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ABSTRACT
One of the important soil properties, which is related to the soil-plant relationship, is soil
compaction. The aim of this study is to investigate the spatial variations of soil
compaction using different Geostatistic methods, affected by conservation tillage. To
evaluating the Geostatistic, soil samples were taken for regular grid of 10 × 10 meters in
117 points. The area of study was a 1.2 hectare land in Agricultural Research Center
located in the vicinity of Mashhad in Khorasan Razavi province, the soil cone index was
measured at the depth of 0-35 cm. After Geostatistic analysis and semivariogram for
estimating variables using the kriging methods (EBK) and Deterministic interpolation
methods in GS + and Arc (GIS). Criteria for evaluation in this research are the values of
root mean square error (RMSE), mean error (ME), using the cross-validation method. The
results showed that the empirical Bayesian kriging methods (EBK) and Ordinary Kriging
(OK) are the best model to estimate soil compaction region.
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بررسی تغييرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمين آماری
5

وحيد بحرپور ،1عباس روحانی  ،*2محمد حسين عباسپورفرد  ،3سعيد ظريف نشاط ، 4محمد حسين آق خانی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد،
ایران
 .2استادیار ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3استاد ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استادیار ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مشهد ،ایران
 .5استاد ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت -1395 /11 /29 :تاریخ بازنگری -1396 /8 /4 :تاریخ تصویب)1396 /11 /18 :

