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ارائۀ یک الگوریتم برای پیشبینی روزانۀ تنش پیشتراکم خاک
(مطالعۀ موردی در شهرستان شهرکرد)
زهرا ساعدی ،1مجتبی نادری بلداجی *2و بهرام حسینزاده سامانی

3

 2 ،1و  -3بهترتیب :دانشآموختهه کارشناسه ارشهم مدنمسه میانییاسهیوا کزهاور ؛ دانزهیار؛ و اسهتاداار گهرو مدنمسه میانیه
بیوسیستم ،دانزیم کزاور  ،دانزگا شدرکرد ،شدرکرد ،ااراا
تاراخ دراافت96/2/17 :؛ تاراخ پذارش96/8/29 :

چکیده
برای مدیریت تردد و فشردگی خاک در مزرعه نیاز است تنش وارد شده به خاک در اثر عبور تایر ماشین تا سطحیی کمتطر از
ظرفیت باربری خاک (تنش پیشتراکم )σpc ،کنترل شود تا تردد ماشین باعث افزایش تراکم نگردد .تنش پیشتطراکم تطاب ی
است در درجۀ اول از رطوبت خطاک و در درجطۀ دوم از بافطت خطاک .فطدص ا طزی از ایطن محا طه ،توسط ۀ یط

ا گطوریتم

تجربی -تیزیزی برای پیشبینی روزانۀ تنش پیشتراکم خاک در مزرعهای در دانشگاه شطررکرد اسطت .تیزیط فطای ممطاری
نشان میدفد که با استفاده از متغیرفای فواشناسی فر سال شام دادهفای بارش فمان روز و روز قب  ،دما ،تابش و سطرعت
باد میتوان تغییرات رطوبت خاک را بهخوبی پیشبینی کرد ( R2 = 0/85و  .(RMSE= 3/3 %برای ت یین ارتباط بین رطوبطت
خاک و تنش پیشتراکم ،نمونهفای خاک در سه سحح چگا ی ظافری  1/22 ،1/15و  1/3مگاگرم بر متر مک ب و چرار سحح
رطوبتی  20 ،15 ،10و  25در د وزنی در مزمایشگاه تریه و روی منرا مزمون فشار گام به گام ت میوری میصور اجطرا شطد.
تنش پیشتراکم از نقحۀ بیشینۀ انینای منینی گاریتم تنش -نسبت پوکی با تیزی تابع گمپرتز تخمین زده شد .با اسطتفاده
از مدل تیزیزی ایزبانا و ویتنی و با ارتباط تجربی بین شاخص مخروط و تنش پیشتراکم ،پیشبینی تنش پیشتطراکم از یط
بافت خاک به کزیۀ بافتفا ت میم داده شد .نتایج بررسیفا نشان میدفد که این مدل تیزیزی اثر رطوبطت را در تغییطر تطنش
پیشتراکم بهخوبی بیان میکند .ا گوریتم طراحی شده در این محا ه میتواند در مدیریت و تردد ماشطین و ت یطین روزفطای
ترددپذیر فر سال زراعی استفاده شود.

واژههای کلیدی
تراکم خاک ،تردد ماشین ،روز ترددپذیر ،رطوبت خاک ،ظرفیت باربری خاک

ظهاهر

مقدمه

خهاک خواههم شهم (Hemmat & Adamchuk,

فزردگ خاک ای ا مزهیت دهم در کزهاور

) .2008در طبیعت معموال خاکها بر اثر و نزهاا ،بارهها

ممرا است که منجر به کاهش تولیم محصهو و خسهار

خارد (حاصل ا تردد ماشهینهها) ،و اها بارهها داخله

است محیط

م شهود ).(Hamza & Anderson, 2005

(حاصل ا نیروها میش آب خاک) دلهار کهاهش حجهم

برابر تعراف انجمن علوم خاک آمرایها ) ،)SSSAفزهردگ

م شونم .اگر اان کاهش حجم به دلیل کاهش حفهر هها

خاک فراانم است که ط آا دانههها خهاک بها ف ها

هوا در خاک باشم ،در اان حالت فراانم تهراکم (فزهردگ )

خال کمتر و با فاصلههها نیداه تهر کنهار ایهماگر قهرار

اتفاق م افتم .عامهل اصهل در فزهردگ خهاک ،نیروهها

م گیرنم که سرانجام باعث خهرو ههوا و افهیااش لگهال

مختلف است که به سطح خاک غیراشباع وارد مه شهونم.

*

http://doi: 10.22092/erams.2017.110250.1192

نگارنم مسئو naderi.mojtaba@sku.ac.ir :
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ا عمم دالال بهودود آمما تراکم خاک ،تردد ماشینهها
سنگین کزاور

در سطح میرعه و حرکت ادوات همچوا

خارد بهکار گرفته م شود .در واقه  ،تهنش پهیشتهراکم
بیانگر سطح ا تنش مؤثر است کهه قهبتچ لهه بههصهور

گاوآهن برگرداادار در خاک است که در صهور نامناسهب

داخل و اا بارها خارد به خاک وارد شم اسهت اها بهه

بودا شرااط خهاک مودهب ااجهاد کفهه شهخم 1مه شهود

نوع بیانگر گذشت تنش 5در ههر نقطهه ا خهاک اسهت و

) .(Koolen, 1982نتااج تحقیقا نزاا م دهم که تهراکم

بهعنواا تنش تسلیم خاک تحت بارگذار فزهار تفسهیر

خاک منجر به کاهش عملیرد ،کهاهش کیفیهت محصهو ،

م شود .اان شاخص بهر خهواف فییایه و میهانیی کهه

افههیااش فرسههااش ادوا  ،افههیااش تههواا مههورد نیهها بههرا

بهطور سنت در ار ااب سیسهتمهها تهردد و خهاکور

خاکور  ،افهیااش آبدو خهاک ،شهتاب بخزهیما بهه

استفاد م شود برتر دارد ارا در برنامهراهی و ار اهاب

آلههودگ آبههها سههطح بهههواسههط مههواد شههیمیاا

سیستمها خاکور

بهههکههار رفتههه م شههود؛ تههراکم خههاک همچنههین اسههتفادۀ

قابل استفاد است ).(Naderi-Boldaji et al., 2017

غیر کارآمم ا آب و مواد غذاا را در پ دارد کهه ناشه ا
هیز ضهعیف خهاک و محهمودات توسهع رازهه اسهت

و تردد در میرعه بههطهور مسهتقیم

تههنش پههیشتههراکم ب هه شههم تحههت تههأثیر پتانسههیل
ماتراه

و بافهت خهاک اسهت ;(Horn & Fleige, 2003

) .(Arvidsson & Keller, 2004مهان کهه تهراکم خهاک

Mosaddeghi et al., 2003; Arvidsson & Keller,

بههمراتهب

). 2004; Saffih-Hdadi et al., 2009; Gut et al., 2015

افیااش م اابم .ا اانرو کنتر تراکم خاک اران ا دمله

پتانسیل ماترا

بیانگر فزهار دهذب آب بهین ترا خهاک

موارد بسیار مدم در ممارات تردد ماشهینهها کزهاور

است که اساسا با مقمار رطوبت خاک ،وله بسهته بهه نهوع

بهشمار م آام.

