
 فىايریُاي وًیه در علًم خاک  ایران خاک علًم کىگرٌ سیسدَمیه                                                   

1 

 

 تخمیه گىجایش تبادل کاتیًوي  در مذلُاي تجربي محاسبات ورم ي اعتبارسىجي 
 ایران(شمال غرب ) مطالعٍ مًردي: 

 
 3صابرٌ دربىذيي  2حسیه ترابي گلسفیذي، 1محمذرضا شعیبي وًبریان

 محمذرضا شعیبي وًبریان، داوشجًي کارشىاسي ارشذ خاکشىاسي، داوشگاٌ تربیت مذرس تُران -1
 تُرانحسیه ترابي گلسفیذي، استادیار گريٌ خاکشىاسي، داوشگاٌ شاَذ  -2
 صابرٌ دربىذي، استادیار گريٌ آبیاري ي زَكشي، داوشگاٌ تبریس -3
 

 مقذمٍ: 

ّبي راتي خبك است مِ ثسيبسي اص ػولنشدّبي اسبسي خبك دس يني اص ٍيظگي (CEC)ظشفيت تجبدل مبتيًَي 
ِ ّويي خبطش ايي ًوبيذ ٍ ثّب سا مٌتشل هي، ًگْذاسي آة، هَاد غزايي ٍ آاليٌذُ(pH)استجبط ثب ًَسبًبت اسيذيتِ 

-ضَد )هؼوبسيبىٍسي اساضي هحسَة هيپبساهتش، يني اص ضبخصْبي مليذي دس هذيشيت حبصلخيضي خبك ٍ ثْشُ
 اًذاصُ هستقين سٍش ثِ تَاى هي سا  CEC(Cation Exchange Capacity) اگشچِ(. 1388فش ٍ ثيگي ّشچگبًي، 

 خبك، دس هَجَد گچ ٍ ملسين ثبالي هقبديش دليل ّب ثِ سَل اسيذي دس ٍيظُ ثِ گيشي، اًذاصُ ايي ٍلي ًوَد گيشي

 ( 1972است ) مبسپٌب ٍ ّونبساى،  ّضيٌِ پش ٍ سخت

(، ثشًبهِ سيضي Artificial Intelligent Methodsّبي ػصجي هصٌَػي)هذلْبي تجشثي هختلف، ّوچٌيي ضجنِ
ّبي صٍد يبفت اص دادُ   CECفبصي  ثب تخويي -ٍ سيستن استٌتبج ػصجي (Genetic Programmingطًتيل)

است. فشض اسبسي دس ثيطتش هذل ّبي تخويٌي  CECگيشي هستقين خبك، يني اص سٍش ّبي جبيگضيي اًذاصُ
CEC  ٍجَد ساثطِ خطي ثيي پبساهتش هَسد ًظش ثب هَاد آلي ٍ هيضاى ٍ ًَع سع هَجَد دسخبك است )ثَسسوب

 (.2002. هل ثشاتٌي ٍ ّونبساى،  1986ٍّونبساى، 

( ثب استفبدُ اص ثبًل اطالػبتي خبك ّبي داًوبسك، ثب استفبدُ اص پبساهتشّبي سع، هبدُ آلي 2000ّونبساى )مشٍ ٍ 
 ضجنِ اص استفبدُ ثب ( 1998ّونبساى) ٍ اسائِ دادًذ. اسچبح CECهذل ّبيي سا ثشاي تخويي  pH، سيلت سيض ٍ  

 مشدًذ، ايجبد گبسدًش ٍ هؼلن -گٌَختي ٍاى گٌختي، ٍاى هؼبدالت پبساهتشّبي ثشاي تخويي تَاثؼي هصٌَػي ػصجي

 تَاثغ دسستي ثبضذ، ثيطتش تَاثغ ايي دس استفبدُ هَسد ٍسٍدي ّبي دادُ تؼذاد چِ ّش مِ داد هحققبى ًطبى ايي ًتبيج

 سطَثتي خبك هٌحٌي تخويي ثِ اقذام ػصجي ضجنِ اص استفبدُ ( ثب1996) ّونبساى ٍ تبهبسي. يبفت افضايص خَاّذ

