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 .1دانشیار ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 .2دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت – 1395/8/3 :تاریخ بازنگری – 1396/1/30 :تاریخ تصویب)1396/2/6 :

چکیده
هدایت هیدرولیکی خاک از ویژگیهای مهم فیزیکی خاک است که در مدلسازی انتقال آب ،امالح و آالیندهها کاربرد
دارد .اندازهگیری مستقیم هدایت هیدرولیکی خاک وقتگیر و پرهزینه بوده و گاهی اوقات به دلیل خطاهای آزمایشی و
عدم یکنواختی خاک نتایج بدست آمده چندان قابل اعتماد نمیباشد .از طرف دیگر این پارامتر میتواند با استفاده از
پارامترهای زودیافت خاک برآورد شود .هدف از این پژوهش ،ارائه مدلهای برنامهریزی بیان ژنی و رگرسیون خطی بر
اساس ویژگیهای زودیافت هست .برای این منظور  160نمونه خاک با خصوصیات متفاوت از مناطق مختلف استان
آذربایجانشرقی برداشته شد .سپس برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها همانند درصد شن ،سیلت ،رس و مواد
آلی ،جرم مخصوص ظاهری pH ،و  ECاندازهگیری شد .سپس دادهها بطور تصادفی به دو دسته دادههای سری آموزش
( 75درصد) و دادههای سری آزمون ( 25درصد) تقسیم شدند .شش تابع انتقالی ) (PTFsبا ترکیبی از عملگرهای ریاضی
متفاوت توسط برنامهریزی بیان ژنی طراحی شد .در نهایت یکی از توابع که از دقت و صحت بیشتری نسبت به بقیه
برخوردار بود ،انتخاب گردید .همچنین از رگرسیون ریج برای ارائه تابع انتقالی رگرسیونی استفاده شد .دقت و صحت
توابع با معیارهای آماری  RMSE ،R2و  MAEارزیابی گردید .نتایج نشان داد که تابع انتقالی ارائه شده با روش
برنامهریزی بیان ژنی از دقت و صحت بیشتری نسبت به مدل رگرسیونی برخوردار میباشد .بهطوریکه مقادیر ،R2
) RMSE (Cm h-1و ) MAE (Cm h-1برای تابع انتقالی برنامهریزی بیانژنی در دادههای سری آموزش بهترتیب برابر
 1/82 ،0/91و  1/23و برای دادههای سری اعتبارسنجی برابر  2/27 ،0/92و  1/59بود .در حالی که مقادیر معیارهای فوق
در مدل رگرسیونی ،برای دادههای سری آموزش بهترتیب برابر  3/48 ،0/70و  2/07و برای دادههای سری اعتبارسنجی
برابر  3/11 ،0/76و  1/88بود.
واژههاي کلیدي :برنامهریزی بیانژنی ،توابع انتقالی ،مدلسازی

مقدمه

*

( Klute,

هدایت هیدرولیکی ،توانایی خاک برای انتقال آب است
 .)1986هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از مهمترین ویژگیهای
فیزیکی خاک است که در تعیین سرعت نفوذ ،مقدار نفوذ عمقی
و طراحی زهکشها و دیگر فرایندهای هیدرولوژیکی مؤثر است.
اندازهگیری مستقیم هدایت هیدرولیکی اشباع بهطور معمول با
صرف زمان و هزینه زیاد همراه است و از طرف دیگر این پارامتر
دارای تغییرات زمانی و مکانی قابل توجهی بوده و به روش
اندازهگیری نیز بستگی دارد .لذا بایستی برای تخمین دقیق این
نوع ویژگیها به دنبال راهحلهای مناسب ،ساده و کم هزینه بود.
* نویسنده مسئولa_ahmadi@tabrizu.ac.ir :