خاک ،با لگال ظاهر نیی تغییر مه کنهم .ا ااهن لحها

اران 2افیااش اابم ،بهواهه هیانهه خهاکور

ممارات تهردد ماشهین در میرعهه بهرا دلهوگیر ا

استحیام خاک (تنش پیشتراکم) ارتبها قهو بها مقهمار

افیااش تراکم خاک نیا به تعیین رو هها تهرددپهذار 3آا

رطوبت خاک دارد ) .(Vero et al., 2014در ممارات تهردد

میرعه برا ماشین مورد استفاد دارد .رو تهرددپهذار بهه

ماشین ،اطتعا تغییر در شرااط استحیام خاک به شهیل

رو

اطتق م شود که در آا اسهتحیام خهاک در حهم

رو انه 6ضرور است تا بتواا بر اساس وضهعیت اسهتحیام

باشم که عتو بر تأمین نیرو کزش تردد ماشین ،با عبور

خههاک در هههر رو  ،شههرااط تههرددپههذار خههاک را ددههت

ماشین رو خاک مودب ا بین بهردا سهاختماا خهاک و

دلههوگیر ا افههیااش تههراکم خههاک اههران در اثههر تههردد

افههیااش تههراکم خههاک اههران نزههود & (Campbell

ماشین با مزخصا معلهوم بررسه

کهرد & (Campbell

) .O'Sullivan, 1991; Gut et al., 2015ایههه ا

) O'Sullivan, 1991برنامهرای هها ماشهین ههر میرعهه

متماو تران مزخصههها تعیهین اسهتحیام خهاک تهنش

قبل ا فصل راع با پیشبین رو ها ترددپذار ،ظرفیت

پیشتراکم 4است .تنش پیشتراکم حماکثر تنزه تعراهف

ماشهین کههاف را ددههت دلهوگیر ا تههاخیر در عملیهها

شم است که خاک م توانم تحمل کنم ب آنیه فزهردگ

فههراهم مهه آورد .بههرا ااههن من ههور نیهها بههه توسههعه

آا افهیااش اابهم (Casagrande, 1936; Lebert & Horn,

مههم ههها پههیشبینهه رو انههه رطوبههت خههاک ددههت

) .1991اان تنش معیار ا مقاومت خاک است کهه بهرا

پیشبین تنش پیشتراکم خهاک در عمه خهاک راعه

پاامار نگهداشتن ساختماا خاک در برابر نیروها داخل و

است ).(Gut et al., 2015

2- Subsoil
4- Precompression Stress

1- Plow Pan
3- Trafficable Days

6- Daily-Base

5- Stress History
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ارائۀ ی

تا کنوا در خصوف توسع مم ها پیشبین رو ان
اسهتحیام خهاک ددهت مهمارات تهردد ماشهین مطالعهها

ا گوریتم برای پیشبینی روزانۀ...

سا به انما گیر پتانسیل ماترا
دو نهههوع ن هههام خهههاکور

در ا

نهوع خهاک بها

گهههاوآهن برگهههرداادار و

پرداختنم؛ آندا همچنین تنش پیشتهراکم را

متنهوع شهم اسهت .ار ) (Earl, 1997در شهش میرعه

ب خاکور

نمونه در اروپا با خاکها مختلف ،با اسهتفاد ا داد هها

در عم  30سانت متر (مر بین خاک رواهین و اهران)

ماهان هواشناس در پانید سها گذشهته و بها اسهتفاد ا

انما گرفتنم .نتااج تجرب اان تحقی نزاا داد کهه بهین

ارتبا مییاا اسهتحیام خهاک بها کهاهش رطوبهت خهاک،

تنش پیشتراکم و پتانسیل ماترا

تعههماد رو کارپههذار 1و ترددپههذار میرعههه را تعیههین کههرد.

ودود دارد که تابع ا ن هام خهاکور

بمان من ور ا شاخص مخرو  2بهعنواا معیهار اسهتحیام

محققههاا همچنههین مزههخص کردنههم کههه در مههیارع مههورد

خاک استفاد شم .نتااج بررس ها نزاا داد است که بهین

مطالعه برا تاارها سهنگینتهر ا  5تهن تعهماد رو هها

شههاخص مخههرو و میههیاا رطوبههت خههاک در عم ه

20

سانت متر رابطها قو ودود دارد که بهرا توسهع مهم

نیهی هسهت .ااهن

ترددپذار بسیار محمود م شود که اان کار م توانم منجهر
به تاخیر در عملیا ها کزاور

پیشبینه تعهماد رو کارپهذار و ترددپهذار قابهل اسهتفاد
خواهم بود.

روابط قهو لگهاراتم

شود.

