای عصبی مصنوعی استهاده گردید .دادهها
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این آماره نشان میدهد که مد پهارامتر مهورد نظهر را
بیشتر از مقدار واقعی برآورد میکند و مقهادیر منههی
آن نشان میدهد که مهد پهارامتر را کمتهر از مقهدار
واقعی برآورد میکند:

پیشاز برازش توسط نرمافزار  Neurosolutionاستاندارد
شدند .شبکه پرسهپترون سهه الیهه (MLP)1بها  0تها 4
نرون در الیه ورودی 0 ،نرون با تابع فعا ساز تانژانهت
هایپربولی و الگوریتم آموزشی مومنتم در الیه مخهی
و ی نرون با تابع فعا سهاز خطهی در الیهه خروجهی
ساختار شبکه عصبی این پهژوهش را تشهکیل مهیداد.
بطور میهانگین تعهداد 1111تکهرار بهرای رسهیدن بهه
حههداقل میههزان خطهها و حههداکثر پایههداری شههبکه
منظورگردید .برای برآورد خطا ازالگوریتم پهس انتشهار
خطهها اسههتهاده شههد .قربههانی دشههتکی و همکههاران
(، )GhorbaniDashtaki et al., 2009مصری و کریمهی
( ،)Mesri & Karimi, 2009علیجههانپور وهمکههاران
( ،)Alijanpuor et al., 2011مههردون و همکههاران
( )Merdun et al., 2006از الگوریتم پس انتشهار خطها
برای برآورد خطا و از شبکه عصبی مصنوعی با ساختار
پرسپترون سه الیه استهاده کردهاند.

()0
()2

n
)) (Yi (m)-Yi (p
ME= i=1
n

SS E
SST

R2  1 

به دلیل اینکه تعداد پارامترهای ورودی مد ها متهاوت
2
بودند عالوه برآمارههای یاد شهده از ضهریب آکائیه
( )AICبرای ارزیابی مد ها در بهرآورد میهانگین وزنهی
قطههر خاکدانهههههها اسههتهاده شههد ( & Ganbariyan
.)Liaghat, 2011
ESS
()0
(AIC  nLn
)  2q
n
در این معادله  :nتعداد دادهها :ESS ،مجموع مربعهات
خطا و  :qتعداد پارامترهای ورودی مد میباشهد .ههر
چه ضریب آکائی کوچکتر باشهد دقهت مهد بیشهتر
خواهد بود.

معیارهای ارزیابی خطا و مقایسه کاارآیی روش-
های مورد استفاده
به منظور مقایسه عملکرد توابهع انتقهالی رگرسهیونی و
شبکهMLPدربرآورد میانگین وزنهی قطهر خاکدانهه ،از
آمارهههای مجهذور میهانگین مربعهات خطها (،)RMSE
متوسههط خطهها ( ،)MEو ضههریب تبیههین ( )R2اسههتهاده
شد.مقادیر  RMSEبهرای دادهههای مهورد اسهتهاده در
آموزش و آزمون مد های شبکه عصبیو رگرسیونی بها
استهاده از معادلهه  )Mesri et . al., 2009( 0محاسهبه
شد:

نتایج و بحث
ویژگیهای خاک و ارتباط آن با میاانگین وزنای
قطر خاکدانه ()MWD

آمارههای توصیهی پارامترهای اندازهگیری شهده بهرای
توسعه و ارزیابی توابع انتقالی با اسهتهاده از مهد ههای
رگرسیونی و شبکه عصبی در جدو  1برای دادهههای
آموزشی و آزمونی خالصه شده است .دامنهه تغییهرات
مقادیر شن ،سیلت ،رس ،جرم ویژه ظاهری  ،جرم ویژه
حقیقی ،کربنات کلسهیم معهاد  ،کهربن آلهی خهاک و
میانگین وزنی قطر خاکدانه بهرای دادهههای آمهوزش و
آزمون در جدو ( )1آمده است .بین  MWDبها تمهام
متغیرهای زودیافت همبسهتگی بهاالیی وجهود داشهت
(کربن آلی درسطح  1درصد و سایر متغیرهای مستقل

n
2
)) (Yi (m)-Yi (p
()1
RMSE= i=1
n
) :Yi (mمقدار اندازهگیری شده پارامتر :Yi (p) ،مقهدار

برآورد شده پارامتر توسط مد n ،تعداد داده وارد شده
در مد برای بیان این که ی مهد از نظهر تخمهین،
پارامتر مورد نظر را بیشتر از حد واقعی یا کمتهر از آن
بیشبینی میکند از آماره میانگین خطا (( )MEمعادله
 )9استهاده شد ( .)Merdun et al., 2006مقادیر مثبت

2- Akaike information criterion

1-Multi-layer perceptron
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صورت منهی با  MWDداشت .همبسهتگی قهوی بهین
رس و میههانگین وزنههی قطههر خاکدانههه نشههان داد کههه
تغییرات پایداری خاکدانه را میتوان بهه خهوبی از روی
مقدار رس خاک برآورد نمود .این نتایج بها یافتههههای
اسهکیدمور و الیتهون ()Skidmore & Layton, 1992
همخوانی دارد که اظهار داشتند پایداری خاکدانهههای
خش را با استهاده از مقدار رس میتوان با دقهت بهاال
برآورد کرد .هیلهل ( )Hillel, 2004گهزارش کهرد رس
یکی از عوامل سهیمانی کننهده قهوی ذرات خهاک بهه
یکدیگر بوده و نقش کلیهدی در پایهداری خاکدانهههها
دارد.

