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ABSTRACT
Investigating spatial variability of penetration and shear strength properties is of particular importance for the
management and improvement of agricultural soil fertility for sustainable production. The aim of this research
was to investigate the effect of land use type and physiographic units on soil penetration and shear strength,
and their spatial variability in Lapoui plain. The soil penetration and shear strength were measured using cone
index penetrations and cutting blade at 130 observation points with three replication at the top layer (0-30 cm)
in three physiographic units and two land uses in the area. The primary and secondary derivatives of the digital
elevation model were also used as covariates. To evaluate the spatial variability of the proposed variables, three
covariates including, co-kriging, ordinary kriging, and inverse distance weighting were used. The results of
linear correlation showed an inverse relationship between shear strength and penetration resistance and DEM
covariates. As a significant inverse relationshipwas observed between shear strength and penetration
resistancein the physiographic units of piedmont plain, alluvial plain and hill. The same inverse and significant
relationship was also found between the two characteristics in the irrigated and rainfed land use. The co-kriging
method for shear and penetration strength based on the coefficient of determination (R 2), with values of 0.55
and 0.38, indicated a good performance. Generally, geostatistical methods showed a moderate to poor accuracy
in predicting penetration and shear strength. Further work is suggested to investigate the performance of other
linear and nonlinear modeling approaches (pedotransfer functions, PTFs) in prediction of the abovementioned
soil parameters.
Keywords: Co-Kriging Predictor, Inverse Distance Weighting Predictor, Kriging Predictor, Pidmont Plain,
Plain.
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تغييرات مکانی مقاومت فروروی و برشی خاک و اثر نوع کاربری و واحد فيزيوگرافی بر آنها
1

پگاه خسروانی ،1سيد علی اکبر موسوی *1و مجيد باقرنژاد

 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/10/1 :تاریخ بازنگری -1399/12/12 :تاریخ تصویب)1399/12/16 :

چکيده
بررسی تغییرپذیری مکانی مقاومتهای فروروی و برشی از اهمیت ویژهای برای مدیریت و بهبود باروری خاکهای کشاورزی
در راستای تولید پایدار برخوردار است .این پژوهش با اهداف بررسی تأثیر نوع کاربری اراضی و واحدهای فیزیوگرافی بر
مقاومت فروروی وبرشی خاک و تغییرپذیری مکانی این ویژگیها در خاکهای دشت لپویی استان فارس انجام شد .اندازه-
گیری مقاومت فروروی و برشی با دستگاههای نفوذسنج دستی و برشپرهای در  130نقطه مشاهداتی از الیه سطحی ( 0تا
 30سانتیمتری) خاک در سه واحد فیزیوگرافی (تپه ،دشت دامنه ای و دشت) و دو کاربری اراضی (کشت آبی و مرتع)
موجود در منطقه انجام شد .برای بررسی تغییرپذیری ویژگیهای مورد مطالعه از سه تخمینگر کوکریجینگ ،کریجینگ-
معمولی و وزندهی معکوس فاصله استفاده شد .مشتقات اولیه و ثانویه مدل رقومی ارتفاع نیز بهعنوان متغیرهای کمکی
برای پیشبینی متغیر اصلی بهو سیله تخمینگر کوکریجینگ استفاده شدند .نتایج همبستگی خطی رابطه معکوسی بین
مقاومت برشی با مقاومت فروروی و پارامترهای مربوط به ارتفاع نشان داد .بهنحویکه رابطه معکوس و معنیداری بین
مقاومت برشی و مقاومت فروروی در واحدهای فیزیوگرافی دشتدامنهای ،دشت رسوبی و تپه مشاهده شد .رابطه مذکور
بین دو ویژگی در کاربری زراعت آبی و مرتع نیز مشاهده شد .روش کوکریجینگ برای براورد مقاومت برشی و فروروی بر
اساس آماره ضریب تبیین ( )R2با مقادیر  0/55و  0/38عملکرد مناسبتری داشت .بهطورکلی روشهای زمینآماری از دقت
متوسطی در پیشبینی مقاومت فروروی وبرشی خاک برخوردار بودند .بنابراین پیشنهاد میشود در مطالعات آتی به بررسی
عملکرد سایر رویکردهای مدلسازی خطی و غیرخطی (توابع انتقالی) برای پیشبینی این دو ویژگی خاک پرداخته شود.
واژههای کليدی :تخمینگر کریجینگ ،تخمیمگر کوکریجینگ ،تخمینگر وزن دهی معکوس فاصله ،دشت ،دشت دامنهای.

مقدمه
کاربری اراضی از مهمترین روشهای دخالت انسان در فرآیندهای
طبیعی است که از طریق آن سببافزایش یا کاهش تخریب خاک
میشود ( .)Abdollahiet al., 2013مدیریت خاک نیز نقش مهمی
در کشاورزی پایدار و محیطزیست ایفا میکنداعمال مدیریت
زراعیشامل مدیریت خاکورزی ،کوددهی و روشهای آبیاریاثرات
متعددی بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک دارد
( Aghasi et al. )2017( .)Mozaffari et al., 2019بیان کردند
کشت طوالنیمدت و متراکم محصوالت کشاورزی میتواند سبب
کاهش کیفیت فیزیکی خاک ،کاهش کارآیی و سودبخشی تولید
محصول ،اثرات منفی بر محیطزیست و افزایش فرسایش آبی و
بادی ،آبشویی و ورود آفتکشها و عناصر غذایی به منابع آب
سطحی و زیرزمینیشود .در کشاورزی مکانیزه ،تردد وسایل نقلیه
همزمان تنشهای افقی و عمودی به خاک اعمال میکنند.
همچنین در خاکورزی که برای آماده کردن بستربذر و ریشه در
خاک انجام شود ،در اثر اعمال نیرو ،خاک گسیخته میشود؛

