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ABSTRACT
One of the most important and practical physical parameters in studies of soil water flow is Soil Water
Characteristic Curve (SWCC). Measuring the soil moisture characteristic curve through the direct method is
expensive and time-consuming. For this reason, a variety of indirect methods including intelligent models have
been developed. In this study, the performance of three models included multilayer perceptron neural networks
(MLP), cascade neural network (Cascade-NN) and gene expression programming (GEP) were evaluated and
compared to estimate of SWCC. The measured data from 108 soil samples, including soil particle size
distribution, soil moisture in different suctions and the bulk density were used. In all models, three different
input data combinations were used. Comparison of predicted and observed values of soil moisture showed
acceptable performance of all three models, however, the Cascade-NN neural network model was relatively
superior. The R2 values of test phase for the best structure of the neural networks (MLP), neural networks
(Cascade-NN) and gene expression programming (GEP) were 0.95, 0.96 and 0.93, respectively, and the RMSE
values were 3.74, 3.25 and 4.10 %, respectively. Comparison of the results of different input data scenarios
indicated the low accuracy and difference between the results of the models in the first scenario, but adding the
parameters of porosity and moisture at field capacity point to the input data in the second and third scenarios,
increased the accuracy and difference between the results achieved by the models. Finally, it can be emphasized
that the cascade-NN model was introduced as the superior option, using all the mentioned physical data.
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مقايسه عملکرد شبکههای عصبی مصنوعی و برنامهريزی بيان ژن در برآورد منحنی مشخصه آب در خاکهای
جنگلی
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چکيده
منحنی مشخصه آب خاک یکی از پارامترهای فیزیکی مهم و کاربردی در مطالعات مرتبط با جریان آب در خاک شناخته
میشود .روش مستقیم اندازهگیری منحنی مشخصه آب خاک مستلزم صرف زمان و هزینه باالیی است .به همین دلیل
روشهای غیرمستقیم متنوعی از جمله مدلهای هوشمند توسعه پیدا نمودهاند .در این تحقیق عملکرد سه روش شبکههای
عصبی پرسپترون چندالیه ( ،)MLPشبکههای عصبی آبشاری ( )Cascade-NNو برنامهریزی بیان ژن ( )GEPدر برآورد
منحنی مشخصه آب خاک مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت .در این پژوهش اطالعات اندازهگیری شده مربوط به تعداد
 108نمونه خاک مناطق جنگلی شامل درصد توزیع اندازه ذرات خاک ،مقادیر رطوبت در هفت مکش مختلف و جرم
مخصوص ظاهری مورد استفاده قرار گرفت .سه سناریو شامل ترکیبهای مختلف از دادههای ورودی تعیین و مدلهای
مذکور برای هر کدام اجرا شد .مقایسه مقادیر پیشبینی شده و مشاهداتی رطوبت خاک نشان دهنده عملکرد قابل قبول
هر سه مدل بود؛ برای مرحله آزمون مقادیر  R2برای بهترین ساختار در سه روش شبکههای عصبی Cascade-NN ،MLP
و  GEPبه ترتیب  0/9۶ ،0/9۵و  0/93و مقادیر  RMSEنیز به ترتیب  3/2۵ ،3/۷4و  4/10درصد بود .مقایسه نتایج
سناریوهای مختلف داده ورودی نیز نشان داد ،دقت و اختالف بین نتایج مدلها در سناریوی اول کم بود ولی در سناریوی
دوم و سوم به ترتیب با اضافه شدن پارامترهای تخلخل و رطوبت نقطه ظرفیت زراعی به دادههای ورودی ،دقت و از سوی
دیگر اختالف بین نتایج مدلها بیشتر شد .در نهایت شبکههای عصبی آبشاری با استفاده از تمام دادههای فیزیکی اشاره
شده به عنوان گزینه مطلوب شناخته شد.
واژههای کليدی :پیشبینی ،رطوبت خاک ،مدلهای هوشمند ،مکش.