در سطح ی درصد) به همین دلیل ایهن متغیرهها بهه
عنهوان ورودی مهد ههای رگرسهیونی اسهتهاده شههدند
(جدو .)0معادالت رگرسیونی اشتقاق یافته به منظور
برآورد  MWDنمونههای آموزشی و آزمونی دادههها در
جدو  9ارائه شده است.مد های ارائه شده نشان می-
دهند که بین مقادیر جرم ویژه ظاهری ،سهیلت و شهن
با شاخص پایداری خاکدانهه ( )MWDرابطهه منههی و
بین مقادیر رس ،آه و کهربن آلهی خهاک بها میهزان
 MWDرابطه مثبت وجود دارد .شکل  1نشان میدهد
کههه در بههین متغیرهههای زودیافههت ،بیشههترین میههزان
همبستگی مثبت  MWDبها رس ( )R2=1/211وجهود
داشت .بعهد از رس ،شهن بیشهترین همبسهتگی را بهه

جدول  -1آمارههای توصیفی پارامترهای اندازهگیری شده برای دادههای آموزشی و آزمونی در خاکهای دشت اردبیل
Table 1- Descriptive statistics of the measured parameters for training and test data in Ardabil Plain soils.
دادههای آزمون

دادههای آموزشی
Training data
پارامترها
parameter
)Clay (%
)Silt (%
)Sand (%
)OC (%
)CaCO3 (%
)Dp (g cm-3
)Db (g cm-3
)MWD (mm

انحراف
استاندارد
standard
deviation
9.3
7.75
8.3
0.25
5.3
0.04
0.14
0.126

میانگین
Average
20.61
37.93
41.45
0.85
14.92
2.58
1.35
0.512

حداکثر
Maximum
42.9
57.6
68
1.52
37.5
2.7
1.7
0.8

حداقل
Minimum
4.4
24.4
24.4
0.31
3.75
2.5
1.04
0.21

Test data
انحراف
استاندارد
standard
deviation
9.03
10.96
8.42
0.2
3.67
0.05
0.15
0.12

میانگین
Average

حداکثر
Maximum

حداقل
Minimum

19.18
36.41
44.4
0.69
14.4
2.6
1.38
0.49

42.2
49.9
65
1.09
21.25
2.7
1.6
0.72

3.8
28.3
28.3
0.37
6.25
2.53
1.15
0.27

Dp: particle density; CaCO3: calcium carbonate equivalent; MWD: mean weight diameter of aggregates; d g: geometric mean
diameter of particles; σg: geometric standard deviation of soil particles diameter.

جدول  - 2ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل با میانگین وزنی قطر خاکدانه ()MWD
Table 2- Pearson correlation coefficient between independent variables and mean weight diameter
(MWD) of aggregates
Db
Dp
CaCO3
OC
silt
sand
clay
MWD parameter
**-0.579
**-0.41
**0.538
*0.239
**-0.329
**0.667
**0.869
1
MWD
**-0.504
**-0.53
**0.648
0.037
**-0.538
**-0.618
1
clay
**0.457
**0.348
*-0.253
*-0.241
**-0.329
1
sand
0.116
*0.263
**-0.507
0.214
1
silt
*-0.258
0.199
-0.021
1
OC
*-0.246
*-0.297
1
CaCO3
**
0.326
1
Dp
1
Db
** :معنیدار در حد  :* ،1/11معنیدار در حد 1/11

** and * indicate significant at 0.01 and0.05, respectively
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شکل -1رابطه بین میانگین وزنی قطر ( )MWDخاکدانه با درصد رس (الف) ،درصد کربنات کلسیم معادل(( )CCEب) ،درصد
شن (ج) و جرم ویژه ظاهری (د)
Figure 1- Relation between mean weight diameter (MWD) of aggregateswith clay percentage(A), - Relation between calcium
)carbonate equivalent (CCE) percentage (B), Relation between sand percentage (C) and bulk density (Db) (D

 -1/114 ،1/01 ، 1/114برای مد شماره  9و برابر
 1/119 ،1/01 ،1/111برای مد شماره  4و برای
دادههای آزمون به ترتیب برابر،1/110 ،1/3 ،1/193 ،
در مد شماره  9و برابر 1/100 ،1/02 ،1/111در
مد شماره  4بود (جدو  .)1در مد های رگرسیونی
از لحاظ آماره  AICمد شماره  )AIC= -409/0( 0با
متغیرهای ورودی شن ،سیلت و کربن آلی دارای
عملکرد بهتری نسبت به مد شماره -401/0( 4
= )AICدر برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه بود که
دلیل آن تعداد پارامتر ورودی بیشتر در مد شماره 4

