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ABSTRACT
Prediction of soil wind erodibility through soil characteristics is an important aspect for modeling soil wind
erosion. This study was conducted to compare the efficiency of multiple linear regression (MLR), artificial
neural network (MLP), artificial neural network based on genetic algorithm (MLP-GA) and artificial neural
network based on whale optimization algorithm (MLP-WOA) for prediction of soil wind erodibility in part of
eastern land of Urmia Lake. In this research, 96 soil samples were collected based on a stratified random
sampling method and their physicochemical properties were measured. Additionally, the wind erodibility
of soil samples was measured using a wind tunnel. Among the 32 measured soil properties, four properties
including the percentages of fine sand, size classes of 1.7-2.0, and 0.1-0.25 mm (secondary particles) and
organic carbon were selected as the model inputs by stepwise regression. Result showed that the MLP-WOA
was the most effective method for predicting soil wind erodibility in the study area regarding to the lowest
RMSE (2.9) and ME (-0.11), and the highest R2 (0.87) and NSE (0.87) values; followed by MLP-GA, MLP,
and MLR. Considering the high efficiency of MLP-WOA, This method can be used as a promising

method for determination of soil wind erodibility in the study area.
Keywords: Artificial Neural Network, Genetic Algorithm, Whale Optimization Algorithm, Wind Erosion,
Wind Tunnel.
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ارزيابی کارايی برخی روشهای هوش مصنوعی در مدلسازی فرسايشپذيری بادی خاک در بخشی از اراضی
شرق درياچه اروميه
3

بيژن راعی ،*1عباس احمدی ،1محمدرضا نيشابوری ،1محمدعلی قربانی ،2فرخ اسدزاده
.1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .3گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/4/9 :تاریخ بازنگری -1398/5/21 :تاریخ تصویب)1398/6/2 :

چکيده
پیشبینی فرسایشپذیری بادی از طریق ویژگیهای خاک به عنوان گامی اساسی در مدلسازی فرسایش بادی محسوب
میشود .این پژوهش با هدف مقایسه کارایی چهار روش مختلف شامل رگرسیون خطی چندمتغیره ،شبکه عصبی مصنوعی،
شبکه عصبی مصنوعی هیبریدشده با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدشده با الگوریتم بهینهسازی وال در مدلسازی
فرسایشپذیری بادی در بخشی از اراضی پیرامون شرقی دریاچه ارومیه انجام شد .برای این منظور 96 ،نمونه خاک به روش
تصادفی نظارت شده جمعآوری و  32ویژگی مختلف فیزیکی و شیمیایی آنها در آزمایشگاه تعیین شدند .همچنین فرسایش
پذیری بادی نمونهها نیز با استفاده از تونل باد تعیین گردید .از میان ویژگیهای خاک ،چهار ویژگی شامل فراوانی ذرات
ثانویه  0/1تا  0/25میلیمتری ،فراوانی ذرات ثانویه  1/7تا  2میلیمتری ،فراوانی ذرات شن ریز و محتوای کربن آلی از
طریق رگرسیون گام به گام به عنوان ورودی مدلهای پیشبینی فرسایشپذیری ،انتخاب شدند .نتایج نشان داد که مدل
شبکه عصبی هیبریدشده با الگوریتم بهینهسازی وال با توجه به کمترین مقادیر میانگین خطا ( )-0/11و جذر میانگین
مربعات خطا ( )2/9و بیشترین مقادیر ضریب تبیین ( )0/87و ضریب کارایی نش-ساتکلیف ( )0/87از کارایی مطلوبتری
در پیشبینی فرسایشپذیری بادی خاکهای منطقه برخوردار است و پس از آن روشهای شبکه عصبی مصنوعی هیبرید
شده با الگوریتم ژنتیک ،شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندمتغیره به ترتیب در رتبههای بعدی قرار داشتند .در
مجموع با توجه به کارایی قابل قبول مدل شبکه عصبی هیبریدشده با الگوریتم بهینهسازی وال در پیشبینی فرسایشپذیری
بادی ،استفاده از این روش برای تعیین سریع و دقیق فرسایشپذیری خاکهای منطقه توصیه میشود.
واژه های کليدی :شبکه عصبی مصنوعی ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم بهینهسازی وال ،فرسایش بادی ،تونل باد.

مقدمه
فرسایشپذیری بادی خاک یکی از فاکتورهای اساسی در مدل
سازی فرسایش بادی است که منعکسکننده شدت آسیبپذیری
خاک در مقابل نیروی فرسایندگی باد است ( Webb and
 .)McGowan, 2009فرسایشپذیری یک مفهوم پیچیده میباشد
که تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل ویژگیهای خاک ،موقعیت
توپوگرافی ،شیب زمین ،مدیریت خاک و فعالیتهای انسانی قرار
دارد ( .)Liu et al., 2007در مطالعات مربوط به فرسایش بادی،
فرسایشپذیری از طرق مختلفی مانند استفاده از توابع انتقالی و
همچنین آزمایشات تونل باد در آزمایشگاه و مزرعه اندازهگیری و
ارزیابی میشود ( .)Song et al., 2005اندازهگیری فرسایشپذیری
خاک در مزرعه خسته کننده ،وقتگیر و پرهزینه میباشد،
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بنابراین ،پیشبینی آن با استفاده از توابع انتقالی میتواند موجب
صرفهجویی در هزینه و زمان شود ( .)Ostovari et al., 2016از
طرفی با توجه به این که فرسایشپذیری (بادی و آبی) تحت تأثیر
فاکتورهای مختلفی قرار میگیرد ،در نظر گرفتن تمامی این
فاکتورها و اثرات متقابل آنها امر دشواری میباشد .همچنین از
آنجا که فرآیند اثرگذاری این فاکتورها هنوز به طور کامل درک
نشده است ،مدلسازی فرسایشپذیری بادی خاک امر بسیار
پیچیده و دشوار میباشد (.)Vaezi et al., 2008
در مباحث پیچیدهای از قبیل فرسایشپذیری بادی که
فیزیک آنها هنوز به طور کامل درک نشده است ،مشکالت موجود
در زمینه مدلسازی و پیشبینی را میتوان با استفاده از روشهای
هوش مصنوعی به میزان زیادی کاهش داد ( Fallah-Mehdipour
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 .)et al., 2013شبکههای عصبی مصنوعی یکی از روشهای
پرکاربرد هوش مصنوعی بوده که بر اساس سیستم عصبی انسان
طراحی شده و توانایی باالیی در یادگیری ،شناسایی و مدلسازی
روابط پیچیده غیرخطی بین ورودیها و خروجیهای یک سیستم
را دارا هستند ( .)Kaunda, 2015علیرغم مزیتهای مذکور،
شبکه عصبی دارای محدودیتهایی است که مهمترین آنها توقف
فرآیند بهینهسازی در نقاط محلی میباشد ( Hamm et al.,
 .)2007برای رفع این مشکل و به دست آوردن راه حل بهینه،
شبکه عصبی مصنوعی میتواند به وسیله الگوریتمهای جستجوی
جهانی1از قبیل الگوریتم ژنتیک آموزش داده شود ( Garcia and
 .)Arguello, 2005الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای بهینهسازی
میباشد که در آن فرآیندهای محاسباتی از تئوری تکامل و از
اصول انتخاب طبیعی داروین تقلید میکنند (.)Holland, 1992
از آنجا که در این روش برخالف روشهای تکمسیری فضای
جواب به طور همه جانبه جستجو میشود ،احتمال کمتری برای
توقف در یک نقطه بهینه محلی وجود خواهد داشت
( .)Kantardzic, 2011بنابراین استفاده از الگوریتم ژنتیک در
آموزش شبکه عصبی مصنوعی در اکثر موارد نتایج بهتری نسبت
به الگوریتم متداول و پرکاربرد پس انتشار خطا ( )BP2به همراه
داشته است (.)Nazghelichi et al., 2011
علیرغم این که تاکنون تعداد زیادی از الگوریتمهای
جستجوی جهانی گسترش یافته است و در بسیاری از مطالعات
برای آموزش شبکه عصبی مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند،
همچنان مشکالتی از قبیل توقف در نقاط بهینه محلی پابرجا
میباشد ( .)Aljarah et al., 2016یکی از جدیدترین الگوریتمهای
جستجوی جهانی که به منظور برطرف نمودن ضعفهای آموزش
شبکه عصبی مصنوعی گسترش یافته است الگوریتم بهینهسازی
وال 3میباشد ( .)Mirjalili and Lewis, 2016این الگوریتم بر
اساس روش جالب و منحصر به فرد تغذیه نهنگ کوهاندار
شبیهسازی شده است.
الگوریتم بهینهسازی وال در مقایسه با دیگر الگوریتمهای
جستجوی جهانی دارای مزیتهایی میباشد که این مزیتها
شامل تعداد پارامترهای داخلی اصلی کمتر ،اجرای آسان و
انعطافپذیری باالی آن میباشد ( Mafarja and Mirjalili, 2017
 .)& 2018سادگی اجرای الگوریتم وال و وابستگی کمتر این
الگوریتم به پارامترها و همچنین توانایی پوشش مناطق مرزی
فضای جستجو با استفاده از تابع لگاریتمی که حرکت مارپیچی
حلزونی شکل را شبیهسازی میکند ،محققان را بر آن داشته تا از
1 -Global Search Algorithms
2 Back Propagation
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این الگوریتم در بسیاری از مسائل بهینهسازی استفاده نمایند
( ;Kaveh and Ghazaan, 2017; Ladumor et al., 2016
 .)Mafarja and Mirjalili, 2018; Touma, 2016با توجه به
مزیتهای یاد شده ،استفاده از الگوریتم بهینهسازی وال در
آموزش شبکه عصبی مصنوعی میتواند موجب بهبود کارایی
شبکههای عصبی در شبیهسازی و مدلسازی رخدادهای طبیعی
شود ( Thoma, 2016; Mafarja and Mirjalili, 2018; Raj and
Bhattacharyya, 2018; Reddy et al., 2017; Mafarja and
.)Mirjalili, 2017