مقدمه
دستیابی به مدیریت صحیح آبیاری ،ذخیره رطوبتی مطلوب خاک
در مناطق خشک و عملکرد زراعی قابل قبول ،نیازمند آگاهی از
ویژگیهای هیدرولیکی خاک است ( Ghorbani Dashtaki and
 .)Homaei, 2002میزان رطوبت خاک در مکشهای مختلف ،یکی
از مهمترین نمایههای هیدرولیکی خاک به عنوان ورودی در بیش-
تر مدلهای مرتبط با آب و خاک و بهخصوص مطالعات مربوط به
جریان غیراشباع آب در خاک است ( ;Haghverdi et al., 2011
 .)Sheikhesmaeili et al., 2016به منظور تعیین منحنی مشخصه
آب خاک دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد .یکی از
پرکاربردترین روشهای مستقیم ،استفاده از دستگاههای جعبه
شنی و صفحات فشاری است که نتایج آن باالترین دقت را در بین
روشهای مختلف دارد .اما این روش از یک سو نیازمند تجهیزات
گران قیمت و بالقوه خطرناک بوده و از سوی دیگر مستلزم صرف
زمان و هزینه زیادی است ( ; Davari et al., 2019 Wosten et
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 .)al., 2001در سالهای اخیر روشهای غیرمستقیم شامل
مدلهای تجربی ،رگرسیونی و هوشمند به منظور برآورد
ویژگیهای دیر یافت خاک از جمله منحنی مشخصه آب خاک و
هدایت هیدرولیکی با استفاده از ویژگیهای زود یافت مانند بافت،
جرم مخصوص ظاهری ،درصد مواد آلی خاک و غیره توسعه پیدا
نمودهاند ( .)Mermoud and Xu, 2006در بین روشهای
غیرمستقیم ،مدلهای هوشمند عملکرد قابل قبولی را از خود
نشان دادهاند بهطوریکه مطالعات مختلفی در زمینه کاربرد این
روشها در مدلسازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک انجام گرفته
است .شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان یکی از مدلهای
هوشمند پیشرو در پیشبینی خصوصیات فیزیکی خاک به شمار
میرود و مطالعات زیادی در این خصوص انجام گرفته است
( ;Minasny and McBratney, 2002; Mohammadi, 2002
Lentzsch et al., 2005; Ryan et al., 2005; Akbarzadeh et
;al., 2009; Rahimi Lake et al., 2009; Zhu and Julian, 2011
 .)Kianpoor Kalkhajeh et al., 2012; Oliaei et al., 2019در
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مطالعهای عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و توابع انتقال رگرسیونی
در پیشبینی منحنی مشخصه آب خاک و هدایت هیدرولیکی
اشباع مورد مقایسه قرار گرفت .در این تحقیق ،نتایج شبکه عصبی
مصنوعی امیدوارکننده گزارش شده و استفاده از الگوریتمهای
جدید در مطالعات آینده پیشنهاد شده است ( Merdun et al.,
 .)2006در پژوهشی با هدف برآورد منحنی مشخصه آب خاک،
برتری روش شبکههای عصبی مصنوعی در اشتقاق توابع انتقالی
مختلف با میانگین کلی آمارههای  RMSEو  R2به ترتیب برابر با
 0/031۶و  0/842گزارش شده است (.)Haghverdi et al., 2011
)Jenadeleh et al. (2017بیان داشتند ،شبکه عصبی مصنوعی در
برآورد نقطهای منحنی مشخصه آب خاک از دقت باالیی برخوردار
بوده و همچنین تلفیق شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک ،به منظور
بهینهسازی شرایط اجرایی آن ،مثبت ارزیابی شده است .پژوهش-
های مختلف دیگری نیز گزارش کردندجهت برآورد منحنی
مشخصه آب خاک ،شبکههای عصبی مصنوعی ،در مقایسه با
روشهای دیگر برتری بیشتری دارند ( ;Sarmadian et al., 2009

 Cascadeرا جهت برآورد رسوب در استان لرستان مورد بررسی
قرار دادند Zarei et al. (2017) .کارایی روش مذکور را در پیش-
بینی و برآورد میزان رواناب حوزههای مناطق خشک مورد بررسی
قرار دادند و عملکرد مناسب این روش را گزارش نمودند.
) Ghorbani et al. (2020روش  Cascade-NNرا به منظور پیش-
بینی جریان روزانه در دو رودخانه واقع در استرالیا به عنوان ابزاری
مناسب و قابل قبول توصیف نمودند .کاربرد این رویکرد جدید از
شبکههای عصبی مصنوعی در زمینه پیشبینی ویژگیهای
فیزیکی خاک از جمله منحنی مشخصه آب خاک مورد بررسی
قرار نگرفته است .روش برنامهریزی بیان ژن یکی دیگر از مدلهای
هوشمند و پرکاربرد در علوم آب و خاک بوده و با توجه به ارائه
رابطه ریاضی بین ورودیها و خروجی از مزیت نسبی برخوردار
میباشد .عملکرد مطلوب این روش در زمینههای مختلف مرتبط
با علوم مهندسی آب و خاک شامل مدلسازی جریان رودخانه
( )Solgi et al., 2017; Dehghani et al., 2017پیشبینی
خشکسالی ( )Abbasi et al., 2020یکنواختی پخش آب
( )Rostamlou et al., 2018برآورد تبخیر-تعرق مرجع ( Traore
 )and Guven, 2012; Shiri et al., 2014مدلسازی ضریب
بزرگنمایی خاکهای ماسهای ()Alidadi and Mahdavian, 2018
برآورد میزان اکسیژن محلول در آب رودخانه ( Mehdipour et
 )al., 2017; Shahinejad and Dehaghani, 2018شبیهسازی
بارش -رواناب ()Kisi et al., 2013; Hosseini et al., 2020
گزارش شده است .با این وجود کاربرد این روش در برآورد منحنی
مشخصه آب خاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
) Mahmoudabadi et al. (2017به ارزیابی عملکرد رگرسیون
چندمتغیره ،شبکه عصبی مصنوعی و برنامهریزی بیان ژن در
برآورد برخی خصوصیات خاک پرداختند .نتایج حاصل از ارزیابی
مدلها براساس آمارههای  RMSEو  R2در مرحله آزمون نشان داد
که شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون ،بهترین عملکرد را داشته
است .در مطالعهای دیگر ،مدل برنامهریزی بیان ژن به عنوان روش
مناسب به منظور برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک معرفی شد
(Johari and Hooshmand .)Emamgolizadeh et al., 2015
) Nejad (2015به پیشبینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک با
استفاده از برنامهریزی بیان ژن پرداختند .اطالعات ورودی مدل
شامل تخلخل ،مقدار رطوبت اولیه ،مکش و درصد ذرات شن،
سیلت و رس بود .نتایج ایشان بیان کننده اثر قابل توجه مقدار
رس خاک بر دقت پیشبینی منحنی مشخصه آب خاک بود.
استفاده از مدلهای هوشمند در برآورد خصوصیات فیزیکی خاک
هنوز مورد توجه محققین قرار دارد .در یکی از مطالعات انجام

