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چکیده
در برنامه ریزی مدیریت خاک های آلوده و مسائل حاصلخیزی و درک روابط عناصر سنگین در خاک ،اطالع از ظرفیت تبادل کاتیونی ()CEC
خاک عامل تعیین کننده ای به شمار می رود .امروزه توسعه روز افزون صنعت منجر به افزایش تولید پسابهای آلوده به مواد سمی و عناصر
سنگین شده است .ورود فاضالبها به آبهای سطحی باعث جذب مواد درون آنها در خاکهای اطراف می گردد .خاک های مختلف مقادیر متفاوتی
از مواد را جذب می کنند که مقدار جذب تحت تاثیر مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی 9خاکهاست .ظرفیت تبادل کاتیونی به عنوان یکی از
ویژگیهای دیریافت خاک به ویژه در خاکهای رسی می باشد که اندازهگیری آن نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد .در این تحقیق
سعی شده تا ظرفیت تبادل کاتیونی بر اساس خصوصیات زود یافت خاک مانند مقدار شن ،سیلت ،رس و ماده آلی و  ،pHبا استفاده از روشهای
شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره برآورد گردد .جهت نیل به اهداف 971 ،نمونه خاک رسی انتخاب و ظرفیت تبادل کاتیونها و
سایر خصوصیات آنها اندازه گیری گردید .سپس با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره خطی اقدام به برآورد ظرفیت تبادل
کاتیونی گردید .نتایج نشان داد که روش شبکه های عصبی مصنوعی با ضریب تشخیص ** 0/751بیشترین برازش را به دادهها دارد و روشهای
رگرسیون چند متغیره و مدلهای تجربی در رتبه های بعدی قرار داشتند .کمترین مقدار  )= 91/777( RMSEنیز مربوط به روش شبکه های
عصبی مصنوعی بود.
کلمات کلیدی :آلودگی خاک ،شبکه عصبی مصنوعی ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،خصوصیات دیریافت ،خصوصیات زود یافت

Cation Exchange Capacity 1

مقدمه:
امروزه آلودگی خاک یکی از مهمترین مباحث در مطالعات محیط زیست می باشد .توسعه روز افزون صنعت منجر به افزایش
تولید پسابهای آلوده به مواد سمی و عناصر سنگین شده است .ورود فاضالبها به آبهای سطحی باعث جذب مواد درون آنها در خاکهای
1
اطراف می گردد .خاک های مختلف مقادیر متفاوتی از مواد را جذب می کنند که مقدار جذب تحت تاثیر مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی
خاکهاست CEC .به عنوان یک خصوصیت شیمیائی نقش مهمی در مدیریت آلودگی محیط زیست و در برنامهریزی پروژههای پاکسازی و
تصفیه اراضی می باشد [ 91و  .]97اگرچه  CECمی تواند مستقیما اندازه گیری شود ولی اندازه گیری آن وقت گیر و پر هزینه بوده و از
طرفی در خاکهای گچی به دلیل انحالل گچ محدودیت کاربرد دارد [ 12و  .]1در دو دهه گذشته سعی شده با استفاده از خصوصیات
انتقالی خاک مقدار  CECخاکها پیش بینی شود [ .] 95برای اولین بار بوما روابطی بین خصوصیات زود یافت و دیر یافت خاک پیدا کرد و
آنها را به نام توابع انتقالی 1نامگذاری کرد [ .]7تحقیقات متعددی جهت بررسی روابط بین  CECو سایر خصوصیات زودیافت خاک انجام
شده است .در یک تحقیق بر روی  2نوع خاک در مکزیک ،سه ویژگی مستقل  pHخاک ،ماده آلی و مقدار رس رابطه خوبی با مقدار
 CECنشان دادند [ .]2کریمیان با استفاده از  950نمونه خاک از منطقه فارس ایران و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره رابطه
ای بین ماده آلی ،مقدار رس و ظرفیت تبادل کاتیونی ارائه کرد [ .]99تات و جوزفاسوئیک در آزمایش دیگری نشان دادند که با افزایش
مقدار سطح ویژه ،ماده آلی و درصد رس در خاکها مقدار  CECافزایش می یابد [ .]11همچنین آزمایشات نشان داد که نوع رس نیز نقش
قابل توجهی در مقدار  CECایفا می کند .به عنوان مثال رسهای هوا دیده مانند اسمکتایت و ورمیکوالیت مقدار  CECبیشتری نسبت به
رسهای کلرایت و کائولینایت دارند [ .]9تانگ و همکاران نیز با استفاده از تابع اولیه شعاعی در شبکه های عصبی نشان دادند که این روش
نتایج دقیقتری نسبت به رگرسیون چند متغیره ارائه می کند [ .] 11امینی و همکاران پنج مدل تجربی را با روش شبکه های عصبی برای
تخمین  CECبا هم مقایسه کردند و نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی خروجی بهتری نسبت به سایر روشها دارد [ .]1تحقیقات
مختلفی اهمیت مقدار  pHرا در تخمین  CECنشان دادهاند و این نکته که  pHبه عنوان ثابت کننده روابط بین ترکیبات خاک و CEC
می باشد بدست آمد [ .]7اهداف این تحقیق شامل بدست آوردن مدل تخمین  CECبا استفاده از شبکه های عصبی در خاکهای رسی و
مقایسه دو روش رگرسیون چند متغیره و شبکه های عصبی در پیش بینی  CECخاکها می باشد.
مواد و روشها:

آماده سازی نمونه ها:
جهت نیل به اهداف تعداد  971نمونه خاک رسی از افقهای مختلف خاکرخ های شاهد از منطقه فلوریدای ایاالت متحده
آمریکا انتخاب گردید .برخی خصوصیات خاک از جمله منحنی ذرات خاک [ pH ،]90خاک در آب [ ]1[ CEC ،]10و کربن آلی []97
در نمونه ها اندازه گیری شد.

استفاده از معادالت تجربی در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک:
در این تحقیق از سه معادله تجربی (جدول  )9برای پیش بینی مقدار ظرفیت کاتیون تبادلی استفاده شد.

استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک:
رابطه بین  CECبه عنوان متغیر وابسته و شن ،سیلت ،رس ،ماده آلی و  pHخاک به عنوان متغیر مستقل در تحلیل آماری به
روش رگرسیون چند متغیره خطی بررسی شد.

Cation Exchange Capacity 2
Pedotransfer functions 3

جدول  :9معادالت تجربی برای برآورد میزان ظرفیت تبادل کاتیونی خاکها بر اساس پارامترهای پدوترانسفر
مدل

معادله

منبع

i

)کربن آلی( ) + 𝑎2رس( 𝐶𝐸𝐶 = 𝑎0 + 𝑎1

مانریک و همکاران 1991

ii

)رس()ماده آلی( ) + 𝑎2رس( 𝐶𝐸𝐶 = 𝑎0 + 𝑎1

مک براتنی و همکاران 2002

iii

)𝐻𝑝( ) + 𝑎2کربن آلی( 𝐶𝐸𝐶 = 𝑎0 + 𝑎1

یرما و همکاران  ،1999کروگ و همکاران 2000

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک:
در این پژوهش از شبکه پرسپترون 2چند الیه توسعه یافته با سه الیه نرونی شامل الیههای ورودی ،پنهان و خروجی (شکل )9
استفاده گردید .این شبکه ها در سه الیه یاد شده تشکیل می شوند که به نام شبکه پرسپترون نامیده می شود .هر کدام از این الیه ها
حاوی نرونهای زیادی است که هر نورون به نوبه خود به تم ام نرونهای الیه های دیگر متصل است .نرونهای الیه ورودی جائی است که
پارامترهای ورودی قرار داده می شوند .تعداد نرونهای ورودی و خروجی با تعداد پارامترهای ورودی و خروجی برابر است .تعداد نرونها در
الیه پنهان وابسته به پیچیدگی مدل و خصوصیات پارامترهای خروجی دارد و توسط طراح انتخاب می شوند .شناسایی تعداد نورونها در
الیه پنهان ،مهمترین فرآیند در طراحی شبکه های عصبی بوده و نقش مهمی در عملکرد مدل دارد [.]95
الیه

الیه

الیه

خروجی
اندازه گیری شده

خروجی
پیش بینی شده

شکل  :9نمودار محاسبه شبکه عصبی پرسپترون و نمایش الیه های ورودی ،پنهان و خروجی
در شبکه عصبی مدل پرسپترون (شکل  )9هر نرون الیه ورودی ) (l=9, …, Nبوسیله ارتباطات بهینه شده ) (Wjlکه وزن نامیده می
شود ،به تمام نرونهای در الیه پنهان ) (j=9, …, Nhانتقال می یابد .در نرونهای الیه پنهان متغیرهای ورودی و وزن درهم ضرب شده و
در نهایت جمع می شوند (رابطه :)9
𝑁