بنابراین نیروی اعمالشده توسط ابزارهای خاکورزی میتوانند
سبب برش ،فشار و کشش در خاک شوند .همچنین در کشاورزی
میزان مقاومت فروروی برای بررسی میزان نفوذ و حرکت ریشه
گیاهان در فرآیند رشد بسیار حائز اهمیت استکه میتواند تحت
تأثیر بسیاری از عملیات خاکورزی ،ادوات کشاورزی و فرسایش
خاک قرار گیرد.
مقاومت برشی خاک نیز از ویژگیهایی است که بر مقدار
ظرفیت کشش وسایلزمینگیرایی و همچنین نیروی مقاوم در برابر
عبور ابزار خاکورز در خاک اثرگذار است .بنابراین اندازهگیری
میزانمقاومت برشی بیشینه خاک نیز حائز اهمیت میباشد
( .)Rezae and Tabatabai, 2019برش مستقیم شرایط برش
خاک را تحت عبور ادوات خاکورزینسبت به دو روش برش پره و
فشاری تکمحوری بهتر نشان میدهد و روشی ساده و قابل تکرار
برای براورد مقاومت برشی خاک بوده و در مدیریت پایدار خاک
(از جنبههای ترددپذیری خاک و خاکورزی) قابلاستفاده است
( .)Rezae and Tabatabai, 2019مقاومت برشی الیه رویین
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خـاک مـیتوانـد همـان مقاومـت اصـطکاکی ناشـی از لغزیـدن
ذرات رویهمدیگر ،حرکت غلتک مانند بین دانههای مجاور و قفل
شدن دانهها در یکدیگر باشد .همین طور پیوندهای شیمیایی بین
ذرات رس خـاک باعث چسبندگی و مقاومت در برابر نیرو و تـنش
وارده مـیگـردد .مقاومت برشی الیه رویین خاک تحت تاثیر
ویژگـیهـای متفـاوتی ازخاک میباشد که این ویژگیها عبارتند
از :شیمی کانیها و کلوئیدهای آلی که بـر چـسبندگی خاکدانـه-
هـا اثـر مـیگذارنـد ،انـدازه ،شـکل و ساختمان ذرات و خاکدانهها
که مقاومـت اصـطکاکی خـاک را تحـت تاثیر قرار میدهند ،وجـود
شـبکه ریـشههـا کـه سـاختار بزرگتـری از خاکدانهها را تشکیل
میدهندet al. (2011) .et al. 2011) (Khalil Moghadam
 Khalil Moghadamبراساس پژوهشهای گذشته در زمینهی
فرسـایش خـاک بیان نمودند کـه شرایط خاک زمانی که به حد
آسـتانه فرسـایندگی بهوسیله جریـان شیاری برسد ،بهوسـیله
مقاومـت برشـی الیـه رویـین خـاک کنتـرل میشود .همچنین
فرآیند جداسازی ذرات بهوسیله قطرات باران به مقاومت برشی
الیه رویین خاک وابسته است (.)Bachmann et al., 2006
بنابراین مقاومـت برشی الیه رویین خـاک مـیتوانـد همان
مقاومت اصـطکاکی ناشـی از لغزیـدن ذرات روی همدیگر ،حرکت
غلتک مانند بین دانههای مجاور و قفل شدن دانهها در یکدیگر
باشد .همچنین پیوندهای شیمیایی بین ذرات رس خـاک سبب
چسبندگی و مقاومت در برابر نیرو و تـنش وارده مـیشود )2011
) .(Khalil Moghadam et al., Movahedan et al. (2013نیز
دلیل افزایش مقاومت فروروی با کاربرد برخی پلیمرها را اینگونه
بیان کردند که مواد پلیمری پس از افزوده شدن به خاک ،در منافذ
خاک نفوذ کرده و در اثر قرار گرفتن در هوای آزاد و سپس تبخیر
آب آنها ،تشکیل شاخههای گسترده پلیمری میدهند .در
حقیقت ماده پلیمری با افزایش پایداری خاکدانهها در حالت
خشک و اتصال خاکدانههای خاک سطحی و ذرات منفرد به
یکدیگر و بزرگ شدن آنها ،سبب افزایش مقاومت فروروی خاک
میشود .بنابراین با توجه به اهمیت این دو ویژگی مکانیکی خاک،
شناخت رفتار در خاک نیاز به درک صحیحی از الگوی
تغییرپذیری این ویژگیها دارد.
اطالع از تغییرپذیری ویژگیهای خاک و تهیه نقشه آنها
برای تعیین نیاز کودی محصوالت ،مدیریت حاصلخیزی خاک،
کشاورزی دقیق و تولید پایدار ضروری است (Brevik et al.,
) .2015تغییرپذیری ویژگیهای خاک با این فرض که توزیع
ویژگیهای خاک در طبیعت بهصورت تصادفی است ،اغلب توسط
روشهای آمار کالسیک بیان میشود .در این روشها نتایج
بهدستآمده از اندازهگیری نمونهها مستقل از موقعیت مکانی آنها

مورد بررسی قرار میگیرد .بنابراین مقدار یک کمیت در یک
نمونهبرداری هیچگاه اطالعاتی درباره تغییرات مقادیر آن کمیت
در سایر مناطق نمونهبرداری شده ارائه نمیکند ( 20 Aghasi et
 .)al., 17درحالیکه ویژگیهای خاک در زمان و مکان و حتی در
جهتهای مختلف (عمق و سطح خاک) تغییر میکنند (Moosavi
.)and Sepaskhah, 2012; Moradi Choghamarani et al., 2016
همچنین ویژگیهای خاک ،دارای پیوستگی مکانی بوده و هم
همبستگی متقابل بین آنها وجود دارد که تحت تأثیر ویژگیهای
ذاتی (مواد مادری) و ویژگیهای غیر ذاتی (عملیات مدیریتی
خاک ،کوددهی ،تناوب زراعی و فرسایش) قرار دارند Taati et
) .)al., 2020منظور از پیوستگی مکانی ،آن است که دو نمونهی
نزدیک به هم از نظر مقدار عددی ،بسیار شبیهتر به یکدیگر
هستند تا دونمونهای که بافاصلهی زیادی از یکدیگر قرار
دارند) .)Jahangardi and Pedometry 2006زمینآمار و سیستم
اطالعات جغرافیایی بهعنوان ابزارهایی مفید در تهیه نقشههای
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر اساس تعداد محدودی
نمونه در اراضی کشاورزی به کار میروند (.)Emadi et al., 2016
روشهای زمینآماری در علوم خاک توسط محققین مختلفی به-
کار گرفته شده است .(2017) Mousavi et al .به بررسی تغییر-
پذیری ویژگیهای کلیدی خاک در اراضی دشت قزوین پرداختند
و بیان کردند که جرم مخصوص ظاهری ،درصد سیلت و توزیع
کل خلل و فرج از الگوی نیمتغییرنمای کروی پیروی مینمایند و
روش کریجینگ دارای توانایی بیشتری در پیشبینی این ویژگی
ها نسبت به روش وزن دهی معکوس فاصله استReza et al. .
) (2016توزیع مکانی رس ،سیلت ،شن ،رطوبت ظرفیت زراعی،
نقطه پژمردگی دائم ،رطوبت قابلاستفاده خاکهای آبرفتی هند
را با استفاده از روشهای زمینآماری بررسی کردند و مدلهای
نمائی و کروی را بر تغییرنمای این ویژگیها برازش دادند .نتایج
نشان داد که کالس وابستگی مکانی برای تمامی ویژگیها بهجز
رس متوسط بود و الگوی توزیع مکانی آب قابلدسترس خیلی
نزدیک به الگوی تغییرات مکانی شن و رس بود و بیان کردند که
نقشههای کریجینگ اطالعات مناسبی را در رابطه با دور آبیاری
منطقه ارائه میدهند(2010) Sarmadian & Taghizadeh .
 Mehrjediبا استفاده از تخمینگرهای زمینآماری و با کمک
گرفتن از اطالعات رقومی سنجده  TMبهعنوان متغیر ثانویه،
برخی از ویژگیهای خاک سطحی ،شامل شوری ،درصد رطوبت
اشباع ،نسبت جذب سدیم و درصد آهک را برآورد نمودند .نتایج
نشان داد که تخمینگرهای زمینآماری نسبت به روابط
همبستگی خطی از برتری نسبی برخوردار بوده و روش کریجینگ
بهعنوان روش برتر نسبت به روشهای معمولی برآورد دادههای
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مکانی خاک معرفی شد.
علیرغم اینکه پژوهشهای متعددی در مورد تغییرپذیری
مکانی ویژگیهای خاک و همچنین اثر کاربری اراضی بر ویژگی-
های خاک انجامشده است اما مطالعات محدودی در مورد اثر
کاربری اراضی و واحدهای مختلف فیزیوگرافی بر ویژگیهای
مکانیکی خاک از جمله مقاومت فروروی و برشی انجامشده است.
بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر کاربری اراضی و نوع
واحدهای فیزیوگرافی بر مقاومت فروروی و مقاومت برشی خاک
و بررسی تغییرات مکانی و تعیین کالس وابستگی مکانی این
ویژگیهای مهم خاک و درنهایت برآورد آنها با استفاده از روش-
های زمینآماری نظیر کریجینگ معمولی ،کوکریجینگ و
همچنین روش وزندهی معکوس فاصله برای بررسی تغییرات
مکانی و درنهایت تهیه نقشه پهنهبندی آنها در بخشی از اراضی
منطقه لپویی در استان فارس انجام شد.

مواد و روشها
موقعيت منطقه موردمطالعه

منطقه مورد مطالعه با مساحت حدود  5هزار هکتار بخشی از

اراضی دشت لپویی در استان فارس است که در موقعیت عرض-
های جغرافیایی ´ 29° 78تا ´ 29° 88شمالی و طولهای
جغرافیایی ´ 52° 68تا ´ 52° 71شرقی واقع شده است (شکل
 .)1از نظر فیزیوگرافی منطقه مورد مطالعه ،بر روی واحدهای تپه،
دشتهای دامنهای و دشت با درصد شیب  1تا  12درصد قرار
دارد .دامنه تغییرات ارتفاع برابر  1591تا  1606متر از سطح دریاو
بر اساس اطالعات اقلیمی  20ساله ایستگاه هواشناسی زرقان
( ،)1399-1379میانگین بارندگی ساالنه آن  446میلیمتر و
متوسط درجه حرارت  17درجه سانتیگراد است (اداره کل
هواشناسی استان فارس) .مواد مادری خاکهای منطقه شامل
موادی با منشأ آهک و شیل در ارتفاعات تا مواد آبرفتی و واریزهها
در مناطق کم ارتفاع و دشتها میباشند .با توجه به نقشه
رژیمهای رطوبتی و حرارتی خاکهای ایران ()Banaie, 1988
منطقه مورد مطالعه دارای رژیم رطوبتی زریک1و رژیم حرارتی
ترمیک2است و خاکهای منطقه بر اساس سامانه ردهبندی خاک
آمریکایی ( )2014در دو رده اینسپتیسول و انتیسول قرار دارند.
کاربری غالب اراضی مورد بررسی شامل مرتع و زراعت آبی (شامل
کشت گندم ،جو ،کلزا و صیفیجات) میباشند.

