سیشدّویي کٌگزُ علَم خاک ایزاى

فيآٍریّای ًَیي در علَم خاک

استفادُ اس رٍش فزاکاٍشی بزًاهِریشی بیاى صى در بزآٍرد ظزفیت تبادل کاتیًَی خاک
هسلن ثزٍتی ،1علی اصغز جعفزسادُ ،2هزین رحوتی

3

 -1داًشجَی دکتزی گزٍُ علَم خاک داًشگاُ تبزیش
 -2استاد گزٍُ علَم خاک داًشگاُ تبزیش
 -3داًشجَی کارشٌاسی ارشذ گزٍُ علَم خاک داًشگاُ تبزیش

مقدمه

ظشفیت تثادلی کاتیًَی تِػٌَاى یکی اص ٍیظگیّای ؿیویایی خاکً ،قؾ هَثشی دس تؼییي حاصلخیضی ٍ
هذیشیت آلَدگی داؿتِ ٍ ؿاخص خَتی تشای کیفیت ٍ تْشٍُسی خاک هحؼَب هیؿَد (هاًشیک ٍ ّوکاساى
ّ .)1991وچٌیي هیضاى ظشفیت تثادل کاتیًَی یک خاک تِ اجضای آى خاک ٍاتؼتِ اػت (هیشخاًی  .)2005تا
ٍجَد ایٌکِ هیتَاى ظشفیت تثادل کاتیًَی سا تِ سٍؽ هؼتقین اًذاصُگیشی کشدٍ ،لی ایي سٍؽ تَیظُ دس خاک-
ّای آّکی هٌاطق خـک تا ٍاکٌؾ تاصی تؼیاس پش ّضیٌِ ٍ صهاىتش اػت (فشًاًذٍ ٍ ّوکاساى  .)1977تٌاتشایي
تؼییي آى اص طشیق دیگش ٍیظگیّای صٍد یافت هطلَب هیتاؿذ .دس دٍ دِّ گزؿتِ تَاتغ اًتقالی گًَاگًَی دس
تخویي ظشفیت تثادل کاتیًَی خاک تَػؼِ یافتِاًذ (هک تشاتٌی  .)2002تاکٌَى اص آًالیضّای سگشػیَى چٌذ
هتغیشُ ٍ ؿثکِ ػصثی هصٌَػی تشای ایجاد تَاتغ اًتقالی اػتفادُ ؿذُ (ًٍگ ٍ کالػي  ٍ )2005تشای اٍلیي تاس
تَها ( )1989سٍاتط سگشػیًَی هیاى هتغیشّای صٍدیافت خاک ٍ دیشیافت خاک سا تِ دػت آٍسد ٍ آًْا سا تَاتغ
اًتقالی خاک ًاهیذ .تحقیقات صیادی دس هَسد ساتطِ تیي ظشفیت تثادل کاتیًَی ٍ ٍیظگیّای خاک صَست
پزیشفتِ اػت کِ هیتَاى تِ تحقیقات تل ٍ ٍى کیَلي ( ٍ )1995کشیویاى ( )1996اؿاسُ کشد .دس ایي صهیٌِ
تشًاهِسیضی تیاى طًی ػالٍُ تش داسا تَدى قاتلیتّای ػایش هذلّای فشاکاٍؿی هیتَاًذ ساتطِ صشیحی ًیض تیي
هتغیشّای ٍاتؼتِ ٍ هؼتقل تیاى کٌذ کِ اػتفادُ اص ایي سٍؽ دس تشآٍسد ظشفیت تثادل کاتیًَی ًَآٍسی پظٍّؾ
حاضش اػت .ایي سٍؽ ػثاست اص یک تکٌیک جؼتجَی تْیٌِػاصی اػت کِ هثتٌی تش اصَل طًتیک ٍ گضیٌؾ
طثیؼی هیتاؿذ .یک الگَسیتن طًتیکی اجاصُ هیدّذ کِ یک جوؼیت هتـکل اص تؼذاد صیادی افشاد تحت قَائذ
گضیٌؾ هـخص ٍ تؼییي ؿذُای ،تکاهل پیذا ًوایذ ،تِ گًَِای کِ آى جوؼیت تِ حذاکثش تشاصؽ ٍ اصلحیت ًائل
گشدد ،تِ ػثاست دیگش تاتغ ّضیٌِ سا کویٌِ ػاصد (هحوذی ّ .)1388وچٌیي تشًاهِسیضی تیاى طى ػالٍُ تش تَاًایی
اػتخشاج ساتطِی تیي هتغیّشّای ٍسٍدی ٍ خشٍجی تِ طَس خَدکاس ٍ َّؿوٌذ ،هتغیّشّایی کِ دس هذل تیـتشیي
تأثیش سا داسًذ اًتخاب هیکٌذ .تٌاتشایي اػتفادُ اص ایي الگَسیتن هیتَاًذ دس ایجاد تَاتغ اًتقالی تشای تشآٍسد ظشفیت
تثادل کاتیًَی هَثش تاؿذّ .ذف اص ایي هطالؼِ تشآٍسد ظشفیت تثادل کاتیًَی تِ ػٌَاى یک ٍیظگی دیشیافت ٍ
اػاػی دس تْیِ ًقـِ حاصلخیضی خاک اص سٍی هتغیشّای صٍدیافت ٍ تشآٍسد تاثیش ًؼثی ّش یک اص پاساهتشّای
هَثش دس هیضاى ظشفیت تثادل کاتیًَی دس هٌطقِ هطالؼاتی هیتاؿذ.
هَاد ٍ رٍشّا