دریاچه ارومیه با وسعتی در حدود  2388کیلومتر مربع،
بزرگترین آبگیر فالت ایران میباشد که در حال حاضر گستره و
ارتفاع آب در آن به پائینترین حد خود رسیده است به گونهای
که در مقایسه با سال  1381حدود  4متر کاهش یافته است
( .)Dastranj et al., 2018در طول دو دهه اخیر ،بحران خشک
شدن دریاچه ارومیه سبب بروز مشکالت زیست محیطی متعددی
شده است که این مشکالت با تشدید خشک شدن دریاچه در
سالهای اخیر بسیار چشمگیر شده و موجب بروز خسارات زیست
محیطی جبران ناپذیری در اطراف آن گردیده است .یکی از
مهمترین این مشکالت ،بیرون آمدن بستر دریاچه از زیر آب می-
باشد به گونهای که مساحت آبی دریاچه از  5366کیلومتر مربع
در سال  1355به  2388کیلومتر مربع در سال  1396رسیده
است ( ،)Dastranj et al., 2018که با توجه به مستعد بودن
بسیاری از نقاط بستر خشک شدهی دریاچه به فرسایش بادی،
شناسایی این نقاط و مطالعات علمی در بررسی و کنترل فرسایش
بادی ضروری به نظر میرسد .با توجه به این که اندازهگیری
فرسایشپذیری بادی خاک با استفاده از تونل بادی زمانبر و
پرهزینه میباشد ،بنابراین این مطالعه با هدف بررسی کارایی
برخی روشهای هوش مصنوعی از قبیل شبکه عصبی مصنوعی،
شبکه عصبی مصنوعی هیبریدشده با الگوریتم ژنتیک و شبکه
عصبی مصنوعی هیبریدشده با الگوریتم بهینهسازی وال و مقایسه
آنها با رگرسیون خطی چندمتغیره در مدلسازی فرسایشپذیری
بادی در اراضی شرقی دریاچه ارومیه انجام گرفت و هدف از آن
تعیین بهترین روش در ارزیابی فرسایشپذیری بادی خاک بوده
است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و نمونهبرداری

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش در بخش شرقی پیرامون
دریاچه ارومیه و در محدودهی جغرافیایی ˊ 46˚ 15و ˊ45˚ 30
Whale Optimization Algorithm

3
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شرقی و ˊ 38˚ 17و ˊ 37˚ 56شمالی واقع شده است (شکل .)1
این منطقه بر اساس میانگین دمای  12/8درجه سانتیگراد و
میانگین بارندگی  230/7میلیمتر در سال دارای آب و هوای سرد
و خشک بوده و یکی از مناطق مستعد فرسایش بادی به شمار
میرود ( .)Barzegar et al., 2015منطقه مورد مطالعه مساحتی
برابر با  414000هکتار را در بر میگیرد که شامل کاربریهای
اراضی مختلفی از قبیل اراضی زراعی ،اراضی باغی ،اراضی مرتعی
و همچنین بستر خشک شده دریاچه ارومیه میباشد .به منظور
تعیین فرسایشپذیری بادی خاکهای منطقه 96 ،نمونه خاک در
محدودهی مورد بررسی جمعآوری شد .الگوی پراکندگی نقاط
نمونهبرداری بر مبنای روش تصادفی نظارت شده 1تعیین شد
(شکل  .)1نمونهبرداری از منطقه در خرداد ماه  1396انجام و
نمونههای خاک با مراجعه به محل جغرافیایی نقاط تعیین شده،
با استفاده از یک بیل چهارگوش از سطح خاک تا عمق پنج
سانتیمتری خاک جمعآوری شدند ( .)Lopez et al., 2007نمونه-
های جمعآوری شده از منطقه پس از انتقال به آزمایشگاه،
هواخشک شده و از الک هشت میلیمتری عبور داده شدند .برای
هر نقطه حدود  20کیلوگرم از نمونه خاک برای اندازهگیری
فرسایشپذیری بادی در تونل باد جداسازی گردید.
بخشی از نمونههای خاک ،از الک دو میلیمتری عبور داده
شد و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آنها اندازهگیری شد.
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکها از قبیل توزیع اندازه ذرات