نتایج مدلهای آماری رگرسیونی و شبکهعصبی
مصنوعی برای برآورد MWD

بهترین مد های آماری برای برآورد میانگین وزنی
قطر خاکدانه از لحاظ آمارههای  RMSEو  R2در داده-
های آموزشی مد شماره  9شامل متغیرهای رس،
کربن آلی خاک و جرم ویژه ظاهری و مد شماره 4
شامل متغیرهای شن ،سیلت ،کربن آلی و جرم ویژه
ظاهری است (جدو  ،)4که مقادیر  R2،RMSEو

ME

این مد ها در دادههای آموزشی به ترتیب برابر
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نشان میدهد مد ها پایداری خاکدانه را کمتر از
مقدار واقعی برآورد میکنند .به طور متوسط مقادیر
MEچه در مرحله آموزش و چه در مرحله آزمون برای
توابع اشتقاق یافته از مد های رگرسیونی منهی بود.

نسبت به مد شماره  0است .مقادیر مثبت  MEدر
مرحله آزمون در جدو  1نشان میدهد که هر سه
این مد ها ،پایداری خاکدانه را بیشتر از مقدار واقعی
برآورد میکنند در صورتی که در مرحله آموزش
(جدو  )4برای مد  9و  0میزان  MEمنهی بود که

جدول  -3معادالت رگرسیونی اشتقاق یافته برای برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه ()MWD
Table 3- Derived regression equation for estimation mean weight diameter of aggregates
معادالت خطی رگرسیونی
متغیرهای مستقل
شماره مد
Linear regression eqs.
Independent variables
Model No.
1

Clay-Db

MWD=0.519+0.01Clay-0.164Db

2

OC- Db

MWD=1.124+0.047OC-0.481Db

3

OC-Clay- Db

4

Sand-Silt-OC-Db

5

Sand-CaCO3

6

Db -Sand-CaCO3

7

Sand-Silt

8

OC-Silt-Sand

MWD=0.085OC-0.01Silt-0.013Sand+1.363

9

Dp-OC- Db

MWD=0.092OC-0.822D p -0.373D +3.067
b

10

Db -Sand

11

Db -dg

12

CaCO3- Db-dg

13

OC- σg

14

Db -OC-σg

MWD=0.373+0.011Clay+0.086OC-0.115Db

MWD=1.448-0.012Sand-0.01Silt+0.074OC-0.1Db
MWD=0.009CaCO3 -0.009Sand+1.012

MWD=0.008CaCO3 -0.252D b -0.007Sand+1.012
MWD=1.441-0.013Sand-0.01Silt

MWD=-0.301D b -0.008Sand+1.24
MWD=0.995-3.882d g -0.226Db

MWD=0.842-3.273d g -0.219D b +0.006CaCO3
MWD=0.032 g +0.151OC-0.057

MWD=0.305+0.028 g +0.117OC-0.202D b

OC: organic carbon; Db: bulk density; Dp: particle density; CaCO3: calcium carbonate equivalent; MWD: mean weight diameter of
aggregates; dg: geometric mean diameter of particles; σg: geometric standard deviation of soil particles diameter.

در مههد شههماره  9و برابههر 1/100 ،1/02 ،1/111در
مد شماره  4بود (جدو  .)1در مد های رگرسهیونی
از لحاظ آماره  AICمد شماره  )AIC= -409/0( 0با
متغیرهههای ورودی شههن ،سههیلت و کههربن آلههی دارای
عملکرد بهتهری نسهبت بهه مهد شهماره -401/0( 4
= )AICدر برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه بود کهه
دلیل آن تعداد پارامتر ورودی بیشتر در مد شماره 4
نسبت به مد شماره  0اسهت .مقهادیر مثبهت  MEدر
مرحله آزمون در جدو  1نشان میدهد کهه ههر سهه
این مد ها ،پایداری خاکدانه را بیشتر از مقدار واقعهی
برآورد مهیکننهد در صهورتی کهه در مرحلهه آمهوزش
(جدو  )4برای مد  9و  0میزان  MEمنهی بود کهه