مم ها توسعه داد شم تهاکنوا بهرا پهیشبینه
رطوبت خاک اغلب بر پاا مم ها فییای آب خاک بود

آروامسوا و همیهاراا ) (Arvidsson et al., 2003در

است که در آا ادیا ورود و خرو رطوبهت خهاک شهامل

مطالعههها بهها اسههتفاد ا داد ههها  25سههال هواشناسه ،

بارش ،هیز  ،تبخیر و تعرق و روانهاب تحلیهل و رطوبهت

تغییرا رطوبت خاک را در دورۀ رشهم گیها لغنهمر قنهم

رو انه پیشبین م شود .همچنین بهرا تعیهین رو هها

حساسهیت

برا توسع مم رطوبت خهاک و شهبیهسها
خاک را به تراکم بررس کردنم .برا شبیهسها
خاک با داد هها آب و ههواا  ،ا اه

مهم اه

رطوبهت
بعهم

ترددپذار ،اغلب مطالعا به شیل تجرب اها بها اسهتفاد ا
خرود هها مهم هها فییایه رطوبهت خهاک گهیارش
شم انم .بهرغم میاهت مهم هها فییایه در پهیشبینه

دانههامیی اسههتفاد شههم کههه در آا دراههاا آب بهها قههانوا

رطوبت خاک ،تعیین پارامترها اان مم ها بها روشهها

دارس و درااا گرما با معادل فوراه بیهاا شهم اسهت .بها

آ ماازگاه کار هیانهبر خواهم بود.
در سا هها اخیهر ،شهبیههها عصهب مصهنوع در

در ن ر گرفتن تنش پهیشتهراکم بههعنهواا معیهار کنتهر

مینهها مختلف استفاد شم است ا دمله در حفاظت

تههراکم خههاک ،میههیاا مقاومههت و اسههتحیام خههاک در
رطوبتها مختلف تخمین د شم .با توده بهه اطتعها

ا محیط است ،طیفسنج  ،باد ،تخمین بهارش و روانهاب

بهدست آمم  ،فزار بهاد تهاار و فزهار مجها اعمهال بهرا

در مقیاسها مختلف مان  ،پیشبین دما سطح دراها،

ادرا عملیا کزاور

ددت دلهوگیر ا تهراکم خهاک

اران و تردد ماشین در رطوبتها مختلف خاک محاسبه
شم.

آنالیی پارامترها هواشناس  ،پیشبین ارتفاع مو  ،تیمیل
سر ها

مان عناصهر هواشناسه  ،و پهیشبینه دمها

حهماقل ;.(Plamen et al., 1999; Linker et al., 2005

در دمامتران مطالعه ،گهو

و همیهاراا (Gut et al.,

) 2015بههرا تعیههین تعههماد رو ههها ترددپههذار خههاک و

& Gosav et al., 2008; Hall et al., 1998; Vogt

).Sacher, 2001

همچنین تعیین ظرفیت بهاربر خهاک (حهماکثر بهار رو
محور ماشین برا تاارها با مزخصها معلهوم) در طهو

بهعنواا ا
ا

2- Cone Index

راهیار ،تعیین رو ها ترددپذار خاک در

منطق راع با پیشبین رطوبت خاک بها اسهتفاد ا
1- Workable Day
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متغیرها هواشناس و تخمین استحیام خهاک ا رطوبهت

سهها ههها قبههل و مههم شههبیهههها عصههب مصههنوع  ،و

بههها اسهههتفاد ا روابهههط تجربههه مههه توانهههم روایهههرد

 -3تعیههین ارتبهها بههین رطوبههت و تههنش پههیشتههراکم بهها

مم پیشبین رو انه اسهتحیام

ساد تر برا توسع ا

انما گیر ها آ ماازگاه و مم ها تحلیل .

خاک باشم .در اان خصهوف نیها اسهت تها بها اسهتفاد ا
داد ها هواشناسه ههر منطقهه و همچنهین خصوصهیا

مواد و روشها

فییای و بافت خاک ممل برا پیشبین رو ان استحیام

شیل  1رونمنما (الگهوراتم) مهم پهیشبینه رو انه

خاک توسعه داد شود تا بتواا با ار ااب وضعیت استحیام

تنش پیشتراکم خاک را نزاا م دهم .در گهام او  ،بها در

به شیل رو انه و با تغییر پارامترها ماشین ،میهیاا خطهر

ن ر گرفتن متغیرها آب و هواا (بهارش ،دمها ،تهابش ،و

فزردگ خاک بهواسطه تردد ماشین را پیشبین کرد .تا

سرعت باد) بهعنواا ورود  ،پیشبین رطوبت خاک بهرا

کنوا گیارش مبن بر امیاا پیشبین رطوبهت خهاک ا

 48رو ا سا

داد ههها هواشناس ه بهها اسههتفاد ا شههبیهههها عصههب

انما گیر شم) با استفاد ا شبیهها عصهب بررسه و

راعه ( 94-95کهه در آا رطوبهت خهاک

مصنوع ارائه نزم است که در اان مطالعهه ااهن موضهوع

تأثیر نسب ههر اه

مم ن ر قرار گرفته است.

(رطوبت خاک) تحلیل شم .در گام دوم ،امیاا پهیشبینه

در ااراا و بهواهه در اسهتاا لدارمحها و بختیهار ،

ا ااهن متغیرهها بهر خروده شهبیه

متغیرها آب و هواا مؤثر در پیشبینه رطوبهت خهاک

ددت کاهش خطر فزردگ خاک بهواسط تهردد ماشهین،

شامل بارش ،دمها ،تهابش و سهرعت و ش بهاد ا داد هها

تا کنوا روایرد تعیین رو ها ترددپهذار خهاک بها معیهار

سها هها قبهل هواشناسه بها اسهتفاد ا شهبی عصهب

تنش پیشتراکم بهکار گرفته نزم است .ههم اصهل
اان مطالعه ،توسع ا

ا

الگهوراتم تجربه  -تحلیله بهرا

مصنوع بررس شم .در گام سوم ،رابط بین رطوبت خاک
و تنش پیشتراکم با آ مواها تجرب بررس و بها روابهط

پیشبین رو ان تهنش پهیشتهراکم در الاه صهفر تها 30

تحلیل ه اسههتحیام خههاک ار اههاب شههم .بهها ااههن سههاختار،

سانت متر خاک در میرعه انتخهاب در دانزهگا شهدرکرد

الگوراتم ارائه شهم مه توانهم تهنش پهیشتهراکم را بهرا

است .در اان راستا ممل برا پهیشبینه مقهمار رطوبهت

میرعها با بافت خاک مزخص بهشیل رو انه پهیشبینه

خاک در اان میرعه با استفاد ا داد هها هواشناسه 20

کنم.