1 - Multi-Gene Genetic Programming

2 - Cascade neural network

Moosavizadeh-Mojarrad and Sepaskhah, 2011; Shirani
 .)and Rafienejad, 2012نتایج مطالعه )Johari et al. (2011

بیانگر برتری مدل تلفیقی الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ،نسبت
به شبکهی عصبی مصنوعی بدون فرایند بهینه سازی به منظور
پیشبینی رفتار مکانیکی خاکهای غیراشباع بودBayat et al. .
) (2013ترکیبی از شبکههای عصبی مصنوعی و تئوری فراکتال را
به منظور پیشبینی منحنی مشخصه رطوبتی خاک با تعداد 148
نمونه خاک از شمال غربی ایران بکار بردند و بیان داشتند که
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در این زمینه بسیار سودمند بوده
است Garg et al. (2014) .سه روش هوش مصنوعی رگرسیون
بردار پشتیبان ،شبکه عصبی مصنوعی و برنامهریزی ژنتیکی چند
ژنی ( )MGGP1را به منظور مدلسازی منحنی مشخصه رطوبتی
خاک مورد مقایسه قرار دادند .نتایج نشان داد ،مدل  MGGPدر
مقایسه با دو مدل دیگر از عملکرد بهتری برخوردار بود.
 Fahlman and Lebiereدر سال ) ، (1990برای اولین بار شبکه-
های عصبی آبشاری ( )Cascade-NN2را به عنوان یکی از انواع
شبکههای عصبی مصنوعی با رویکرد ویژهای در تعیین ساختار
مناسب شبکه معرفی کردند .کاربرد این روش در زمینههای
مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته استDiamantopoulou et al. .
) (2007از این ساختار شبکه عصبی توسعه داده شده به منظور
برآورد دادههای گمشده کیفیت آب رودخانه استفاده نمودند.
) Yosefi and Poorshariaty (2014روشهای شبکه عصبی
مصنوعی با الگوریتمهای یادگیری مختلف از جمله الگوریتم
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یافته Nikooee et al. (2020) ،منحنی مشخصه رطوبتی خاک را
با یک رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی مدلسازی نمودند .در این
تحقیق ،یک پایگاه داده از  43۷نوع خاک مختلف به همراه مدل
برنامه نویسی ژنتیکی چند ژنی ( )MGGPبه منظور ایجاد رابطه
بین مکش ،رطوبت نقطه اشباع ،تخلخل و توزیع اندازه ذرات خاک
استفاده شد .مدل پیشنهادی به عنوان یک رویکرد جایگزین روابط
صرفاً تجربی ،و همچنین مدلهای مفهومی مبتنی بر فیزیک ،در
تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک معرفی شد .بر اساس
بررسیهای انجام گرفته ،عملکرد روشهای شبکه عصبی مصنوعی
و برنامهریزی بیان ژن ،در پیشبینی خصوصیات فیزیکی خاک،
قابل قبول توصیف شده است .هر چند مطالعات محدودی در
زمینه کاربرد روش برنامهریزی بیان ژن در پیشبینی منحنی
مشخصه آب خاک وجود دارد .از سوی دیگر روش شبکه عصبی
 Cascadeاز طریق الگوریتم بهینهسازی نرونهای الیه مخفی می-
تواند منجر به بهبود نتایج گردد .با این وجود کاربرد این روش
جدید در برآورد منحنی مشخصه آب خاک مورد ارزیابی قرار
نگرفته است .در این پژوهش ،عملکرد سه روش هوشمند شبکه
عصبی مصنوعی نرمال ،شبکه عصبی مصنوعی آبشاری و برنامه-
ریزی بیان ژن به منظور پیشبینی منحنی مشخصه آب خاک در
اراضی جنگلی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است .با توجه به
اینکه مطالعه انجام شده بر روی خاکهای جنگلی و با بافت سبک
تا نیمه سبک انجام یافته است میتوان از نتایج این مطالعه برای
مناطق جنگلی کشور از جمله مناطق شمالی کشور استفاده نمود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و دادههای استفاده شده