نتایج مدلهای آماری رگرسیونی و شبکهعصابی
مصنوعی برای برآوردMWD

بهترین مد های آماری بهرای بهرآورد میهانگین وزنهی
قطر خاکدانه از لحاظ آمارههای  RMSEو  R2در داده-
های آموزشی مد شهماره  9شهامل متغیهرههای رس،
کربن آلی خاک و جرم ویژه ظاهری و مهد شهماره 4
شامل متغیرهای شن ،سیلت ،کربن آلهی و جهرم ویهژه
ظاهری اسهت ( جهدو  ،)4کهه مقهادیر  R2،RMSEو
 MEاین مد ها در دادههای آموزشی به ترتیهب برابهر
 -1/114 ،1/01 ، 1/114برای مد شهماره  9و برابهر
 1/119 ،1/01 ،1/111بههرای مههد شههماره  4و بههرای
دادههای آزمون به ترتیب برابهر،1/110 ،1/3 ،1/193 ،
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استهاده کردند .متوسط مقدار  RMSEبرای شبکههای
عصبی مصنوعی اشهتقاق یافتهه از دادهههای آموزشهی
برابر  1/101و برای مد های رگرسیونی برابهر 1/100
بدست آمد .حداقل مقدار  RMSEبرای بهترین مهد -
های شبکههای عصبی و رگرسیونی در مرحله آمهوزش
به ترتیب برابر با  1/140و  1/114بدست آمد .مقایسه
شبکههای عصبی مصنوعی و توابع انتقهالی رگرسهیونی
در برآورد  MWDنشان داد که همه مد ههای شهبکه
عصبی دارای R2بهاالتر و  RMSEپهایینتهر نسهبت بهه
مد های رگرسیونی هستند .این نتهایج بها یافتههههای
سایر محققان همخهوانی دارد .امیرعابهدی و همکهاران
( )Amirabedi et al., 2013برای پیریزی شهبکهههای
عصبی از متغیرهای ورودی مهد ههای رگرسهیونی بهه
روش گام به گام اسهتهاده کردنهد .آنهها بها ایهن روش
رطوبت در نقاد اشباع ،ظرفیت زراعی ،پژمردگی دائهم
و قابل استهاده را برآورد کردنهد و گهزارش کردنهد کهه
شبکههای عصهبی در تمهامی مهوارد دارای عملکهردی
بهتر در برآورد نقهاد رطهوبتی مهیباشهد .سهرمدیان و
همکهاران ( )Sarmadian et al., 2011بها اسهتهاده از
مد های رگرسهیونی و شهبکه عصهبی مصهنوعی بعهد
فرکتا سطح داخلی خلل و فرج خاک را برآورد کردند
و بیان داشتند شبکههای عصهبی بها  2نهرون در الیهه
مخهی با دقت باالتری نسبت به سهایر مهد ههای ارئهه
شههده بعههد فرکتهها سههطح داخلههی خلههل و فههرج را از
پارمترهای زودیافت برآورد میکننهد .شهاپ و هکهاران
( )Schaap et al., 1998در طراحی شبکهههای عصهبی
نوع خاصی از معادالت الزم نیست و بها ایجهاد روابطهه
مناسب بین دادههای ورودی و خروجهی مهیتهوان بهه
نتایج مناسبی دست پیدا کرد و به علهت وجهود روابهط
غیرخطی میان متغیرهای وابسته و پیشبینهی شهونده
شبکه عصهبی عملکهرد بهتهری نسهبت بهه مهد ههای
رگرسهههیونی داشهههته اسهههت .میناسهههنی و همکهههاران
( )Minasni et al., 2002علت برآورد دقیقتهر شهبکه-
هههای عصههبی مصههنوعی نسههبت بههه توابههع انتقههالی
رگرسیونی را در نحوه عملکرد شهبکه پرسهپترون سهه
الیه دانستهاند ،عملکرد این شبکه به این صورت اسهت
که ابتدا الگویی به شبکه عرضه میشود و خروجهی آن
محاسبه میشود ،سپس شبکه این خروجی را با مقادیر

نشان میدههد مهد هها پایهداری خاکدانهه را کمتهر از
مقدار واقعی برآورد میکنند .به طهور متوسهط مقهادیر
 MEچه در مرحله آمهوزش و چهه در مرحلهه آزمهون
برای توابع اشتقاق یافته از مد های رگرسیونی منههی
بههود .از متغیرهههای ورودی مههد هههای  4 ،9و  0کههه
پایداری خاکدانه را بهه طهور قابهل قبهولی( R2=1801و
 )R2= 180بیان میکنند میتوان استنباد نمود کهه در
دشت اردبیهل مهمتهرین ویژگهیههای تهاثیر گهذار در
پایداری خاکدانه مقادیر رس ،شن ،سیلت ،کربن آلی و
جرم ویژه ظاهری میباشد .با این وجود تاثیر سهیلت و
مواد آلی کمتر از رس ،شن و و جرم ویژه ظاهری بهود
(جدو .)0
بهترین مد شهبکه عصهبی در دادهههای آموزشهی در
برآورد  MWDبر اساس شهاخص  R2و  RMSEو AIC
مد  9با متغیرهای ورودی رس ،جرم ویهژه ظهاهری و
کربن آلی خاک بدست آمد .مقهادیر ME ،R2 ،RMSE
در مرحلههه آمههوزش بههه ترتیههب برابههر ،1/100 ،1/140
( -1/11110جدو  )4و در مرحله آزمون بهه ترتیهب
برابههر  1/140 ،1/03 ،1/112بههود (جههدو  .)1مقههدار
مثبههت  MEدر مرحلههه آزمههون و مقههدار منهههی آن در
مرحله آموزش به ترتیب نشهان دهنهده مقهدار بهرآورد
شده بیشتر و کمتر از مقدار واقعی است .مقادیر منههی
 MEدر اکثر مد های شهبکهههای عصهبی در مرحلهه
آموزش و مقادیر مثبت در مرحله آزمون نشان داد کهه
در کل شبکههای عصبی مصنوعی مقدار  MWDرا در
مرحله آموزش کمتر از مقدار واقعی و در مرحله آزمون
بیشتر از مقدار واقعی برآورد میکننهد (شهکل  .)0در
طو آزمون مد های رگرسیونی عملکهردی مشهابه بها
شبکههای عصبی داشتند و در برخهی مهوارد عملکهرد
مد ههای رگرسهیونی بهتهر از مهد ههای شهبکهههای
عصبی بود ،در تعیین بهترین مد از دادههای آزمهونی
استهاده نشد ،چون آزمون مد ها در تشهخیص روابهط
بین دادههایی که قبال مشاهده نشده است به کار مهی-
رود و الزاما بهترین مد در دادهههای آموزشهی نمهی-
تواند بهترین مد در دادههای آزمهونی باشهد ( Mesri
 .)2009رضائی و سهلطانی (،)Rezai & Soltani, 1998
علیجهانپور و همکهاران ( )Alijanpour et al.,2001در
تعیین بهترین مد رگرسهیونی از دادهههای آموزشهی
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رگرسیونی میباشد این محققهین گهزارش کردنهد کهه
بهترین مد شبکه عصبی در برآورد پایداری خاکدانهه
مدلی با متغیرههای ورودی مقاومهت مکهانیکی خهاک،
درصد سهیلت ،جهرم ویهژه حقیقهی و  pHخهاک بهود.
خزایی و همکاران ( )Khazaee et al., 2008با استهاده
از متغییرهای ورودی رس ،کربن آلی و آهه بهتهرین
مههد رگرسههیونی را در بههرآورد میههانگین وزنههی قطههر
خاکدانهها بدست آوردند .تاماری و همکاران ( Tamari,
 )et al., 1996گزارش کردند زمانی که ناپایداری داده-
ها باال باشد نتایج مد های شبکههای عصبی مصنوعی
بهتر از مد های رگرسیونی نخواهد بود اما زمهانی کهه
دادههایی با دقت باال به کار برده شوند کارآیی شهبکه-
های عصبی بیشتر خواهد بود.