شکل  -1موقعيت منطقه مورد مطالعه و محل نقاط نمونهبرداری شده .رنگها به ترتيب نشان دهندهی موقعيت واحدهای فيزيوگرافی تفکيک شده بر روی تصوير
ماهوارهی گوگل میباشد ،قرمز ( :)Hillواحد فيزيوگرافی تپه ،آبی ( :)Pieدشت دامنهای ،نارنجی ) :(Plaدشت

1- Xeric

2- Thermic

(علمی – پژوهشی)
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مطالعات صحرايی و اندازهگيری مقاومت فروروی و برشی خاک

مقاومت فروروی خاکها بهوسیله دستگاه نفوذسنج دستی
پنترومتر(مدل  )ELEبا میله باریک استوانهای شکل به قطر 6
میلیمتر و طول  5/7سانتیمتر در سه تکرار برای هر نقطه اندازه-
گیری شد به این صورت که نفوذسنج تا حد قسمت عالمتگذاری
شده (حدود  6میلیمتر) به داخل خاک فشار داده شده و مقدار
فشار الزم (برحسب مگاپاسکال) برای نفوذ از روی شاخص کناری
آن یادداشت شد .در این پژوهش ،بـرای انـدازهگیـری مقاومـت
برشی الیه رویین خاک از پـره برشـی استفاده شد .روش کار بدین
صورت است که پرهبرشی در داخل خاک تا جایی که پرهها کامال
در خاک قرار بگیرد وارد میشود .سپس شروع به دوران پرهبرشی
در جهت عقربههای ساعت کرده و تا بـرش (گسیختگی) خاک،
ادامه مـیدهـیم کـه حـدود  5تـا  10ثانیـه طـول میکشد.
حداکثر مقدار تنش وارده روی صفحه مـدرج در بـاالی پـرهبرشی
ثبت میشود (شکل.)2

ابتدا با استفاده از تصویر  Earth Googleمربوط به منطقه مورد
مطالعه ،بررسیهای اولیه و شناسایی هر چهبهتر موقعیت
مشاهدات با دقت کافی انجام شد .سپس بر اساس بازدیدهای
صحرایی ،درنهایت موقعیت  130نقطه مشاهداتی با متوسط فاصله
 500متر بر اساس الگوی نمونهبرداری طبقهبندی تصادفی و
درصد تغییرات شیب ( تپه بیش از  12درصد ،دشت دامنهای 2
تا  5درصد و دشت  0تا  2درصد) در هریک از واحدهای
فیزیوگرافی نهایی شد .طی عملیات میدانی با استفاده از دستگاه
موقعیتیاب جهانی ( )GPSمختصات جغرافیایی دقیق نقاط ثبت
شد .سپس با استفاده از دو دستگاه نفوذسنج دستی و مقاومت-
سنج برش پرهای به ترتیب دو ویژگی مکانیکی مقاومت فروروی و
مقاومت برشی خاک سطحی ،در محل و در انتهای فصل تابستان
و حدود  4تا  5ماه پس از آخرین بارندگی که خاک خشک و با
رطوبت اولیه بسیار کم بود انجام شد.در این پژوهش تعیین

شکل  -2نمايی از دستگاههای نفوذسنج دستی و مقاومتسنج برش پرهای مورد استفاده و يکی از نقاط نمونهبرداری حين عمليات ميدانی

بررسیهای آماری و نرمالسازی دادهها

اولین گام در استفاده از روشهای زمینآماری بررسی وجود
ساختار مکانی در بین دادهها تحلیل نیمتغییرنما میباشد .شرط
استفاده از این تحلیل و انجام براوردهای زمینآماری نرمال بودن
توزیع دادهها است  .))2014 ,Webster & Oliverبا استفاده از
شاخصهای آماری میانگین ،حداقل ،حداکثر ،ضریب چولگی،
ضریب کشیدگی و درصد ضریب تغییرات خالصه آماری و وضعیت
نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 24

محاسبه شد .یکی از روشهای ارزیابی نرمال بودن دادهها استفاده
از ضریب چولگی است ،هنگامیکه این ضریب کمتر از  0/5باشد،
دادهها احتیاجی به تبدیل نخواهند داشت ولی چنانچه ضریب
چولگی بین  0/5تا  1و بیشتر از  1باشد بایستی فرآیند
نرمالسازی بر روی دادهها انجام شود ( .2006 ,(Shaoعالوه بر
بررسی توزیع نرمال بودن دادهها برمبنای ضریب چولگی ،از
هیستوگرام فراوانی و آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نیزاستفاده
شد.
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مطالعات زمینآماری شامل دو مرحلهی نیمتغییرنما و
براورداست .در مرحلهی نیمتغییرنما ،ابتدا وضعیت همسانگردی
شاخصهای پایداری محاسبهشده ،ترسیم نیمتغییرنماهای رویه-
ای1در محیط نرمافزاری ( )Arc GIS-10.6.1بررسی شد و سپس
با استفاده از تابع نیم تغییرنما ( ،)2000 ,Goovaertsساختار
مکانی آنها بررسی شد .پس از محاسبهی نیمتغییرنماهـای
تجربـی بـرای هر دو ویژگی (مقاومت فروروی و مقاومت برشی)،
مدلهای نظری مناسب بـرآنها برازش داده شد .در مرحله بعد با
استفاده از پارامترهای بهترین مدل برازش داده شده بر نیم-
تغییرنما و با استفاده از تخمینگر کریجینگ معمولی ،کوکریجینگ
و وزندهی معکوس فاصله ،برآورد و تهیه نقشه ویژگیهای مورد
نظر تهیه و پهنهبندیها انجام شد.
روشهای درونيابی

2

)1 n( h
(رابطه  Z(x i )  Z(x i  h) )2
2n(h) i1
که در آن γℎمقدار نیمتغییرنما به ازای هر فاصله 𝑁h ،h
 (h) 

Z ،h

تعداد جفت نمونههای بهکاررفته در محاسبه  γℎدر فاصله
) ((Xi) + hو ) Z(Xiبه ترتیب مقادیر متغیر مورد نظر در
موقعیتهای نمونهبرداری  Xi+hو  Xiمی باشند.
معادالت برآورد برای روشهای کریجینگ و کوکریجینگ
معمولی بهصورت روابط ( )3و ( )4میباشند:
n

) Z (x 0 )   w i Z(x i

(رابطه)3

وزندهی معکوس فاصله

در روش وزندهی معکوس فاصله ( )IDWبرای هر یک از نقاط
اندازهگیری ،وزنی براساس فاصله بین آن نقطه تا موقعیت نقطه
مجهول در نظر گرفته میشود .سپس این اوزان توسط توان وزن-
دهی کنترل میشوند ،بهطوریکه توانهای بزرگتر اثر نقاط
دورتر از نقطه مورد برآورد را کاهش داده و توانهای کوچکتر
وزنها را بهطور یکنواختتری بین نقاط همسایگی توزیع میکنند.
البته باید توجه داشت که این روش بدون توجه به موقعیت و
آرایش نقاط ،فقط فاصله آنها را در نظر میگیرد ،به این معنی
که نقاطی که دارای فاصله یکسانی از نقطه برآورد هستند دارای
وزن یکسان میباشند ( .)Davis, 1987مقدار فاکتور وزنی با
استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
Di