در تحقیق حاضر ،از دادههای اندازهگیری شده منحنی مشخصه
آب خاک ،توزیع اندازه ذرات خاک ،جرم مخصوص ظاهری و
تخلخل مربوط به تعداد  108نمونه خاک که در اطراف ایستگاه
هیتیاال در مرکز فنالند و در یک محدوده جنگلی با مساحت حدود
 400کیلومتر مربع برداشت شده است ،استفاده گردید
( .)Jauhiainen, 2004بافت خاک اغلب نمونهها سبک یا نیمه
سبک بود که در قالب پنج دسته بافت خاک شامل  3۵نمونه با
بافت شنی 34 ،نمونه شن لومی 31 ،نمونه لوم شنی 4 ،نمونه لوم
و  4نمونه سیلتی لوم بر اساس استاندارد وزارت کشاورزی ایاالت
متحده آمریکا طبقه بندی شدند .برخی ویژگیهای فیزیکی
نمونههای مورد استفاده در این تحقیق در جدول  1ارائه شده
است .نمونه خاکها از  3۶نقطه با پراکنش مناسب و در هر نقطه
1 - Multilayer perceptron

از سه عمق مختلف برداشت شده است .منحنی رطوبتی خاک با
استفاده از مقادیر رطوبت خاک در مکشهای ،۶3 ،32 ،10 ،1
 1000 ،100و  1۶000سانتیمتر بهدست آمد .با توجه به نوع
بافت نمونه خاکها ،بیشترین تغییرات منحنی مشخصه آب خاک
در مکش های زیر  1000سانتی متر بوده و در مکشهای باال
تغییرات رطوبتی ناچیز است .به طور متوسط مقدار تغییر رطوبت
خاک از مکش  1000تا  10000سانتی متر حدود  4درصد است.
در حالی که میانگین تغییرات رطوبت خاک بین مکشهای  1تا
 100سانتی متر حدود  28درصد میباشد .منحنی دانه بندی
خاک نیز با استفاده از روش هیدرومتری اندازهگیری شد و
براساس آن درصد ذرات کوچک تر از  2میکرو متر،۶-20 ،2-۶ ،
 ۶00-2000 ،200-۶00 ،۶0-200 ،20-۶0و بزرگتر از 2000
میکرومتر از طریق درونیابی تعیین شد .مقادیر جرم مخصوص
ظاهری خاک نیز براساس روش استاندارد نمونه دست نخورده
تعیین شد .مقدار تخلخل خاک معادل رطوبت حجمی در نقطه
اشباع در نظر گرفته شد .مقادیر جرم مخصوص ظاهری برخی
نمونهها به دلیل باال بودن مواد آلی خاک کمتر از حد معمول
میباشد.
شبکه عصبی مصنوعی MLP1

شبکه عصبی مصنوعی که الهام گرفته از شبکه عصبی بیولوژیکی
مغز انسان است ،شامل شبکهای از نرونها بوده که قادر است رفتار
پیچیده بین نرونها را نشان دهد .توانایی یادگیری ،مهمترین
ویژگی شبکه عصبی و هر سیستم هوشمند است که با پردازش
دادهها ،قوانین نهفته در انبوه دادهها را به ساختار شبکه عصبی
انتقال میدهد .یکی از پرکاربردترین انواع شبکه عصبی مصنوعی
شبکه پرسپترون چندالیه ( )MLPمیباشد .این شبکه شامل یک
الیه ورودی ،یک یا چند الیه پنهانی و یک الیه خروجی است .در
این شبکه تعداد الیه پنهان و تعداد نرون های هر الیه ثابت نمی-
باشد .هر الیه ممکن است از نرونهای مختلفی تشکیل شده باشد
که این موضوع به نوع کار آنها بستگی دارد .کاربر باید تعیین
کند که برای کاربرد مورد نظرش ،چند الیه و چند نرون در هر
الیه باید انتخاب گردد .اساس آموزش شبکههای عصبی ،بر مبنای
روش آزمون و خطا میباشد تا بهترین آرایش الیه پنهان و نرون-
های آنها ،نوع تابع محرک ،الگوریتم آموزشی و تعداد تکرار
مرحله آموزش جهت برآورد پارامتر خروجی مورد نظر ،ارائه شود.
معیار مناسب بودن آرایش الیه پنهان را میتوان با اعمال
رگرسیون خطی میان مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر برآورد
شده و محاسبه ضریب تبیین بیان کرد .ضریب تبیین ( )R2باال
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نشان دهنده دست یافتن به آرایشی مناسب به منظور برآورد
پارامتر خروجی است .هر نرون در شبکه  MLPدو نوع محاسبه
انجام میدهد .در نوع اول محاسبات ،سیگنال تابعی انجام میشود
و در نوع دوم محاسبات ،برآورد لحظهای از گرادیان منحنی خطا
انجام میپذیرد .این گرادیانها جهت پخش سیگنالهای خطا در
شبکه مورد نیاز میباشند ( .)Kia, 2009در این پژوهش از شبکه
پرسپترون با الگوریتم لونبرگ مارکوات و تابع فعالساز میانی
سیگموئید و خروجی خطی استفاده شد .الیه ورودی را پارامترهای

فیزیکی خاک شامل درصد رس ،درصد سیلت ،جرم مخصوص
ظاهری ،مکش ،تخلخل  ،رطوبت ظرفیت زراعی خاک و مقدار
مکش و الیه خروجی را مقدار رطوبت خاک تشکیل داد .توابع
انتقال و تعداد نرون در الیه پنهان مورد آزمون و خطا قرار گرفت
و بهترین ساختار شبکه بر اساس کمترین میزان  RMSEو
باالترین مقدار  R2تعیین شد .در تحقیق حاضر ،از نرم افزار
 MATLAB 2020aبه منظور مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی
استفاده شده است.