اندازهگیری شده متغیر یا متغیرهای خروجهی مقایسهه
میکند و ضرایب وزنی شبکه را نوعی تغییهر مهیدههد
که کمترین اختالف بهین مقهادیر پهیشبینهی شهده و
انههدازهگیههری شههده باشههد .پاچپسههکی و همکههاران
( )Pachepsky, et al., 1996با اسهتهاده از آمهارهههای
ضریب همبستگی و ریشه میهانگین مربعهات خطها بهه
بررسی شبکههای عصبی مصنوعی و آنهالیز رگرسهیون
پرداختند .آنها نتیجه گرفتند شبکههای عصبی بهرآورد
بهتر و با خطای کمتری ،بر اساس دادهههای زودیافهت
خهاک دارد.مصهری و همکهاران ( )Mesri, 2009علهت
برآورد دقیقتهر شهبکهههای عصهبی نسهبت بهه توابهع
انتقههالی رگرسههیونی را حساسههیت کمتههر شههبکههههای
عصبی به همراستایی موجهود در بهین دادههها عنهوان
کردند و بیان داشتنداین عوامل تاثیر کمتری در قدرت
برآورد آنها میگهذارد .یلمهاز و یوکسه ( & Yilmaz,
 )Yuksek, 2009گزارش کردند مد ههای رگرسهیونی
خطههی تنههها قههادر بههه تشههخیص روابههط خطههی بههین
متغیرهای وابسته و مستقل هسهتند و چنانچهه روابهط
غیرخطی بین متغیرهای وابسته و مستقل وجود داشته
باشد ،کارآیی این مد ها به حد قابل مالحظهه کهاهش
مییابد .علی جهانپور و همکهاران ( Alijanpour et al.,
 )2011پایداری خاکدانه را در خاکهای جنگلی استان
گیالن با استهاده از مد های رگرسیونی و شهبکهههای
عصبی مصنوعی بهرآورد کردنهد و گهزارش کردنهد کهه
کارایی شبکههای عصبی مصنوعی در بهرآورد پایهداری
خاکدانه به طور قابل مالحظهای بیشتهر از مهد ههای

خلیهل مقههدم و افیههونی (
 )2009کاربرد روشهایرگرسیونی و شبکهههای عصهبی
در تشکیل توابع انتقالی خاک به منظور برآورد ههدایت
هیدرولیکی اشباع منطقه زاگهرس مرکهزی را ارزیهابی
کردند .هدف آنها از این تحقیق ،بررسی امکان استهاده
از ویژگیهای توپوگرافی و پوشهش گیهاهی بهه همهراه
ویژگیهای خاک به عنوان ویژگیهای زودیافهت بهرای
برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خهاک بهود و گهزارش
کردند که شبکهههای عصهبی دارای کهارایی بهتهری از
رگرسههیون چنههدمتغیره خطههی در بههرآورد هههدایت
هیدرولیکی اشباع خاک بود.
Khalilmoghadam et al.,
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شکل  -2مقادیر اندازهگیری و برآورد شده میانگین وزنی قطر خاکدانه ( ) MWDبا استفاده از بهترین مدل رگرسیونی ( )REGو
شبکه عصبی مصنوعی ()ANN
Figure 2- Measured versus predicted values (1:1) of Mean Weight Diameter of Aggregate, using the best
regression model and artificial neural network
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) برای دادههای آموزشی در برآوردANN(  آمارههای ارزیابی مدلهای مختلف رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی-4 جدول
)MWD( میانگین وزنی قطر خاکدانه
Table 4- Evaluating statistics for different regression and artificial neural network (ANN) models for
training data in estimating Mean Weight Diameter Aggregates.
ANN
PTF
متغیرهای مستقل
شماره مد
2
2
AIC
RMSE
R
ME
AIC
RMSE
R
ME
Independent
Model
variables
Number
-495.3
-371.3
-505.7
-488.8
-415.1
-450.8
-469.8
-491.3
-421.5
-402.7
-451.8
-469
-440.3
-472.3

