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في آٍري ّاي ًَیي در علَم خاک

بررسی زهیيآهاري تغییرات هکاًی ّذایت الکتریکی در هٌطقِ خذاآفریي
هْال رزهجَ ،1هسلن ثرٍتی ،2حسیي بیراهی
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 -1داًطجَي کارضٌاسی ارضذ گرٍُ علَم خاک داًطگاُ تبریس
 -2داًطجَي دکتري گرٍُ علَم خاک داًطگاُ تبریس
 -3داًطجَي دکتري گرٍُ علَم خاک داًطگاُ تبریس

مقدمه

تَصیغ هکاًی ٍیظگیّای خاک اص دیش تاص هَسد تَخِ تَدُ ٍ ؿٌاػایی ساُکاسّای هؤثش دس افضایؾ کاسائی اصالح خاک-
ّای ؿَس ٍ خلَگیشی اص ؿَس ؿذى آبّای صیشصهیٌی اص خولِ هْوتشیي اقذاهات دس ساػتای کـاٍسصی پایذاس هیتاؿذ.
ّوچٌیي اص فشآیٌذّایی کِ دس هٌاطق خـک ٍ ًیوِ خـک تِ ؿذت ػولیات صساػی سا تحت تأثیش قشاس هیدّذ ،ؿَس
ؿذى ٍ تدوغ اهالح دس ػطح خاک اػت .سٍؽّای صهیيآهاسی تِ دلیل دس ًظش گشفتي ّوثؼتگی هکاًی دادُّا اص
اّویت فشاٍاًی دس تشسػیّای هشتَط تِ پشاکٌؾ دادُّای صهیٌی تشخَسداس ّؼتٌذ ٍ تخویي تْتشی اص ّذایت الکتشیکی
خاک تذػت هیدٌّذ (هحوذی  .)1379تکٌیک صهیيآهاس تشای هـخص کشدى تغییشات هٌظن دس اخضای هَاد طثیؼی
ًظیش خاک اػت .پاساهتشّای کوی خاک دس ػطَح کَچک تؼیاس ؿثیِتش اص هکاىّای دٍس اص ّن ّؼتٌذ .ایي ٍاقؼیت دس
تشػین ًقـِّای تضسگ هقیاع ٍ کَچک هقیاع خاک ٍ اسصؽگزاسی پاساهتشّا تأکیذ ؿذُ اػت .تکیٌکّای دسٍىیاتی
صهیيآهاسی ّوثؼتگی هکاًی ًقاط ًوًَِتشداسی ؿذُ سا هذ ًظش قشاس دادُ ٍ تخویي سا تش اػاع هَقؼیت هکاًی ًقاط
ًوًَِتشداسی ًـذُ اًدام هیدّذ (ایَتی ٍ خشهالی .)1387 ،داهٌِ تأثیش ٍیظگیّای هختلف خاک ،تاتؼی اص هقیاع هَسد
هطالؼِ ٍ فاصلِ ًوًَِتشداسی ٍ ؿکل اساضی هیتاؿذ .تذیْی اػت کِ داهٌِ تأثیش تضسگتش داللت تش ػاختاس هکاًی
گؼتشدُ تش ٍ دس حقیقت پیَػتگی هکاًی تیـتش دس هقادیش هتغیش هَسد ًظش داسدّ .ش چِ داهٌِ تأثیش گؼتشدُتش تاؿذ تِ
تؼذاد ًوًَِ کوتشی خْت تؼییي ًقاط ًوًَِتشداسی ًـذُ ًیاص اػت (حؼٌیپاک  .)1377کاهثشدال ٍ ّوکاساى ()1994
گضاسؽ کشدًذ کِ ٍاتؼتگی هکاًی قَی تِ ٍػیلِ تغییشات راتی ٍیظگیّای خاک هثل تافت خاک ٍ ًَع کاًیّای خاک
کٌتشل هیگشدد ٍلی ٍاتؼتگی هکاًی ضؼیفتش هوکي اػت تِ ٍػیلِ تغییشات غیشراتی ٍ هذیشیتی هاًٌذ کاستشد کَد ٍ
ؿخن کٌتشل ؿَد .اص ایي سٍتِ طَس کلی هیتَاى گفت تفاٍت دس تغییشپزیشی خصَصیات خاک ٍ ػولکشد گیاُ تحت
تأثیش فشآیٌذّای خاکػاصی ٍ هذیشیتی اساضی دس ّش هٌطقِ هیتاؿذ .اص ػَی دیگش ّوثؼتگی هکاًی تِ ؿذت تحت
تأثیش هقیاع دس ّش تحقیق اػت .احوذ ( )2005اص سٍؽّای هختلف خْت تؼییي ّذایت الکتشیکی خاک هاًٌذ دادُّای
ػٌدؾ اص دٍس ،دادُّای هضسػِ ،ػیؼتن اطالػات خغشافیایی ٍ تکٌیک هذلػاصی هکاًی اػتفادُ کشدًذ ٍ تا هقایؼِ
سٍؽّای هختلف صهیيآهاس ،هذل کشیدیٌک تؼذیل یافتِ سا تِ ػٌَاى تْتشیي هذل خْت تخویي ّذایت الکتشیکی
خاک پیـٌْاد دادًذّ .ذف اص ایي تحقیق تشسػی تغییشات هکاًی ّذایت الکتشیکی خاک ،تؼییي تْتشیي هذل صهیيآهاسی
ٍ تْیِ ًقـِ پشاکٌؾ هشتَطِ هیتاؿذ.
هَاد ٍ رٍشّا