جدول  -1مشخصات فيزيکی نمونه خاکها در کالسهای مختلف بافت خاک
بافت خاک

تعداد نمونهها

تخلخل ()%

جرم مخصوص ظاهری ()gr/cm3

شنی
شن لومی
لوم شنی
لوم
سیلتی لوم

3۵
34
31
4
4

0/2۶-0/۶1
0/32-0/۶3
0/31-0/۶2
0/44-0/۶3
0/44-0/۵8

1/0۶-1/۶۵
1/0۵-1/۷۷
1/0۵-1/۷0
1/12-1/۵4
1/0۶-1/۶2

شبکه عصبی مصنوعی Cascade correlation

در شبکههای عصبی کالسیک از جمله  MLPساختار شبکه که
شامل تعداد الیههای مخفی و نرونهای هر الیه است باید از قبل
مشخص شوند ،بنابراین تشخیص دقیق معماری بهینه در اکثر
موارد با پیچیدگی همراه است و معموال از آزمون و خطا به منظور
یافتن ساختار مناسب استفاده میشود .از طرف دیگر آموزش بر
روی شبکه بهدست آمده بر روی تمامی شبکه همراه با هم صورت
میگیرد که در برخی مواقع موجب رفت و برگشت خطا بین منابع
مختلف خطا میگردد .شبکههای عصبی Cascade correlation
همانند سایر انواع شبکههای عصبی ،شامل یک الیه ورودی و یک
الیه خروجی هستند .تفاوت آنها در نرونهای الیه مخفی آن-
هاست .این شبکهها در هر مرحله با افزودن یک نرون مخفی
جدید ،شبکه را گسترش میدهند .هر نرون جدید از هر یک از
نرونهای ورودی و تمامی نرونهای مخفی قبلی ورودی میگیرد
و به ورودی تمامی نرونهای خروجی ،خروجی دارد .عالوه بر
روابط بین نرونهای مخفی ،بین هر یک از نرونهای ورودی و
نرونهای خروجی نیز یک ارتباط برقرار میگردد (شکل .)1
شبکههای  Cascadeدر اولین قدم مانند شبکههای کالسیک تنها
با نرونهای ورودی و خروجی آموزش میبینند .در صورتیکه خطا
پس از طی کردن تعداد تکرارهای مشخصی قابل قبول باشد،
فرآیند آموزش متوقف میشود .در غیر اینصورت از این پس در
هر مرحله با افزودن یک نرون جدید و آموزش شبکه به شکل
مناسب ،مدل مجددا اجرا میشود تا بتواند خطای باقیمانده را
کاهش دهد .این فرایند تا جایی که بالخره شبکه به میزان قابل

قبول خطا برسد ادامه مییابد .به منظور افزودن یک نرون جدید،
تعدادی نرون بهعنوان کاندید ایجاد شده و ضرایب ورودی آنها
طوری تغییر مییابد تا همبستگی نرون خروجی با میزان خطای
شبکه افزایش یابد .سپس نرونی که بیشترین همبستگی را دارد
انتخاب میگردد .نرون جدید در ساختار شبکه قرار گرفته و کلیه
ضرایب ورودی آن ثابت میشوند و ضرایب ورودی نرونهای
خروجی آموزش داده میشوند .این آموزش تا جایی ادامه پیدا
میکند که یا خطا از حد مورد نظر کمتر گردد و یا سرعت تغییرات
کاهش یابد (.)Fahlman and Lebiere, 1990
برنامهريزی بيان ژن
روش برنامهریزی بیان ژن ( )GEPبرای اولین بار توسط Ferreira