تشای اًجام ایي تحقیق تش اػاع ًوًَِتشداسی تصادفی طثقِتٌذی ؿذًُ 119 ،وًَِ ػطحی خاک اص  26فاهیلی
تا تَجِ تِ ٍػؼت ّش کذام اص خاکّا ،اص هٌطقِ خَاجِ ٍاقغ دس اػتاى آرستایجاىؿشقی تا هختصات جغشافیایی ها
تیي ً 38ْ 7َ 30تا ً 38ْ 11َ 30ػشض ؿوالی ٍ ً 46ْ 37َ 30تا ً 46ْ 44َ 30طَل ؿشقی ،تشداؿتِ ؿذ .ػپغ تا
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تَجِ تِ گچی تَدى ًوًَِّای خاک اص سٍؽ ػایق ٍ ّوکاساى ( )1981تشای اًذاصُگیشی ظشفیت تثادل کاتیًَی
اػتفادُ گشدیذ .ػایش پاساهتشّا ًیض ؿاهل  ،pHگچ ،آّک ،کشتيآلی ،سع ،ؿي ،ػیلت ٍ رسات دسؿتتش اص ؿي
تَدُ کِ تا اػتفادُ اص سٍؽّای اػتاًذاسد اًذاصُگیشی ؿذًذ (تیًام  .)1992دس تشاصؽ تَاتغ اًتقالی حاصل اص
تشًاهِسیضی تیاى طى اص هتغیشّای رکش ؿذُ تِ ػٌَاى ٍسٍدی هذل ٍ ظشفیت تثادل کاتیًَی تِ ػٌَاى تٌْا
خشٍجی هذل دس ًظش گشفتِ ؿذ.
ًتایج ٍ بحث

تشای هذلػاصی تش اػااع تشًاهاِسیاضی تیااى طًای کاذ

4.0

 GeneXproToolsاػاتفادُ گشدیاذ 80 .دسصاذ

اص دادُّا تشای آهَصؽ ٍ  20دسصاذ ًیاض تاِ هٌظاَس تؼات اًتخااب گشدیاذ .جْات تشسػای تیـاتش ػاالٍُ تاش
چْااس ػولگااش اصالی  ،F1حااالتی ًیااض تاش اػاااع هقاادیش پاایؾفااشض تشًاهاِ  F2هطاااتق تاا جااذٍل  1لحااا
گشدیذُاػات .تٌظیواات ػواَهی ٍ ػَاهال طًتیکای هاَسد اػاتفادُ ًیاض دس اجاشای هاذل تشًاهاِ تیااى طى دس
جذٍل  2اسائِ ؿذُ اػت.