چکيده
یکی از خصوصیات مهم در رابطه متقابل بین خاک و گیاه فشردگی خاک میباشد .هدف این مطالعه ،بررسی تغییرات
مکانی فشردگی خاک با استفاده از روشهای مختلف زمینآماری ،تحت تاثیر شیوههای خاکورزی حفاظتی است .جهت
ارزیابی زمینآماری ،نمونه برداری خاک در  117نقطه در ابعاد  10×10متر صورت گرفت .منطقه مورد مطالعه ،زمینی به
وسعت  1/2هکتار از اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسانرضوی بود ،شاخص مخروطی خاک در عمق 0-35
سانتیمتر اندازهگیری شد .بعد از آنالیزهای زمینآماری و تعیین نیم تغییرنما ،برای تخمین متغیرها از روشکریجینگ و
روش درونیابی قطعی در محیط  GS+و  Arc GISاستفاده شد .معیار ارزیابی در این پژوهش مقادیر ریشه میانگین
مربعات خطا ( ، )RMSEمیانگین خطا ( )MEبا استفاده از روش ارزیابی متقابل بود .نتایج بهدست آمده نشان دادند که
روشهای کریجینگ بیزی تجربی ( )EBKو کریجینگ معمولی ( )OKبه ترتیب بهترین الگو برای تخمین فشردگی خاک
منطقه میباشند.
واژههای كليدی :فشردگی خاک ،خاکورزی حفاظتی ،زمین آمار ،درون یابی ،کریجینگ
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مقدمه
بسیاری از خاکهای مناطق مختلف دنیا دارای الیهی فشرده
شدهای میباشد که از بین بردن این الیه نیاز به خاکورزی
عمیق دارد که سالیانه هزینه باالیی را به خود اختصاص میدهد
( .)Khalilian, & Hallman, 1996بررسی محققین نشان داده
است که فشردگی خاک میتواند اثر منفی بر رشد گیاه ،آب
ذخیره شده در خاک ،کارایی استفاده آب توسط گیاه ،ویژگی
های رشد و نمو گیاه ،توسعه و توزیع ریشه در خاک ،جذب مواد
غذایی توسط ریشه و عملکرد گیاه داشته باشد ( Kilic et al,
 .)2004فشردگی خاک در زمینهای کشاورزی عمدتا به وسیله
عبور ماشین آالت سنگین در طی عملیات خاکورزی ،کاشت،
کودهی و در نهایت برداشت ایجاد میشود
( .)Usowicz & Lipiec, 2009کشاورزان هر ساله یا هرچند
سال یکبار در مزرعه برای از بین بردن سخت الیه شخم 1به
صورت یکپارچه از زیرشکن استفاده میکنند ،این عملیات
ممکن است در بعضی نقاط غیرضروری باشد و باعث افزایش
مصرف سوخت گردد ( .) Adamchuk et al, 2008بنابراین،
عالقۀ محققان به تعیین موقعیت مکانی سخت الیه شخم
افزایش یافته است ( .)Adamchuk et al,2008تعیین موقعیت
سخت الیه شخم به چندین عامل نظیر محتوی رطوبت خاک،
بافت خاک و همچنین زمین مورد بررسی از لحاظ کاربرد ادوات
بستگی دارد ( .)Clark,1999بررسیها نشان داده است سطوح
فشردگی باالتر از  2مگاپاسکال مانع رشد ریشه گیاهان و ایجاد
مشکالت زهکشی و کاهش عبور آب به عمق خاک میگردد
(.)Ayers, & Perumpral, 1982
تهیه نقشه مقاومت فشردگی خاک برای توسعه کشاورزی
دقیق 2امری ضروری است .در کشاورزی دقیق مدیریت به
گونهای است که تغذیه گیاهی و استفاده از مواد شیمیایی
متناسب با نوع نیاز مزرعه و خاک میباشد ،حال این ویژگی را
میتوانیم در مدیریت خاکورزی نیز سوق دهیم ( Castrignano
 .)et al, 2002یکی از روشهای غیرمستقیم در تهیه نقشههای
ویژگیهای مختلف خاک ،زمین آمار 3است .در این روش فرض
برآن است که کمیت اندازه گیری شده در هرنقطه از منطقه
مطالعاتی تابعی از مختصات جغرافیایی آن نقطه است
( .)Rejman et al, 1998زمین آمار شاخهای از علم آمار کاربردی
است که با استفاده از اطالعات بدست آمده از نقاط نمونه برداری
1. Soil compaction
2. Precision farming
3. Geostatistics
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شده قادر به ارائه مجموعهی وسیعی از تخمینگرهای آماری به
منظور به برآورد خصوصیت مورد نظر در نقاط نمونهبرداری
نشده است (.)Hasani pak, 1998
در یکی دو دهه اخیر ،به موازات پیشرفت سخت افزاری و
نرم افزاری و ارائه سامانه اطالعات جغرافیایی ،شاهد توجه و
گرایشی روز افزون به پردازش و مدلسازی دادههای مکانی
هستیم .با توجه به اینکه خصوصیات پارامترهای زیست محیطی
دارای ماهیتی پویا و متغیر است و دارای تغییرات مکانی هستند
لذا میتوان پارامترهایی را که بیانگر این خصوصیات است به
صورت یک متغیر در نظر گرفت و از طریق روشهای آماری به
بررسی تغییرپذیری آن پرداخت ( .)Huang et al, 2006از این
رو تحقیقات زیادی برای تعیین دقیق ویژگیهای سخت الیه
شخم و الگوی فضایی آن تحت تاثیر روش های خاکورزی
جهت کاربرد خاکورزی مکان -ویژه 4انجام گرفته است
(Fulton et al, 1996؛ Kilic et al, 2004؛ .)Raper et al,2005
تجزیه تحلیل تغییرات مکانی و نقشهبرداری از سخت الیه شخم
موجب درک بهتر از تنوع تراکم خاک و خاکورزی دقیق ،فرایند
تصمیم گیری را برای اصالح خاک مزرعه بهبود میبخشد .در
خصوص فشردگی خاک و ارزیابی تغییرات آن ،کاسترینانو و
همکاران با استفاده از روش های زمین آماری کریجینگ 5به
بررسی مشکالت ناشی از فشردگی خاک در مزراع کشت گندم
در جنوب ایتالیا پرداختند (Kilic et .)Castrignano et al,2002
 )2004( al.در آزمایش دیگری با استفاده از روشهای یاد شده
تغییرات فضایی فشردگی خاک در ارتباط با برخی خواص
فیزیکی خاک در ترکیه مورد ارزیابی قرار دادند .در مطالعه
دیگری که در کشور ایتالیا انجام شد تغییرات مقاومت مکانیکی
و محتوی رطوبت خاک در زمین های پوشیده از چمن و زیر
کشت انگور با استفاده از روش آمار کالسیک و روش زمین آمار
مورد بررسی قرار گرفت ( .)Ferrero et al,2005همچنین
 )2009( Tekeste et al.از تخمین گرهای زمین آماری برای
پیش بینی سخت الیه شخم در اراضی جنوب شرقی امریکا
استفاده کردند .در یک پژوهش دیگر )2001( Utset & Cid
تغییرات فضایی مقاومت نفوذ به خاک را در شرایط مختلف
رطوبتی در منطقه فرالسول با استفاده از تخمینگرهای
کریجینگ مورد ارزیابی قرار دادند .در ایران نیز از این روشها
در موارد مختلفی استفاده شده است .برای مثال در پژوهشی که
توسط  )2008( Masumi et al.,انجام گرفت ،اثر فشردگی و
4.Site-Specific
5. Kriging
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زمان بر مقاومت خاک تحت تاثیر استفاده از لولر مجهز به
سامانه کنترل لیزری بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی خاک با
روشهای آماری کالسیک و زمین آمار تخمین زده شد ،نتایج
این بررسی نشان داد روش درونیابی کریجینگ دقت باالیی در
پیش بینی تغییر پذیری مکانی فشردگی خاک دارد .همچنین
 )2007( Gohari et al.,برای ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت
تراکتوری جهت تهیه نقشه های تغییرات مقاومت خاک از
تخمینگرهای زمین آماری استفاده کردند.
هدف این مطالعه ،بررسی تغییرات مکانی فشردگی خاک
با استفاده از روشهای مختلف زمینآماری ،تحت تاثیر شیوههای
خاکورزی حفاظتی و متداول زراعی می باشد .همچنین بررسی
مزایای قابل توجه استفاده از شیوه های خاکورزی حفاظتی به
ویژه سیستم خاکورزی بدون شخم و کم خاکورزی در بهبود
خواص فیزیکی به ویژه فشردگی خاک با استفاده از تکنیک
زمین آمار می باشد.