(رابطه )1

چنانچه نیمتغییرنما به سقف معینی برسـد و دامنـه تـأثیر
مشخصی داشته باشد ،ساختار فضایی و شـرایط صـدق فرضـیه
ذاتـی میتواند وجود داشته باشد ( Burgess and Webster,
 .)1980نیمتغییرنما با استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشود
).)Goovaerts, 2000


i

n

D

i 

i

که در آنوزن نقطه  iام،فاصله نقطه iام تا نقطه مجهول و  αتوان
وزندهی میباشد.
کريجينگ و کوکريجينگ

در این بخش از پژوهش از دو روش زمینآماری کریجینـگ
معمـولی و کوکریجینگ برای برآورد استفاده شد ،زیرا هـر دو
روش ،با کمترین خطای برآورد شناخته شدهاند ( Western et
 .)al.,2004کریجینگ یـک روش درونیابی زمینآماری اسـت
کـه از تـابع نـیمتغییرنمـا 2برای بیـان همبستگی مکانی استفاده
میکند ،نیمتغییرنما بـه بررسـی و شـناخت ویژگیهای ساختاری
متغیر ناحیهای میپردازد و چگونگی تغییرات آن را بیان مینماید،
1. Surface variogram

i 1

m

(رابطه)4

n

) Z (x 0 )   w i Z(x i )  w jV(x j

) Z (x 0

j1

i 1

مقدار برآورد شده برای متغیر  Zدر نقطه

که در آنها
x
 Z(xi) ، 0و ) V(xjبهترتیب مقادیر مشاهدهشده متغیرهای اصلی
w
و کمکی در موقعیتهای نمونهبرداری  Xiو  w i ،Xjو  jبه-
ترتیب وزنهای اختصاص یافته به آنها و  nو  mنیز بهترتیب تعداد
مشاهدات متغیرهای اصلی و کمکی میباشند ( Mohammadi,
 .)2006متغیرهای کمکی مورد استفاده در این پژوهش شامل
مشتقات اولیه و ثانویه مدل رقومی ارتفاع میباشد که پس از تهیه
و بررسی روابط همبستگی ،بهینهترین آنها برای انجام مدلسازی
انتخاب شدند.
متغيرهای کمکی و همبستگی آنها با متغيرهای اصلی

با توجه به اینکه تغییرات خاکها متاثر از نقش عوامل خاکسازی
میباشد ،در این تحقیق مشتقات اولیه و ثانویه مدل رقومی ارتفاع
با قدرت تفکیک مکانی  30متر به عنوان متغیر کمکی و نماینده
فاکتور خاکساز توپوگرافی برای مدلسازی و پیشبینی مکانی دو
متغیر مقاومت فروروی و مقاومت برشی در مدل کوکریجینگ
استفاده شدند .تهیهی این متغیرهای کمکی در نرمافزار SAGA
 GISنسخه  4/7انجام شد و سپس از میان مجموع  20فاکتور
تهیه شده براساس روش همبستگی خطی پیرسون ،در نهایت
چهار پارامتر مدل رقومی ارتفاع (پستی و بلندی سطح زمین یا
ارتفاع از سطح دریا) ،فاصله اقلیدسی تا شبکه آبراهه
2. Semivariogram

(علمی – پژوهشی)
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(کوتاهترین فاصله بین هر نقطه تا رودخانه یا آبراهه بر اساس رابطه
فیثاغورث) ،موقعیت نسبی شیب و ارتفاعات شیبدار انتخاب شدند.

دقت هر روش است ( .)Lin, 1989روشی کـه در آن میـزان MAE

اعتبارسنجی

یک تخمینگر مناسب بایستی دارای خطای میانگین مربعات صفر
یا نزدیک به صفر باشد و میانگین مجذور خطای آن حتیاالمکان
حداقل مقدار عددی را داشته باشد .هر چه این دو مقدار کوچکتر
باشند دقت روش بیشتر است ( .)Abdollahi et al., 2013بر
همین اساس ،برای اعتبارسنجی صحت مدلهای مورد استفاده و
همچنین نتایج برآورد ،از پارامترهای آماری ضریب تبیین)2R( 1
بهمنظور تعیین میزان توافق بین مقادیر مشاهده شده و پیشبینی
شده ( )Grimm et al., 2008است و طبقهبندی کمی و کیفی آن
در جدول ( )1ارائه شده است استفاده شد .همچنین از خطای
میانگین مربعات )MSE( 2و ریشه میانگین مربعات خطا3
( )RMSEبرای بررسی صحت پیشبینی یا کیفیت پیشبینی و از
میانگین قدر مطلق خطـا ) 4(MAEاستفاده شد ،که  MAEنشانگر

کوچکتر باشـد مقادیر محاسبه شده توسط مدل و مقادیر واقعی
به هم نزدیکتر بوده ومدل خطای کمتری دارد.
n

(رابطه )6

) yi

i

 (y

) yi

i

 (y

1 n
( ( y i  y i ) 2
n i 1

(رابطه )7

i 1
n
i 1

RMSE 

1 n
( ( y i  y i ) 2
n i 1

(رابطه )8

R2 

MSE 

1 n
( ( y ( Xi )  y ( Xi ) ) 2
(رابطه )9
n i 1
که در آنها  nتعداد نقاط نمونهبـرداری y(xi) ،مقـدار براورد شـده
و ) y(xiمقدار اندازهگیری شده متغیر موردمطالعه میباشند.
MSE 

جدول  -1طبقهبندی ضريب تبيين برای براورد ويژگیهای خاک ()Rossel and McBratney, 2008

دامنه مقادیر ضریب تبیین

طبقهبندی کیفیت براورد

</81
0/61-0/81
0/40-0/6
>0/4

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

تحليل آماری ،آناليز واريانس و مقايسه ميانگين

نتايج و بحث

محاسبات آمار توصیفی و نیز آزمون نرمال بودن توزیع دادههـا بـا
نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام شد .برای بررسی اثر نوع کاربری
اراضی (مرتع و زراعت آبی) و همچنین نوع واحد فیزیوگرافی (تپه،
دشت دامنهای و دشت) برتغییرات دو ویژگی مقاومت فروروی و
مقاومت برشی در خاکهای مورد مطالعه ،از آنالیز واریانس یک-
طرفه استفاده و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر
سطح معنیداری  0/05توسط نرمافزار  Statistixنسخه  8/0انجام
شد.تحلیل تغییرپذیری مکانی ویژگیها بر اساس محاسبه و
مدلسازی نیمتغییرنمای تجربی با استفاده از نرم افزار  GS+نسخه
5.1استفاده شد و پس از برازش مدل ،مقادیر پارامترهای نیم-
تغییرنماها استخراج شد و سپس درونیابی و پهنهبندی متغیرها
در نقاط نمونهبرداری نشده با استفاده از روشهای کریجینگ،
کوکریجینگ و  IDWدر نـرمافـزار ArcGISانجـام شد.

خالصه آماری متغیرهای مورد مطالعه در جدول ( )2ارائه شده
است .در این جدول آمارههای توصیفی شامل میانگین ،انحراف
معیار ،چولگی ،کشیدگی ،مقادیر حداکثر و حداقل همچنین
ضریب تغییرات برای دو ویژگی مقاومت فروروی و مقاومت برشی
و متغیرهای کمکی منتخب نشان داده شده است .بر اساس طبقه-
بندی متغیرهای با ضریب تغییرات کمتر از  15درصـد دارای
تغییـرات کـم،متغیرهای با تغییرات متوسط دارای ضریب
تغییرات  15-35درصد و متغیرهای با ضریب تغییرات بـیش از
 35درصـد دارای تغییـرات زیـاد می باشند ( Wilding and
 .)Dress, 1983ضریب تغییرات معیاری از تغییرپذیری نسبی است
و بر اساس این تقسیمبندی ضریب تغییرات مقاومت فروروی،
فاصله اقلیدوسی تا شبکه آبراهه 5و شاخص موقعیت نسبی شیب
با بیشتـرین ضـریب تغییـرات دارای کالس تغییرپذیری زیاد
میباشند .از دالیل زیاد بودن ضریب تغییرات در منطقه میتوان

1-Coefficient of determination
2-Mean sqare error
3- Root mean square error

4- Mean absolute error
Vertical distance to channel network.5

 1048تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،4تير ( 1400علمی – پژوهشی)