𝑖
𝑍𝑗 = ∑𝑙=1
𝑤𝑗𝑙 𝑥𝑙 + 𝑤𝑗0
)(9
واحدهای پنهان شامل متغیرهای وزن داده شده و یک اریب می باشند .اریب ،مقدار ضریب وزنی ساده است که با مقدار ثابت ورودی برابر
یک می شود و نقش اضافه کردن مقدار ثابت به ضریب وزنی را دارد .ورودی ها برای انتقال به الیه پنهان از تابع فعال کننده عبور می
کنند (رابطه .)1

𝑁

𝑖
𝑟𝑗 = 𝑓(∑𝑙=1
) 𝑤𝑗𝑙 𝑥𝑙 + 𝑤𝑗0
)(1
توابع فعالکننده برای برازش رابطه های غیرخطی ورودیها و خروجیها طراحی شدهاند .تابع عمومی مورد استفاده برای این منظور تابع
سیگموئیدی (رابطه  )1زیر میباشد:

)(1

Perceptron 4

2

)𝑧𝑓(𝑧) = tanh(𝑧) = 1 − 1+exp(2

خروجی های انتقالی از واحدهای پنهان از فیلترهای دیگری نیز عبور می کنند (رابطه .)2
𝑁ℎ
𝑁ℎ
𝑖𝑁
𝑣𝑘 = ∑𝑙=1
𝑢𝑘𝑗 𝑟𝑗 + 𝑢𝑘0 = ∑𝑗=1
𝑢𝑘𝑗 𝑓(∑𝑙=1
𝑤𝑗𝑙 𝑥𝑙 + 𝑤𝑗0 ) + 𝑢𝑘0
)(2
خروجی پیش بینی شده بعد از عبور از تابع انتقالی ) (fساخته می شوند )( y = (k =1, …, N0رابطه : )5
𝑁

𝑁

ℎ
𝑖
𝑦𝑘 = 𝐹(𝑣𝑘 ) = 𝐹 [∑𝑗=1
𝑢𝑘𝑗 𝑓(∑𝑙=1
] 𝑤𝑗𝑙 𝑥𝑙 + 𝑤𝑗0 ) + 𝑢𝑘0

)(5

عملیات یاد شده قبل چندین بار تکرار میشوند .ضرایب وزنی ،پارمترهای کنترلی شبکهها بوده و در طول فرآیند یادگیری شبکه تنظیم
میشوند [ 91 ،95و .]91
در استفاده از شبکه های عصبی مسئله بیش تخمینی و کم تخمینی اتفاق می افتد .این مشکل زمانی بوجود می آید که فرآیند
یادگیری برای مدت زمان زیادی تکرار شود و این پدیده زمانی بوجود می آید که شبکه عصبی برای یک دسته از داده ها ،پیچیدگی
زیادی داشته باشد [ .]19برای دوری جستن از بروز چنین مشکلی بورگسون و شارپ [ ]5پیشنهاد کاهش تعداد ضرایب در شبکه کاهش،
کاهش تعداد نرونها در الیه پنهان و مقایسه بهره وری شبکه و تعداد تکرار را دادند.
در روابط شبکه های عصبی برای توابع انتقالی ،متغیر های مستقل و  CECبه ترتیب ورودی و خروجی مدل بودند .تعدادی از داده ها
برای آزمون و واسنجی مدل های شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید .انتخاب و جداسازی داده ها کامال تصادفی بود10 .
درصد از داده ها برای آزمون و  70درصد برای واسنجی مدلها انتخاب شدند.