مواد و روشها
این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
طرق مشهد و در آخرین سال زراعی اجرای طرح پنج ساله
( )94-95انجام گردید (شکل  .)1منطقه مورد نظر از لحاظ
موقعیت جغرافیایی در طول جغرافیایی  59درجه و 40دقیقه
شرقی و عرض جغرافیایی 36درجه و 13دقیقه شمالی قرار
گرفته بود .متوسط ارتفاع منطقه از سطح دریا  985متر،
میانگین بارندگی  256میلی متر و میانگین حداکثر و حداقل
درجه حرارت ساالنه به ترتیب  22/3و  9/1درجه سانتیگراد بود.
اقلیم منطقه طبق روش آمبروژه خشک و سرد محسوب
می شود .برای انجام تحقیق پالتی به ابعاد  90در  130متر در
یک مزرعه گندم تحت مدیریت سه شیوه خاکورزی شامل:
خاکورزی متداول( 1شخم +دیسک +تسطیح +کاشت با بذر
کار) ،کم خاکورزی( 2دیسک سبک +کاشت با بذرکار) و بدون
خاکورزی( 3کاشت مستقیم با بذر کار) انتخاب شد ،که هر
کدام از تیمارها به ابعاد  90در  40متر در نظر گرفته شده بودند.
جهت نمونهبرداری از خاک در پالت مورد نظر شبکه بندی به
صورت سیستماتیک به ابعاد  10در  10متر ( 117نقطه) به
وسیله دوربین و متر انجام گردید .موقیعیت جغرافیایی نقاط
شبکه با سیستم مختصات متریک ( 4)UTMو با استفاده از یک
1. Conventional tillage
2. Minimum tillage
3. No tillage
4. Universal Transverse Mercator

دستگاه  GPSساخت شرکت  GARMINمدل
که دقت آن  3متر و نرخ داده برداری آن یک ثانیه است صورت
گرفت .شکل ( ) 1نمایی از الگوی نمونه برداری را نمایش می
دهد.
VISTA HCX

شکل -1موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه و نمايی از شبکه نمونه
برداری

اندازه گيری شاخص مخروطی

5

آزمایش نفوذ سنجی پس از آبیاری زمین و در اولین زمانی که
امکان ورود به زمین وجود داشت انجام گردید .با استفاده از یک
دستگاه فروسنج مخروطی دستی نقاط رئوس شبکه با مش
بندی  10در  10متر مورد آزمون فروسنجی قرار گرفت .دستگاه
برای اندازهگیری شاخص مخروطی از الیه  0تا 50
سانتیمتری با فواصل عمق یک سانتیمتر تنظیم گردید .برای
اندازهگیری شاخص مخروطی خاک از دستگاه فروسنج
الکتریکی 6مدل  Eijkelkmapساخت کشور هلند استفاده
گردید .از مخروط استاندارد با زاویه راس  60درجه ،قطر اسمی
 11/28میلیمتر و سطح یک سانتیمتر مربع استفاده شد و
سرعت نفوذ درون خاک  2سانتیمتر در ثانیه بود .اندازهگیری
شاخص مخروطی خاک به ازای هر سانتیمتر فرو رفتن مخروط
در داخل خاک ،نیروی مقاومت خاک را اندازه گرفته و شاخص
مخروطی خاک را برحسب ( )MPaمحاسبه و ثبت مینماید
( .)Sims & O'Neill, 1994میانگین رطوبت خاک در زمان
اندازهگیری شاخص مخروطی خاک در عمق  0-30سانتیمتر به
ترتیب برای بدون خاکورزی ،کم خاکورزی و خاکورزی
متداول  15 ،16/5و  14/5درصد بود.
روش های آماری مورد استفاده

توصيف آماری داده ها :به منظور بررسی چگونگی توزیع داده
ها و دستیابی به خالصه ای از اطالعات آماری هر خصوصیت،
توزیع فراوانی با کمک ویژگی های آن شامل میانگین ،میانه،
5. Cone Index
6. Penetrometer
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حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار ،ضریب تغییرات ،چولگی و
کشیدگی توسط نرم افزار  Minitab 17مورد بررسی قرار گرفت.
جهت بررسی آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ،آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف 1در سطح معنی داری  5درصد استفاده
شد (.)Kravchenko, & Bullock, 1999
آناليزهای زمين آماری :الگو های تغییرنما 2به وسیله
نرم افزار  GS+9رسم و بهترین الگوی تغییرنما انتخاب گردید،
پهنه بندی فشردگی خاک با کمک نرم افزار Arc GIS 10.3
انجام گرفت .تابع نیم تغییرنما رابطه ( ،)1ابزاری کلیدی در
نظریه متغیرهای ناحیهای و روش های برآورد زمین آماری است.
سمی واریوگرام به منظور تشخیص پیوستگی مکانی یک متغیر
شناخته می شود .پیوستگی مکانی بدین معنا است که نمونه
های مجاور تا فاصله مشخصی به هم وابستگی دارند و چنین
فرض میشود که وابستگی بین نمونهها را میتوان به صورت
مدل ریاضی تحت عنوان سمیواریوگرام یا نیم تغییر نما ارائه
کرد (.)Nielsen & Wendroth, 2003
رابطه()1