به همین منظور استفاده از روشهای تخمین غیر مستقیم مورد
توجه قرار گرفته است .روش غیر مستقیم بدست آوردن
دادههای دیریافت خاک ،توابع انتقالی نامگذاری شده است
( .)Bouma, 1989به دلیل این که توابع انتقالی خصوصیات
دیریافت را با استفاده از خصوصیات زودیافت خاک پیشبینی
میکنند ،دارای مزیتهای عمدهای همچون صرفهجویی در وقت
و هزینه هستند ( .)Wösten et al, 2001یکی از روشهای ایجاد
و توسعه توابع انتقالی روش رگرسیون خطی است.
 )1985( Campbellاز پارامترهای ورودی میانگین و انحراف
معیار هندسی ذرات معدنی خاک ،جرم مخصوص ظاهری ،درصد
رس و سیلت )1984( Cosby et al. ،از پارامترهای ورودی درصد
شن و رس )1990( Vereecken et al. ،از پارامترهای ورودی
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جرم مخصوص ظاهری ،درصد رس ،شن و ماده آلی،
( )1997از پارامترهای ورودی جرم مخصوص ظاهری ،درصد
رس ،سیلت و ماده آلی )1992( Jabro ،از پارامترهای ورودی
جرم مخصوص ظاهری ،درصد رس و سیلتDane and ،
 )1994( Puckettاز پارامتر ورودی درصد رس برای ایجاد توابع
انتقالی جهت تخمین هدایت هیدرولیکی بهره بردهاندWagner .
 )2001( et.al.جرم مخصوص ظاهری و میزان ماده آلی را دو
پارامتر مهم ورودی در توابع انتقالی بهمنظور برآورد هدایت
هیدرولیکی معرفی نمودند .از خصوصیات فیزیکی که بر روی
هدایت هیدرولیکی تأثیر عمدهای دارند میتوان به تخلخل کل،
توزیع اندازه منافذ و هندسه منافذ اشاره کرد (.)Hillel, 1982
 )2007( Morales et al.نشان دادند که افزایش هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک در الیه  45سانتیمتری سطحی خاک
مشاهده شده اما در الیههای پایینی تغییرات چشمگیری نداشته
است )2006( Merdun et al. .در پژوهشی در کشور ترکیه،
عملکرد توابع انتقالی نقطهای و پارامتری را در پیشبینی
خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی و رگرسیون خطی بررسی کرده و تفاوت معنیداری
بین دو روش مذکور مشاهده نکردند.
مدلهای رگرسیونی در حوزههای مختلف علمی کاربرد
وسیعی دارند .مسئله جدی که میتواند استفاده از مدل
رگرسیونی را با محدودیت مواجه کند ،وجود همراستایی بین
متغیرهای رگرسیونی است .وجود همراستایی ،توانایی برآورد
دقیق ضرایب مدل رگرسیون را با مشکل مواجه میکند .در
شرایط وجود همراستایی تفسیر ضرایب رگرسیون قابل صحت
نخواهد بود .بنابراین برای از بین بردن همراستایی ،از روش
رگرسیون ریج استفاده میشود )2010( Li et al .سیستمی با دو
سر ی داده متفاوت برای مقایسه دو روش رگرسیون خطی ساده
و رگرسیون خطی ریج ارائه دادند .نتایج نشاندهنده عملکرد
بهتر رگرسیون ریج در ایجاد مدلهای رگرسیونی با دادههای
دارای همراستایی نسبت به رگرسیون خطی ساده است.
یکی دیگر از روشهای ایجاد و توسعه توابع انتقالی روش
برنامهریزی بیانژنی است .روش برنامهریزی بیانژنی جدیدترین
شیوه از بین روشهای الگوریتم تکاملی است که به دلیل دارا
بودن دقت کافی ،از کاربرد بیشتری برخوردار است ( Alvisi et al.
 .)2005در مطالعات مربوط به آب و خاک روش برنامهریزی
بیانژنی در مدلسازی جریان روی یک بستر انعطافپذیر
( ،)Babovic and Abbott, 1997فرآیندهای بارش -رواناب
( ،)Khu et al., 2002; Liong et al, 2001برآورد رواناب ( Savic
 ،)et al., 1999فرآیند بارش -دبی ( ،)Hong et al., 2005هدایت
Wösten

هیدرولیکی اشباع ( ،)Parasuraman et al, 2007برآورد دبی
جریان رودخانه ( ،)Guven, 2009تبخیر و تعرق ( Parasuraman
 )et al., 2007و رطوبت خاک ( )Makkeasorn et al., 2006بکار
برده شده است .هدف از تحقیق حاضر استفاده از روشهای
برنامهریزی بیانژنی و رگرسیون ریج در تخمین هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک و ارزیابی دقت و صحت این مدلها
است.