سا گذشهته و شهبی عصهب مصهنوع بههشهیل رو انهه
مم ن ر قرار گرفت .برا تعیین ارتبا بین رطوبت خاک و

پیشبینی رطوبت خاک از دادههای هواشناسی و تعیین

تنش پیشتراکم ،ا انما گیر ها تجرب اسهتفاد شهم و

متغیرهای هواشناس ی م ثرر در ان اازهگی ری مق اار

نتهههااج تجربههه بههها مهههم تحلیلههه االبانههها و واتنههه

رطوبت خاک

) (Elbanna & Witney, 1987بها اسهتفاد ا ارتبها بهین

میرعهه مههورد مطالعههه ،واقهه در دانزههگا شههدرکرد

تنش پیشتراکم و شاخص مخرو مقااسهه شهم .ا ااهنرو

با بافهت لهوم رسه ( 38درصهم رس 32 ،درصهم سهیلت

اهما اان مطالعه بهطور مزخص عبار انهم ا  -1 :تعیهین

و  30درصههم شههن) انتخههاب شههم .بههرا انههما گیههر

متغیرها هواشناس مؤثر در پیشبین رطوبت خهاک در

مقمار رطوبت خهاک ،در پهاایی و مسهتاا  94هفتهها دو

میرعها مفروض -2 ،بررس امیاا پیشبینه متغیرهها

نمونه در سه عم  ،10-20 ،0-10و  20-30سانت متهر

مؤثر هواشناس ا

سا با استفاد ا داد ها هواشناس

و در بدههار و تابسههتاا  95هفتههها ا ه

4

نمونههه ا میرعههه

ارائۀ ی

گرفتههه شههم .مههاا نمونهههبههردار در میانههه هههر رو
در ن ر گرفته شم تا ا تهأثیر شهبنم و اهخ صهبحگاه بهر
انههما گیههر رطوبههت دلههوگیر شههود و مقههمار رطوبههت
بهدسهت آمهم بیهانگر میهانگین رطوبهت در آا رو باشهم.
نمونهههههها پهه

ا برداشههت و نگدههمار در کیسهههههها

ا گوریتم برای پیشبینی روزانۀ...

محاسبه شم.
()1
که در آا،
 = Mwetدهههرم خهههاک مرطهههوب قبهههل ا خزهههیانما؛

پتستیی بتفاصله به آ ماازگا منتقل و انهما گیهر هها

 = Mdryدرم خهاک خزه

رو آندا دنبا شهم .بهرا تعیهین مقهمار رطوبهت خهاک،

درم خهاک .رطوبهت میهانگین  0-30سهانت متهر مهورد

نمونهها در آوا در دما  105دردهه سلسهیوس بههمهم

تحلیل قرار گرفهت و انهما گیهر هها رطوبهت خهاک در

 48سهاعت خزهیانم شههمنم و رطوبهت خهاک ا رابطه 1

مجموع  48رو ادامه اافت.

شهم ؛ و  = θmدرصهم رطوبهت

شک  -1روندنمای مدل تخمین روزانۀ تنش پیشتراکم

الا خرود است .تعماد نرواها در

پیشبینی رطوبت خ اک از متغیره ای هواشناس ی و

لنم الا پنداا و ا

شبکههای عصبی مصنوعی

الا ه پندههاا بهها سههع و خطهها و سههه تههاب سههیگموایم

در اان پهوهش ،ا شهبیههها لنهم الاه پرسهتتروا

 logsig ،tansigو  purelinآمو ش داد و آ مااش شهمنم و

اها

ا اِعما الگوها مختلف و آمو ش شبیه بدتران الگو

استفاد شم .اان شبیهها شامل ا

الاه ورود  ،اه

پ
5
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انتخاب شم .معیهار انتخهاب ،شهبیها اسهت کهه بدتهران

پ یشبین ی ب ار

آمو ش را دام باشم و نتااج قابل قبو ارائهه داد باشهم.

پ یشبین ی رطوب ت خ اک از اطالع ا هواشناس ی

در انتخاب شبیه باام به وقوع پمامۀ بیش پردا ش نیی دقت

سالهای قبل

کرد ارا در آ مواهاا که خطا به مقمار اهاد بهه صهفر
نیدا

شود ،شبیه تعمیمده قابل قبول

نخواهم داشهت.

پههه

و س ا ر پارامتره ای م ثرر در

ا تعیهههین پارامترهههها مهههؤثر هواشناسههه در

پیشبین رطوبت خاک ،امیاا پیشبین اان پارامترهها ا

در پاااا ،بدتران توپولوژ مم شبی عصب بها بیزهتران

داد ها هواشناس سها هها قبهل بررسه شهم .اسهاس

ضههراب  R2و کمتههران  RMSEانتخههاب شههم .متغیرههها

فلسف امیاا پیشبین آا است که اگر تغییرا شمام آب

ورود شههبیه ا ااهن قرارنههم :بههارش در رو نمونهههبردار ،

و هواا و اقلیم در منطقها رخ نمهم ،الگهو تغییهر در

بارش رو قبل ،بارش دو رو قبل ،دما ،سرعت باد و میهیاا

متغیرها هواشناس در هر سا با سها هها قبهل در آا

تابش آفتهاب در رو نمونههبردار  ،نقطهه شهبنم ،ابرنهاک ،

منطقههه مزههابه اسههت .ا ااههنرو بهها آمههو ش الگههو تغییههر

رطوبههت هههوا ،فزههار هههوا و سههاعا آفتههاب در رو ؛ متغیهر

متغیرها هواشناس در سا ها قبل م تواا متغیرهها

خرود رطوبت خاک است.

سا بعم را پیشبین کرد .در اان مرحله ،ددت پیشبین

بههرا آمههو ش شههبی عصههب  ،ا میههاا روشههها
مختلهف آمهو ش ا روش په

انتزهار خطها ،الگهوراتم

لونبرگ -مارکوار  ،بهدلیل همگراا سرا تهر در آمهو ش
شبیهها با انما ۀ متوسط و حماقلسا
مودود ،برا بدنگام سها

سهطح خطاهها

و اهها شهبیههها عصهب

مصنوع استفاد شم که ایه ا الگهوراتمهها پرکهاربرد
انتزار خطا ،و اها شهبیه و مقهادار

است .الگوراتم پ

بارش سا ( 95خرود شهبیه) ،بههترتیهب داد هها ،5
 15 ،10و  20سا قبل به عنواا ورود توسط شبیهها
مصنوع  ،با الگوراتم آمو ش لنم الاه پرسهتتروا

عصب

) ،(MLPبا ا

و دو الاه پنداا و با نهرواهها متفهاو در

هر الاه و با دو تاب سیگموایم  tansigو  logsigآمو ش
و آ مااش شمنم و پ

ا اِعما الگوها مختلف و آمو ش

شبیه بدتران الگو برگیام شم.