 اص استفبدُ ( ثب2005ّونبساى) ٍ اهيٌي . مشدًذ تأييذ خطي سگشسيَى ثِ ًسجت سا ػصجي ضجنِ ثبالتش ييمبسا ٍ مشدُ

 ثش مِ تجشثي هذل ّبي  ٍ هصٌَػي ػصجي ضجنِ ٍسيلِ ثِ  CEC هيضاى ثشآٍسد ثِ اقذام سع ٍ آلي هبدُ هقذاس

گيشي ظشفيت تجبدل مبتيًَي ثصَست ُثب تَجِ ثِ دضَاسي ّبي اًذاص. ًوَدًذ ثبضٌذ، هي سگشسيًَي ّبي سٍش پبيِ
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چٌذ هذل سيضي طًتيل، مبسايي ايي سٍش ٍ هستقين، دس ايي تحقيق تالش ثش ايي است مِ ػالٍُ ثش هؼشفي ثشًبهِ
 قشاس گيشد. هَسد ثشسسي اسايِ ضذُ دس تخويي گٌجبيص تجبدل مبتيًَي

 مًاد ي ريشُا:

خبمْبي هَسد هطبلؼِ دس استبى آرسثبيجبى ضشقي  اک:َاي فیسیكي ي شیمیایي خومًوٍ برداري ي تجسیٍالف( 
گيشي دسصذ آٍسي ضذ. ثشاي اًذاصًُوًَِ جْت فشآيٌذ آصهبيطگبّي جوغ 60ٍاقغ ثَدُ ٍ اص ايي هٌبطق ثِ تؼذاد 

( ٍ 1982(، مشثي آلي خبك ثِ سٍش ٍالنلي ثالك)ثالك، 1986رسات خبك اص سٍش ّيذسٍهتشي)جي ٍ ثبٍس، 
 گيشي ضذًذ.( اًذاص1952ُي خبك ثِ سٍش ثبٍس) ثبٍس ٍّونبساى، گٌجبيص تجبدل مبتيًَ

ثشخي تَاثغ تخويي گٌجبيص تجبدل مبتيًَي  ب( برخي مذلُاي تجربي در تخمیه گىجایش تبادل کاتیًوي:
 اسائِ ضذُ است. 1دس جذٍل ضوبسُ 

 CECتخمیه  مذلُاي ارایٍ شذٌ  -1جذيل 

 
ثبضذ مِ ثشاي اٍليي ثبس ثش اسبع  تؼوين يبفتِ الگَسيتن طًتيل هي ثشًبهِ سيضي طًتيل ج( بروامٍ ریسي شوتیك:

تئَسي داسٍيي اسائِ ضذ. ثِ ايي تشتيت مِ جوؼيتي دس جْت تنبهل ثِ صَست اًتخبثي، جوؼيت ًبهٌبست سا سّب 
ساُ  ثبضذ مِ سيضي خَدمبس هي مٌٌذ. ثشًبهِ سيضي طًتيل يل تنٌيل ثشًبهِ مشدُ ٍ فشصًذاًي اصالح ضذُ ايجبد هي

مٌذ. دس ايي سٍش دس اثتذاي فشآيٌذ ّيچگًَِ ساثطِ تبثؼي دس  مبهپيَتشي اسائِ هي  حل هسئلِ سا ثب استفبدُ اص ثشًبهِ
سيضي طًتيل ثش  ًظش گشفتِ ًطذُ ٍ ايي سٍش قبدس ثِ ثْيٌِ سبصي سبختبس هذل ٍ هؤلفِ ّبي آى هي ثبضذ. ثشًبهِ

مٌذ. سبختبسّبي  ّب ثِ جبي سلسلِ اسقبمِ دٍدٍئي ػول هي خالف الگَسيتن طًتيل سٍي سبختبس دسختي فشهَل
ّب )هتغيّشّبي هسئلِ ٍ اػذاد  دسختي اص هجوَػِ تَاثغ )ػولگشّبي سيبضي هَسد استفبدُ دس فشهَل ّب( ٍ تشهيٌبل

 (.1992مَصا ، ضًَذ ) ثبثت( ايجبد هي
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 :وتایج ي بحث 