به وضعیت مدیریت زراعی اشاره کرد .درجه تغییرات مقاومت
برشی و ارتفاعات شیبدار متوسط بوده و طبق جدول ( )2میزان
ضریب تغییرات مدل رقومی ارتفاع کم میباشد .مقدار حداقل و
حداکثر ویژگی مقاومت فروروی بهترتیب از صفر تا چهار
مگاپاسکال متغیر میباشد و همچنین مقدار مقاومت برشی نیز از
 0/75تا  4/50مگاپاسکال متغیر بود که حاکی از تفاوت هر یک
از مقادیر مقاومتها در کاربریها و واحدهای فیزیوگرافی مختلف
در منطقه میباشد.
نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن دادهها نشان داد که
مقاومت برشی از توزیع نرمال پیروی مینماید و ضریب چولگی
این ویژگیها بـین  -1و  +1قـرار داشـت .مطالعهی چولگی،
متداولترین شیوهی بررسـی انحـراف از توزیـع نرمال یک متغیر
میباشد .چنانچه متغیر مزبور ،دارای چولگی خـارج از دامنهی-1
تا  +1باشد ،واریانسهای آن دارای اعتبار کمتری خواهد بود
( .)Robinson and Metternicht, 2006با توجه به اینکـه
چـولگی ،آمـارهای توصـیفی اسـت ()Park, 2008؛ بنابراین
همـواره نمـیتوانـد قابـل اعتمـاد باشـد .به همین دلیل نرمال

بودن دادهها به وسیله هیستوگرام آنها و آزمون کولموگروف
اسمیرنوف نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مقاومت
برشی از توزیع نرمال برخوردار است اما مقادیر مقاومت فروروی
نرمال نبود که با استفاده از روش تبدیل ریشه دوم نرمال شد.
طبق جدول ( )2میانگین مقاومت برشی بیش از مقاومت فروروی
است که از دالیآلن فشرده نبودن خاک سطحی ،تراکم کم و
همچنین درصد مادهی آلی خاک است که سبب بهبود تخلل و
تهویه میشود Khalil Moghadam et al. (2011) .بیان کردند
مقاومت برشی الیه رویین خاک در مراتع و مراتع تخریبشده
دارای تغییرپذیری زیادی است که میتواند به دلیل تغییرات
خاکدانهها در گروههای بافتی مختلف و کاربریهای متفاوت باشد.
بررسی دادههای حاصل از آزمایش مقاومت فروروی و مقاومت
برشی نشان داد که حداکثر مقاومت فروروی و برشی در سطح
خاک در نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه متفاوت است که می-
تواند به دلیل تغییر در ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و
همچنین تغییر کاربری اراضی باشد.

جدول  -2خالصه آماری متغير اصلی و متغيرهای کمکی مورد استفاده برای براورد آنها
شاخصهای آماری

مقاومت فروروی
(مگاپاسکال)

حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف استاندارد
ضریب تغییرات (درصد)
چولگی ()Skewness
کشیدگی ()Kurtosis

0/00
4/00
0/53
0/96
180/54
2/36
4/98

مقاومت برشی
(مگاپاسکال)

فاصله اقلیدوسی تا
شبکه آبراهه (متر)

0/75
4/50
2/80
0/95
33/99
-0/16
-0/79

بر اساس شکل ( )3مقادیر دو پارامتر مقاومت فروروی و
مقاومت برشی دارای همبستگی منفی معنیدار در سطح یک
درصد میباشند که نشاندهنده ارتباط معکوس و قوی بین این
دو پارامتر میباشد ،همچنین این نوع ارتباط بین پارامترهای
فاصله اقلیدوسی تا شبکه آبراهه – مقاومت برشی ،مساحت حوزه
آبخیز  -مقاومت برشی ،شاخص موقعیت نسبی -مقاومت برشی،
ارتفاعات شیبدار – مقاومت برشی ،مدل رقومی ارتفاع – مقاومت
برشی برقرار است .با وجودی که استفاده از ضریب تغییرپذیری تا
حدودی میتوانـد بازگوکنندهی پراکنش نسبی متغیرها باشد؛
لیکن این عامـل ،جزئـی از آمار کالسیک محسوب میشود که در
آن بهدلیل داشتن فـرضهـایی نظیر استقالل نمونهها از یکـدیگر،
قـادر بـه ارائـهی سـاختار مکـانی ویژگیهای خاک نمیباشد؛

0/00
22/75
1/78
2/84
159
5/42
34/53

موقعیت نسبی شیب

ارتفاعات شیب-
دار (متر)

مدل رقومی ارتفاع
(متر)

0/00
0/08
0/01
0/01
124
4/00
22/39

3/29
13/40
5/14
1/37
26/68
2/90
14/72

1576
1605
1585
4/11
0/26
2/06
8/27

بنابراین ،نیاز به روشهـایی کـه تغییـرات مقادیر عددی ویژگی-
های خاک را به عنوان تابعی از موقعیت جغرافیایی آنها در نظر
بگیرند ،احساس میشود ( .)Mohammadi, 2006در این راستا،
اسـتفاده از علم زمین آمار میتواند کارگشا باشد چـرا کـه درک
بهتـری از الگـوی تغییرپذیری مکانی ویژگیهای خاک را فراهم
مـیآورد (.)Webster and Oliver, 2007
اثر واحد فيزيوگرافی و کاربری

نتایج تجزیه واریانس در خصوص اثر نوع واحد فیزیوگرافی و نوع
کاربری اراضی (جداول  3و  )4نشاندهنده اثر معنیدار عامل
کاربری اراضی بر مقاومت برشی و فروروی با مقادیر میانگین
مربعات به ترتیب برابر با  19/58و  13/23مگاپاسکال در سطح
معنیداری یک و پنج درصد است و همچنین عامل توپوگرافی نیز
بر مقاومت برشی و فروروی با میانگین مربعات به ترتیب برابر با

(علمی – پژوهشی)
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 8/98و  9/5مگاپاسکال در سطح یک درصد اثر معنیدار دارد که
نشاندهنده تأثیر معنیدار این دو عامل بر تغییرات دو متغیر
مکانیکی مورد مطالعه در خاک است .نتایج مقایسه میانگین اثر
نوع واحد فیزیوگرافی (تپه ،دشت دامنهای و دشت) و کاربری
اراضی (مرتع و کشت آبی) بر هر دو پارامتر مقاومت فروروی و
مقاومت برشی با استفاده از آزمون  LSDدر شکل ( )4ارائه شده
است .بر اساس شکلهای ( 4الف و ب) نتایج حاکی از وجود
اختالف معنیدار بین دو متغیر مقاومت برشی و فروروی بین

واحدهای دشت و دشت دامنهای با واحد فیزیوگرافی تپه میباشد.
البته شایان ذکر است روند تغییرات مقایسه میانگین برای دو
متغیر نشاندهنده رابطه عکس وابستگی آنها در ارتباط با
واحدهای فیزیوگرافی میباشد بهنحویکه در واحد فیزیوگرافی تپه
مقدار مقاومت فروروی بیشتر از مقاومت برشی بوده و عکس آن
در دو واحد دشت و دشت دامنهای نسبت به تپه در خصوص
تغییرات مقاومت فروروی دیده میشود.