هٌطقِ خذافشیي دس ؿموال ؿمشا اػمتاى آرستایدماىؿمشقی تمیي  675500هتمش تما  692500هتمش طمَل ٍ 4332500
هتش تا  4349000هتش ػمش

دس 250کیلمَهتشی تثشیمض ٍاقمغ ؿمذُ اػمت .هؼمذل ػمالیاًِ تاسًمذگی ٍ دسخمِ حمشاست

دس ایمي هٌطقممِ تممِ تشتیممة  281هیلممیهتممش ٍ  15/7دسخممِ ػمماًتیگشاد تممَدُ ،سطیممن حشاستممی هٌطقممِ تشهیممک ٍ سطیممن
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سطَتتی هٌطقِ صسیک هیتاؿذ .خْت ًیمل تمِ اّمذاف ً 251وًَمِ خماک اص هٌطقمِ تمِ صمَست ؿمثکِتٌمذی همٌظن
تمما فَاصممل  250هتممش تشداؿممتِ ؿممذ ٍ ّممذایت الکتشیکممی آى دس گممل اؿممثاع تمما سٍؽ اػممتاًذاسد اًممذاصُگیممشی ؿممذ.
ػپغ تَػیِ ًشمافمضاس ً GS+ؼمخِ ً ،5/1قـمِ تغییمشات هکماًی ؿمَسی تْیمِ گشدیمذ .کٌتمشل اسصیماتی اػتثماس همذل
ٍ تشآٍسدّمما تمما هحاػممثِ آهمماسُای هیمماًگیي هطلممق اؿممتثاّات ( )Mean Absolute Error( MAEساتطممِ ،)1
هیمماًگیي اسیثممی اؿممتثاّات Bias Error( MBE

( )Meanساتطممِ  ٍ )2هدممزٍس هیمماًگیي هشتؼممات اؿممتثاّات

( )Root Mean Square Error( RMSEساتطِ  )3اًدام ؿذ.
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دس ایي فشهَل  nتؼذاد ًوًَِّا ٍ ) Zi(xهقذاس تشآٍسد ؿذُ دس ًقطِ  Z(x) ٍ iهقذاس هـاّذُای دس ًقطِ  iهیتاؿذ.
ًتایج ٍ بحث