2

1

)N(h
]) γ(h) = 2N(h) ∑i=1 [Z(xi + h) − Z(xi

که در آن  :hفاصله در جهت مشخص بین موقعیت
و  x؛ ) :N(hتعداد جفت نمونه ها به فاصله  hاز یکدیگر؛ ): γ(h
مقدار تغییرنما برای فاصله  h؛ ) : Z(xiمقدار نمونه در نقطه  xi؛
) : Z(x+hمقدار نمونه در نقطه  x+hاست.
در این بررسی با استفاده از نرم افزار  GS+9نیم تغییرنما
برای متغیرهای مطالعه شده محاسبه گردید و جهت ارزیابی
بهترین برازش مدلهای تئوری (خطی ،3نمایی ،4گوسی،5
کروی ،6سهمی )7بر نیم تغییرنمای تجربی از آماره مجموع
مربعات باقی مانده ( 8)RSSو ضریب تبین ( )R2استفاده گردید.
برای پی بردن به قدرت ساختار (وابستگی) مکانی متغیر از
9
نسبت (( )C0/)C+C0استفاده میشود که در آن  C0اثر قطعهای
و  C0+Cآستانه 10نیم تغییرنماست (.)Trangmar et al, 1986
اگر مقدار این نسبت کمتر از  25درصد باشد ،متغیر دارای
وابستگی مکانی قوی ،اگر بین  25تا  75درصد باشد ،دارای
وابستگی مکانی متوسط ،و اگر بیشتر از  75درصد باشد ،دارای
وابستگی مکانی ضعیف است (.)Robinson & Metternicht, 2006
xi+h

1. Kolmogorov-Smirnov
2. Semivariogram
3. Linear
4. Exponential
5. Gaussian
6. Spherical
7. Parabolic
8. Residual Sums of Squares
9. Nugget Effect
10. Sill

روش های درون يابی

11

در این تحقیق جهت پیش بینی پراکنش مکانی فشردگی خاک،
پهنه بندی با کمک نرم افزار  Arc GIS 10.3انجام گرفت ،نقشه
فشردگی خاک به روشهای درونیابی قطعی( 12روش وزندهی
معکوس ،توابع پایه شعاعی) و درونیابی زمین آماری (کریجینگ
ساده ،کریجینگ معمولی،کریجینگ بیزی تجربی) تهیه شد ،و
در نهایت با استفاده از آزمون ارزیابی متقابل مناسبترین روش
درونیابی انتخاب گردید (Wie et al, 2008؛ .)Shi et al, 2007
روش های درون يابی قطعی
روش وزن دهی فاصله معکوس ()IDW

13

در روش وزندهی فاصله معکوس فرض اساسی بر این است که
میزان همبستگی و تشابه بین همسایهها با فاصله بین آنها
متناسب است که میتوان آن را به صورت تابعی با توان معکوس
از فاصله هر نقطه همسایه تعریف کرد .الزم به ذکر است که
تعریف شعاع همسایگی و توان مربوط به تابع عکس فاصله از
مسائل مهم در این روش محسوب میشود .در روش وزندهی
فاصله معکوس ،مقدار فاکتور وزنی ( )ƛiبا استفاده از رابطه()2
محاسبه می شود:
𝜶𝑫−
𝒊

𝒏∑ = 𝒊ƛ

رابطه()2

𝜶−
𝒊𝑫 𝟏=𝒊

در این رابطه  :Diفاصله بین نقطه برآورد شده و مقدار
مشاهده شده در نقطه α؛  iتوان معادله و  :nتعداد نقاط مشاهده
شده میباشد (.)Robinson & Metternicht, 2006
روش توابع پايه شعاعی ()RBF

14

روش توابع پایه شعاعی از جمله روشهای درونیابی است که در
آنها سطح تخمین از مقادیر مشاهدهای عبور میکند .تفاوت
این روش با روش وزن دهی معکوس فاصله ) )IDWدر این است
که در روش توابع پایه شعاعی ) (RBFمقادیر بیش از حداکثر
مقادیر مشاهدهای و یا کمتر از حداقل مقادیر مشاهدهای در
سطح تخمین وجود دارد اما در روش ) (IDWاین امر امکان
پذیر نیست ( .)Lee et al, 2011روش توابع پایه شعاعی )(RBF
معموال زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که هدف تخمین
سطوح هموار با استفاده ار تعداد زیاد نقاط نمونه باشد
(Johnston et al, 2001؛ .) Cheng & Xie, 2009استفاده از این
توابع برای سطوح با شیب مالیم از قبیل ارتفاع منجر به ارائه
نتایج مطلوبی خواهد شد (.)Johnston et al, 2001
11. Interpolation
12. Determinisic
13. Inverse Distance Weighting
14. Radial Basic Kriging
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روش درون يابی زمين آماری
كريجينگ ساده ()SK

1

در این روش عالوه بر فرض مستقل بودن میانگین از مختصات
(فرضیه پایایی) و عدم روند ،فرض دیگر این است که مقدار
میانگین معلوم باشد .در این حالت منطقه مورد تخمین باید
محدود به بخشی باشد که میانگین فرض شده در آن صادق
باشد .در این نوع کریجینگ مقدار متغیر در نقطه مورد تخمین
با رابطه( )3محاسبه می شود (:)Khosravi & Abbasi, 2016
(رابطه )3
]𝑚 𝑍(𝑥0 ) = 𝑚 + ∑𝑛i=1 ƛ𝑖 [𝑍(𝑥𝑖 ) −
که در آن  :mمیانگین متغیر؛  :ƛiوزن مربوط بهه ههر داده؛
) :Z(xiمقدار متغیر در نقاط اندازه گیهری؛ ) :Z(x0مقهدار متغیهر
تخمین زده شده می باشد .مقهدار واریهانس تخمهین کریجینهگ
ساده از رابطه( )4محاسبه می شود:
𝑛
(رابطه )4
𝜎 2 (𝑥0 ) = ∑ ƛ𝑖 γ(𝑥𝑖 − 𝑥0
𝑖=1