اولیه با استفاده از روش هیدرومتری (درصد ذرات شن ،سیلت،
رس ،شن خیلی ریز ،شن ریز ،شن متوسط ،شن درشت و شن
خیلی درشت که به ترتیب دارای اندازه  0/05تا  0/002 ،2تا
 ،0/05کمتر از  0/053 ،0/002تا  0/1 ،0/1تا  0/25 ،0/25تا ،0/5
 0/5تا  1 ،1تا  2میلیمتری میباشند) (،)Gee and Or, 2002
جزء فرسایشپذیر خاکEF2؛ که عبارت است از درصد خاکدانه-
های کوچکتر از  0/85میلیمتر در خاک در حالت هواخشک
( ،)Lopez et al., 2007توزیع اندازه ذرات ثانویه به روش الک
خشک توسط سری الکهای  0تا  0/053 ،0/053تا  0/1 ،0/1تا
 0/25 ،0/25تا  0/5 ،0/5تا  0/85 ،0/85تا  1 ،1تا  1/7 ،1/7تا
 2 ،2تا  4/75و  4/75تا  8میلیمتری ( Kemper and Rosenau,
 ،)1986کربن آلی با استفاده از روش والکلی-بالک ( Nelson and
 ،)Sommers, 1982کربنات کلسیم معادل (،)Nelson, 1982
هدایت الکتریکی ( ،)Sparks and Bartels, 1996میانگین وزنی
قطر ذرات در حالت خشک (Nimmo and Perkins, ( )MWD3
 )2002و نسبت جذب سدیم ( )Sparks, 2003( )SAR4تعیین
شدند.
در این پژوهش به منظور تعیین بهترین ترکیب از
متغیرهای مستقل به عنوان ورودیهای مدل از رگرسیون خطی
چندمتغیره به روش گام به گام و نرم افزار  SASاستفاده گردید.
به منظور مدلسازی فرسایشپذیری بادی با استفاده از روشهای
هوش مصنوعی مدنظر در این پژوهش نیز از نرم افزار
MATLAB R2014bاستفاده شد.

شکل  -1محدودهی منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری

1 Stratified random sampling method
2 - Erodible Fraction

3 - Mean Weight Diameter
4 - Sodium Adsorption Ratio
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تعيين فرسايشپذيری بادی خاک در تونل باد

آزمایشهای مربوط به تعیین فرسایشپذیری بادی نمونههای
خاک با استفاده از دستگاه تونل بادی گروه علوم و مهندسی خاک
دانشگاه تبریز صورت گرفت (شکل  .)2این تونل متشکل از سه
قسمت شامل بخش مولد باد که توانایی تولید حداکثر سرعتی
معادل  15متر بر ثانیه در ارتفاع  20سانتیمتری از سطح را دارد
(شامل موتور ،پروانههای ایجاد باد ،بخش تنظیمکننده سرعت
باد) ،دیفیوژر یا پخشکننده سرعت باد که در فاصله  160سانتی
متری از قسمت مولد باد قرار گرفته و باعث ایجاد باد یکنواخت و
پایدار میشود و در نهایت محفظه آزمایش است .محفظه آزمایش
در این تونل شامل یک تونل با عرض  ،50ارتفاع  70و طول 370
سانتیمتر است که سینیهای آزمایش با ابعاد  30×40×3سانتی-
متر در این قسمت جایگذاری میگردند.

b
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سرعت باد در تونل با استفاده از دستگاه سرعتسنج HOT-

 WIRE-1341در ارتفاع  20سانتیمتری از سطح خاک
اندازهگیری شد .به منظور اندازهگیری فرسایشپذیری بادی در
تونل باد ،هر نمونه در هر تکرار به مدت  10دقیقه در معرض یکی
از سرعتهای  14/1 ،12/5 ،11 ،9/5و  15متر برثانیه قرار داده
شده (این سرعتها بر اساس سرعت آستانه نمونهها و حداکثر
توان تونل باد در ایجاد سرعت باد انتخاب شدند) و شدت فرسایش
خاک ( )gr m-2 min-1تحت هر یک از سرعتهای باد محاسبه
گردید .در نهایت فرسایشپذیری بادی هر نمونه از طریق محاسبه
شیب خط نمودار شدت فرسایش در مقابل سرعت باد تعیین شد
(شکل  .)Zamani and Mahmoodabadi, 2013( )2در مجموع
برای اندازهگیری فرسایشپذیری تمامی نمونههای خاک480 ،
آزمایش در تونل بادی انجام شد.
a

شکل  )a -2تونل باد )b ،اندازهگيری فرسايشپذيری بادی به عنوان شيب خط رابطه بين شدت فرسايش بادی و سرعت باد

الگوريتمهای هوش مصنوعی
شبکه عصبی مصنوعی

شبکههای عصبی مصنوعی الگویی برای پردازش اطالعات
میباشند که با تقلید از شبکه بیولوژیکی مغز انسان ساخته شدهاند
( .)Kaunda, 2015; Ryan et al., 2013توانایی این شبکهها در
کشف روابط غیرخطی میان دادههای ورودی و همچنین استخراج
مدل دینامیک غیرخطی حاکم بر دادهها قابل مالحظه میباشد و
در مقایسه با مدلهای مرسوم به ورودیهای کمتر و تالش
محاسباتی کمتری نیاز دارند ( .)Hashimoto, 1997در این روش
نیازی به اطالعات قبلی و یا فرضیات وجود ندارد و این شبکهها
قادر به یادگیری از طریق دادههای آزمایشگاهی (حتی در صورت
وجود نقص یا بینظمی) میباشند .شبکههای عصبی انعطافپذیر
و سازگار میباشند و بنابراین میتوانند در مدلسازی مسائل
محیطی مفید واقع گردند ( Keshavarzi and Sarmadian,

 .)2010شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی فرآیندهایی که روند
غیرخطی داشته و شناخت کاملی از چگونگی رخداد آنها وجود
ندارد مناسب میباشد ( .)Jamalizadeh Tajabadi, 2010در یک
شبکه عصبی مصنوعی ،نرونها به عنوان کوچکترین واحد
پردازشگر دادهها ،اساس عملکرد شبکههای عصبی را تشکیل می-
دهند .یک شبکه عصبی مصنوعی مجموعهای از نرونها است که
با قرار گرفتن در الیههای مختلف ،معماری خاصی را بر مبنای
ارتباطات بین نرونها در الیههای مختلف تشکیل میدهند .یک
نرون با استفاد از یک تابع واکنش ،مقدار خروجی خاصی را به
ازای ورودیهای مختلف تولید میکند ( .)Menhaj, 2018اجرای
شبکه عصبی مصنوعی شامل سه بخش است .اولین بخش تعیین
تعداد الیههای ورودی و خروجی است که تعداد این عوامل ورودی
و خروجی با توجه به شرایط حاکم بر مسئله ،بانک اطالعاتی
موجود و عوامل موثر تعیین میشوند .دومین بخش آن تعیین
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تعداد الیههای پنهان است ،الیه پنهان نقش عمدهای در قدرت
شبکه دارد و سومین بخش شبکه عصبی آموزش و آزمایش شبکه
است .منظور از آموزش در شبکه عصبی مصنوعی تنظیم وزن
پارامترهای ورودی شبکه است .ارتباط بین هرکدام از نرونها از
طریق مقدار وزن میباشد .در فرآیند آموزش ورودیهای مربوط
به بخشی از بانک اطالعاتی به شبکه ارائه میشود ،مقادیر خروجی
محاسبه شده و با مقادیر هدف مقایسه شده و با توجه به مقدار
خطا وزنها اصالح میشوند .پس از پایان این مرحله مقادیر وزنها
ذخیره شده و شبکه برای بخش دیگری از دادهها که در مرحله
آموزش استفاد نشدهاند آزمایش میشوند ( ;Cook et al., 2000
 .)Ryan et al., 2013شبکه عصبی مصنوعی آموزشیافته بیش
ترین وزن را به متغیری خواهد داد که بیشترین تاثیر را در
خروجی داشته باشد (.)Menhaj, 2018
الگوريتم ژنتيک

الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای بهینهسازی و جستجو میباشد
که بر اساس نحوه تکامل ژنتیکی موجودات زنده به حل مسائل
مختلف میپردازد .طی دهه اخیر الگوریتمهای ژنتیک به طور
گستردهای در حوزه وسیعی از مسایل علوم و مهندسی به عنوان
ابزارهای جستجو و بهینهسازی بکار گرفته شدهاند .الگوریتمهای
ژنتیک یکی از اعضای خانوادۀ مدلهای محاسباتی میباشد که
الهام گرفته از روند تکامل میباشند (.)Sexton and Gupta, 2000
این الگوریتمها راهحلهای بالقوّۀ یک مسأله را در قالب کروموزوم-
های سادهای کدگذاری میکنند و سپس عملگرهای ترکیبی
(آمیزش و جهش) را بر روی این ساختارها اِعمال میکنند.
الگوریتمهای ژنتیک اغلب به عنوان روشی برای بهینهسازی توابع
شناخته میشوند که البته دامنۀ استفاده از این روشها بسیار
گستردهتر از این میباشد ( .)Kantardzic, 2011در الگوریتم
ژنتیک هیچ محدودیتی برای تابع بهینه شونده مانند مشتقپذیری
وجود ندارد و در روند جستجوی خود تنها به تعیین مقدار تابع
هدف در نقاط مختلف نیاز دارد و از اطالعات کمکی دیگری مثل
مشتق تابع استفاده نمیکند .بنابراین میتواند در مسائل مختلف
اعم از خطی ،پیوسته یا گسسته استفاده گردد و به سهولت با
مسائل مختلف قابل تطبیق میباشد (.)Kantardzic, 2011
الگوریتم ژنتیک به عنوان یک الگوریتم محاسباتیِ بهینهسازی با
در نظر گرفتن مجموعهای از نقاط فضای جواب در هر تکرار
محاسباتی به نحو مؤثری نواحی مختلف فضای جواب را جستجو
میکند .از آنجایی که در این روش برخالف روشهای تک مسیری

1- Bubble-net Feeding Method
2- Krill
3- Shrinkage Circle

فضای جواب به طور همه جانبه جستجو میشود ،احتمال کمتری
برای همگرایی به یک نقطه بهینه محلی وجود خواهد داشت
(.)Kantardzic, 2011; Galletly, 1992
الگوريتم بهينهسازی وال

الگوریتم بهینهسازی وال ( )WOAیکی از جدیدترین
الگوریتمهای متاهیوریستیک میباشد که توسط Mirjalili and
 )2016( Lewisمعرفی شده است .این الگوریتم بر اساس
شبیهسازی روش جالب و منحصر به فرد تغذیه نهنگ کوهاندار
کدنویسی شده است .این نهنگها از روش منحصر به فردی برای
شکار و تغذیه استفاده میکنند که به روش تغذیهای شبکه حباب1
معروف میباشد (شکل  .)3در این روش نهنگهای کوهاندار به
دور دستهی ماهیها و یا کریلها2میچرخند و شبکهای از حباب
ایجاد میکنند که این حبابها همانند یک قفس عمل مینمایند.
این عمل در یک شکل دورانی انقباضی 3و یک مسیر حلزونی
شکل4انجام میشود (شکل  .)3الگوریتم بهینهسازی وال از این
روش شکار نهنگ کوهاندار اقتباس شده و شامل دو فاز میباشد:
 -1فاز بهرهوری( 5جستجوی همسایگی) که شامل چرخیدن به
دور طعمه یا شکار و ایجاد یک شبکه حباب به دور آن در یک
مسیر دایرهای انقباضی و حلزونی شکل میباشد -2 ،فاز اکتشاف6
(جستجوی تصادفی) که شامل جستجوی تصادفی برای طعمه یا
شکار میباشد (.)Mirjalili and Lewis, 2016

شکل  -3روش شکار نهنگ کوهاندار با استفاده از ايجاد شبکه حباب به دور
شکار

نهنگ کوهاندار همزمان در یک مسیر دورانی انقباضی و
یک مسیر حلزونی شکل به دور شکار میچرخد .در این الگوریتم
به منظور مدلسازی این دو مکانیسم در فاز بهرهوری ،در طول
پروسه بهینهسازی یک احتمال  50درصدی برای انتخاب میان
این دو مکانیسم در نظر گرفته میشود:
(رابطه )1
)𝑖𝑓(𝑝 < 0.5
)𝑖𝑓(𝑝 ≥ 0.5

𝑔𝑛𝑖𝑙𝑐𝑟𝑖𝑐𝑛𝐸 𝑔𝑛𝑖𝑘𝑛𝑖𝑟𝑆ℎ
𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑙 − 𝑠ℎ𝑎𝑝𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑡ℎ

⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗
𝐷 𝑋 ∗ (𝑡) − 𝐴⃗.
𝑙𝑏 𝑋⃗(𝑡 + 1) = { ′
⃗⃗⃗⃗⃗ 𝐷 . 𝑒 . cos(2𝜋𝑙) +
)𝑡( ∗𝑋