( )2001ارائه شد .در این برنامهریزی ،کروموزومهای خطی و ساده
با طول ثابت ،مشابه با آن چه که در الگوریتم ژنتیک استفاده
میشود و ساختارهای شاخهای با اندازهها و شکلهای متفاوت،
مشابه با درختان تجزیه در برنامهریزی ژنتیک ،ترکیب میشوند.
اولین مرحله در شبیهسازیها به کمک این نرمافزار ،تولید جمعیت
اولیه از راهحلهاست که به کمک یکسری توابع و ترمینالها
صورت میگیرد .سپس کرموزومها به صورت بیان درختی نشان
داده و توسط تابع برازش ارزیابی میشوند .در صورت دستیابی
به راهحل مطلوب و یا رسیدن نسلها به تعداد معین ،تکامل
متوقف و بهترین راهحل ارائه میشود .اگر شرایط توقف حاصل
نشود ،نخبهگزینی صورت میگیرد و باقی راهحلها به فرآیندی
گزینشی واگذار میشوند .این فرآیند برای چندین نسل تکرار شده
و با پیش رفتن نسل به جلو کیفیت جمعیت نیز بهطور نسبی
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بهبود مییابد ( .)Ferreira, 2006در این روش پدیدههای مختلف
با استفاده از مجموعهای از توابع و ترمینالها ،مدلسازی میشوند.
مجموعه توابع ،معموال شامل توابع اصلی حسابی ،مثلثاتی و یا
توابع تعریف شده توسط کاربر هستند که معتقد است ،میتوانند
برای تفسیر مدل مناسب باشند .مجموعه ترمینالها ،از مقادیر
ثابت و متغیرهای مستقل مسئله تشکیل شدهاند .همه پارامترهای
ذکر شده در باال با سعی و خطا تا دست یابی به حداکثر ضریب
همبستگی مدل توسط کاربر انتخاب میشود .گام نخست در
بررسی مدل ،انتخاب یک تابع برازش مناسب است .نتایج انتخاب

اولیه تابع برازش نشان داد ،استفاده از تابع برازش ضریب تعیین
( )R2و ریشه نسبی مربعات خطا ( )RMSEدر مقایسه با سایر
توابع ،عملکرد بهتری دارند .همچنین از بین توابع پیوند شامل
جمع و ضرب ،تابع پیوند جمع عملکرد بهتری در مقایسه با تابع
پیوند ضرب دارد و آخرین گام ،انتخاب عملگرهای اصلی برای
ساخت درخت تجزیه و توابع ریاضی مناسب برای تفسیر مدل
میباشد .در این پژوهش از نرم افزار  GeneXpro Tools 5.0به
منظور اجرای مدل برنامهریزی بیان ژن استفاده گردید.

شکل  -1ساختار شبکه عصبی مصنوعی Cascade correlation

دادههای ورودی و خروجی مدلها

دادههای فیزیکی خاک از قبیل بافت ،جرم مخصوص ظاهری،
تخلخل و ماده آلی به عنوان دادههای ورودی سهل الوصول و ارزان
به منظور پیش بینی خصوصیات فیزیکی خاک نظیر منحنی
مشخصه آب خاک مطرح میباشند .در این تحقیق از تمامی داده-
های اشاره شده به جز ماده آلی (به دلیل در دسترس نبودن)
استفاده شد .با این وجود میتوان بیان داشت اثر ماده آلی خاک
از طریق جرم مخصوص ظاهری با توجه به رابطه مستقیم این دو
پارامتر به خصوص در مناطق جنگلی که جرم مخصوص ظاهری

کمتر تحت تاثیر سایر عوامل قرار دارد ،قابل لحاظ خواهد بود .از
سوی دیگر کاهش تعداد پارامترهای ورودی مدلها و محدود
کردن سناریوهای داده ورودی به پارامترهای فیزیکی خاک می-
تواند به عنوان یک مزیت در روشهای غیرمستقیم برآورد منحنی
مشخصه آب خاک محسوب گردد .در این تحقیق برآورد رطوبت
حجمی با استفاده از مدلهای هوشمند به روش نقطهای میباشد.
در یک نمونه خاک مشخص ،به منظور تخمین رطوبت حجمی
خاک در یک نقطه مشخص از منحنی مشخصه آب خاک (مقدار
مکش معین) از دادههای ورودی شامل درصد ذرات رس ،درصد
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ذرات سیلت ،جرم مخصوص ظاهری ،تخلخل و رطوبت ظرفیت
زراعی استفاده شد .در هر کدام از مدلهای هوشمند ،ضرایب وزنی
بهینه به هر کدام از پارامترهای ورودی اختصاص داده میشود.
پارامتر خروجی در همه شبیهسازیها ،درصد رطوبت حجمی
خاک به ازای مقادیر مکشهای معین شده میباشد .ترکیبهای
مشابه ترکیب داده ورودی استفاده شده در تحقیق حاضر قبال
توسط محققین مختلف مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است
( .)Haghverdi et al., 2012; Johari et al., 2006در اجرای مدل-
های هوشمند ۷۵ ،درصد دادهها ( 81نمونه خاک) برای مرحله
آموزش و  2۵درصد دادهها ( 2۷نمونه خاک) به منظور آزمون
مدلها استفاده شد .به منظور استانداردسازی دادههای مورد
استفاده در مدلها ،از رابطه ( )1استفاده شد:
(رابطه )1

)

X−Xmin
Xmax −Xmin

( = Xn

در رابطه ( :Xn ،)1داده استاندارد شده :X ،داده اندازهگیری
شده Xmin ،و  Xmaxبه ترتیب معرف دادههای اندازهگیری شده
حداقل و حداکثر است.