0.045
0.098
0.042
0.046
0.075
0.059
0.053
0.046
0.071
0.081
0.059
0.053
0.064
0.052

0.86
0.38
0.88
0.86
0.64
0.77
0.81
0.86
0.67
0.58
0.77
0.82
0.73
0.83

-0.001
-0.00007
-0.00006
-0.00006
0.0004
-0.0006
-0.00002
-0.0002
-0.0005
-0.0002
-0.00004
-0.0001
-0.0004
-0.0005

-453
-366.4
-464.2
-461.8
-206.3
-413.6
-453.3
-463.8
-374.5
-393.5
-394.2
-420.9
-419
-427.1

0.059
0.1
0.054
0.055
0.2
0.075
0.059
0.055
0.095
0.085
0.085
0.071
0.073
0.068

0.78
0.34
0.81
0.81
0.58
0.64
0.78
0.8
0.42
0.63
0.63
0.67
0.65
0.69

0.0096
0.00005

-0.0047
0.013
-0.26
0.01
-0.01
-0.004
0.0007
0.011
-0.039
-0.006
0.002
-0.0018

Clay-Db
OC- Db
OC-Clay- Db
Sand-Silt-OC-Db
Sand-CaCO3
Db -Sand-CaCO3
Sand-Silt
OC-Silt-Sand
Dp-OC- Db
Db -Sand
Db -dg
CaCO3- Db-dg
OC- σg
Db -OC-σg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OC: organic carbon; Db: bulk density; Dp: particle density; CaCO3: calcium carbonate equivalent; MWD: mean weight diameter of
aggregates; dg: geometric mean diameter of particles; σg: geometric standard deviation of soil particles diameter.

) برای دادههای آزمونی در برآوردANN(  آمارههای ارزیابی مدلهای مختلف رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی-5 جدول
)MWD( میانگین وزنی قطر خاکدانه
Table 5- Evaluating statistics for different regression and artificial neural network (ANN) models for
testing data in estimating mean weight diameter of aggregates
ANN

PTF

RMSE

R2

ME

RMSE

R2

ME

0.1
0.065
0.057
0.053
0.077
0.065
0.062
0.052
0.089
0.076
0.062
0.061
0.068
0.058

0.87
0.74
0.89
0.84
0.61
0.72
0.74
0.85
0.71
0.62
0.75
0.75
0.71
0.77

-0.09
-0.006
0.042
0.023
0.007
0.008
0.013
0.023
0.039
0.0047
0.01
0.008
0.019
0.012

0.048
0.081
0.039
0.051
0.26
0.077
0.053
0.046
0.076
0.087
0.081
0.071
0.064
0.056

0.85
0.55
0.9
0.87
0.55
0.66
0.8
0.86
0.63
0.55
0.64
0.7
0.74
0.79

-0.015
0.003
0.008
0.028
-0.24
0.022
-0.007
0.011
0.022
0.025
-0.022
0.007
0.018
0.013

متغیرهای مستقل
Independent
variables
Clay-Db
OC- Db
OC-Clay- Db
Sand-Silt-OC-Db
Sand-CaCO3
Db -Sand-CaCO3
Sand-Silt
OC-Silt-Sand
Dp-OC- Db
Db -Sand
Db -dg
CaCO3- Db-dg
OC- σg
Db -OC-σg

شماره مدل

Model
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OC: organic carbon; Db: bulk density; Dp: particle density; CaCO3: calcium carbonate equivalent; MWD: mean weight diameter of
aggregates; dg: geometric mean diameter of particles; σg: geometric standard deviation of soil particles diameter.

شبکههای عصبی در برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه
 هر دو روش.نسبت به مد های رگرسیونی بیشتر است
،بهترین عملکرد را با متغیرهای ورودی جرم ویژه ظاهری
کربن آلی و رس داشتند همچنین نتایج نشان داد از هر دو
روش در منطقه مورد مطالعه با دقت قابل قبولی در برآورد
.پارامتر مورد نظر میتوان استهاده کرد

نتیجهگیری کلی
در این پژوهش از مد های رگرسیونی و شبکههای عصبی
مصنوعی در برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانهها استهاده
 برای بهترین مدAIC  وRMSE ،R2  مقادیر.شد
 و1/114 ،1/01 رگرسیونی و شبکه عصبی به ترتیب برابر
-111/2  و1/140 ،1/00  برای مد رگرسیونی و-404/0
 این مقادیر نشان دادند دقت.برای مد شبکه عصبی بود

43

...برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانهها با استهاده از مد های رگرسیونی