مواد و روشها
منطقه تبریز که در تقسیمات کشوری بهعنوان بخشی از
شهرستان تبریز و شهرستانهای همجوار آن شامل آذرشهر،
اسکو ،بستانآباد ،هریس ،ورزقان ،مرند و شبستر بهحساب
میآید در استان آذربایجانشرقی واقع شده است .این استان با
مساحت  45491کیلومترمربع در شمال غرب ایران ما بین
عرض جغرافیـایی ' 39° 45' - 39° 26و طول جغرافیایی'22
 °45 05' - °48قرار دارد .این استان دارای آب و هوای سرد
کوهستانی بوده و کل محدوده استان را کوهها و ارتفاعات
تشکیل دادهاند .بهمنظور دستیابی به اهداف تحقیق  160نمونه
از عمق  0- 30سانتیمتری سطح خاک تهیه (شکل  )1و جهت
اندازهگیری به آزمایشگاه انتقال داده شد.
بافت خاک به روش هیدرومتری (،)Gee and Or, 2002
مواد آلی به روش والکی -بلک (،)Nelson and Sommer, 1982
ظاهری خاک ( )ρbبه روش نمونهبرداری دسـت
نخورده سیلندر ( ،)Blake and Hartge, 1986هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک بعد از تهیه نمونههای دستنخورده به
روش استوانه فلزی به روش بار ثابت EC ،خاک در عصاره گل
اشباع و  pHگل اشباع با روشهای متداول آزمایشگاهی
اندازهگیری شدند.
بهمنظور ارائه رابطه مناسب بین ویژگیهای زودیافت
خاک و هدایت هیدرولیکی اشباع ،کل مجموعه دادههای
گردآوری شده ابتدا بطور تصادفی به دو دسته تقسیم شد .دسته
اول شامل  75درصد کل مجموعه دادهها بوده و زیرمجموعه
آموزشی نامیده میشود .دسته دوم زیرمجموعه صحتسنجی
شامل  25درصد کل دادهها میباشد .به این ترتیب بر اساس
دادههای آموزشی بهترین رابطه با بیشترین تناسب بین دادهها
انتخاب شد و صحت و عملکرد رابطه ارائه شده در زیرمجموعه
آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت .با این هدف که قابلیت اعتماد
به رابطه ارائه شده برای مجموعه دادههایی که در مسئله استفاده
نشدهاند سنجیده شود.
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شکل  -1توزيع جغرافیايي نقاط نمونهبرداري در منطقه تبريز واقع در استان آذربايجانشرقي

برنامهريزي بیانژني

برنامهریزی بیان ژنی ( )GEPتعمیم یافته روش الگوریتم ژنتیک
میباشد که برای اولین بار توسط جان کوزا ( )Koza, 1992بر
اساس تئوری داروین ارائه شد .همچنین این مدل جزو روشهای
الگوریتم گردشی محسوب میشود .الگوریتمهای یاد شده اقدام به
تعریف یک تابع هدف در قالب معیارهای کیفی نموده و سپس
تابع یاد شده را برای مقایسه جوابهای مختلف حل مسئله در
یک فرآیند گام به گام تصحیح ساختار دادهها بهکار میگیرند و
در نهایت ،جواب مناسب را ارائه مینمایند .روش برنامهریزی بیان
ژنی در دهه اخیر ،یکی از جدیدترین روشهای الگوریتم تکاملی
میباشد که به دلیل دارا بودن دقت کافی ،از کاربرد بیشتری
برخوردار است ( .)Alvisi et al. 2005تفاوت اساسی موجود بین
الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی بیان ژنی به طبیعت هر یک از افراد
برمیگردد ،به نحوی که افراد در الگوریتم ژنتیک ،ردیفهای
خطی با طول ثابت میباشند (کروموزمها) ولی در برنامهریزی
بیان ژنی ،همان شاخهها مجزا میباشند .همچنین در برنامهریزی
بیان ژنی بر ساختار درختی مجموعهها تأکید میشود ولی
الگوریتم ژنتیک ،براساس سیستم ارقام دودویی عمل مینماید.
برنامهریزی بیان ژنی ( )GEPشامل چهار گام میباشد .در
گام اول جمعیت اولیه (کروموزومها) ایجاد و کروموزومها به
رایانه معرفی شدند .در گام دوم هر یک از افراد (ژن) جمعیت
مذکور با استفاده از توابع برازش (شناسایی مؤثرترین افراد در
ماهیت پدیده) ارزیابی شد .در گام سوم ژنهای مؤثر به منظور
تکثیر ،جهش ،جفتگیری و تولیدمثل افراد جدید با صفات
اصالح شده (فرزندان) انتخاب شد و در گام چهارم اعمال فرآیند
توسعه ای تکراری بر روی فرزندان در هر تولید تا حصول بهترین