باااس را در ددت تغییر م دهم که تاب عملیرد با سرعت
بیزتر کاهش اابم .همچنین ا تواب آمو شه ،traingdx

بررسی رابطه بین تنش پیشتراکم و رطوبت خاک

پ

 trainbfg ،trainbrو  trainscgنیی در شهبیه اسهتفاد شهم

ا پیشبین رطوبت خهاک ،بهرا تخمهین تهنش

ول بهدلیل نبود دقت در نتااج حاصل ،محاسهبا بها تهاب

پیشتراکم به روابط تجرب اا تحلیل بین رطوبت و تنش

آمو ش  trainlmدنبا شهم .داد هها ورود بههصهور

پیشتراکم نیا خواهم بود .برا تعیین تنش پیشتهراکم در

تصادف به سهه گهرو آمهو ش ( 60درصهم) ،ار اهاب (15

ارتبهها بهها رطوبههت خههاک بهها اسههتفاد ا آ مههواههها

درصم) و آ موا ( 25درصم) تقسیمبنم و کم مهورد نیها

آ ماازگاه  ،نمونههاا استوانها (به قطهر  100و ارتفهاع

برا شبیهسا

شبیهها عصب با اسهتفاد ا نهرمافهیار

 MATLAB R2013توسعه داد شم .داد ها هواشناسه
ا ااستگا سهینوپتی

شهدرکرد تدیهه شهم .همچنهین بها

تحلیل حساسیت ،نقهش و اهمیهت ههر اه

ا متغیرهها

ورود (دما ،تابش ،باد ،بارش در رو نمونههبردار و  )...در
قبا متغیر خرود (رطوبت خاک) سنجیم شم.

 60میل متر) ا خاک میرعه قالبگیر شمنم .با توده بهه
اانیه خاکها منطقه مورد مطالعه اغلب بموا سهاختماا
هستنم ،تعمیم نتااج حاصل ا نمونهها قالبگیهر شهم
به خاک دستنخوردۀ میرعهه احتمهاال اخهتت

اهاد بها

نتااج ارائه شم در اان مطالعه ااجاد نینم .برا قالبگیر
نمونهها ،پ

6

ا خز

کردا خاک میرعه در آوا به مم

ارائۀ ی

ا گوریتم برای پیشبینی روزانۀ...

 48سههاعت و در دمهها  105دردههه سلسههیوس ،خههاک در

 = ρsلگال ترا دامهم؛ و  = ρdلگهال ظهاهر  .لگهال

لدار سطح رطوبهت و نه  20 ،15 ،10و  25درصهم ،ههر

ترا دامهم خههاک مههورد آ مهوا بهها روش پیینههومتر 2/7

ا

در سه سهطح لگهال ظهاهر خزه

 1/22 ،1/15و

مگاگرم بر متر میعب تعیین شم.
برا تخمین تنش پهیشتهراکم ،ا روش بهرا ش تهاب

 1/3مگاگرم بر متر میعب با سه تیرار در هر سهطح آمهاد
شم .برا تدی سطوح مختلف رطوبت به شیل اینواخهت،

گمترتههی ) (Gompertz, 1825بههر منحنهه

مقمار رطوبت مورد نیا برا هر سطح رو خهاک خزه

تنش  -نسبت پوک و تعیین نقط بیزین انحنها اسهتفاد

در ا

سین استر و همیماا بههم د شهم .په

ا آا

لگههاراتم

شم ) . (Naderi-Boldaji et al., 2017گرگور و همیاراا

خاک در کیسهها پتسهتیی بههمهم  24سهاعت دروا

) (Gregory et al., 2006نزهاا دادنهم کهه بهرا ش تهاب

اخچا نگدمار شم تها رطهوبت کهامت اینواخهت در ههر

گمترتی دقی تران تخمین ا  σpcرا در نقط بیزین انحنها

سطح حاصل شود .برا اینواخت در تدی لگال ظاهر

بهدست م دهمکه دقی تهر و کمه پهااینتهر ا  σpcروش

در حین قالبگیر نمونهها ،و ا خاک محاسبه شم برا

کاساگرانم ) (Casagrande, 1963است .تاب سهیگموئیم

هر سیلنمر در دو مرحله دروا سیلنمر راخته شم و پ

ا

گمترتی با رابط  3بیاا م شود:

کم ارتعاش دادا بههمن هور ااجهاد اینهواخت در سهطح
خههاک ،ضههربات آرام بهها اهه

لیههش پتسههتیی رو

()3

صفحها نا ک و همقطر با داخل سیلنمر د شم تا خهاک
تا ارتفاع مم ن ر متراکم شهود .په

ا آا نمونهههها دروا

که در آا،

کیسههها پتسهتیی و بههمهم  24سهاعت در اخچها

 = σتنش فزار ت

نگدمار شمنم.

پوک ؛ و  c ،b ،aو  = mپارامترها مثبت تاب .

برا تعیین تنش پیشتراکم ،ا آ موا فزار گام به گام

محور (کیلوپاسهیا )؛  = eنسهبت

برا برا ش تاب گمترتی بهر داد هها تهنش -نسهبت

ت محور محصور 1استفاد شم .نمونههها آمهاد شهم

پوک  ،برنامها با ابیار واهوا بیسی

همرا با سیلنمر رو دستگا آ موا میهانیی مهواد قهرار

نوشهته شهم کهه پارامترهها تهاب گمترتهی را تعیهین و بها

گرفت و فزار بهصور گام به گام بهترتیب در سهطوح ،10

محاسب تاب انحنا نقط بیزینه انحنا را محاسبه مه کنهم

 320 ،160 ،80 ،40 ،20و  640کیلوپاسیا در گهامهها

) .(Naderi-Boldaji et al., 2017تهنش متنهاظر بها نقطه

سه دقیقها بهه نمونهههها وارد شهم .بها اسهتفاد ا تغییهر

ماکیامم انحنا بهعنهواا تهنش پهیشتهراکم اسهتفاد شهم.