كريجينگ معمولی ()OK

کریجینگ معمولی به عنوان یکی از قویترین و پرکاربردترین
روشهای تخمین زمین آماری محسوب میگردد .در این روش
مقدار میانگین مجهول است ولی فرض میشود که مقدار آن
مستقل از مختصات است (شرط پایایی) .روابط حاکم بر آن
شامل رابطه( 5و  )6است:
𝑛
) 𝑖𝑥(𝑧 𝑖̂0 ) = ∑𝑖=1 ƛ
𝑥(𝑍
(رابطه )5
∑𝑛𝑖=1 ƛ𝑖 = 1

(رابطه )6
که در آن ) :Z(x0مقدار تخمین متغیر  zدر نقطه نمونه
برداری نشده  x0؛ ) :Z(xiمقدار مشاهداتی متغیر  zدر نقطههای
نمونه برداری xi؛  :ƛiوزن تعلق گرفته به هر مشاهده در نقطه xi
(Vauclin et al, 1983؛ .)Agrawal et al, 1995
كريجينگ بيزی تجربی ()EBK

2

این روش یک روش درونیابی زمین آماری است که سختیهای
مربوط به ساختن یک مدل کریجینگ معتبر را خودکار
مینماید ،به عبارت دیگر در تحلیلهای زمین آماری ،نیاز به
تنظیم دستی پارامترها به منظور دستیابی به نتایج دقیق است،
اما در روش کریجینگ بیزی تجربی به طور اتوماتیک این
پارامترها طی یک فرآیند شبیهسازی محاسبه میگردد .فرق
دیگر این روش با سایر روشهای کریجینگ این است که در این

1. Simple Kriging
2. Empirical Bayesian kriging

روش خطاهای مربوط به برآورد نیم تغییرنما در نظر گرفته
میشود .این در حالی است که در سایر روشهای کریجینگ،
نیم تغییرنما از مکانهای با دادههای مشخص استفاده میکند و
سپس از این تغییرنما برای پیش بینی در مکانهای نامشخص
استفاده میشود .در نتیجه از آنجایی که عدم قطعیت برآورد
نیم تغییرنما را در محاسبات وارد نمینمایند ،منجر به برآورد
خطای استاندارد پیش بینی پایین میشوند ( Knotters et al,
2010؛ .)Krivoruchko et al, 2012
ارزيابی روش های درون يابی

برای ارزیابی تخمینگرهای استفاده شده از تکنیک ارزیابی
متقابل 3استفاده شد .در این روش برای کلیه نقاط مشاهدهای در
در هر مرحله یک نقطه مشاهده ای حذف و با استفاده از بقیه
نقاط مشاهدهای آن نقطه برآورد میشود .معیارهای مختلفی
برای ارزیابی کارایی روشهای میانیابی وجود دارد که در این
تحقیق از معیارهای آماری میانگین خطا ( )MEرابطه(،)7
مجذور میانگین مربعات خطای تخمین ( )RMSEرابطه(،)8
خطای جذر میانگین مربعات ( )RMSSEرابطه( )9و ضریب
تبیین ()R2رابطه( )10استفاده شد.
1
|) ME = ∑ni=1|Z ∗ (xi ) − Z(xi
(رابطه)7
n
(رابطه)8
(رابطه )9
(رابطه)10

∗
2
∑n
)) i=1 √((Z (xi )−Z(xi

n
2
) Z∗ (xi )−Z(xi
]
) σ∗ (xi

n

[√∑i=1

n
∗
2
𝑁∑
)) 𝑖𝑥( 𝑍𝑖=1(𝑍(𝑥𝑖 )−

2

= RMSE

∗
𝑁∑
)) 𝑖𝑥( 𝑍𝑖=1(𝑍(𝑥𝑖 )−

= RMSSE
𝑅2 = 1 −

که در آن ها :Z*(xi) :مقدار برآورد شده شاخص مخروطی؛
) :Z (xiمقدار اندازه گیری شده متغیر شاخص مخروطی ؛
 :nتعداد داده ها؛ می باشد.
میانگین خطا ( (MEمعیاری از صحت مدل است که
مقدار صفر آن نشان دهنده صحت  100درصد و هر قدر مقدار
آن از صفر فاصله داشته باشد حاکی از کم شدن صحت مدل
است .مجذور میانگین مربعات خطای تخمین ) (RMSEمعیاری
از صحت تخمین است و هر اندازه  RMSEیک متغیر کوچک تر
باشد ،صحت آن بیشتر خواهد بود .خطای جذر میانگین مربعات
) ) RMSSEدر ارزیابیهای کریجینگ مورد استفاده قرار
میگیرد و هر چقدر به یک نزدیک تر باشد بیانگر خطای کمتر
این روش میباشد .ضریب تبیین ( )R2باید به عدد یک نزدیک
3. Cross validation
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باشد تا نشان دهنده مناسب بودن تخمین باشد (
al, 2001؛ .)Webster & Oliver, 2007