References
Alijanpour Shalmani A., Shabanpour M., Asadi H., and Bagheri F. 2011. Estimation of soil
aggregate stability in forest`s soils of Guilan province by artificial neural networks and
regression pedotransfer functions. Journal of Soil and Water, 21 (3):153-162. (In Persian)
Amezketa E., Arguos R., Carranza R., and Urgel B. 2003.Macro and microaggregate stability of
soils determined by a combination of wet sieving and laser-ray diffraction. Spanish Journal
of Agriculture Research, 4 (1): 83-94.
Amirabedi H., Asghari Sh., Mesri T., and Keivanbehjo F. 2013. Estimating of field capacity,
permanent wilting point and available water content in Ardabil plain using regression and
artificial neural network models. Applied Soil Research, 1(1):60-72.
Angers D.A., Peasant A., and Vigneus J. 1992. Early croppingincluded changes in soil
aggregation, organic carbon, and microbial biomass. Soil Science Society of American
Journal, 56: 115-119.
Aringhieri R. and Sequi P. 1979. The arrangement of organic matter in a soil crumb. In:
Emerson WW (Eds.), Modification of Soil Structure. John Willy and Sons, Chichester, pp.
145-150.
Arshad M.A., and Coen G.M. 1992. Characterization of soil quality: physical and chemical
criteria. America Journal of Alternative Agriculture, 7:25-31.
Barzegar A.R., Oades J.M., Rengasamy P., and Giles L. 1994. Effect of sodicity and salinity on
disaggregation and tensile strength of an Alfisol under different cropping systems. Soil and
Tillage Research, 32: 329- 345.
Basalatpour A., Haj Abbasi M., and Ayyoubi Sh. 2011. Estimation of some physical and
mechanical characteristics of the soil using artificial neural networks. Sixth National
Congress of Civil Engineering, 26-27 April, Semnan. (In Persian)
Bear M.H., Hendrix P.F., and Coleman D.C. 1994. Water stable aggregates and organic carbon
fractions in conventional and no tillage soils. Soil Science Society of American Journal, 58:
777-786.
Blair N. 2000. Impact of cultivation and sugarcane green trash management on carbon fractions
and aggregate stability for a cromicluvisol Queensland, Australia. Soil and Tillage
Research, 55: 183-191.
Boix-Fayos C., Calvo-Cases A., Imeson, A.C., and Soriano-Soto, MD. 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.
Calero N., Barron V. and Torrent J. 2008.Water dispersible clay in calcareous soil south western
in Spain. Catena, 74: 22 30.
Campbell G.S. 1985. Soil Physics with Basic: Transport Models for Soil–Plant System.
Elsevier, New York.
Celik I. 2005. Land-use effects on organic matter and physical properties of soil in a southern
Mediterranean highland of Turkey. Soil and Tillage Research, 83: 270-277.
Chan K.Y., and Heenan D.P. 1996. The influence of crop rotation on soil structure and soil
physical properties under conventional tillage. Soil and Tillage Research, 37: 113- 125.
Chenu C., LeBissonnias Y., and Arrouays D. 2000. Organic matter influence on clay wettability
and soil aggregate stability. Soil Science Society of America Journal, 64: 1479-1486.
Emerson, W.W. 1991. Structural decline of soils, assessment and prevention. Australian
Journal of Soil Research, 24: 905-921.
Etminan S., Kiani 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): 39-60. (In Persian)