شهیلهها

ثبهت شهم در انتدها

ههر گهام ،منحنه

تنش -نسبت پوک نمونهها محاسبه و تحلیل شهم .نسهبت

مال تحلیلی برای تخمین تنش پیشتراکم

ایههه ا پارامترهههها دهههااگیان بهههرا اسهههتحیام

پوک ا رابط  2با محاسب لگال ظهاهر در انتدها ههر
گام تنش محاسبه شم.

در نهرمافهیار اکسهل

خههاک ،شههاخص مخههرو اسههت .اسههتفاد ا شههاخص
مخرو بهرا تعیهین ترددپهذار و کارپهذار خهاک در

()2

بسههیار ا مطالعهها

گههیارش شههم اسههت ;(Earl, 1997

;Arvidsson et al., 2003; Hoogmoed et al., 2003

که در آا،

) . Rotz & Harrigan, 2005برخ مطالعا نزاا داد انهم
1- Confined Uniaxial Compression

7

تیقیقات سامانهفا و مکانیزاسیون کشاورزی/جزد  /19شماره  /71پاییز و زمستان /1397ص 1-16

کههه بههین شههاخص مخههرو و تههنش پههیشتههراکم خههاک

مطالعا تجرب در خاکها اسیاتلنم ،مییاا ضهراب

م ه توانههم همبسههتگ نسههبتا قههو ودههود داشههته باشههم

لسههبنمگ و اصههطیاک را بهههترتیههب  3/62و 6/63×10-3

;(Mosaddeghi et al., 2003; Hemmat et al., 2014

بهدست داد است .نسبت رس  RCعبار اسهت ا نسهبت

) .Naderi-Boldaji et al., 2017همهههت و همیهههاراا

درصم رس به دم درصم سیلت و شن خاک که بها تودهه

) (Hemmat et al., 2014م گوانهم در خهاک بها سهاختار

به ترکیب بافت خاک میرعه مورد مطالعه ،اان نسبت 0/61

ناپاامار در ااراا ،تنش پیشتراکم  0/09شهاخص مخهرو

بهدست آمم است.

اسهت .مصهمق

و همیهاراا )(Mosaddeghi et al., 2003

رابط بین تنش پیشتراکم و شاخص مخرو را بههصهور

نتایج و بحث

 σpc = 11 + 0.115CIدر خاک مرکی ااراا بهدست آوردنم.

مال پیشبینی رطوبت خاک از متغیرهای هواشناسی

0/63

پیشبین مییاا رطوبت خاک با استفاد ا متغیرهها

ااههن ضههراب در مطالعههها در خههاکههها سههوئی

بهدسهت آمهم اسهت ) .(Naderi- Boldaji et al., 2017ا

هواشناسه شهامل بهارش در رو نمونههبردار  ،بهارش رو

اان من ر م تواا با تخمین شهاخص مخهرو و بها اِعمها

قبل ،بارش دو رو قبل ،دمها ،سهرعت بهاد و میهیاا تهابش

اهه

فههاکتور تجربهه تههنش پههیشتههراکم را تخمههین د.

آفتاب در رو نمونهبردار  ،نقط شهبنم ،ابرنهاک  ،رطوبهت

االبانهها و واتنهه ) (Elbanna & Witney, 1987مههمل

هوا ،فزهار ههوا و سهاعا آفتهاب در رو بههعنهواا ورود

تحلیل (رابط  )4برا محاسب شاخص مخهرو در عمه

بررسه گرداهم و بهها اسهتفاد ا آنهالیی مولفههههها اصههل

صههفر تههها  30سههانت متهههر ارائههه دادنهههم کهههه دارا دو

) ،(PCAمتغیرههها مههؤثر بههر پههیشبین ه رطوبههت خههاک

عبار مرتبط با لسبنمگ خاک و اوا اصطیاک داخله

مزخص شم .همااطور کهه در شهیل  2نزهاا داد شهم

است:

است ،اهمیهت نسهب پارامترهها دمها ،بهارش ،تهابش رو
نمونهبردار  ،بارش رو قبل و سرعت بهاد بها درصهم تهأثیر

()4

بههترتیهب  66/7 ،95/2 ،96 ،100و  61/2حاصهل شهم .بهها
استفاد ا پارامترهها مزهخص شهم ددهت پهیشبینه
رطوبت خاک ( اعن دما ،سرعت باد ،تابش آفتهاب ،بهارش

که در آا،

ا

 = CIمقاومهههت نفهههوتسهههنج مخروطههه (مگاپاسهههیا )؛

تاب آمو ش  trainlmبا دو الا پنداا ،الا او  25نهروا

 = KCضهههراب لسهههبنمگ خهههاک؛  = RCنسهههبت رس؛

و تههاب  ،logsigالاهه دوم  30نههروا و تههاب  tansigبهها

 =θدرصم رطوبت خاک؛  = Kφضراب مربو بهه اصهطیاک

 R2 =0/85و  RMSE = 3/3 %بهدست آمم (شیل  .)3اان

داخل خاک؛ و  = γو ا مخصهوف خهاک (کیلونیهوتن بهر

نتیجه ا بین نتااج بهدست آمهم ا  1300ادهرا شهبیه

متر میعب).

انتخاب شم.
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رو قبل و بارش رو نمونهبردار ) ،بدتهران نتیجهه در

ارائۀ ی

ا گوریتم برای پیشبینی روزانۀ...

شک  -2افمیت نسبی و نقش پارامترفای ورودی شبکه در پیشبینی رطوبت خاک
(بارش و بارش  1بهترتیب بارش روز نمونهبرداری و بارش روز قب از من است).