پاسخ تکرار شد .در مرحله آموزش مدل ،انتخاب جمعیتهای
اولیه تصادفی مختلف و تأثیرگذار در پدیده نه تنها سبب
پیچیدگی الگو و افزایش حافظه درگیر خواهد شد ،بلکه سبب
کاهش دقت الگو نیز میشود .بنابراین در الگوسازی هدایت
هیدرولیکی نیز باید سعی نمود مؤثرترین پارامترهای ورودی
انتخاب شود ( .)Soltani et al., 2009الگوهای مورد استفاده برای
تخمین هدایت هیدرولیکی در جدول ( )1آورده شده است .در
این پژوهش برای بدست آوردن روابط برنامهریزی بیان ژنی برای
برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع از نرمافزار GeneXpro Tools
 4.0استفاده شد.
جدول  .1مدلهاي انتخابي در برنامهريزي بیان ژني

شماره
مدل

دادههای ورودی مدل

مدل 1

 - ρb– EC - pHرس – ماده آلی  -شن  -سیلت

مدل 2
مدل 3
مدل 4
مدل 5
مدل 6

 - ρb - EC - pHماده آلی – سیلت
 – ρbرس – سیلت  -شن
 - EC - pHماده آلی
 –ρbشن
 - ρbرس

فرآیند مدلسازی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در این
پژوهش در گامهای زیر انجام شد:
انتخاب تابع برازش مناسب :در این مطالعه تابع ریشه مربع
خطای نسبی ( )RRSEبه عنوان تابع برازش انتخاب گردید
(:)Ferreira, 2006
(رابطه )1

∑𝑛 (𝑃𝑖𝑗−𝑇𝑗)2

RRSEi = √ ∑𝑗=1
𝑛
̅ )2
𝑇(𝑇𝑖−
𝑗=1
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که در آن  Pijمقدار برآورد شده توسط کروموزوم  ،iبرای
تناسب  jاست Tj .مقدار هدف (متغیر) برای تناسب  jو ̄T
میانگین Tهاست .پس از آن ،تابع تناسب کروموزوم  )fi( iبرابر
است با:
(رابطه )2

1
𝑖𝐸𝑆𝑅𝑅1+

× fi = 1000

که دامنه  fiاز صفر تا  1000هست ( 1000متناظر با یک
کروموزوم با تناسب ایدهآل).
انتخاب مجموعه متغیرهای ورودی و مجموعه توابع به
منظور تولید کروموزومها :در این مسئله مجموعه ترمینالها
متشکل از متغیرهای مستقل تشکیلدهنده الگوهای ششگانه
است .همچنین از عملگرهای ریاضی و توابع مثلثاتی
} {+,-,×,÷, , sin, cos, power, ln, and logاستفاده به عمل
آمد.
انتخاب ساختار و معماری کروموزومها :اندازه طول هر راس
 7و تعداد ژنها  3عدد انتخاب شد .نتایج نشان میدهد وقتیکه
تعداد ژن و طول سر به ترتیب بزرگتر از  3و  7میشود عملکرد
مدل  GEPبه طور قابل توجهی در مراحل آموزش و تست بهبود
نمییابد .تعداد کروموزومها نیز از  30تا  50متغیر بود .مشخص
شده است که بهترین تعداد  30کروموزوم میباشد ( Ferreira,
.)2001
در این بخش ،برای توابع انتقالی مبتنی بر مبنای GEP
توسعه یافته برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از 6
الگو استفاده شده است .مراحل مختلف برای ساخت توابع
انتقالی بر اساس روش  GEPبصورت خالصه در زیر آمده است:
انتخاب تابع پیوندی :در این مطالعه عمل جمع برای ایجاد
پیوند بین زیرشاخهها مورد استفاده قرار گرفت .انواع مختلف
ارتباط توابع مانند جمع ( ،)+تفریق ( ،)-تقسیم ( )/و ضرب (×)
را میتوان مورد استفاده قرار داد .در این مطالعه ،زیر شاخهها-
 ETSتوسط عملگر جمع ( )+پیوند یافتند .استفاده از این پیوند
در مقایسه با اپراتورهای دیگر نتایج بهتری ارائه داد Hashmi et
) al, 2011؛.)Azamathulla and Jarrett, 2013
عملگرهای ژنتیکی و نرخ هر یک از آنها انتخاب شدند.
در این مطالعه از ترکیبی از عملگرهای ژنتیکی مانند جهش و
ترکیب استفاده شد که شامل سه نوع جابجایی ( ،RIS ،ISو
جابجایی ژن) و سه نوع نوترکیبی (یک نقطه ،دو نقطه ،و ژن
نوترکیبی) است که در جدول ( )2آمده است.
پس از مراحل فوق مدل  GEPبه منظور برآورد هدایت
هیدرولیکی اشباع اجرا شد .آموزش  GEPپس از  10000نسل
به دلیل وجود تغییرات قابل اغماض در خطا خاتمه داده شد.