4- Spiral-Shape Path
5- Exploitation
6- Exploration
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در اینجا t ،شماره تکرار ⃗A⃗ ،ضریب بردار X* ،موقعیت بردار
بهترین راهحلی که تاکنون به دست آمده 𝑋⃗ ،موقعیت بردار p ،یک
عدد تصادفی در محدوده [ b ،]0، 1یک ضریب ثابت برای تعریف
شکل مارپیچ لگاریتمی و  lعددی تصادفی است که در فاصله [1
 ]-1،انتخاب میگردد .در معادله مربوط به حرکت دایره شکل
⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = |𝐶⃗.
انقباضی⃗⃗ ،
𝐷 به دست
𝐷 با استفاده از رابطه |)𝑡(⃗𝑋 𝑋 ∗ (𝑡) −
میآید که در اینجا  Cضریب بردار میباشد .همچنین در رابطه
( 𝐷′ ،)1فاصله بین موقعیت iامین راه حل با بهترین راهحلی که
تا کنون به دست آمده میباشد که این فاصله با استفاده از رابطه
|)𝑡(⃗𝑋 ⃗⃗⃗⃗⃗∗ (𝑡) −
𝑋| =  𝐷′محاسبه میشود .ضرایب  Aو  Cنیز با
استفاده از روابط زیر محاسبه میشوند:
⃗𝑎 𝐴⃗ = 2𝑎⃗. 𝑟⃗ −
(رابطه )2
⃗𝑟 𝐶⃗ = 2.
(رابطه )3
در اینجا مقدار  aدر طول تکرارها به صورت خطی از دو تا
صفر کاهش مییابد (در هر دو فاز) و  rیک بردار تصادفی میباشد
که در فاصله [ ]0، 1ایجاد شده است ( Mirjalili and Lewis,
.)2016
از آنجایی که نهنگهای کوهاندار جستجوی تصادفی را بر
اساس موقعیت یکدیگر انجام میدهند؛ بهمنظور تقویت فاز
اکتشاف ،در الگوریتم بهینهسازی وال بهروزرسانی موقعیت هر راه-
حل بر اساس انتخاب تصادفی عامل جستجو انجام میشود (و نه
بر اساس بهترین راهحل به دست آمده که در فاز بهرهوری استفاده
میشود) .به منظور حرکت راهحلها به مناطق دورتر از بهترین
راهحلی که تا کنون شناخته شده ،در فاز جستجو از یک بردار A
با مقادیر تصادفی بزرگتر از  1و کوچکتر از  -1استفاده میشود.
در این فاز ،به روز رسانی موقعیت راه حلها بر اساس انتخاب
تصادفی و همچنین استفاده از بردار  |𝐴⃗|<1منجر به تقویت
جستجوی بهینه میشود و این دو مکانیسم تضمین کننده اجرای
یک جستجوی بهینه جهانی در الگوریتم بهینهسازی وال
میباشند .این مکانیسمها میتوانند به صورت معادله زیر نمایش
داده شوند:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗.
⃗D
⃗⃗ = |C
|⃗Xrand − ⃗X
(رابطه )4
⃗
⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = )⃗X⃗(t + 1
⃗⃗⃗
Xrand − A. D
(رابطه )5
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ یک راهحل انتخاب شده از جمعیت جاری
در اینجا Xrand
میباشد که به طور تصادفی انتخاب شده است (یک بردار موقعیت
تصادفی) (.)Mirjalili and Lewis, 2016
به طور خالصه ،در الگوریتم وال ،بهینهسازی یک مسئله
1- Fittest Solution
2- Coefficient of Determination
3- Mean Error
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مشخص در ابتدا با ایجاد یک مجموعه از راهحلهای تصادفی (که
جمعیت نامیده میشود) آغاز میگردد ،در این الگوریتم هر راهحل
یا عامل جستجو در واقع نماینده موقعیت یک نهنگ کوهاندار
میباشد .هر یک از راهحلها با استفاده از یک تابع برازش ارزیابی
میگردد و بهترین راهحل1در جمعیت با نام *( Xشکار) مشخص
میشود .در هر تکرار موقعیت راهحلها بر اساس انتخاب تصادفی
یک عامل جستجو یا بهترین راهحل بهدست آمده تاکنون به-
روزرسانی میشود .در اینجا به منظور فراهمکردن فاز اکتشاف و
فاز بهرهوری ،پارامتر  aاز  2تا 0کاهش مییابد و برای بهروزرسانی
موقعیت راهحلها وقتی که  |𝐴⃗|>1باشد بهترین راهحل انتخاب
میشود و از طرفی وقتی که  |𝐴⃗|<1باشد یک راهحل به صورت
تصادفی انتخاب میگردد .الگوریتم بهینهسازی وال با توجه به
مقدار  pبین حرکت دایرهای و حلزونی ارتباط برقرار میکند .در
نهایت الگوریتم بهینهسازی وال با دستیابی به یک مقدار مناسب
از معیار خاتمه که از پیش تعریف شده است ،پایان مییابد .به
طور نظری از آنجایی که الگوریتم بهینهسازی وال توانایی انجام
هر دو عمل بهرهوری و اکتشاف را دارا است ،میتوان آن را به
عنوان یک بهینهساز جهانی در نظر گرفت ( ;Aljarah et al., 2016
.)Mirjalili and Lewis, 2016
معيارهای ارزيابی

کارایی روشهای مختلف مدلسازی و پیشبینی فرسایشپذیری
بادی منطقه مورد مطالعه با استفاده از چهار آماره صحتسنجی
شامل ضریب تبیین ،)R2( 2میانگین خطا ،)ME( 3جذر میانگین
مربعات خطا )RMSE( 4و ضریب کارایی نش-ساتکلیف)NSE( 5
مورد بررسی قرار گرفت:
(رابطه )6
(رابطه )7
(رابطه )8
(رابطه )9

𝟐
𝒏∑
) 𝒊𝑷𝒊=𝟏(𝑶𝒊 −
𝟐) ̅
𝑶∑𝒏 (𝑶𝒊 −

𝑁𝑆𝐸 = 1 −

𝟏=𝒊

𝟐) 𝒊𝒑∑(𝑶𝒊 −
𝒏

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

) 𝒊𝒑∑(𝒐𝒊 −
𝒏
2
̅
̅
𝑛∑[
]) 𝑃𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂 )(𝑃𝑖 −
𝑛
𝑛
2
̅
)̅𝑃∑𝑖=1(𝑂𝑖 −𝑂) ∑𝑖=1(𝑃𝑖 −

= 𝐸𝑀
= 𝑅2

در این روابط 𝑖𝑜 فرسایشپذیری اندازهگیری شده در تونل
بادی 𝑂̅ ،میانگین فرسایشپذیری بادی اندازهگیری شده𝑝𝑖 ،
فرسایشپذیری پیشبینیشده توسط مدل مورد نظر n ،تعداد
نمونه میباشد .آمارههای گوناگون بر خطاهای رفتاری متفاوت
تاکید دارند ( .)Abbasi et al., 2011در شکل ( )4مراحل انجام
پژوهش حاضر به طور خالصه ارائه شده است.

4- Root Mean Square Error
5- Nash–Sutcliffe model efficiency coefficient
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مراحل پژوهش

نمونهبرداری از سط تا عم  5سانتیمتری
خاک از  96نقطه مختل

اراضی شرقی درياچه

اروميه و آمادهسازی نمونهها

عبور از الک 8

عبور از الک 2

ميلیمتری

ميلیمتری

اندازهگيری فرسايشپذيری

تعيين ويژگیهای في يکی و

بادی هر يک از نمونههای خاک

شيميايی نمونههای خاک در

در تونل باد

آزمايشگاه

انتخاب بهترين ترکيب از ويژگیهای في يکی و
شيميايی خاک به عنوان متغيرهای ورودی مدل با
استفاده از رگرسيون گام به گام

MLR

مدلسازی

ANN

فرسایشپذیری
ANN-GA

بادی خاک

ANN-WOA

ارزيابی کارايی مدلها

R2

ME

NSE

RMSE

شکل  -4مروری بر شکل کلی گامهای اجرايی پژوهش مورد نظر

نتايج و بحث
انتخاب متغيرهای ورودی مدل

توصیف آماری ویژگیهای خاک در جدول ( )1ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میشود اکثر ویژگیهای مورد نظر از
تغییرات باالیی در منطقه مورد مطالعه برخوردار بوده و این امر
میتواند تضمین کننده انعکاس اثر تغییرات این ویژگیهای خاک
بر فرسایشپذیری بادی باشد .خاکهای منطقه از لحاظ بافت،
کاربری اراضی و درجه شوری از تنوع باالیی برخوردار بود .در این
منطقه تنوع بافتی از قبیل خاک رسی ،لومی رسی ،شنی لومی،

شنی ،لوم رسی شنی ،لوم شنی ،لوم سیلتی ،رسی سیلتی ،لومی
رسی سیلتی مشاهده شد و از لحاظ کاربری اراضی نیز این منطقه
به اراضی زراعی ،مرتعی ،باغات و بستر خشک شده دریاچه ارومیه
تقسیم میشود .همچنین به لحاظ تغییرات شوری خاک ،نسبت
جذب سدیم و اسیدیته نیز دارای تنوع مناسبی بود به گونهای که
حدود نیمی از نمونهها در رده خاکهای شور و یا خاکهای شور
و سدیمی قرار میگرفت .فرسایشپذیری بادی خاک در این
منطقه از تغییرات و تنوع مناسبی برخوردار بود به گونهای که
میانگین ،حداکثر و حداقل مقدار فرسایشپذیری بادی در منطقه

راعی و همکاران :ارزيابی کارايی برخی روش های هوش مصنوعی ...