نمایی و کروی به عنوان مناسبترین مدل بر نقاط نیم
تغییرنمای تجربی انتخاب گردید .جهت تعیین بهترین مدلهای
برازش داده شده بر نیم تغییرنمای تجربی مواردی که دارای
باالترین ضریب تبیین ( )R2و کمترین میزان مجموع مربعات
خطا ( )RSSبودند انتخاب شدند (.)Ferrero et al,2005
همچنین این مدلها جهت بررسی تغییرپذیری فشردگی خاک
در مطالعات زیادی به کار گرفته شدهاست (Kilic et al, 2004؛
Ferrero et al,2005؛  .)Tekeste et al, 2009به منظور بررسی
وضعیت همسانگردی شاخص مخروطی ،نیم تغییرنما در چهار
جهت 90، 45 ،0و 135درجه ترسیم گردید .با توجه به اینکه
برای شاخص مخروطی خاک میزان سقف و دامنه تاثیر آنها در
جهات مختلف یکسان بود لذا همسانگردی آن تائید گردید.
مقدار دامنه تاُثیر برای شاخص مخروطی از  21تا  210متر
متغیر بود ،دامنه تاثیر واریوگرام تابعی از مقیاس منطقه و فاصله
نمونهبرداری میباشد .بدیهی است دامنه تاُثیر بزرگتر بر ساختار
مکانی گستردهتر و پیوستگی مکانی بیشتر در مقادیر متغیر
مورد نظر داللت دارد .عوامل ذاتی تشکیل دهنده خاک بیشترین
تاُثیر را در دامنه تاُثیر دارد (. )Sun et al, 2006طبق نتایج
بدست آمده نسبت اثر قطعه ای به آستانه ( )C0/C+C0برای
شاخص مخروطی از  0/04تا  50درصد متغیر بوده و در
عمق 0-20دارای وابستگی مکانی قوی و عمق  20-35دارای
وابستگی مکانی متوسط بودند )2005( Ferrero et al .ساختار
مکانی دقیقی را برای اعماق ابتدایی خاک بدست آورده بودند.

Johnston et

نتايج و بحث
توصیف آماری خصوصیات متغیر شاخص مخروطی در جدول ()1
خالصه شده است .مقادیر شاخص مخروطی از  0/32مگاپاسکال
برای عمق  0-5سانتی متر تا  3/02مگاپاسکال برای عمق 15-20
سانتیمتر متغیر بودند .نتایج نشان میدهد که درکلیه اعماق دادهها
در سطح اطمینان  95درصد نرمال بوده و نتایج آزمون کولوگروف-
اسمیرنوف نیز آن را تائید میکند اما در عمق  10-15سانتی متر
داده ها نرمال نبوده که با استفاده از تبدیل لگاریتمی دادهها نرمال
گردیدند .نتایج تحقیقات نشان دادهاند خواص استاتیکی خاک مانند
خواص فیزیکی و فشردگی و تراکم خاک دارای توزیع نرمال
میباشند(  .)Warrick & Nielsen, 1980مقادیر درصد ضریب
تغییرات شاخص مخروطی در عمق  0-20سانتی متر باال
میباشد که نشان دهنده باال بودن تغییرپذیری شاخص
مخروطی در الیههای رویی خاک به علت کاربرد فعال ادوات
خاکورزی و مدیریت زراعی در اعماق ابتدایی خاک میباشد.
 )2004( Kilic et al.در ارزیابی روش های درونیابی برای
تغییرات مکانی فشردگی خاک نشان دادند در عمقهای ابتدایی
خاک میزان ضریب تغییرات شاخص مخروطی بیشتر از
عمقهای پایین تر خاک میباشد.
پس از تحلیل آماری دادهها ،واریوگرام تجربی برای
متغیرهای مختلف در اعماق تعیین شده تهیه شد .مدل گوسی،

جدول  -1توصيف آماری متغير شاخص مخروطی قبل (الف) و بعد (ب) از نرمال شدن
ب

الف
عمق()cm

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

10-15

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی

117
0/32
1/27
0/77
0/76
0/24
0/12
2/32

117
1/32
2/80
1/32
1/33
0/50
0/24
3/08

117
0/54
3/02
1/55
1/50
0/51
0/55
2/95

117
0/80
2/95
1/62
1/54
0/48
0/55
2/56

117
0/76
2/55
1/51
1/46
0/36
0/24
2/68

117
0/90
2/35
1/47
1/45
0/32
0/43
2/60

117
0/68
2/04
1/33
1/29
0/32
0/10
2/17

117
-0/62
1/11
0/3862
0/41
0/339
-0/30
-0/06

ضریب تغییرات (درصد)

31/16

37/87

32/90

29/62

23/84

21/76

24/06

87/82

جدول  -2پارامترهای نيم تغير نما و معيارهای انتخاب مدل مناسب
عمق ()cm

مدل انتخابی

اثر قطعه
)Nugget(C0

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35

نمایی
گوسی
گوسی
نمایی
گوسی
کروی
نمایی

0/409
0/0001
0/0001
0/0149
0/0531
0/0166
0/057

ای

آستانه
مقدار
)Sill(C0+C

دامنه
()m

0/253
0/2022
0/1182
0/0919
0/1063
0/0446
0/115

125
27
21
37
210
59
210

تاثیر

نسبت واریانس (درصد)
()C0/C+C0

R2

RSS

16/11
0/04
0/08
16/21
50
37/34
50

0/787
0/878
0/842
0/736
0/11
0/921
0/279

1/200E-03
3/346E-03
1/166E-03
4/606E-04
5/556E-04
3/180E-05
2/047E-03
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0-5cm