در تحقیق حاضر ،از دادههای فیزیکی و زودیافت خاک در سه
ترکیب مختلف به عنوان ورودی مدلها استفاده شد (جدول .)2
معيارهای آماری برای مقايسه مدلها

به منظور مقایسه و ارزیابی عملکرد مدلهای هوشمند در برآورد
منحنی مشخصه رطوبتی خاک ،از شاخصهای آماری ضریب
تعیین ( ،)R2جذر میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین
انحراف خطا ( )MBEو معیار درصد میانگین مطلق خطاهای
پیشبینی ( )MAPEبه شرح روابط زیر استفاده شد.
2

(رابطه )1
(رابطه )2
(رابطه )3
(رابطه )4

2

(∑n
)) i=1(xi −xmean )(yi −ymean
2

n
∑n
) i=1(xi −xmean ) ∑i=1(yi −ymean

= R2

1

RMSE = √ ∑ni=1(yi − xi )2
n

) 𝑖𝑥 ∑ni=1(𝑦𝑖 −
| × 100

𝑖𝑥𝑦𝑖 −
𝑖𝑦

| ∑ni=1

1
n

1
n

= M𝐵E
= 𝐸𝑃𝐴M

در روابط باال :xi ،دادههای اندازهگیری شده :yi ،دادههای
شبیهسازی شده xmean ،و  ymeanبه ترتیب میانگین دادههای اندازه-
گیری شده ،شبیهسازی شده و  :nتعداد دادههای مشاهداتی می-
باشند.

جدول  -2سناريوهای مختلف داده ورودی مدلهای هوشمند
سناریوهای مختلف داده ورودی مدلهای هوشمند
سناریو

ورودی

خروجی

اول
دوم
سوم

درصد رس ،درصد سیلت ،جرم مخصوص ظاهری ،مکش خاک
درصد رس ،درصد سیلت ،جرم مخصوص ظاهری ،مکش ،تخلخل
درصد رس ،درصد سیلت ،جرم مخصوص ظاهری ،مکش ،تخلخل  ،رطوبت ظرفیت زراعی خاک

درصد رطوبت حجمی خاک
درصد رطوبت حجمی خاک
درصد رطوبت حجمی خاک

نتايج و بحث
تعيين بهترين ساختار شبکه عصبی مصنوعی

در ابتدا بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی برای هر یک از
سناریوهای داده ورودی تعیین شد (شکل  .)2در سناریوهای  1و
 ،2با افزایش تعداد نرونهای مخفی تا میزان  ۵نرون ،مقدار خطا
کاهش یافته ولی پس از آن مجدد روند صعودی به خود گرفته
است .در سناریو  3نیز کمترین مقدار خطا مربوط به تعداد  ۶نرون
مخفی بهدست آمد .تعداد بهینه نرون بطور کلی تغییرات RMSE
دارای روند مشخصی نمیباشد چون در شبکههای عصبی وزنها
به طور تصادفی انتخاب میشوند و نمیتوان روند موجود را به طور
کامل توضیح داد و باید با سعی و خطا بهترین ساختار را بهدست
آورد .اما باید توجه کرد که پیچیده کردن بیش از حد مدل سبب
عدم برازش مناسب بین دادهها میشود .درنهایت تعداد بهینه
نرون الیه مخفی براساس کمترین مقدار  RMSEبرای سناریوهای

اول ،دوم و سوم به ترتیب  ۵ ،۵و  ۶تعیین شد .در روش شبکه
عصبی مصنوعی با ساختار  ،Cascadeدستیابی به تعداد نرونهای
بهینه مشابه روش  MLPاز طریق آزمون و خطا نبوده و تعداد
نرونهای بهینه برای الیه پنهان به صورت خودکار تعیین شد
(شکل .)3
با توجه به شکل  3مالحظه میگردد که مدل Cascade
نسبت به مدل  MLPحساسیت کمی به افزایش نرونها نشان داده
است (سناریوهای  2و  .)3بطوریکه تا نرون شماره  ،4شیب مالیم
کاهشی در مقدار  RMSEمشاهده میشود و با افزایش نرونها از
 4به بعد ،نوسانات خطا ناچیز میباشد .در سناریو  ،1نوسانات خطا
با تغییرات تعداد نرون کمی بیشتر از دو سناریوی دیگر بود .تعداد
بهینه نرون الیه مخفی براساس کمترین میزان  RMSEبرای
سناریوهای اول ،دوم و سوم در مدل شبکه عصبی  Cascadeبه
ترتیب  9 ،8و  4تعیین شد.
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شکل  -2مقادير  RMSEمربوط به تعداد نرونها در اليه مخفی -مدل شبکه عصبی پرسپترون چند اليه