شکل  -3همبستگی خطی بين متغيرهای هدف و متغيرهای کمکی در منطقه مورد مطالعه

نتایج مقایسه میانگین نوع کاربری اراضی (شکلهای  4پ
و ت) نیز نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین مقدار دو پارامتر
مکانیکی مورد بررسی در دو کاربری مرتع و کشت آبی میباشد.
مقاومتهای فروروی و برشی در اثر عملیات مدیریت اراضی که بر
نوع پوشش گیاهی ،ماده آلی ،ساختمان و تخلخل خاک اثرمی-
گذارند ،تغییر مییابد Mozafari et al. (2019) .بیان کردند عدم
وجود تفاوت در جرم مخصوص ظاهری در کاربریهای زراعت
معمولی و زراعت یونجه قابل توجیه است .ولی با توجه به زیاد
بودن ماده آلی در کاربری باغ نسبت به دو کاربری دیگر میتواند
به دلیل فشردگی خاک در اثر ورود دامهای اهلی به زمین باغ و

یا وجود شن بیشتر در خاک کاربری باغ در مقایسه با دو کاربری
دیگر باشد .با بررسی اثر واحدهای مختلف فیزیوگرافی بر روی دو
پارامتر مکانیکی مقاومت فروروی و مقاومت برشی نشان داده شد
که میزان مقاومت برشی در واحدهای فیزیوگرافی دشت دامنهای
و دشت در مقایسه با تپه بهطور معنیداری افزایش یافت درحالی
که میزان پارامتر مقاومت فروروی در واحدهای فیزیوگرافی دشت
دامنهای و دشت نسبت به تپه کاهش معنیداری داشتند .تخریب
اراضی بهطور معنیداری مقاومت برشی الیه رویین خاک را کاهش
داده است ).)Khalil Moghadam et al., 2011

جدول  -3نتايج تجزيه واريانساثر واحد فيزيوگرافی بر مقاومت برشی و فروروی در خاکهای منطقه مورد مطالعه

میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

کاربری

2

8/98

خطا

14

0/538

1/237

29/70

89/46

ضریب تغییرات(درصد)
**

*

مقاومت برشی
**

و بهترتيب در سطوح  1و  5درصد معنیدار میباشند.

مقاومت فروروی

9/50

**
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جدول  -4نتايج تجزيه واريانس اثر کاربری اراضی بر مقاومت برشی و فروروی در خاکهای منطقه مورد مطالعه
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

کاربری

1

19/58

خطا

7

0/674

1/361

34/86

73/36

ضریب تغییرات(درصد)

مقاومت برشی
**

مقاومت فروروی

13/23

*

** و * بهترتيب در سطوح  1و  5درصد معنیدار میباشند.

شکل  -4نتايج مقايسه ميانگين مقاومت فروروی و برشی (مگاپاسکال) در خاکهای مورد مطالعه در کاربریهای مختلف اراضی و واحدهای فيزيوگرافی در منطقه
مورد مطالعه (در هر شکل حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در ویژگیهای مورد مطالعه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد است)

ناهمسانگردی

استفاده از بیضی ناهمسانگردی از روشهای رایج برای بررسی
میزان ناهمسانگردی است .هرچند که شاخص دقیقی برای کمی
کردن میزان ناهمسانگردی وجود ندارد ،ولی درصورتیکه این
نسبت کمتر از  2/5باشد میتوان از ناهمسانگردیصرفنظر کرد و
تغییرنمارا همسانگرد در نظر گرفت).(Oliver & Webster, 2014
این نسبت برای مقاومت فروروی و مقاومت برشی براساس
تخمینگر کریجینگ معمولی و کوکریجینگ به ترتیب برابر،2/72
1/39 ،1/30و  1/24به دست آمد (جدول  .)5با توجه به اینکه
مقدار نسبت ناهمسانگردی برای نیمتغییرنمای مقاومت فروروی
برای استفاده در تخمینگر کریجینگ معمولی بیشتر از 2/5
بهدست آمد بنابراین نیمتغییرنمای آن ناهمسانگرد در نظرگرفته

شد .اما برای سایر موارد که این نسبت کمتر از  2/5به دست آمد،
همه نیمتغییرنماها همسانگرد در نظر گرفته شدند .قطر بزرگ
بیضی نشاندهنده جهتی است که متغیر مورد بررسی دارای
بیشترین پیوستگی مکانی و قطر کوچک آن نشاندهنده جهتی
است که دارای کمترین پیوستگی مکانی است .بیضیهای
ناهمسانگردی شکل ( )5نشان میدهند که ویژگیهای مورد
مطالعه دارای بیشترین پیوستگی در جهت شمال شرق -جنوب
غرب و کمترین پیوستگی در جهت شمال غرب -جنوب شرق می
باشند .مقادیر دامنه نیمتغییرنما (قطرهای بیضی) در جهتهای
مختلف میتواند به عوامل متعددی ازجمله فرسایش،
رسوبگذاری ،پوشش اراضی ،توپوگرافی ،مواد مادری و فعالیت-
های انسان بستگی داشته باشد) .(Tesfahunegn et al., 2011با

(علمی – پژوهشی)
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توجه به نتایج بهدستآمده بیشترین پیوستگی مکانی در امتداد
شمال شرق -جنوب غرب است که با واقعیت منطقه نیز سازگار
است؛ زیرا شیب ،کاربری اراضی ،مواد مادری و وضعیت

رسوبگذاری در این امتداد نسبت به امتداد عمود بر آن از
تغییرپذیری کمتری برخوردارند و درنتیجه دامنه نیمتغییرنما در
این جهت بیشتر است (.)Uyan, 2016

جدول  -5مقادير کوچکترين دامنه ،بزرگترين دامنه و نسبت ناهمسانگردی نيمتغييرنماهای مقاومت فروروی و مقاومت برشی برای استفاده در تخمينگرهای
کريجينگ معمولی و کوکريجينگ
متغیر
مقاومت فروروی
مقاومت برشی

تخمینگر

کوچکترین دامنه (متر)

بزرگترین دامنه (متر)

نسبت ناهمسانگردی

کریجینگ معمولی

1514/241

4133/273

2/72

کوکریجینگ
کریجینگ معمولی

378/118
4909/376

494/124
6855/49

1/30
1/39

کوکریجینگ

5030/275

6263/873

1/24

شکل  -5بيضیهای ناهمسانگردی تغييرنماهای مقاومت فروروی و مقاومت برشی برای براورد با استفاده از روش کريجينگ معمولی و تغييرنماهای متقابل آنها
برای براورد با استفاده از روش کوکريجينگ

تغييرپذيری مکانی

یکی از مهمترین اهداف استفاده از روشهای زمینآماری بررسی
وجود ساختار مکانی در بین دادهها از طریق تحلیل نیمتغییرنما
میباشد .نیمتغییرنمای تجربی متغیرهای مورد مطالعه
نشاندهنده یکسان بودن پیوستگی مقادیر این متغیرها در جهت-
های جغرافیایی مختلف و همسانگرد بودن تغییرات این متغیرها

بود (به جز نیمتغییرنمای مقاومت فروری برای استفاده در
تخمینگر کریجینگ معمولی که با نسبت ناهمسانگردی ،2/72
ناهمسانگرد در نظر گرفته شد) .در شکل ( )6تغییرنمای همه
جهته مقاومت فروروی و برشی و در جدول ( )6پارامترهای تغییر-
نمای ویژگیهای موردنظر نشان داده شده است.

جدول  -6بهترين مدل برازش داده شده به تغييرنمای ويژگیهای مورد مطالعه و ضرايب آنها
متغیر

مدل

ضریب تبیین

دامنه تأثیر (متر)

اثر قطعهای
()C0

حد آستانه
()C0 + C

C0/C0+C

مقاومت فروروی
مقاومت برشی

نمائی
نمائی

0/52
0/74

3780
6264

0/08
0/00

0/16
1/36

0/5
0

نسبت

کالس وابستگی مکانی
متوسط
قوی
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شکل  -6نيم تغييرنمای همه جهته الف) مقاومت فروروی و ب) مقاومت برشی در خاکهای منطقه مورد مطالعه .نقاط قرمز ( )Binnedنشاندهنده زوج نقاط مورد
استفاده برای محاسبه نيمتغييرنما به ازای هر فاصله مشخص و نقاط آبی ( )Averageنشاندهنده ميانگين مقادير نيمتغييرنما به ازای هر فاصله مشخص میباشد.