5-10 cm

10-15 cm

15-20 cm

20-25 cm

25-30 cm

30-35 cm
شکل  -2واريوگرام تجربی شاخص مخروطی و مدل های مناسب برازش داده شده در عمق  0-35سانتی متر

پهنه بندی فشردگی خاک

پس از فرایند پردازش اطالعات که شامل بررسی پیوستگی
مکانی دادهها ،ارزیابی نیمتغییرنما ،تبدیل دادهها به دادههای
نرمال میباشد ،روشهای مناسب جهت انجام درونیابی و تولید
سطوح فشردگی انتخاب گردیدند .این روش ها شامل روشهای
درونیابی قطعی نظیر روش وزندهی معکوس فاصله ( )IDWو
روش توابع پایه شعاعی ( )RBFو همچنین درونیابی
زمینآماری مانند روش کریجینگ ساده ( ،)SKکریجینگ
معمولی ( )OKو روش کریجینگ بیزی تجربی موسوم به روش
) )EBKمیباشند .با توجه به ارزیابی متقابل که براساس
معیارهای آماری بدست میآید نتایج بدست آمده برای عمق
 0-35سانتیمتر به شرح ذیل میباشد (جدول 4و .)3
در ارزیابی درونیابی قطعی ،روش توابع پایه شعاعی
( (RBFدر تمامی اعماق به جز عمق  10-15سانتیمتر دقیق تر
از روش وزن دهی معکوس فاصله ) )IDWبود ،این امر با توجه
به اینکه مقادیر ( )R2در روش ( )RBFبیشتر از روش ))IDW
بود و همچنین به دلیل کمتر بودن مقادیر خطای ( (MEو

) )RMSEدر این روش نسبت به روش ( )IDWقابل تصدیق
است لذا با توجه به نتایج فوق میتوان گفت روش توابع پایه
شعاعی ( (RBFنتایج بهتری نسبت به روش وزن دهی معکوس
فاصله ( (IDWمهیا میکند(جدول.)3
در ارزیابی زمین آماری(جدول )4نیز در عمق  0-5و -25
 20سانتیمتر روش کریجینگ معمولی ( )OKخطای ()RMSE
کمتر و ( )R2بیشتری نسبت به روش کریجینگ ساده ( )SKو
کریجینگ بیزی تجربی ( )EBKنشان داد .در اعماق ،5-10
15-20 ،10-15و  25-30روش کریجینگ بیزی تجربی ()EBK
دارای دقت باالتری نسبت به سایر روش ها بود .نتایج نشان داد
که روش ( )EBKنسبت به سایر روشهای کریجینگ عملکرد
بهتری را از لحاظ معیارهای آماری و از لحاظ تطابق با
واقعیتهای منطقه از خود نشان میدهد .میرزایی و زکی زاده
بیان کردند که روش کریجینگ بیزی تجربی (  )EBKنسبت به
تمام روشهای زمین آماری نظیر کریجینگ معمولی ( (OKو
وزن دهی معکوس فاصله ) (IDWدارای دقت باالتری در ارزیابی
و تخمین دادهها میباشد ).)Mirzaei & Sakizadeh, 2016

بحرپور و همکاران :بررسی تغييرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک 337 ...
جدول  -4مقايسه دقت تخمين گرهای زمين آماری در تخمين مقادير

جدول  -3مقايسه دقت تخمين گرهای درون يابی قطعی در تخمين مقادير
خصوصيات شاخص مخروطی

مدل درون یابی

عمق خاک

IDW

RBF

خطا

2

R

خصوصيات شاخص مخروطی

0-5

0/796

RMSE
0/212

ME
-0/001

5-10

0/772

0/446

-0/025

10-15

0/682

0/490

-0/005

15-20

0/502

0/481

-0/015

20-25

0/810

0/338

0/001

25-30

0/854

0/335

-0/003

30-35

0/719

0/307

-0/001

0-5

0/806

0/211

-0/007

5-10

0/790

0/446

-0/001

10-15

0/581

0/492

-0/006

15-20

0/552

0/475

-0/002

20-25

0/823

0/336

-0/006

25-30

0/854

0/333

-0/002

30-35

0/754

0/305

-0/007

پهنه بندی

مدل
یابی

SK

OK

EBK

درون

خطا
RMSE

عمق
خاک

ME

RMSSE

R2
0/805
0/800
0/742
0/661
0/824
0/855
0/763
0/939
0/806
0/753
0/725
0/842
0/921
0/832
0/912

0/211
0/443
0/488
0/469
0/334
0/320
0/303
0/199
0/442
0/488
0/471
0/259
0/258
0/301
0/208

-0/008
-0/008
-0/008
-0/002
-0/001
-0/002
-0/003
-0/001
-0/005
-0/009
-0/014
-0/006
0/002
0/003
-0/003

1/0423
1/0566
1/0258
1/0471
1/0520
1/0407
1/0437
1/0146
1/0464
0/9970
1/0279
1/0498
1/0119
1/0384
1/0111