ارزیابی مدلها:
جهت مقایسه دقت مدلها از دو پارامتر آماری مقایسه مجذور میانگین مربعات خطا (( )RMSEرابطه )1و خطای استاندارد
نسبی (( )RSEرابطه  )7استفاده شد [.]1
1
𝑛

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑃𝑖 )2

()1

1
𝑛

2
𝑛∑ √
) 𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −

()7

𝑒𝑣𝑎𝑂

= 𝐸𝑆𝑅

که  : Piمقدار پیش بینی شده : Oi ،مقدار اندازه گیری شده : Oave ،میانگین مقادیر اندازه گیری شده و  :nتعداد نمونه ها می باشد.
 RMSEنشاندهنده دقت نتایج بوده و هرچه مقدار  RMSEو  RSEبه صفر نزدیکتر باشد ،بیانگر کارایی باالی مدل می باشد .در این
تحقیق ،رگرسیون چندگانه خطی با استفاده از نرم افزار  SPSS 9190و مدل شبکه های عصبی بوسیله نرم افزار MATLAB
 R2013aطراحی و مدل سازی شد.
نتایج:
خالصه تجزیه آماری نمونه های آزمون و واسنجی در جدول  1آورده شده است .نتایج بیانگر پراکندگی زیاد در مقدار رس در نمونههای
رسی از  20تا  11/2درصد بود .مقدار کربن آلی  0/11تا ( 91/11متوسط  )0/21بود .مقدار  CECبا هیچ یک از ترکیبات خاک به تنهایی
رابطهای نشان نداد .مقدار  r1برای معادالت با هر یک از پارامترهای  CECو درصد رس ،سیلت ،شن ،کربن آلی و  pHبه طور مستقل به
ترتیب برابر  0/971 ،0/077 ،0/017 ،0/015و  0/011محاسبه گردید که در سطح احتمال  5درصد غیرمعنیدار بودند .مقدار  rبرای
 CECو پارامترهای یاد شده به ترتیب برابر با  0/22 ، -0/17 ،0/91 ،0/91و  0/11بود که تمامی  rها در سطح احتمال  9درصد معنی
دار بودند.
جدول  :1خصوصیات شیمیایی  971نمونه خاک مختلف
رس

سیلت

شن

کربن آلی

0/1

0/7

0/01

pH
1/2

25/1

91/11

7/1

17/51

0/21

5/17

کمینه

CEC
1/2

20

بیشینه

191/9

11/2

17/5

میانگین

12/79

55/71

95/51

 rمنفی بین  CECو درصد شن نشان میدهد که با افزایش مقدار شن در خاک میزان مکانهای با بار منفی کاهش یافته و مقدار مکان
های تبادلی کاهش مییابد .بهترین معادله برای برآورد  CECبا استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی مبتنی بر گام به گام به صورت
رابطه  7برآورد گردید.
] (شن)×( + 1/75×pH - 0/27کربن آلی)×[ CEC = 7/11 + 7/79
()7
پارامترهای آماری مدل های مورد استفاده در این پژوهش در جدول  1آورده شده است .مقدار همبستگی برای مدل رگرسیون چند
متغیره خطی و شبکه عصبی به ترتیب  0/525و  0/751معنیدار در سطح یک درصد بود .مقدار  RMSEو  RSEبرای مدل شبکه
عصبی در بین سایر مدلها کمترین مقدار را داشت که بیانگر دقت باالی این مدل در برآورد  CECمیباشد.
جدول  : 1مقادیر پارامترهای آماری محاسبه شده برای انواع مدلهای مورد استفاده در پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی
R2
مدل
RSE RMSE
**
0/517 11/792 0/210
i
**
0/175 11/219 0/299
ii
**
0/121 11/171 0/217
iii
**
0/119 19/559 0/525
رگرسیون چند متغیره
**
0/117 91/777 0/751
شبکه عصبی مصنوعی
جدول  2ضرایب پارامترهای مدلهای تجربی مورد استفاده در برآورد  CECخاک را نشان می دهد .ضریب  a0در هر سه مدل غیرمعنی-
دار بود که استفاده از ضرایب تجربی در خاکهای رسی را با محدودیت مواجه میکند .غیرمعنیدار بودن ضریب  a9در مدل  iiنشان می-
دهد که این مدل در خاکهای رسی با مشکل برآورد  CECهمراه است.
جدول  :2مقادیر پیش بینی شده ضرایب مدل های تجربی
a0