براساس شکل ( 6ب) نیمتغییرنمای تجربی برای متغییر
مقاومت برشی نشاندهندهی مقادیر اثرقطعهای کمتر ،دامنه تأثیر
زیادتر و حد آستانه کمتر است که بیانگر وجود ساختار مکانی
قویتر میباشد ،در حالیکه برای مقاومت فروروی با افزایش اثر
قطعهای و کاهش حد آستانه کالس وابستگی مکانی متوسط
مشاهده میشود .مدلهای برازش دادهشده برای دو متغیر
مقاومت فروروی و مقاومت برشی ،نمائی بود .نسبت اثر قطعهای
به آستانه را میتوان برای ارزیابی ساختار مکانی دادهها مورد
بررسی قرارداد .هنگامیکه این نسبت کمتر از  25درصد 25 ،تا
 75درصد و بیش از  75درصد باشد متغیر بهترتیب دارای ساختار
مکانی قوی ،متوسط و ضعیف میباشد .همچنین در جدول ()6
مشاهده میشود که با توجه به اینکه نسبت اثر قطعهای به آستانه
برای مقاومت فروروی  0/5است این پارامتر دارای پیوستگی مکانی
متوسط است .همچنین این نسبت برای مقاومت برشی کمتر از
 0/25به دست آمد که نشاندهنده ساختار مکانی قوی میباشد.
دامنه تأثیر دادهها نیز حد واسط  3780تا  6264متر استکه دامنه
تأثیر بیشتر مربوط به مقاومت برشی و دامنه تأثیر کمتر در
مقاومت فروروی مشاهده میشود .دامنه ،حد همبستگی مکانی

متغیر مورد مطالعه را مشخص میکند و اطالعاتی در رابطه
بافاصله مجاز نمونهبرداری ارائه میکند (.)Taati et al., 2020
متغيرهای کمکی

در این پژوهش از مشتقات اولیه و ثانویه مدل رقومی ارتفاع با
تفکیک مکانی  30متر بهعنوان متغیر کمکی و نماینده فاکتور
خاکساز توپوگرافی برای مدلسازی و پیشبینی مکانی دو متغیر
اصلی مقاومت فروروی و مقاومت برشی استفاده شد .از این
متغیرهای کمکی برای تخمینگر کوکریجینگ استفاده میشود.
در این پژوهش برای براورد مقاومت برشی و فروروی از متغیرهای
کمکی فاصله اقلیدسی تا شبکه آبراهه ،موقعیت نسبی شیب،
ارتفاعات شیبدار و مدل رقومی ارتفاع استفاده شد (شکل  )7و
بر اساس ضریب همبستگی محاسبه شده (شکل  ،)3در هر مورد
از متغیر کمکی که بیشترین ضریب همبستگی با متغیر مورد
مطالعه را داشت (مدل رقومی ارتفاع برای مقاومت فروروی و
فاصله اقلیدسی تا شبکه آبراهه برای مقاومت برشی) به عنوان
متغیر کمکی برای براورد با استفاده از روش کوکریجینگ استفاده
شد.

(علمی – پژوهشی)
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شکل  -7پراکنش مکانی متغيرهای کمکی مورد استفاده برای پيشبينی مقاومت فروروی و مقاومت برشی( .الف :موقعيت نسبی شيب ،ب :مدل رقومی
ارتفاع ،پ :فاصله اقليدسی تا شبکه آبراهه ،ت :ارتفاعات شيبدار)

درونيابی و بررسی عملکرد مدلها

نتایج براورد مقاومت فروروی و برشی الیه رویین خاک با سه مدل
کریجینگ معمولی ،کوکریجینگ (با متغیرهای کمکی ذکر شده
در بخشهای قبل) و وزندهی معکوس فاصله در جدول ( )7ارائه
شده است .نتایج بیانگر این است که مقـادیر ضـریب تبیـین ()R2
برای براورد مقاومت برشی خاک با استفاده از روشهای
کوکریجینگ ،کریجینگ معمولی و وزندهی معکوس فاصله به
ترتیب برابر با  0/534 ،0/554و  0/440است که نشاندهنده
عملکرد بهتر دو روش کوکریجینگ و سپس کریجینگ در براورد
این ویژگی میباشد .همچنین نتایج اعتبارسنجی مقاومت فروروی
بر مبنای ضریب تبیین نشان داد که در روشهای کوکریجینگ،
کریجینگ معمولی و وزندهی معکوس فاصله به ترتیب اعداد
 0/217 ،0/38و  0/039حاصل شده است و همانند مقاومت برشی
برای مقاومت فروروی نیز دو روش کوکریجینگ و کریجینگ
معمولی دارای عملکرد بهتری بودند (جدول .)7تفاوت آمارههـای

ریشـه میـانگین مربعات خطا(  )RMSEو میانگین قدر مطلـق
خطـا(  )MAEبـین سه روش درونیابی در براورد مقاومت برشی
برخالف مقاومت فروروی چندان مشهود نبود و خطای میانگین
مربعات ( )MSEبرای روشهای درونیابی مربوط به براورد دو
متغیر بین  0/002تا  0/082بود .همانگونه که در جدول ()7
نشان داده شده است برای متغیر مقاومت فروروی بهترین تخمینگر
در بین روشهای زمینآماری کوکریجینگ با  RMSE=0/01و
 R2= 0/38میباشد و در بین مدلهای استفاده شده دارای بیشترین
دقت تخمین است .برای براورد مقاومت برشی نیز بهترین روش
زمینآماری مورد استفاده کوکریجنگ است ( RMSE=0/04و
 .= (R20/554همچنین براساس نتایج جداول  1و  7روشهای
زمینآماری کریجینگ معمولی و کوکریجینگ برای براورد مقادیر
مقاومت برشی دارای دقت متوسط میباشد و روشهای کریجینگ
معمولی ،کوکریجینگ ووزندهی معکوس فاصله برای براورد مقادیر
مقاومت فروروی دارای عملکرد ضعیف میباشند.

جدول  -7نتايج اعتبارسنجی پيشبينی مکانی مقاومت فروروی و مقاومت برشی در خاکهای مورد مطالعه
متغیر
مقاومت فروروی

مقاومت برشی

تخمینگر

R2

RMSE

MSE

MAE

کریجینگ معمولی
کوکریجینگ
وزن دهی معکوس فاصله
کریجینگ معمولی
کوکریجینگ

0/217
0/38
0/039
0/534
0/554

0/05
0/01
0/68
0/14
0/04

0/003
0/0002
0/474
0/021
0/002

0/0005
0/0003
0/072
0/015
0/005

وزن دهی معکوس فاصله

0/440

0/28

0/082

0/029

 :R2ضريب تبيين :RMSE ،ريشه ميانگين مربعات خطا :MSE ،خطای ميانگين مربعات :MAE ،ميانگين قدر مطلق خطا
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شکل  -8نقشه پهنهبندی مقاومت فروروی و مقاومت برشی براورد زدهشده با روشهای براورد مختلف در منطقه موردمطالعه

نقشههای پهنهبندی مقاومت فروروی و برشی با استفاده از

روشهای براورد کریجینگ ،کوکریجینگ و وزندهی معکوس

(علمی – پژوهشی)
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فاصله در شکل ( )8نشان داده شده است.
مقایسه نتایج بهدستآمده از سه روش براورد کریجینگ
معمولی ،کوکریجینگ و وزندهی معکوس فاصله برای براورد
مقاومت فروروی و مقاومت برشی در منطقه مورد مطالعه نشـان
داد کـه اسـتفاده از روش کوکریجنگ برای پهنهبندی هر دو
پارامتر مکانیکی خاک نسبت به دو روش دیگر دارای صحت و
دقت بیشتری میباشد .با توجه به شکل ( )8مقدار مقاومت برشی
از شمال شرقی به جنوب غربی از مقدار  0/75به  3/47مگاپاسکال
افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش تراکم در این نواحی
میباشد .جابجایی برشی خاک که از شروع برش تا نقطه ماکزیمم
برش رخ میدهد به نوع و شرایط فیزیکی خاک بستگی دارد،
همچنین اندازهگیری مقاومت برشی شدیداً به حالت تراکم خاک
وابسته است ) .(Komandi, 1992همچنین افزایش جرم مخصوص
ظاهری خاک نشاندهنده تراکم زیاد ذرات خاک است و درنتیجه
نیروی بیشتری برای از همگسیختگی آن نیاز است ( Brevik et
 .)al., 2015الزم به یادآوری است که با افزایش رطوبت ،مقاومت
برشی در هر یک از نقاط نمونهبرداری نیز بهطور معنیداری کاهش
مییابد ) .Rezae and Tabatabai (2019بیان کردند که نیروهای
چسبندگی سطحی میان ذرات آبوخاکضعیفتر از نیروهای
چسبندگی بین ذرات خاک است بنابراین با افزایش رطوبت،
مقاومت برشی خاک کاهش مییابد .از دالیل کاهش مقاومت
برشی در بخش شمالی منطقه این است که این مناطق بر روی
واحد فیزیوگرافی تپه و کاربری مرتع واقعشدهاند و نسبت به سایر
اراضی موردمطالعه (واحدهای دشت و دشت دامنهای) براساس
مشاهدات میدانی دارای عوارض فرسایشی شدید ،سنگ و
سنگریزه و شسته شدن خاک سطحی میباشند که میتواند از
مهمترین دالیل کاهش مقدار این پارامتر در خاک سطحی نسبت
به مناطق پاییندست باشد .شخم مراتع سبب تخریب خاکدانهها
میشود و از طرفی وجود جریانهای رواناب بهراحتی ذرات ریز را
از مناطق مرتفع به مناطق پست حمل مینماید بنابراین مقاومت
برشی الیه رویین در مناطق باالدست به دلیل از دست رفتن خاک
و تجمع سنگریزه کاهش و در پاییندست به دلیل تشکیل سله
افزایش مییابد (Western et al. .)Castro Filhoet al., 2002
) (2004دلیل کاهش مقاومت برشی خاک با افزایش رطوبت را
کاهش مقاومت اصطکاکی بین ذرات خاک دانستند .در نواحی که
پوشش گیاهی و مادهی آلی خاک بیشتر بود ،مشاهده شد که
مقاومت برشی کمتر است که میتواند به این دلیل باشد که در
الیههای سطحی خاک ،توسط ریشه گیاه منافذ و ترکهایی ایجاد
شده که منجربه مقاومت برشی کمتر میشود .این نتایج بانتایج
) Shao et al. (2006که بیان کردند مقاومت برشی معموالً با