برابر  49/98 ،10/32و  )(gr m-2 min-1)/(m s-1)( 0/763بوده
است.
با توجه به این که مهمترین اصل در مدلسازی ،ارائه مدلی
ساده با تعداد متغیرهای ورودی کم و با کارایی باال میباشد،
بنابراین در ابتدای کار میبایست بهترین ترکیب از ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک به عنوان متغیرهای ورودی مدل انتخاب
شود .به منظور دستیابی به این هدف از رگرسیون گام به گام1
(ترکیبی از دو روش پیشخور 2و پسخور) 3استفاده شد که بر
اساس آن از بین  32ویژگی خاک تنها چهار ویژگی به عنوان
بهترین ترکیب از متغیرهای مستقل به عنوان ورودی مدل انتخاب
شد .این چهار متغیر عبارتند از :درصد ذرات ثانویه  0/1تا 0/25
میلیمتری ( ،)SPS8درصد ذرات اولیه شن ریز ( ،)FSدرصد ذرات
ثانویه  1/7تا  2میلیمتری ( )SPS3و درصد کربن آلی خاک (.)OC
همچنین شرط نرمال بودن باقیمانده دادهها نیز مورد بررسی قرار
گرفت که از این لحاظ باقیمانده دادهها نرمال بود .مراحل انجام
رگرسیون گام به گام در جدول ( )2ارائه شده است .با توجه به
جدول ( )2اولین ویژگی خاک که به عنوان متغیر ورودی مدل در
نظر گرفته شده است ،درصد کالس اندازهای ذرات ثانویه  0/1تا
 0/25میلیمتری میباشد که توانایی تبیین  65درصد از تغییرات
فرسایشپذیری بادی خاک منطقه مورد مطالعه را دارا است .در
مقایسه با دیگر ویژگیهای خاک که وارد مدل شدهاند ،کالس
اندازهای مذکور از تأثیرگذاری باالیی در مدل برخوردار میباشد
که نشاندهنده اهمیت باالی این ویژگی خاک در تعیین
فرسایشپذیری بادی درخاکهای اراضی شرقی دریاچه ارومیه
میباشد.
پس از تعیین متغیرهای ورودی مدل ،نمونههای خاک به
گونهای به دو قسمت تقسیم شدند که  70درصد از دادهها (67
نمونه) برای قسمت آموزش (واسنجی) و  30درصد از دادهها (29
نمونه) برای آزمون (اعتبارسنجی) مدل در نظر گرفته شدند .در
نهایت با استفاده از دادههای قسمت آموزش و با درنظر گرفتن
متغیرهای ورودی ،مدل رگرسیونی خطی چند متغیره ()MLR
زیر بسط و گسترش داده شد:
(رابطه )10
E=5.43 - 0.34 FS – 2.07 SPS3 + 1.14 SPS8 + 2.54 OC
در اینجا WE ،فرسایشپذیری بادی خاک ((gr m-2 min-

) )1)/(m s-1میباشد .پس از بسط و گسترش مدل رگرسیونی
خطی چند متغیره با استفاده از دادههای آموزشی ،کارایی مدل

1- Stepwise Regression
2- Forward
3- Backward
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مذکور با استفاده از سری دادههای آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت
که نتایج معیارهای ارزیابی  RMSE ،NSE ،R2و  MEبرای داده-
های آزمون به ترتیب برابر  4/7 ،0/66 ،0/7و  0/35بود.
شبکه عصبی مصنوعی

با توجه به توانایی شبکه عصبی مصنوعی در کاهش مشکالت
موجود در زمینه مدلسازی و پیشبینی مباحث پیچیدهای از
قبیل فرسایشپذیری بادی ،در این بخش به بررسی کارایی این
روش در مدلسازی و پیشبینی فرسایشپذیری خاک در منطقه
مورد مطالعه پرداخته شد .از آنجایی که دادههای ورودی و
خروجی مدل شامل ویژگیهای مختلف با معانی فیزیکی ،دامنه و
واحدهای متفاوت میباشند ،در ابتدا به منظور یکسانسازی
مقیاس دادهها ،از دادههای استاندارد شده به عنوان ورودیهای
شبکه عصبی استفاده گردید .در این پژوهش از یک ساختار
محبوب شبکه عصبی به نام پرسپترون چندالیه )MLP(4استفاده
شد که این شبکه به همراه الگوریتم آموزشی پس انتشار خطا5
( )BPبه کار گرفته شد .پارامترهای شبکه عصبی به منظور دست-
یابی به بهترین ساختار از طریق سعیوخطا و با درنظر گرفتن
عملکرد و کارایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند .در نهایت با
استفاده از روش سعی و خطا و در نظر گرفتن ترکیبات مختلف از
پارامترهای مذکور بهترین کارایی شبکه عصبی مصنوعی به منظور
پیشبینی فرسایشپذیری بادی با استفاده از تابع آموزشی
 ،TRAINLMتابع آموزشی تطبیقی  LEARNGDMو تابع
عملکرد  MSEحاصل شد .معماری شبکه عصبی مصنوعی مورد
استفاده شامل یک الیه میانی و یک الیه خروجی بوده است .تعداد
نرونهای الیه میانی نیز با سعیوخطا و در نظر گرفتن تعداد
مختلفی مشخص شده است که پس از بررسی و مقایسه نتایج،
شبکه عصبی مصنوعی با تعداد نرون الیه میانی برابر با پنج بهترین
نتیجه را ارائه داد .تابع انتقال یا محرک برای الیه میانی TANSIG
و برای الیه خروجی  PURELINانتخاب گردید .در نهایت معماری
شبکه عصبی مصنوعی مطابق با شکل ( )5صورت گرفت.
پس از تعیین مشخصات شبکه عصبی مصنوعی ،این شبکه
با استفاده از  70درصد دادهها آموزش داده شد که تغییرات
میانگین مربعات خطا در شکل ( )6ارائه شده است .پس از آموزش
شبکه ،به منظور شبیهسازی ،از  30درصد دادههایی که به منظور
آزمون انتخاب شده بود استفاده گردید .بر اساس نتایج ،شبکه
عصبی توانایی تبیین  78درصد از تغییرات فرسایشپذیری منطقه

4 Multiple Perceptron
5 Feed-forward Backpropagation
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مقدار کمتر  ،)3/78( RMSEمقدار بیشتر  )0/77( NSEو مقدار
 MEنزدیکتر به صفر ( )-0/15مدل  ،MLPاین مدل توانایی
بهتری در شناسایی و مدلسازی روابط پیچیده غیرخطی بین
ورودیهای مدل و فرسایشپذیری بادی داشته است.

مورد نظر را داشته است که این نشاندهنده توانایی مناسب آن
در مدلسازی و پیشبینی فرسایشپذیری بادی خاک است .با
توجه به این که ضریب تبیین در مدل  MLPیک افزایش 11
درصدی در مقایسه با مدل  MLRداشته و همچنین با توجه به

جدول  -1ويژگیهای آماری ويژگیهای في يکی وشيميايی نمونههای خاک

ویژگی خاک

عالمت اختصاری

بیشینه

کمینه

میانگین

انحراف
معیار

بادی ))((gr m-2 min-1)/(m s-1

WE

49/98
64
81
91/61
39/5
35/5
27/68
24/22
14/6
90/93
26/74
40/9
9/26
25/15
3/4
33/39
33/59
37/12
23/85
12/58
4/38
49
200
53/8
9/11
7/3
203
245/83
3396/5
631/62
1/74
2/27

0/76
1/66
2/6
2
0/21
0/18
0/12
0
0
16/41
1
2/82
0/78
2/78
0/34
5/55
4/35
1/76
0/59
0/4
0/097
7/6
0/62
0/09
7/01
0/59