شک  -3رطوبت خاک اندازهگیری و پیشبینی شده از مدلفای شبکۀ عصبی

پیشبینی متغیرهای هواشناسی از دادههای ساله ای

 1395ا داد ههههها بههههارش  20سهههها قبههههل ارائههههه

قبل و شبکۀ عصبی

م ه دهههم؛ شههبیه بهها  24نههروا در الا ه او و  28نههروا

دمو  1نتااج آ موا شهبیههها بها توپولهوژ هها
متفههههاو را بههههرا پههههیشبینهههه بههههارش سهههها

در الاههه دوم بههها  R2 = 0/79بدتهههران نتیجهههه را بیهههاا
م کنم.
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از اجرای شبکه با دادهفای  20سال قب بارش به عنوان ورودی برای پیشبینی بارش سال 1395

جدول  - 1برخی نتایج حا
ضر ب تبیین

ضر ب تبیین

آزمون

ارز ابی

ضر ب تبیین آموز

مجذور میانگین مربعا خطای آزمون

تعااد نرون ال ه

تعااد نرون

(میلیمتر)

دوم

ال ه اول

0/0099

0/135

0/599

3/1

27

16

0/702

0/768

0/352

7/3

25

17

0/019

0/005

0/731

2/3

26

18

0/002

0/14

0/418

2/32

27

19

0/002

0/5

0/356

2/21

28

19

0/004

0/186

0/5

5/32

30

21

0/78

0/084

0/145

1/08

23

22

0/263

0/007

0/46

3/28

29

22

0/004

0/332

0/7

3/39

26

22

0/005

0/989

0/7

4/61

20

23

0/001

0/345

0/435

5/76

27

24

0/793

0/045

0/175

0/89

28

24

0/048

0/57

0/91

3/89

21

25

دمو  2نتااج پیشبین مهم هها شهبی عصهب ا
بارش رو ان سا  1395را ا داد ها بهارش  15 ،10 ،5و

) ،et al., 2007کارکرد دو مم سیسهتم اسهتنبا فها

و

شبیهها عصب مصنوع را در پیشبین بهارش منطقه
مان  2007 -1970مقااسه کردنم

 20سهها قبههل بهها بدتههران توپولههوژ ههها حاصههل نزههاا

خراساا بیرگ در با

م دهم .در اان مم  ،بیزتران ضراب تبیهین ()R2=0/79

و نزاا دادنم که شبیهها عصب مصنوع در پیشبینه

و کمتههران خطهها ( )RMSE = 0/89 mmدر پههیشبین ه

بارش موف تر ا مم فا

بارش  1395با داد ها  20سا قبل حاصل شم کهه ااهن

مقمار  R2 =0/38را برا روش شبیهها عصب مصهنوع

نتیجه بها اسهتفاد ا تهاب آمو شه  trainLmبها دو الاه

در پیشبین بارش بهدست آوردنم که در مقااسه با نتیجه

پنداا ،در الا او با  24نروا ،تاب سیگموایم  tansigو

بهدست آمم ا اان مطالعه بهطور معن دار کول تر است.

الا دوم ،با  28نروا و تاب  logsigبهدست آمم.
مطالعا داگر پهوهزگراا در مین پیشبین بارش با

عمل مه کننهم؛ ااهن محققهاا

نتااج برخ پهوهشها نیی کمابیش نیدا
پهوهش است .ا دمله قله

استفاد ا روش شبیهها عصب مصنوع  ،نزهاادهنهم

به اافتهها اان

اد و دارنهم & (Gholizadeh

) Darand, 2010میههیاا بهارش در تدههراا را ا داد ههها

دقت مطلوب نتااج اان مطالعه است ;(Hung et al., 2008

بارش ماهانه ط دور آمهار  53سها ( )1951-2003و

Solamani, 2009; Wang & Sheng, 2010; Fallahi et

روش غیرخط بها

) . al., 2011فتح قالدر

و همیاراا (Fallah-Ghalhary

شبیهها عصب مصنوع بهعنواا ا

ضراب تبیین  R2 =0/77پیشبین کردنم.

10

ا گوریتم برای پیشبینی روزانۀ...

ارائۀ ی

جدول  -2ا گوفای برگزیدۀ شبکۀ عصبی در پیشبینی بارش با استفاده از دادهفای بازهفای زمانی،20
 10 ،15و  5سا ه قب از سال 1395
تعااد نرون مخفی

تعااد نرون مخفی

ال ۀ اول

ال ۀ دوم

با  20ساله

24

28

0/79

با  15ساله

23

21

0/7

1/2

با  10ساله

16

15

0/59

1

با  5ساله

19

25

0/51

1/3

سال

 R2آزمون

RMSE

0/89

در شیل  2نزاا داد شم است که متغیرها تهابش،

تابش خورشیم در شدرکرد را بها اسهتفاد ا داد هها 20

دما ،و سرعت باد نیی در پیشبین رطوبهت خهاک مؤثرنهم.

سا گذشته و شبیهها عصب پیشبین کرد کهه نتهااج

پوربصههیر ) (Purbasirat, 2017پارامترههها دمهها ،بههاد و

آا در دمو  3ارائه شم است.

جدول  -3نتایج پیشبینی باد ،دما و تابش در شررکرد از داده فای فواشناسی  20سال گذشته و
شبکۀ عصبی مصنوعی )(Purbasirat, 2017
متغیر هواشناسی

R2

RMSE

دما رو انه

0/9

)6/4 (ºC

سرعت باد

0/47

)4/2 (m/s

تابش خورشیم

0/81

ارتباط تنش پیشتراکم و رطوبت خاک

شیل  5رابط بین تنش پیشتراکم و رطوبت را در سه

)(W/m2

5 /8

تجرب با انما گیر همیماا تنش پیشتهراکم و شهاخص
مخرو با خاکها منطقه مورد مطالعه توصیه م شهونم.

سطح لگال ظاهر بهرا نمونهههها قالهبگیهر شهم

شیل  6تنش پیشتراکم پیشبین شم با استفاد ا مم

نزاا م دهم .مزخص است که تنش پیشتراکم با افیااش

تحلیل را در مقابل تنش پهیشتهراکم انهما گیهر شهم

رطوبت ،کاهش و با افیااش لگهال  ،افهیااش اافتهه اسهت.

نزهاا مه دههم کههه ضههراب تبیهین آا  0/9حاصههل شههم.