 اسايِ گشديذُ است. 2ستفبدُ دس جذٍل ضوبسُ هقبديش ضشيت تجييي ٍ خطبي ّشيل اص هذلْبي تجشثي هَسد ا
 

  CEC وتایج مذل َاي تجربي ارائٍ شذٌ در تخمیه  -2جذيل 

 مدل آمًزش تست
R

2
 

 
RMSE(CmolC. Kg-1) R

2
 RMSE(CmolC. Kg-1)  

 (4891هىری دی فًت)  7.66 0.6593 6.49 0.7308

 (4891بريسما ي همکاران) 10.67 0.5645 9.21 0.6286

 (4884ماوریکً ي همکاران) 13.91 0.4651 11.67 0.5149

 (4881بل ي يوکًله) 13.68 0.5334 12.08 0.5932

     ریسی شوتيكبروامه 2.129 0.9312 1.777 0.9515
 

ي هقبديش سع، خبك ثش هجٌبي دادُ ّب  CECهؼبدلِ اسائِ ضذُ تَسط ثشًبهِ سيضي طًتيل ثشاي تخويي هيضاى 
 ثبضذ:سيلت ٍ هَاد آلي خبك ثِ ضنل صيش هي

    1) CEC= Sqrt (((O.C*(5.362182+O.C))-(O.C-Clay)))+ O.C+ Sqrt ((((Silt+Clay)*O.C)-(((-

6.005218) +O.C)-Clay))) 
 ثبضذ:سبختبس دسختي ثشًبهِ طًتيل هذل ثذست آهذُ ثِ صَست صيش هي

 
 مٍ ریسي شوتیكساختار درختي مذل بروا:  1شكل
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 777/1ٍ خطبي تخويي  95/0ضشيت تجييي داساي اسايِ ضذُ، ّبي هَسد ثشسسي، هذل ثشًبهِ طًتيني دس ثيي هذل
. ثب تَجِ ثِ ًتبيج حبصل هالحظِ هي ضَد داسد ي اسايِ ضذُّبسبيش هذلمِ داساي مبسايي ثبالتشي ًسجت ثِ  ثَدُ،

خبك ًتبيج هطلَثي اسئِ هي  CECحبلت ّب ثشاي تخويي هيضاى ظًتيل دس توبهي  مِ استفبدُ اص ثشًبهِ سيضي 
. دس حبلت ملي هي تَاى اظْبس داضت مِ مبسثشد هذل ّبي َّضوٌذ دس هذل سبصي ٍ تخويي هقبديش  .ًوبيذ

گٌجبيص تجبدل مبتيًَي خبك اص دقت ثباليي ثشخَسداس است ٍ لزا هي تَاى ثب اطويٌبى ثيطتشي اص سٍش ّبي يبد 
س اًجبم هذل سبصي ٍ تخويي ّبي هَسد ًظش ثْشُ ثشد ٍ دس ايي هيبى، اسائِ ساُ حل صشيح تَسط ضذُ ثِ هٌظَ

هذل ّبي ثشًبهِ سيضي طًتيل، ثش هطلَثيت ايي هذل ّب هي افضايذ. ضجنِ ّبي ػصجي هصٌَػي ٍ سيستن 
ا اص ًظش ثِ فبصي ثب فشآٍسي دادُ ّبي ٍسٍدي ٍ ايجبد تشميت ّبي هختلف، ثْتشيي حبلت س -استٌتبج ػصجي

حذاقل سسيذى خطب اًتخبة هي ًوبيٌذ ٍ دس ًْبيت، خشٍجي ّبي هذل اسائِ هي ضَد. دس چٌيي هذل ّبيي مِ اص 
هي ثبضٌذ ّيچ گًَِ اطالػي اص ٍضؼيت ساثطِ ثيي هتغيش ّبي ٍسٍدي ٍ خشٍجي حبصل  Black Boxًَع 

بيي ٍ اسائِ دّذ ٍ لزا ثب استفبدُ اص ايي هذل ًوي ضَد؛ ٍلي ثشًبهِ سيضي طًتيل هي تَاًذ چٌيي ساثطِ اي سا ضٌبس
 اقذام ثِ ثشسسي ٍ صحت سٌجي ثشخي اص هذل ّبي تجشثي ضذُ است
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