جذٍل ً -1امگذاری تزکیبات ٍ عولگزّای هَرد استفادُ در اجزای
ًامگزاسی تشکیة ّا

تشکیة پاساهتشّای ٍسٍدی

ػولگشّای سیاضی

I F1

I

F1

I F2

I

F2

هذل GEP

} F1={+, -, * , /
}F2={+, -, * , / , x2, x3, x1/3, exp, ln, x1/2, sinx, cosx ,arctg x
})I ={%Si, %Sa , %C ,%OC , %Gyp, >2mm, pH, %CCE

هذل GEP

جذٍل  -2تٌظیوات عوَهی ٍ عَاهل صًتیکی هَرد استفادُ در اجزای
هقادیش
ػَاهل طًتیک
هقادیش
تٌظیوات ػوَهی
0/044
ػشػت جْؾ
30
تؼذاد کشٍهَصٍمّا
0/1
ػشػت ٍاسًٍگی
8
اًذاصُ ػش
0/3
ػشػت تالقی تا یک ًقطِ
3
تؼذاد طىّا
0/3
ػشػت تالقی تا دٍ ًقطِ
1000
تؼذاد تَلیذ جوؼیت
0/3
ػشػت تالقی طى
جوغ
ػولگش سیاضی تیي طىّا
RMSE
0/1
ػشػت جاتجایی
ًَع خطا

تیي دٍ تشکیاة هاَسد اػاتفادُ دس اجاشای سٍؽ تشًاهاِسیاضی تیااى طى تشکیاة  IF2تاِ دلیال

داؿاتي MAE

کوتش ًؼثت تِ تشکیاة دیگاش تاِ اصای  ٍ R2ضاشیة ( NSضاشیة ًاؾ-ػااتکلی)) تقشیثاا یکؼااى ،ػولکاشد
تْتشی داؿتِ اػت .جذٍل  3هَیذ ایي هطلة اػت.
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جذٍل ً-3تایج رٍش هَرد استفادُ در تخویي

CEC

NS

MAE

R2

تشکیة هَسد اػتفادُ

0/70
0/70

0/40
0/09

0/66
0/7

IF1
IF2

ساتطااِ ] [1تْتااشیي هااذل گااضیٌؾ ؿااذُ تااشای تخواایي ظشفیاات تثااادل کاااتیًَی تااا اػااتفادُ اص تشکیااة IF2

هاایتاؿااذّ .وچٌاایي ایااي ساتطااِ ًـاااى هاایدّااذ کااِ پاساهتشّااای تافاات (سع ،ػاایلت ٍ ؿااي) ٍ کااشتيآلاای
تیـتشیي تاثیش سا دس هیضاى ظشفیت تثاادل کااتیًَی خااکّاای هطالؼااتی داؿاتِ ٍ تشًاهاِ جْات تاشآٍسد ایاي
خصَص ایت ،تٌْااا اص ایااي پاساهتشّااا اػااتفادُ ًوااَدُاػاات .ساتطااِ سگشػاایًَی تاایي ظشفیاات تثااادل کاااتیًَی
تشآٍسد ؿذُ ٍ ظشفیات تثاادل کااتیًَی اًاذاصُگیاشی ؿاذُ دس هٌطقاِ هطالؼااتی دس ؿاکل ً 1ـااى دادُ ؿاذُ
اػت .ضشیة سگشػایَى 0/7 ،تاَدُ ٍ آصهاَى ً Fـااىدٌّاذُ هؼٌایداس تاَدى آى دس ػاط احتواال  5دسصاذ
اػت.
] 1[1

شکل ً-1وَدار ًتایج هذلساسی بزًاهِریشی بیاى صى در هقایسِ با هقادیز هشاّذاتی بزای بْتزیي
تزکیب
هٌابع

هحوذی ج .1388 ،پذٍهتشی-هحاػثات ًشم ،جلذ دٍاصدّن ،اًتـاسات پلک.
هٌْاج م ب .1384 ،هثاًی ؿثکِّای ػصثی(َّؽ هحاػثاتی) ،چاج ػَم ،اًتـاسات داًـگاُ صٌؼتی اهیشکثیش.
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