11

1931  تابستان،1  شماره،4 جلد

تحقیقات کاربردی خاک

Ghorbani-Dashtaki Sh., Homaee M., and Mahdian M. 2009. Estimating soil water infiltration
parameters using Artificial Neural Networks. Journal of Water and Soil, 23(1):185-198. (In
Persian)
Hillel D. 2004. Introduction to Environmental Soil Physics. Elsevier, Academic Press,
Amsterdam, 494p.
Ismail I., Blevins R.L., and Frye W.W. 1994. Long-term no-tillage effects on soil properties and
continuous corn yields. Soil Science Society of America Journal, 58:193-198.
Kemper A., and Rosenau R.C. 1986. Aggregate stability and size distribution. In ׃Klute A.
(Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 1, America Society of Agronomy and Soil Science
Society of America, Madison, WI.
Ketcheson J. 1980. Long range effects of intensive cultivation and monoculture on the quality of
southern Ontario soils. Canadian Journal Soil Science, 60: 403-410.
Khalilmoghadam B., Afyuni M., Abbaspour K.C., Jalalian A., Dehgani A., and Schulin R.,
2009. Estimation of surface shear strength in Zagros region of Iran- A comparison of
artificial neural networks and multiple- linear regression models. Geoderma, 153: 29-36.
Khashei Siuki A., Jalali Moakhar V., Noferesti A., and Ramazani Y. 2015. Comparing
nonparametric k-nearest neighbor technique with ANN models for predicting soil saturated
hydraulic conductivity. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 5(3): 8195. (In Persian)
Khazaee A., Mosaddeghi M.R., and Mahboubi A.A. 2008.Structural stability assessment using
wet sieving method and its relations with some intrinsic properties in 21 soil series from
Hamadan province. Agricultural Research, 8(1):171-181.
Klute A. 1986. Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods. 2nd
edition.American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, WI.
Koutikka L.S., Bartoli F., Andreux C.C., Cerri G., Burtin T.C., and Philippy R. 1997.Organic
matter dynamics and aggregation in soils under rain forest and pastures of increasing age in
the eastern Amazon basin. Geoderma, 76: 87-112.
Lado M., Paz A., and Ben-Hur M. 2004. Organic matter and aggregate size interactions in
infiltration, seal formation and soil loss. Soil Science Society of America Journal, 68: 935942.
Merdun H., Cinar O., Meral R. and Apan M. 2006. Comparison of artificial neural network and
regression pedotransfer functions for prediction of soil water retention and saturated
hydraulic conductivity. Soil and Tillage Research, 90: 108–116.
Mesri Gundoshmian T. 2009. The use of intelligent systems to optimize drop combine.
PhDthesis, Engineering of Agriculture Machinery and Mechanization Department,
University of Tabriz. (In Persian)
Minasny B., and Mcbartney A.B. 2002. The neuro-m method for fitting neural network
parametric pedotransfer functions. Soil Science Society of America Journal, 66: 352-361.
Pachepsky Y.A., Timlin D.J., and Varallyay G. 1996. Artificial neural networks to estimate soil
water retention from easily measurable data. Soil Science Society of America Journal, 60:
727–773.
Rezai A., and Soltani A. 1998. Introduction to Applied Regression Analysis. Isfahan University
Press. (In Persian)
Sarmadian F., GhanbarianAlavijeh B., Taghizadeh Mehrjardi R., and Keshavarzi A. 2011.
Comparison of linear and nonlinear pedotransfer functions with artificial neural networks
in prediction of surface fractal dimension. Journal of Range and Watershed Management,
64(1): 53-64.
Schaap M.G., Leij F.J., and Van Genuchten M.T. 1998. Neural network analysis for hierarchical
prediction of soil hydraulic properties. Soil Science Society of America Journal, 62:847–
855.

11

...برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانهها با استهاده از مد های رگرسیونی
Seta A., and Karathanasis A. 1996. Water dispersible colloids and factors influencing their
dispersibility from soil aggregates. Geoderma, 74: 255-266.
Shrestha B.M., Singh B.K., Sitaula R.L., and Barjacharya R.M. 2007. Soil aggregate and
particle associated organic carbon under different land use in Nepal. Soil Science Society of
America Journal, 71: 1194- 1203.
Skidmore C.A., and Layton J.B. 1992. Dry- soil aggregate stability as influenced by selected
soil properties. Soil Science Society of America Journal, 75: 557-561.
Skidmore E.L., and Layton J.B. 1992. Dry-soil aggregate stability as influenced by selected soil
properties. Soil Science Society of America Journal, 56(2): 557-561.
Tajik F., Pazira A., and Rahimi A. 1998.The effect of organic matter on soil physical and
mechanical properties.Articles Collections specialized scientific and technical research
Agricultural Engineering, 3(10): 1-20. (In Persian)
Tajik F. 2004. Evaluation of aggregates stability in the some parts of Iran. Water and Soil
Science, 8(1): 134-125. (In Persian)
Tamari S., Wosten J.H., and Ruiz-Suarez JC. 1996. Testing an artificial neural network for
predicting soil hydraulic conductivity. Soil Science Society of America Journal, 60: 1732–
1741.
Watts C.W., and Dexter, A.R. 1997. The influence of organic matter in reducing the
destabilization of soil bay simulated tillage. Soil and Tillage Research, 42: 253-275.
Yilmaz I., and Yuksek G. 2009. Prediction of the strength and elasticity modulus gypsum using
multiple regression, ANN, and ANFIS models. International Journal of Rock Mechanics
and Mining Sciences, 46: 803-810.

10

1931  تابستان،1  شماره،4 جلد

تحقیقات کاربردی خاک

Prediction of Mean Weight Diameter of Aggregates using Artificial
Neural Network and Regression Models

Hamed Amir Abedi1*, Shokr Allah Asghari2, Tarahom Mesri Ghandomshin3,
Naser Balandeh4
(Received: April 2016

Accepted: August 2016)

Abstract
Direct measurement of soil physical properties is time consuming, costly and sometimes
unreliable because of soil heterogeneity and experimental errors. Stability of aggregates could
be estimated from surrogate data such as soil texture, bulk density, organic carbon and CaCO 3
using pedotransfer function (PTF).The objective of this research was to present regression PTFs
and artificial neural network models to predict mean weight diameter (MWD) of aggregate from
limited sets of soil properties and to assess the efficiency of the presented models to predict the
MWD with the statistical criteria including the coefficient of determination (R2) and root mean
square deviation (RMSE). In total, 100 soil sample were collected from Ardabil plain and
analyzed for their physicals and chemicals properties. Soil samples were divided into two
groups, so that, 80 samples were used for the development and remaining 20 samples for the
validation of PTFs. The values of R2 and RMSE for regression PTFs and artificial neural
networks were, respectively, 0.88, 0.42 for neural networks and 0.81, 0.054 for regression PTF.
Results showed that two methods could be applied to predict the MWD in Ardabil plain.
However, artificial neural networks performed better than regression model in this study.
Keywords: Aggregate stability, Neural networks, Pedotransfer function
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