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
0-5
5-10

0/904

0/433

0/033

0/9805

10-15

0/887

0/477

-0/003

1/0020

15-20

0/759

0/471

-0/013

0/9906

20-25

0/842

0/334

-0/006

1/0563

25-30

0/939

0/253

-0/003

0/9576

30-35

0/876

0/292

-0/002

1/0115

(Liu et al,2005؛  .)Fasinmirin & Reichert, 2011در ناحیه

نتایج حاصل از نقشه پهنهبندی فشردگی خاک در محدوده مورد

کم خاکورزی (مرکز) در عمق  0 -10سانتیمتری به دلیل

مطالعه نشان داد (شکل ،)3با توجه به دادههای بدست آمده از

استفاده از دیسک و عدم برگرداندن کامل خاک باعث تحت تاثیر

شاخص مخروطی خاک نمونههای برداشت شده از منطقه مورد

قرار گرفتن شاخص مخروطی و کاهش آن شده است اما در

مطالعه ،سه ناحیه خاکورزی برای تهیه نقشه فشردگی خاک

عمقهای  10-35سانتیمتری به علت کاهش تاثیر ابزار

مشخص گردید .نواحی خاکورزی شامل :بدون خاکورزی

خاکورز و تغییر کمتر خاک مقدار شاخص مخروطی رو به

(شرق) ،کم خاکورزی(مرکز) و خاکورزی متداول(غرب) می

افزایش بود .در ناحیه خاکورزی متداول (شرق) به دلیل

باشد .در ناحیه بدون خاکورزی(غرب) به دلیل عدم انجام

استفاده از گاوآهن برگرداندار و دیسک در عمق  0 -20سانتی

عملیات خاکورزی ذرات خاک در الیههای سطحی 0 -10

متری به دلیل برگردان کردن کامل خاک و تغییر وضعیت خاک

سانتیمتر میزان شاخص مخروطی نسبت به سایر روشهای

دارای شاخص مخروطی کمتری نسبت به سایر روشهای

خاکورزی بیشتر میباشد .اما در عمق  10 -35سانتیمتر به

خاکورزی بود ،اما در عمق  20 -35سانتیمتری به دلیل نیروی

دلیل وجود ریشه و بقایای گیاهی و افزایش تخلخل مقدار

عمودی گاوآهن بر کف شیار شخم مقدار شاخص مخروطی

شاخص مخروطی دارای روند نزولی بود .طبق آزمایشات بدست

نسبت به سایر شیوههای خاک ورزی افزایش پیدا کرده است.

آمده ،شیوه بدون خاکورزی به علت کاهش میزان خلل و فرج و

طبق گزارشات بدست آمده عملیات خاکورزی موجب کاهش

همچنین افزایش وزن مخصوص ظاهری دارای شاخص مخروطی

شاخص مخروطی و مقاومت خاک در خاکورزی متداول

بیشتری نسبت به سایر روشهای خاکورزی می باشند

میگردد (Topa et al, 2011؛ .)Vaz et al,2011
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 0-5سانتی متر

 5-10سانتی متر

 10-15سانتی متر

 15-20سانتی متر

 25-30سانتی متر

 20-25سانتی متر

 30-35سانتی متر
شکل -3پهنه بندی خصوصيات شاخص مخروطی خاک در عمق  0-35سانتی متر
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 مدل کریجینگ در درونیابی از، نتایج نشان داد که.میباشیم
دقیق ترین مدلهایی است که در تهیه نقشههای پراکندگی
 به دلیل اینکه.فشردگی خاک میتواند مورد استفاده قرار بگیرد
این مدل فاقد خطای سیستماتیک است و در تخمینها دارای
حداقل واریانس میباشد و جایگاه ویژهای در درونیابی ها
 لذا میتواند از گزینه های مدیریت توسعه و.بدست آورده است
کاهش ریسک تولید و اثرات زیانآور فشردگی خاک ناشی از
 به طور عمده نقشههای فشردگی خاک با.ترافیک در مزارع باشد
هدف ارائه روش های مدیریتی تهیه میگردد و از طرفی با توجه
 بنابراین،به هزینههای زیاد مصرف سوخت و معایب زیرشکنها
تهیه نقشههای فشردگی برای مدیریت بهتر زمین ها همراه با
. ضروری به نظر میرسد،کاهش هزینه های اقتصادی

نتيجه گيری
تفاوت عمده مطالعه حاضر و وجه تمایز آن با سایر مطالعات به
،ویژه تحقیقاتی که درباره تغییرات مکانی خاک انجام گرفته
نحوه نمونهبرداری منظم آن و ارائه روشی گام به گام برای
مطالعات زمینآماری میباشد که در این گونه تحقیقات بسیار
 به طور کلی با استفاده از روشهای تخمین میتوان.مهم است
نقشههای کیفی خاکها را برای استفاده در مدیریت خاص
 زیرا تغییرات به قالبی پیوسته از اطالعات،مزرعه ای فراهم نمود
 لذا با توجه به اینکه مزارع مختلف در ایران.تبدیل میگردند
دارای محدودیت فشردگی و نیز تغییرپذیری زیاد مکانی از نظر
 این مسئله نشان میدهد که برای اصالح و.تراکم میباشد
مدیریت فشردگی خاک نیاز به تهیه نقشههای تراکم خاک
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