10/23
26/78
39/67
33/53
10/39
9/01
6/31
3/93
2/04
53/53
8/61
18/61
4
13/41
1/8
16/13
15/14
11/9
6/93
3/38
0/97
23/54
42/39
6/97
8/28
2/73
30/88
42/94
473/88
43/3
1/33
1/23

9/7
14/68
15/39
24/78
6/74
8/96
7/15
5/12
3/08
17/03
5/46
8/88
1/6
4/34
0/63
5/69
6/67
7/53
4/89
2/62
0/73
7/49
57/46
10/74
0/49
1/66
40/44
61/76
743/85
77/86
0/17
0/4

R2

فرسایشپذیری
رس
سیلت
شن
شن خیلی ریز
شن ریز
شن متوسط
شن درشت
شن خیلی درشت
جزء فرسایشپذیر ()%
 4/75تا  8میلیمتر
 2تا  4/75میلیمتر
 1/7تا  2میلیمتر
 1تا  1/7میلیمتر
 0/85تا  1میلیمتر
 0/5تا  0/85میلیمتر
 0/25تا  0/5میلیمتر
 0/1تا  0/25میلیمتر
 0/053تا  0/1میلیمتر
 0تا  0/053میلیمتر
کربن آلی ()%
کربنات کلسیم معادل ()%
هدایت الکتریکی عصاره اشباع )(ms m-1
هدایت الکتریکی عصاره (ms m-1) 1:5

CL

توزیع اندازه ذرات اولیه ()%

SI
SA
VFS
FS
MS
CS
VCS
EF
SPS1
SPS2

توزیع اندازه ذرات ثانویه ()%

SPS3
SPS4
SPS5
SPS6
SPS7
SPS8
SPS9
SPS10
OC
ECC
ECsa
EC1:5

pH

pH

رطوبت هواخشک ()%

SM

)Ca2+ (mmol l-1

Ca

)Mg2+ (mmol l-1

Mg

)Na+ (mmol l-1

Na

نسبت جذب سدیم
چگالی ظاهری خاک ) (gr cm
میانگین وزنی قطر )(mm

SAR

-3

Bd
MWD

0.87

0/87
1/69
0/42
0/85
0/41

ضریب

تغییرات)(%

95
55
39
74
65
99
113
130
151
32
63
48
40
32
35
35
44
63
71
78
75
32
136
154
6
61
131
144
157
180
13
32

جدول  -2مراحل انجام رگرسيون گام به گام

مرحله

متغیر وارد شده در مدل

متغیر خارج شده از مدل

تعداد متغیر وارد شده در مدل

 R2جزئی

1
2
3
4

SPS8

-

FS

-

SPS3

-

OC

-

1
2
3
4

0/65
0/049
0/021
0/014

مدل

0/65
0/7
0/727
0/741

)C(p

F Value

Pr>f

51/58
33/03
25/86
21/84

179/48
15/53
7/41
5/09

<0/0001
0/0002
0/0078
0/0265
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شکل  -5ساختار شبکه عصبی مصنوعی با چهار متغير ورودی ،يک خروجی و دو اليه ميانی

مرور منابع نشان میدهد که تاکنون گزارشی در زمینه
بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی
فرسایشپذیری بادی خاک منتشر نشده است ،اما مطالعات
متعددی در زمینه بررسی کارایی شبکه عصبی در زمینه فرسایش
خاک (آبی و بادی) و انتقال رسوب انجام گرفته است که حاکی از
کارایی مناسب شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی و حل مسائل
مختلف بوده است ( Chebud et al., 2012; De-Gennaro et al.,
 .)2013; Kim et al., 2012بر اساس نتایج (Jamalizadeh )2009
 Tajabadi et al.شبکه عصبی مصنوعی و ماشینبردار پشتیبان
از کارایی خوبی در پیشبینی طوفانهای گرد و خاک شهر زابل
برخوردار بودند .نتایج ( Ostovari et al. )2016نیز نشان داد که
شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدلهای رگرسیونی و منطق
فازی1از کارایی مناسبتری در پیشبینی فرسایشپذیری خاک
(در فرسایش آبی) برخوردار بود.

شکل  -6تغييرات ميانگين مربعات خطا در مرحله آموزش شبکه عصبی

شبکه عصبی مصنوعی هيبريد شده با الگوريتم ژنتيک

با توجه به محدودیتهای الگوریتم  BPدر آموزش شبکه عصبی
که مهمترین آن توقف در نقاط بهینه محلی و عدم دستیابی به
راهحل بهینه جهانی است ،برای برطرف نمودن این محدودیت و
بدست آوردن راهحل بهینه جهانی از الگوریتم ژنتیک برای آموزش

1 Fuzzy System Mamdani Inference

شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد .به منظور بررسی کارایی
الگوریتم ژنتیک در آموزش شبکه عصبی مصنوعی ،ابتدا شبکه
عصبی با استفاده از دادههای قسمت آموزش و به وسیله الگوریتم
ژنتیک تشکیل گردید .در این پژوهش تعداد جمعیت اولیه برابر
 ،100حداکثر نسل برابر  400و تعداد گردش برابر با  1000در
نظر گرفته شد .پس از آموزش و ایجاد شبکه عصبی توسط
الگوریتم ژنتیک ،در نهایت عملکرد  MLP-GAدر پیشبینی
فرسایشپذیری بادی خاک با استفاده از دادههای قسمت آزمون
بررسی شد .در مجموع با توجه به افزایش پنج درصدی ضریب
تبیین ( ،)0/82کاهش  11درصدی مقدار ،)3/44( RMSE
افزایش شش درصدی  )0/82( NSEو همچنین بهبود 13
درصدی مقدار  )-0/13( MEدر مدل  ،MLP-GAاین مدل در
مقایسه با  MLPاز کارایی بهتری در مدلسازی و پیشبینی
فرسایشپذیری بادی خاک در منطقه برخوردار بود.
علیرغم مطالعات مختلفی که تاکنون در زمینه بررسی
کارایی الگوریتم ژنتیک در آموزش شبکه عصبی مصنوعی در علوم
مختلف صورت گرفته است ،مطالعهای که در آن کارایی MLP-
 GAدر زمینه فرسایشپذیری بادی مورد بررسی قرار گیرد،
مشاهده نشده است .از طرفی مطالعات انجام شده در زمینه مدل-
سازی رواناب-بارش حاکی از کارایی مناسب الگوریتم ژنتیک در
آموزش شبکه عصبی مصنوعی است ( Jain and Srinivasulu,
 Taghizade Mehrjerdi et al. )2013( .)2004در مطالعهای به
پیشبینی شوری خاک با استفاده از روشهای نروفازی ،الگوریتم
ژنتیک ،شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره پرداختند .در این
پژوهش روش نروفازی در پیشبینی شوری خاک دقت باالتری
نسبت به بقیه روشها از خود نشان داد و شبکه عصبی هیبریدشده
با الگوریتم ژنتیک نسبت به شبکه عصبی بدون بهینهسازی دقت
باالتری داشت Haghverdi et al. )2011( .در مطالعهای به مدل-
سازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک با استفاده از مدلهای
مختلف هوش مصنوعی پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که
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استفاده از شبکههای عصبی-فازی منجر به بهبودی نتایج حاصل
از شبکههای پرسپترون نمیشود ولی استفاده از الگوریتم ژنتیک
در ساختار شبکه عصبی مصنوعی میتواند به بهبود نتایج منجر
شود.
مدل هيبريدی شبکه عصبی مصنوعی-الگوريتم بهينه سازی وال