ًتایح هشتَط تِ آصهَى کلَهَگشاف-اػویشًَف ًـاى داد کِ دادُّای هشتَط تِ ّذایت الکتشیکی خاک ًشهال تَدُ صیشا
تَصیغ ًشهال دادُّا تش اػاع داؿتي ضشیة تیـتش اص  0/05اػت .الصم تِ رکش اػت کِ ضشیة آصهَى  0/85هیتاؿذ.
ًتایح (خذٍل ً )2 ٍ1ـاى هیدّذ کِ قاتلیت ّذایت الکتشیکی تِ دلیل ایٌکِ ًؼثت ّوثؼتگی ( )49/83دس داهٌِ  25تا
 75دسصذ تَدُ ،داسای ػاختاس هکاًی هتَػط اػت کِ ٍاتؼتِ تِ ػَاهل غیشراتی ٍ هذیشیتی اػتّ .وچٌیي هیاًگیي کن
قذس هطلق خطا ( )0/33هؤیذ ًضدیک تَدى هقادیش هحاػثِ ؿذُ تَػط هذل ٍ هقادیش ٍاقؼی اػت ٍ هذل خطای کوتشی
داسد .ؿاخص هیاًگیي اًحشاف خطا اص طشیق تفاٍت تیي هقادیش هـاّذاتی ٍ هحاػثاتی تِ صَست خثشی ()-0/05
هحاػثِ گشدیذ کِ ایي ؿاخص ًـاىدٌّذُ کنتشآٍسدی ًؼثی هذل هیتاؿذ .پاییي تَدى هقادیش هدزٍس هیاًگیي هشتؼات
خطا (ً )0/44یض تیاًگش دقت قاتل قثَل دسٍىیاتی هیتاؿذ .الکؼاًذسا ٍ تالَک (ً )1999یض چٌیي ًتیدِای سا دس هطالؼات
خَد گضاسؽ ًوَدًذ.
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جذٍل  -1پاراهترّاي ًینتغییرًواي قابلیت ّذایت الکتریکی

ٍیظگی
قاتلیت ّذایت
الکتشیکی

هذل تشاصؽ
یافتِ

اثش قطؼِای

ػقف

داهٌِ تأثیش
(هتش)

ًؼثت اثش
قطؼِای تِ ػقف

ضشیة
ّوثؼتگی

هدوَع هشتؼات
تاقیواًذُ

ًوایی

0/16

0/31

31100

49/83

0/88

0/00034

جذٍل  -2دقت رٍش کریجیٌگ براي تخویي هطاّذات
ٍیظگی
قاتلیت ّذایت الکتشیکی

MAE

MBE

RMSE

0/33

-0/05

0/44

تشای اخشای سٍؽ کشیدیٌگ ًیاص تِ تْیِ ًینتغییشًوا تَدُ کِ ًتیدِ آى دس ؿکل  1اسائِ ؿذُ اػتً .تایح ًـاى داد کِ
هذل ًوایی ٍ ؿؼاع تأثیش هذل ًوایی تشاصؽ دادُ ؿذُ تا ضشیة ّوثؼتگی  ، 0/88حذٍد  31100هتش اػت .اثش قطؼِای
 ٍ 0/16آػتاًِ  0/31هتش هٌاػة تـخیص دادُ ؿذ.

ضکل  -1هذل ًینتغییرًواي قابلیت ّذایت الکتریکی

ضکل  2وقطٍ پزاکىص َدایت الکتزیکی را در مىطقٍ وطان میدَد .در ایه وقطٍ مىاطق بىفص  2- 0ي سبش
 4-2در کالس غیز ضًر ،آبی وسبتاً ضًر  ،8-4واروجی ضًر  8-61ي سیتًوی کامالً ضًر  <61دسیسیمىس بز
متز َستىد.
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 ًقطِ پراکٌص ّذایت الکتریکی-2 ضکل
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