پس از  10000نسل ،تابع تناسب همگرایی  784/47بدست آمد
و تغییرات قابل توجهی در آن مشاهده نشد .در نتیجه درخت
توصیفی از بهترین مدل تکامل یافته به دست آمده در پایان
فرآیند بهینهسازی که شامل  3زیر شاخه که توسط عملگر جمع
متصل شدهاند ،در شکل ( )2نشان داده شده است.
جدول .2پارامترهاي مورد استفاده در مدل برنامهريزي بیان ژن ()GEP

تنظیم پارامتر

توصیف پارامتر

پارامتر

+,-,×,/,√Sin X, Cos X, 𝒆𝒙 ,
ln, x2, x3, and Arctan x

مجموعه توابع

P1

0/044
0/1

نرخ جهش
نرخ وارونگی

P2
P3

0/1

نرخ جابجاییIS

P4

0/1
0/1
0/3
0/3
0/1

نرخ جابجاییRIS

P5

نرخ جابجایی ژن
نرخ تقاطع یک نقطهای
نرخ تقاطع دو نقطهای
نرخ تقاطع ژن

P6
P7
P8
P9

شکل  .2درخت توصیفي براي فرمول  GEPکه در آن ) d(0و ) d(1به ترتیب
جرم مخصوص ظاهري و درصد رس ميباشند.
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رگرسیون چندگانه

در این پژوهش برای بدست آوردن روابط رگرسیون خطی
چندگانه برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع از نرمافزار
 Statisticaاستفاده شد .ابتدا دادهها از لحاظ نرمال بودن تست
شدند .همه پارامترها به جزء پارامترهای  ECو هدایت
هیدرولیکی اشباع نرمال بودند .برای نرمال کردن پارامترهای
 ECو هدایت هیدرولیکی اشباع از روابط تبدیل زیر استفاده شد:
EC*=EC0.5
(رابطه )3
*
)Ks =ln(Ks
(رابطه )4
یکی از مفروضاتی که در ایجاد توابع رگرسیون مد نظر
قرار میگیرد ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر
برآوردی توسط برآورد روابط رگرسیون) از یکدیگر است .در
صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر
همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-
واتسون استفاده شد .از آنجایی که مقدار آماره دوربین -واتسون
( )1/67در فاصله  1/5تا  2/5قرار دارد فرض عدم وجود
همبستگی بین خطاها رد میشود .فرض دیگر رگرسیون خطی
بررسی همراستایی بین متغیرهای مستقل است .بدین منظور از
شاخص استقالل یا تحمل 1استفاده گردید .عکس شاخص تحمل
را شاخص تورم واریانس )VIF( 2مینامند .به همین دلیل نیز هر
چه شاخص همراستایی بزرگتر شود ،شاخص تحمل کمتر و
خطای استاندارد ضرایب رگرسیون متناظر با آن بزرگتر میشود
و در نتیجه توان آزمون برای آزمودن معنیداری ضرایب
رگرسیون کاهش مییابد ( .)Rezaei and Soltani, 2004به
منظور بررسی همراستایی ،بین متغیرهای مستقل از شاخص
تحمل استفاده گردید (جدول  .)4اگر شاخص تورم واریانس برابر
 5تا  ،10یا شاخص تحمل برابر  0/1تا  0/2باشد همراستایی
حتماً پیش خواهد آمد ( .)Mansoorfar, 2008طبق این جدول
چون متغیرهای درصد شن ،سیلت و رس دارای شاخص تحمل
کمتر از  0/2میباشند بنابراین دارای همراستایی هستند .در این
صورت نمیتوان به صحت رگرسیون چندگانه اعتماد کرد .برای
رفع این مشکل ابتدا بر روی اعداد اجزای قطر اصلی ماتریس
 X'Xعدد کوچکی به نام  Kرا اضافه میکنند که اصطالحاً به آن
اریب ریج میگویند .در رگرسیون ریج مهمترین مسئله به دست
آوردن مقادیر مناسب برای  Kاست ( Guilkey and Murphy,
 .)1975برای محاسبه ضریب  ،Kباید مقادیر شاخص تحمل را
1- Tolerance indices
2- Variance inflation factor