به منظور مقایسه توانایی  WOAدر آموزش شبکه عصبی در
مقایسه با الگوریتم  BPو  ،GAدر این قسمت از  WOAبرای
آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد .یکی از مهمترین
مراحل آموزش شبکه عصبی توسط این الگوریتم آموزشی تعیین
ضرایب  Aو  Cمیباشد که این دو ضریب توسط تعیین مقادیر a
و  rمشخص میگردند .در الگوریتم وال پارامتر  aدر طول تکرار
به صورت خطی از دو تا صفر کاهش یافت و همچنین  rبه عنوان
یک بردار تصادفی در فاصله [ ]0 ،1در نظر گرفته شد .مقادیر
ضریب  Pبه صورت تصادفی در فاصله صفر و یک تعیین گردید و
همچنین مقادیر ضریب  lبه صورت تصادفی در فاصله بین  -1و
 1در نظر گرفته شد .در این پژوهش مقادیر ضرایب  Pو  lبه ترتیب
برابر  0/65و  0/37به دست آمد (به منظور کسب اطالعات جامع
در زمینه معادالت و روابط مربوط به الگوریتم بهینهسازی وال به
مقاله ( Mirjalili and Lewis )2016مراجعه نمایید) .همچنین
اندازه جمعیت و تعداد تکرارها به ترتیب برابر  500و  30انتخاب
گردید .شبکه عصبی مصنوعی هیبرید شده با الگوریتم وال با تعداد
نرون هشت در الیه مخفی بهترین کارایی را از خود نشان داد.

پس از ایجاد شبکه و آموزش آن با الگوریتم وال ،کارایی آن در
پیشبینی فرسایشپذیری خاک با استفاده از دادههای آزمون
بررسی شد .مدل  MLP-WOAتوانایی تبیین  87درصد از
تغییرات فرسایشپذیری بادی در منطقه را داشته که مقدار آن در
مقایسه با مدل  MLPافزایش  12درصدی داشته است که این
افزایش نشاندهنده برتری الگوریتم بهینهسازی وال در آموزش
شبکه عصبی در مقایسه با الگوریتم  BPبوده است .همچنین مقدار
 RMSEمدل  )2/9( MLP-WOAدر مقایسه با مدلهای MLP
( )3/44( MLP-GA ،)3/87و  )4/7( MLRدارای مقدار کمتری
بود RMSE .نشاندهنده اختالف بین مقادیر اندازهگیری شده و
مقادیر پیشبینی شده فرسایشپذیری خاک میباشد ،و مقدار
کمتر  RMSEدر مدل  MLP-WOAنشاندهنده کارایی بهتر این
مدل نسبت به دیگر روشهای مدلسازی در پیشبینی و ارزیابی
فرسایشپذیری میباشد .معیارهای ارزیابی کارایی مدل هیبریدی
 MLP-WOAبه همرا سایر مدلها در شکل ( )7ارائه شده است.
به طور کلی با توجه به مقادیر معیارهای ارزیابی میتوان عنوان
نمود که مدل  MLP-WOAبهترین کارایی را در پیشبینی
فرسایشپذیری بادی در منطقه مورد مطالعه داشته است و پس
از آن مدلهای  MLP ،MLP-GAو  MLRبه ترتیب در رتبه دوم،
سوم و چهارم قرار داشتند .مقادیر فرسایشپذیری اندازهگیری
شده در تونل باد و پیشبینی شده توسط مدلهای مختلف در هر
دو مرحله آموزش و آزمون مدلها در شکل ( )8نشان داده شده
است.
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مقدار  NSEبرای مدل  MLP-WOAدر مقایسه با
( )0/77( MLP ،)0/67و  )0/82( MLP-GAنزدیکتر به عدد یک
میباشد ( )0/87که این حاکی از کارایی بهتر مدل MLP-WOA
و مطابقت بهتر مقادیر فرسایشپذیری بادی اندازهگیری شده و
پیشبینی شده میباشد .معیار دیگری که به منظور بررسی کارایی
مدلها استفاده شد  MEمیباشد که مقدار آن برای مدل MLP-
 )-0/11( WOAدر مقایسه با MLP-GA ،)-0/15( MLP
( )-0/13و  )0/35( MLRنزدیکتر به صفر میباشد .به طور کلی
روشهای هوش مصنوعی از قابلیت و توانایی باالتری در مدل
نمودن روابط پیچیده بین ورودیها و فرسایشپذیری باد در
مقایسه با مدل رگرسیونی برخوردار بودند.
عالوه بر این مقادیر باالی  R2و  ،NSEمقدار پایین RMSE
و مقدار نزدیک به صفر آماره  MEمدل  MLP-WOAگواه این امر
میباشد که الگوریتم بهینهسازی وال به طور قابل قبولی از
همگرایی محلی و توقف در نقاط بهینه محلی دوری میکند و در
مقایسه با الگوریتمهای آموزشی  BPو  GAقدرت باالتری در پیدا
نمودن نقاط بهینه جهانی دارد .عالوه بر اینکه استفاده از WOA
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در مقایسه با  GAدر آموزش شبکه عصبی موجب افزایش 6
درصدی ضریب تبیین و  ،NSEکاهش  16درصدی  RMSEو
بهبود  15درصدی آماره  MEشده بود ،سرعت باالی  WOAدر
پیدا کردن نقطه بهینه جهانی در مدل  MLP-WOAنیز نشان
دهنده برتری چشمگیر الگوریتم  WOAدر آموزش شبکه عصبی
بود.
( Aljarah et al. )2016و ( Mirjalili and Lewis )2016نیز
به توانایی و قابلیت باالی  WOAدر پیدا کردن نقاط بهینه جهانی
اشاره نمودهاند .دلیل اصلی دوری از گیرکردن در نقاط بهینه محلی
در این الگوریتم وجود روش جستجوی قدرتمند میباشد .مکانیسم
اصلی که باعث میشود این الگوریتم از نقاط بهینه محلی دوری نماید
انتخاب تصادفی راه حلها در حین آموزش شبکه عصبی میباشد.
نتایج این مطالعه در بررسی کارایی الگوریتم بهینهسازی مشابه نتایج
( Aljarah et al. )2016میباشد و الگوریتم وال نهتنها دارای دقت
باالیی در پیدا کردن نقاط بهینه جهانی میباشد ،بلکه سرعت باالیی
نیز در پیدا کردن نقاط بهینه جهانی در مقایسه با بقیه روشهای
بهینهسازی تکاملی (متاهیوریستیک) دارد.
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نتيجهگيری
این پژوهش به منظور مقایسه کارایی روشهای ،MLP ،MLR
 MLP-GAو  MLP-WOAدر شبیهسازی و پیشبینی فرسایش-
پذیری بادی خاک در اراضی شرقی دریاچه ارومیه انجام شد .بر

اساس نتایج پژوهش حاضر و با توجه به مقادیر کمتر  MEو
 RMSEو مقادیر باالتر  R2و  NSEمدل  MLP-WOAکارایی
بسیار مناسبی برای پیشبینی فرسایشپذیری بادی خاک ارائه
داد .از آنجایی که بسیاری از نقاط اراضی شرقی دریاچه ارومیه
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بادی و همچنین صرف وقت و هزینه کمتر در این روش در مقایسه
 این روش،با اندازهگیری فرسایشپذیری در مزرعه و یا تونل باد
میتواند روشی جایگزین و مناسب برای ارزیابی فرسایشپذیری
بادی خاک و تعیین نقاط حساس به فرسایش بادی در منطقه
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