افزایش جرم مخصوص ظاهری افزایش مییابد هم خوانی دارد.
براساس شکل ( )2سه پارامتر فاصله اقلیدسی تا شبکه آبراهه،
ارتفاعات شیبدار و موقعیت نسبی شیب با مقاومت برشی رابطه
منفی و معنیدار در سطح یک درصد نشان دادندKhalil .
 )2011( Moghadam et al.گزارش نمودند که با توجه به اینکه
شیب از عوامل خاکساز است بر شدت هوازدگی خاک و ویژگی-
های فیزیکی و شیمیایی آن مؤثر است؛ همچنین ایشان ارتباط
معکوس بین ویژگیهای توپوگرافی (درصد شیب) را با پارامتر
مقاومت برشی الیه سطحی خاک در مدلهای رگرسیونی برازش
دادهی خود گزارش نمودند.
بر اساس شکل ( )7مشاهده میشود که مقادیر مقاومت
فروروی از شمال شرقی به جنوب غربی از مقدار  2/15به 0/04
مگاپاسکال بر سانتیمتر مربع در منطقه کاهش مییابد .همچنین
مشاهده میشود که در بخشهای مرکزی منطقه و همچنین در
امتداد جنوب غربی منطقه کمترین مقدار مقاومت فروروی وجود
دارد که از دالیل آن میتوان بهواقع شدن این مناطق در واحدهای
فیزیوگرافی دشت و دشت دامنهای اشاره کرد که سبب وجود
پوشش گیاهی مناسب ،انجام عملیات خاکورزی حداقل ،استفاده
از کودهای آلی و وضعیت ساختمان و خلل و فرج خاک مطلوب
سطحی سبب کاهش مقاومت فروروی میشود .برخی پژوهشگران
نیز گزارش کردند افزودن مواد آلی از طریق کاربرد کود دامی،
ورمیکمپوست و لجن بیولوژیکی سبب ایجاد خاکدانههای قوی و
پایدار و سبب کاهش تشکیل سله در الیه سطحی خاک و درنهایت
منجر به کاهش مقاومت فروروی خاک میشود ( Asghari et al.,
 .)2013براساس نتایج همبستگی بین مقادیر مقاومت فروروی و
مقاومت برشی با پارامترهای توپوگرافی موقعیت نسبی شیب به-
ترتیب مقاومت فروروی دارای رابطهی مثبت و معنیدار قوی و
مقاومت برشی دارای ارتباط منفی بود .در پژوهشی Khalil
 )2011( Moghadam et al.با استفاده از پارامترهای خاک و
ویژگیهای توپوگرافی از قبیل شیب ،جهت شیب و ارتفاع به
پیشبینی مکانی مقاومت برشی الیهی رویین خاک پرداختند و
مشاهده کردند که ضمن تاثیر ویژگیهای توپوگرافی در پیشبینی
مقاومت برشی خاک در مدلهای رگرسیونی حاصل مشابه با نتایج
این تحقیق رابطهی رگرسیونی منفی از خود نشان دادند.

نتيجهگيری
پژوهش حاضر نشان داد کاربری اراضی و نوع واحدهای
فیزیوگرافی اثر معنیداری بر مقاومت فروروی و مقاومت برشی
داشتند و همچنین سیستم اطالعات جغرافیایی و زمینآمار از
قابلیت نسبتاً مناسبی برای بررسی توزیع مکانی و پهنهبندی
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ویژگیهای مورد مطالعه برخوردار هستند .الگوی تغییرپذیری
مکانی این دو متغیر نیز مؤید مناسبتر بودن برازش مدل نیم-
تغییرنمای تجربی نمایی نسبت به سایر مدلهای برازش نیم-
تغییرنما در منطقه بود .هرچند نتایج نشان داد که تخمینگرهای
مورد استفاده عملکرد خیلی مناسبی در براورد و تهیه نقشه
مقاومت برشی خاک در منطقه نداشتند .تفاوت آمارههـای ریشـه
میـانگین مربعات خطا ( )RMSEو میانگین قدر مطلـق خطـا
( )MAEبـین سه روش درونیابی در براورد متغیرها چندان
مشهود نبود و خطای میانگین مربعات ( )MSEبرای هر سه روش
براورد کم بود .بنابراین تجزیه و تحلیلهای نیمتغییرنما ،بهعنوان
مهمترین مدل توصیفکنندهی رفتار مکانی متغیرهای ناحیهای
میتواند بهعنوان ابزاری برای بررسی و مدلسازی تغییرات و
پراکنش مکانی ویژگیهای مکانیکی مقاومت فروروی و برشی
خاک استفاده شود .هرچند بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان
داد که روشهای زمینآماری مورد استفاده ،روشهای خیلی دقیق
و مناسبی برای براورد دو پارامتر مکانیکی موردبررسی نمیباشند.
البته از بین روشهای مورد استفاده ،روش کوکریجینگ معمولی
با استفاده از متغیرهای کمکی ذکر شده ،در مقایسه با روشهای
وزندهی عکس فاصله و کریجینگ معمولی از دقت بیشتری برای
برآورد ویژگیهای مورد مطالعه برخوردار بود .بنابراین پیشنهاد

میشود در مطالعات آینده عالوه بر استفاده از سایر روشهای
درونیابی ،از شاخصهای مستخرج از تصویر ماهوارهای و دیگر
نمایندگان فاکتورهای خاکسازی در کنار سایر مدلهای خطی و
غیرخطی در پیشبینی این دو پارامتر مهم فیزیکی خاک در
منطقه استفاده شود.
الزم به ذکر است در پژوهش حاضر اندازهگیری مقاومت
فروروی و برشی خاک در انتهای فصل تابستان و حدود  4تا  5ماه
پس از آخرین بارندگی که خاک خشک و با رطوبت اولیه بسیار
کم بود انجام شده است و عمال در زمان اندازهگیری رطوبت خاک-
ها ناچیز و تقریبا یکسان بوده است .با توجه به اینکه در این
پژوهش هدف بررسی تغییرات مکانی و همچنین مقایسه مقادیر
مقاومت فروروی و برشی در کاربریها و واحدهای فیزیوگرافی در
شرایط طبیعی و مزرعه بود بنابراین عمال حتی چنانچه تغییرات
جزئی رطوبت در زمان اندازهگیری وجود داشته باشد با لحاظ
هدف مطالعه ،اشکالی ایجاد نخواهد نمود .البته پیشنهاد میشود
در مطالعات بعدی در زمان اندازهگیری مقاومتهای فروروی و
برشی ،میزان رطوبت خاک نیز اندازهگیری و اثر مقدار رطوبت بر
ویژگیهای مذکور بررسی شود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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