برای مقادیر مختلف  Kاز صفر تا یک محاسبه کرد .مقدار ضریب
 Kبایستی طوری باشد که حداقل کاهش را در  R2مدل و
حداکثر افزایش را در شاخص تحمل داشته باشد .طبق جدول
( )3ضریب  Kطوری انتخاب شد تا کوچکترین شاخص تحمل
مدل به حد بحرانی ( )0/2برسد (.)K= 0/1
برای بدست آوردن روابط رگرسیونی از روش گام به گام
پسرو استفاده گردید )2009( Aimrun and Amin .بیان کردند
بهترین رابطه رگرسیونی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع
خاکهای مزارع شالیزار یک مدل رگرسیونی گام به گام با
متغیرهای ورودی درصد ماده آلی ،جرم مخصوص ظاهری،
درصد رس و میانگین هندسی اندازه ذرات میباشد.
از نمایههای آمار توصیفی حداقل ،حداکثر ،میانگین،
انحراف معیار و ضریب تغییرات برای پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی خاک مورد مطالعه استفاده شد .همچنین برای نشان
دادن همبستگی بین پارامترها از همبستگی پیرسون استفاده
گردید.
ارزيابي مدل

برای ارزیابی صحت و اعتبار برآورد مدل از شاخصهای مختلفی
از جمله ضریب تبیین  ،R2ریشه میانگین مربعات
( )RMSEو میانگین مطلق خطا )MAE( 4استفاده شد؛ به این
ترتیب هر چه  R2مدل بیشتر RMSE ،و  MAEکمتر باشد مدل
ایجاد شده صحیحتر و معتبرتر است.

خطا3

(رابطه )5
(رابطه )6

)̂
𝑖𝑌∑𝑁(𝑌𝑖−
̅̅̅ 2
)𝑖𝑌1 (𝑌𝑖−

𝑅2 = 1 − ∑𝑁1

̂ 2
𝑁∑
)𝑖𝑌1 (𝑌𝑖−

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑁
| ̂)2
𝑁∑
𝑖𝑌1 |(𝑌𝑖−
𝑁

= 𝐸𝐴𝑀

𝑖𝑌 ،و ̂
که در آنها ̅ ،Yi
𝑖𝑌 به ترتیب متغیر وابسته
اندازهگیری شده ،میانگین آن و متغیر وابسته برآورد شده و N
تعداد مشاهدات است.

نتايج و بحث
برخی نمایههای آمار توصیفی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی
خاک مورد مطالعه در جدول ( )4نشان داده شد .بر پایه ضریب
تغییرات مقادیر  ،ECهدایت هیدرولیکی اشباع ،مواد آلی ،رس،
سیلت و شن در میان خاکهای مورد استفاده در این تحقیق
زیاد است .ضریب تغییرات زیاد پارامترهای اندازهگیری شده
بیانگر تنوع زیاد خاکها بوده و بنابراین مدل ارائه شده از
تعمیمپذیری زیادی برخوردار خواهد بود.
3 -Root Mean Squared Error
4- Mean Absolute Error
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جدول  .3مقادير شاخص تحمل ( )toleranceبراي متغیرهاي مستقل به ازاي مقادير ضريب رگرسیون ريج ()K

متغیر مستقل
مقادیر ضریب
رگرسیون ریج)(K

pH

EC

OM

ρb

شن

سیلت

رس

0/0001

0/81

0/78

0/53

0/15

0/0001

0/0003

0/0007

0/065
0/1

0/89
0/96

0/85
0/93

0/64
0/74

0/24
0/33

0/11
0/204

0/18
0/33

0/26
0/41

 OMو  ρbبه ترتیب ماده آلي و جرم مخصوص ظاهري خاک ميباشند.
جدول .4آمار توصیفي برخي از پارامترهاي فیزيکي و شیمیايي خاک مورد مطالعه
خصوصیات خاک
هدايت الکتريکي