ددت آ موا مم تحلیل شاخص مخرو (رابط  )4برا

شیل  6نزاا م دهم که تغییهرا تهنش پهیشتهراکم بها

پیشبین تنش پیشتراکم با مزخصا خاک آ موا شم ،

رطوبههت بهها اسههتفاد ا مههم تحلیلهه االبانهها و واتنهه

شههاخص مخههرو بههرا رطوبههت و لگههال ههها ظههاهر

) (Elbanna & Witney, 1987بهخوب بیاا م شود .با اان

آ موا شم محاسبه شم .ا مقادار محاسبه شم بها لحها

حا پراکنمگ نقها اطهرا خهط در ههر سهطح رطوبهت

کردا فاکتور تجربه  ،0/4تهنش پهیشتهراکم نمونهههها

بهخاطر تغییر در لگهال ظهاهر تطهاب خهوب بها مهم

قالبگیر شم به خوب پیشبین شم .اان فاکتور تجرب

نمارد .اثر لگال ظاهر در مم تحلیل م توانم با آ موا

با انطباق نتااج انما گیر شم و پیشبین شم بها مهم

تجرب برا مقمار پارامتر  Kφاصتح شود ارا اان پهارامتر،

رو خط  )y=x( 1:1حاصل شم .با اان حا  ،آ مهواهها

ضراب مم در عبار حاو و ا مخصوف است.
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شک  - 5رابحۀ بین تنش پیشتراکم و رطوبت درسه سحح چگا ی ظافری ( 1/22 ،1/15و  1/3مگاگرم بر متر مک ب)

شههیل  7نتههااج پههیشبین ه تههنش پههیشتههراکم بههرا

درصم رس باال برا نسهبت رس  1/6اسهت .بها اسهتفاد ا

بافههتههها مختلههف خههاک و تههابع ا رطوبههت و لگههال

اان مم  ،در خاک شن (بها نسهبتهها رس پهااین) کهه

ظهههاهر را بههها اسهههتفاد ا مهههم االبانههها و واتنههه

خههاکههها اصههطیاک هسههتنم ،رطوبههت خههاک بههر تههنش

) (Elbanna & Witney, 1987نزهاا مه دههم .شهیل بها

پهههیشتهههراکم تهههأثیر نهههمارد و تندههها و ا مخصهههوف

نسبت رس  0/8 ،0/4 ،0/2 ،0و  1/6و لگال ظاهر برا

خههاک باعههث تغییههر تههنش پههیشتههراکم مهه شههود.

ا بافتها در با - 1/3 - 1/4 - 1/5( ،1/1 - 1/5

بههها افهههیااش نسهههبت رس در خهههاکهههها لسهههبنم ،

هرا

 1/1- 1/2مگههاگرم بههر متههر میعههب) رسههم شههم اسههت.

اثههر و ا مخصههوف بههر تغیی هر تههنش پ هیشتههراکم نههالیی

نسبتها رس مفروض در باال بهترتیب بیانگر خاک بهموا

است در حال که تغییهر در رطوبهت خهاک تهأثیر بیزهتر

رس برا نسبت رس صفر (فقط شن اا سیلت) تا خاک بها

دارد.

شک  - 6رابحۀ بین تنش پیشتراکم اندازهگیری شده و تنش پیشتراکم پیشبینی شده

12

ارائۀ ی

ا گوریتم برای پیشبینی روزانۀ...

0/8

شک  - 7تأثیر رطوبت خاک و نسبت رس بر تنش پیشتراکم برای ی

گروه از چگا ی ظافری خاک

از  1/1 - 1/5مگاگرم بر متر مک ب

تحلیل برا استحیام خاک م تواا تغییرا رو ان تهنش

نتیجهگیری

رطوبت خهاک ا متغیرهها هواشناسه دمها ،تهابش،

پیشتراکم خاک را در بافتها مختلف خاک پهیشبینه

سرعت و ش باد ،بارش رو قبل و بارش رو نمونهگیر بها

کرد و برا برنامههراهی هها ماشهین و تعیهین رو هها

 R2 =0/85و  RMSE=3/3 %پههیشبینهه شههم .نتههااج

ترددپذار بهکار گرفت .تنش پیشتراکم در هر بافت خهاک
 -که تابع ا رطوبت و لگهال اسهت-

تحلیلها شبیهها عصب نزاا م دهم که پهیشبینه

با پتانسیل ماترا

بارش با استفاد ا داد هها  20سها گذشهته بها ضهراب

تغییر م کنم ،ا اانرو پیزنداد م شود بهدها رطوبهت و

 R2 = 0/79و  RMSE =0/89 mmممین خواهم بهود کهه

لگال  ،بهعنواا متغیرهها فییایه خهاک ،ا مهم هها

در مقااسه با ساار مطالعا قابل قبو نیی هست و م تواا

پیشبین پتانسیل ماترا

ا آا برا پیشبین رطوبهت خهاک اسهتفاد کهرد .سهاار

اسههتفاد شههود .توسههع ااههن الگههوراتم و مههم م ه توانههم

متغیرها هواشناس مهؤثر در پهیشبینه رطوبهت خهاک

روایههرد باشهههم مناسهههب و کههم هیانهههه در خصهههوف

قابل پیشبین ا داد ها هواشناس سا ها قبل اسهت.

راعه بهرا مدنمسهاا

با استفاد ا آ مواها تجرب بهرا تعیهین ارتبها بهین
تنش پیشتراکم و رطوبت خهاک و بها ار اهاب اه

مهم

برا پیشبین استحیام خاک

برنامهرای ها ماشین هر سها
میانییاسیوا کزاور

تا تردد در میارع و تهراکم خهاک را

بهطور صحیح ممارات کننم.
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To manage the traffic-induced soil compaction in a field, the applied stress on soil with machinery traffic
needs to be controlled below the soil bearing capacity (i.e. precompression stress, σpc) to prevent increase in
soil compaction. Precompresson stress is primarily a function of soil moisture and secondarily soil texture.
This study aimed at developing an empirical -analytical algorithm for daily prediction of soil
precompression stress in a selected field at Shahrekord University. Statistical analyses showed that using
the meteorology variables of each year including the precipitation of the target day and its previous day,
temperature, radiation and wind velocity, daily changes in soil moisture could be well predicted (R2 = 0.85,
RMSE= 3.3%). To determine the relationship between the soil moisture and precompression stress,
remolded soil samples were prepared at three bulk densities of 1.15, 1.22 and 1.3 Mg m-3 and four moisture
levels of 10, 15, 20 and 25% and subjected to stepwise confined compressive stress. Precompression stress
was estimated at the point of maximum curvature on the void ratio- log stress curves with fitting Gompertz
function. In addition, the analytical model of Elbanna & Witney (1987) was tested for extending the results
to different soil textures using an empirical relation between cone index and precompression stress. The
results showed that the model predicts well the variations in precompression stress as affected by soil
moisture. The algorithm developed in this study can be implemented in managing the machinery traffic and
predicting the trafficable days of each year.
Key Words: Machinery Traffic, Soil Bearing Capacity, Soil Compaction, Soil Moisture, Trafficable Day
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