مدل
i
ii
iii

ns

90/102
92/121ns
-5/570ns

a1
*

0/155
0/11ns
**7/217

a2
**

1/115
**0/111
**1/711

رابطه بین مقادیر  CECمحاسبه شده از طریق شبکه عصبی مصنوعی و  CECاندازهگیری شده در آزمایشگاه در نمودار  9آورده شده
است .معادله حاکم برابر ]  CEC + 1/251اندازه گیری شده× CEC = 0/711محاسبه شده [ بود که در سطح  9درصد معنیدار می
باشد .کارایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی به صورت معنیداری (سطح احتمال  )%5از سایر مدلهای آزمایش شده در این تحقیق
بیشتر بود .برای استفاده از این معادله در تمامی خاکهای رسی بایستی مقدار کربن آلی را مدنظر داشت .نتایج نشان داد که هر چه تعداد
مشاهدات زیاد باشد ،دقت روشهای حاصل از توابع انتقالی بیشتر خواهد شد .بنابراین با توجه تعداد نمونه ها و دامنه وسیع خصوصیات
نمونه های انتخابی می توان ادعا نمود که مدل شبکه عصبی ایجاد شده می تواند برای برآورد  CECخاک های رسی سایر مناطق نیز بکار
برده شود.
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y = 0.826x + 6.4562

50

 CECمحاسبه شده

100

0
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100

50

0

 CECاندازه گیری شده
شکل  :9رابطه بین ظرفیت کاتیونی اندازهگیری شده و محاسبه شده
نتیجه گیری وجمع بندی:
این تحقیق در مورد بررسی رابطه بین ظرفیت تبادل کاتیونی و پارمترهای انتقالی خاک در جهت یافتن رابطه ای برای پیش بینی ظرفیت
کاتیون تبادلی انجام شده است از چندین مدل تجربی ،رگرسیون چند متغیره و شبکه های عصبی مصنوعی برای مقایسه مقادیر
همبستگی استفاده شد  .در نهایت ،دقت مدل شبکه های عصبی مصنوعی بیشتر از سایر مدل ها برآورد گردید .به دلیل گستردگی نمونه
برداری نتایج از صحت کافی برای برآورد  CECدر خاک های رسی برخوردارند و همچنین مقادیر باالی ورودی در مدل شبکه عصبی
مصنوعی کارایی بهتر این مدل را نسبت به مدل رگسیون چند متغیره نشان می دهد .با استفاده از معادله ارائه شده می توان به سادگی
مقدار  CECخاکهای رسی را با اهداف مختلفی چون آلودگی خاکها و محیط زیست انجام داد.
فهرست عالئم:
 :nsغیرمعنی دار
* :معنی دار در سطح احتمال  5درصد
** :معنی دار در سطح احتمال  9درصد
 : Piمقدار پیش بینی شده،
 : Oiمقدار اندازه گیری شده،
 : Oaveمیانگین مقادیر اندازه گیری شده
 :nتعداد نمونه ها
 :lنرون الیه ورودی )(l=9, …, N
 : Wjlضریب وزنی
 : jنرونهای الیه پنهان )(j=9, …, Nh
 : Nhتعداد الیه های پنهان
 : Niتعداد واحدهای ورودی
 : rjتابع فعال کننده
 : fتابع انتقالی
 RMSE: RMSEaسایر مدلها
 RMSE : RMSEbمدل مورد بحث
 : yخروجی پیش بینی شده )y = (k =1, …, N0
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Cation Exchange capacity estimation in clayey soils by using easily-measured properties
Habib Ramezanzadeh Arvanaghi*1, Moslem Servati2, Abouzar Salehi3 and Hossein Beyrami4

Abstract:
At contaminated soil management, fertility problems and to understand heavy metals relations in soil
known about cation exchange capacity is the determining factor. Todays, industrials development lead to
increasing polluted swages that contain heavy metals and pollutants. Swages movement by surface waters that
cause to spreading pollutants in environment and adsorbing it in around soils. Sorption amount is variable that
depend on soil’s cation exchange capacity (CEC). CEC is one of hard-measuring soil characteristics especially
in clayey soils that consume high time and cost. In this study, we tried to estimate the amount properties of soil
cation exchange capacity from easily-measuring properties like sand, silt, clay and organic carbon and pH using
artificial neural network and multi variant regression techniques. 199 samples were selected from clayey soils
and cation exchange capacity and other properties were measured. The results showed that the artificial neural
network approach with a coefficient of determination 05939** which has the highest fitted to the data and multi
variant regression method and practical models were next in the rankings. Lowest RMSE (=125977) was also
associated with the artificial neural network method.
Keywords: soil pollution, artificial neural network, Cation exchange capacity, Hard-measured properties, easily
measured