dS m-1

 pHگل اشباع
ماده آلي

%

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

ضريب تغییرات()%

0/044

19/1

3/64

3/25

89/43

7 /5

8/35

7/96

0/17

2/21

0/04

2/8

0/74

0/46

62/02

جرم مخصوص ظاهري

cm

1/12

1/49

1/30

0/098

7/55

رس

%

4

48

18/53

8/96

48/33

سیلت

%

4

50

26/23

11/58

44/16

شن

%

16

90

55/23

18/40

33/32

هدايت هیدرولیکي اشباع

cm h-1

1/1

29/1

7/60

5/60

73/71

3

gr/

با توجه به جدول ( )5همه متغیرهای مستقل به جزء ،pH
 ECو ماده آلی همبستگی خطی معنیداری در سطح احتمال 1
و  5درصد با ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع خاک نشان دادند.
همبستگی خطی منفی و معنیداری در سطوح احتمال  1و 5
درصد بین هدایت هیدرولیکی اشباع و جرم مخصوص ظاهری
بدست آمد .با افزایش تراکم و جرم مخصوص ظاهری ،هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک کاهش مییابد ( ;Bybordi, 2006
 .)Alizadeh, 2004همچنین تراکم خاک به عواملی چون میزان
تراکم ،نوع خاک ،وضعیت رطوبت و سیستم زراعی بستگی دارد
( .)Sillon et al, 2003طبق جدول ( ،)5ماده آلی همبستگی
ضعیف مثبت و  ECهمبستگی ضعیف منفی با هدایت
هیدرولیکی اشباع نشان دادند .ماده آلی و  ECاز عوامل
تأثیرگذار در پایداری ساختمان خاک میباشند ( Bybordi,
.)2006; Alizadeh, 2004
جدول ( )6مقادیر بدست آمده آمارههای  RMSE ،R2و
 MAEالگوهای مدل برنامهریزی بیانژنی را نشان میدهد .با
توجه به این جدول در الگوی  1که دارای بیشترین  R2و
کمترین  RMSEو  MAEمیباشد ،تمام پارامترهای اندازهگیری
شده وارد مدل شدهاند .در الگوی  2با حذف پارامترهای رس و
شن  RMSE ،R2و  MAEبه ترتیب  2/95 ،0/67و  2/08بدست

آمد که نشان دهنده تأثیر توزیع اندازه ذرات معدنی خاک بر
هدایت هیدرولیکی اشباع میباشد .الگوی  4که دارای کمترین
 R2و بیشترین  RMSEو  MAEدر میان الگوها میباشد
پارامترهای رس ،شن ،سیلت و وزن مخصوص ظاهری حذف
شده است که نشاندهنده تأثیر بافت و ساختمان خاک در
هدایت هیدرولیکی اشباع میباشد .در مرحله آموزش مدل،
انتخاب جمعیتهای اولیه تصادفی مختلف و تأثیرگذار در پدیده
نه تنها سبب پیچیدگی الگو و افزایش حافظه درگیر خواهد شد،
بلکه سبب کاهش دقت الگو نیز میشود (.)Soltani et al., 2009
چون هدف این پژوهش صرفهجویی در وقت و هزینه میباشد
بنابراین الگوی  6که شامل خصوصیات سهلالوصول رس و جرم
مخصوص ظاهری است برای مدل برنامهربزی ژنتیک انتخاب
شد .بطوریکه این مدل با کمترین ورودی ،دارای صحت باالیی
در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک است .رابطه ()8
معادله بدست آمده تابع انتقالی برنامهریزی بیان ژنی را نشان
میدهد:
(رابطه )8
Ks = (tan clay+tan clay) – ((ρb 8.49)/ ρb) +
)))cos(((1.08clay)(clay- ρb)+(cos clay- ρb
))+cos((clay×clay)(3.07- ρb)) +cos(cos(clay
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که در این رابطه  Clay ،Ksو  ρbبه ترتیب هدایت
هیدرولیکی اشباع خاک ( ،)Cm/hدرصد رس ( )%و جرم
مخصوص ظاهری ( )gr/Cm3است.
 )2002( Jarvis et al.برای تخمین هدایت هیدرولیکی
اشباع از پارامترهای توزیع اندازه ذرات خاک ،میانگین هندسی
قطر ذرات ،جرم مخصوص ظاهری ،مقدار مواد آلی و تخلخل مؤثر
استفاده کردند و نتایج آنها نیز نشان داد که پارامتر ساختمانی

(تخلخل مؤثر) و اندازه ذرات از مهمترین متغیرهای پیشبینی
کننده هدایت هیدرولیکی اشباع هستند .همچنین
 )2013( Azamathulla and Jarrettنشان دادند که استفاده از
مقدار رس بهجای میانگین هندسی قطر ذرات برای برآورد
هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای استرالیا شاخص مناسبتری
است.

جدول  .5ماتريس ضريب همبستگي خطي پیرسون پارامترهاي فیزيکي و شیمیايي خاک مطالعه شده
pH
EC
OM
ρb
Clay
Sand
Silt
Ks

pH

EC

1
-0/107 ns
0/177 ns
-0/044 ns
0/047 ns
0/067 ns
-0/126 ns
0/059 ns

1
0/066 ns
0/114 ns
0/103 ns
-0/02 ns
-0/042 ns
-0/061 ns

ρb

OM

1
**-0/62
**0/41
**-0/513
**0/482
0/139 ns

1
**-0/784
**0/875
**0/663
**-0/809

Clay

1
**-0/827
**0/543
**-0/815

Sand

1
**-0/521
**0/840

Silt

1
0/296 ns

Ks

1

** اختالف معنيدار در سطوح احتمال يک و پنج درصد

nsعدم اختالف معنيدار

جدول .6ارزيابي دقت و صحت مدل برنامهريزي بیانژني در شبیهسازي هدايت هیدرولیکي اشباع خاک

دادههای صحتسنجی

دادههای آموزشی
مدل

R2

RMSE

MAE

1
2
3
4
5
6

0/93
0/67
0/92
0/34
0/89
0/91

1/71
2/95
1/92
5/10
1/88
1/82

1/17
2/08
1/41
3/10
1/38
1/23

معادله رگرسیونی هدایت هیدرولیکی اشباع برای
خاکهای منطقه مورد مطالعه طبق رابطه ( )9بدست آمد:
(رابطه Ks = 0/28 + 0/87 Sand + 0/56 Clay – 0/44 ρb )9
جدول ( )7مقادیر آمارههای مورد استفاده برای ارزیابی
مدلها را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب
تبیین ( )R2برای مدل برنامهریزی بیانژنی بیشتر از مدل
رگرسیون ریج میباشد .همچنین مقادیر  RMSEو MAE
برنامهریزی بیانژنی کمتر از مدل رگرسیون ریج است .بنابراین
تمامی شاخصهای یاد شده نشاندهنده مزیت و کارآیی بیشتر
مدل برنامهریزی بیان ژنتیک نسبت به مدل رگرسیون ریج
میباشد.
شکل ( )3به ترتیب نمودار خط یک به یک بین مقادیر

R2

RMSE

MAE

0/94
0/63
0/90
0/27
0/90
0/92

1/88
3/85
2/73
5/9
2/33
2/27

1/26
2/73
1/67
4/80
1/61
1/59

اندازهگیری شده و برآوردی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
توسط مدلهای برنامهریزی بیان ژنتیک و مدل رگرسیون ریج را
نشان میدهد .هر اندازه پراکندگی دادهها در اطراف این خط
کمتر باشد مقادیر برآوردی توسط مدل به مقادیر اندازهگیری
شده نزدیکتر خواهد شد .طبق این شکلها در مدل برنامهریزی
بیان ژنتیک دادهها به خط یک به یک نزدیکتر هستند که
نشان دهنده صحت بیشتر مدل برنامهریزی بیان ژنتیک است.
) (Parasuraman et al, 2007bاز برنامهریزی بیان ژنی برای
برآورد تبخیر و تعرق استفاده نمودند و دریافتند که استفاده از
برنامهریزی ژنتیک در برآورد تبخیر و تعرق سبب بروز خطای
کمتر و دقت باالتر میگردد .در شکل ( )3چنانچه مشاهده
میشود در مقادیر اندک هدایت هیدرولیکی اشباع مدل حاصل
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 آمارههاي ارزيابي مدلهاي انتخابي برنامهريزي بیانژني و.7 جدول
رگرسیون ريج

دادههای صحتسنجی

دادههای آموزشی

MAE

RMSE

R2

MAE

RMSE

R2

1/59

2/27

0/92

1/23

1/82

0/91

1/88

3/11

0/76

2/07

3/48

0/70

مدل
برنامهریزی
بیانژنی
رگرسیونی

 دلیل این.رگرسیون ریج اندکی دارای بیش تخمینی میباشد
امر شاید خطی بودن رابطه رگرسیونی بدست آمده باشد و اگر
مدل حاصله غیرخطی باشد شاید این بیش برآوردی مشاهده
 بنابراین از مزیتهای روش برنامهریزی ژنتیک آن است.نشود
که تمامی روابط خطی و غیرخطی محتمل موجود را بررسی
نموده و در نهایت مناسبترین آنها را به عنوان خروجی ارائه
.مینماید

 خط يک به يک بین مقادير صحتسنجي اندازهگیري شده و برآوردي هدايت هیدرولیکي اشباع خاک.3 شکل

 مناسبترین الگو شامل،برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
 تابع ایجاد شده.تخمینگرهای رس و وزن مخصوص ظاهری بود
در این روش از دقت و صحت بیشتری نسبت به تابع انتقالی
.رگرسیونی برخوردار بود
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