شکل  -3مقادير  RMSEمربوط به تعداد نرونها در اليه مخفی -مدل شبکه عصبی آبشاری

ارزيابی عملکرد مدلها -سناريوی اول

شبیهسازیها با استفاده از مدلهای  Cascade-NN ،MLP-NNو
 GEPبرای هر کدام از مقادیر مکش به طور جداگانه انجام شد.
مقادیر شاخصهای آماری مربوط به بهترین ساختار هر مدل در
جدول ( )3ارائه شده است .مالحظه میگردد دقت هر سه مدل
وابسته به مقدار مکش میباشد .در سناریوی اول ،خطای هر سه
مدل در مکشهای پایین بیشتر از مکشهای باال میباشد.
میانگین شاخص خطای  RMSEمدلها در مکشهای کمتر از
 300سانتیمتر  ۶/38درصد و در مکشهای باالتر از آن 4/۵۷
درصد محاسبه شد .از سوی دیگر میانگین شاخص خطای RMSE
برای مدلهای  Cascade-NN ،MLP-NNو  GEPبه ترتیب ،۵/8
 ۵/۶و  ۶/2درصد تعیین شد .مقادیر  RMSEبدست آمده بیان
کننده عملکرد تقریبا نزدیک هر سه مدل میباشد ،با این وجود
روش  Cascadeدارای برتری جزئی نسبت به دو روش دیگر می-
باشد .نمودارهای همبستگی بین مقادیر پیشبینی شده و
مشاهدهای مربوط به تمامی مکشها در شکل ( )4نشان داده شده
است .اختالف فاحشی بین مقادیر ضریب تعیین سه مدل مشاهده
نمیشود ،بطوریکه اختالف بین مقادیر ضریب تعیین در سه روش
کمتر از  2درصد میباشد .میانگین ضریب تعیین برای مرحله
آموزش و آزمون به ترتیب برابر  0/8۷و  0/8۶محاسبه شد .نتایج

مطالعه ( )Haghverdi et al., 2011نیز تایید کننده نتیجه بهدست
آمده میباشد ،بهطوری که پیشبینی منحنی مشخصه رطوبتی
خاک با استفاده از روشهای مختلف هوش مصنوعی با اطالعات
ورودی مدل شامل رطوبت خاک ،چگالی ظاهری خاک و پتانسیل
ماتریک ،بدون در نظر گرفتن رطوبت ظرفیت زراعی و تخلخل با
میانگین کلی آمارههای  RMSEو  R2به ترتیب برابر  0/031۶و
 0/842قابل قبول گزارش نمودند .استفاده از تمامی اطالعات پایه
خاک به عنوان نمایه ورودی برای مدلسازی بهترین نتایج را در
پی دارد .همچنین در بیشتر مطالعات بررسی شده تاثیرگذارترین
پارامتر ورودی مدلها نیز مقدار مکش خاک معرفی شده است
()Hsu., 1995; Zare zade Mehrizi and Bozorg Hadad, 2008
که در این تحقیق نیز اثرگذاری مقدار این پارامتر بر دقت نتایج
بدست آمده مشاهده شد .مقادیر شاخص  MBEدر مرحله آزمون
نشان داد ،در بیشتر مکشها ،مدلهای  MLPو  GEPبرآورد
بیشتر و مدل  Cascadeبرآورد کمتری نسبت به دادههای
مشاهداتی رطوبت خاک داشتهاند .در روش  Cascadeساختار
شبکه با اضافه کردن نرونهای جدید تعیین میشود و به جای
آموزش تمام شبکه در هر مرحله ،تنها بخشی از شبکه آموزش
میبیند .این کار منجر به تعیین خودکار ساختار بهینه شده و
بازدهی افزایش مییابد .در سناریوی اول تنها از دادههای بافت و

(علمی – پژوهشی)
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جرم مخصوص ظاهری خاک به عنوان ورودی مدلهای هوشمند
استفاده شده است و به نظر میرسد مدلها با این ترکیب داده

ورودی توانایی شبیهسازی تغییرات شدید رطوبت را در مکشهای
پایین ندارند.

جدول  -3مقادير شاخصهای آماری مدلهای هوشمند به تفکيک مکشهای مختلف (سناريوی اول)
مرحله

مکش

مدل ها

)(cm

10

32

۶3

100

300

1000

آموزش
شاخص های آماری
MBE

MAPE

RMSE

MBE

MAPE

RMSE

MLP

-1/24

9/0۶

۵/32

-1/93

10/3۵

۵/۷۶

Cascade

-0/۵1

9/40

۵/38

-1/9۷

10/0۷

۵/20

GEP

-0/34

9/1۶

۵/2۵

-1/4۷

9/82

۵/۵2

MLP

0/20

20/30

۷/39

0/13

1۵/۵8

۷/00

Cascade

-0/89

18/۷1

۷/14

-1/3۷

14/20

۶/38

GEP

1/12

19/۷0

۷/4۵

0/01

1۶/10

۷/48

MLP

-0/42

33/10

۷/۶0

1/00

1۷/8۷

۷/00

Cascade

-0/۷3

28/88

۷/19

0/۵3

1۵/9۷

۶/21

GEP

1/08

28/30

۷/34

1/99

21/04

۷/۷8

MLP

0/03

31/20

۶/31

0/82

1۷/29

۶/۵۷

Cascade

0/3۶

2۵/۷۶

۶/11

1/30

1۶/0۷

۶/32

GEP

-0/۵9

31/33

۵/94

0/21

18/۷۵

۶/13

MLP

-1/۵1

4۵/88

۶/3۵

-0/03

2۶/۷۷

۵/8۵

Cascade

-1/33

39/10

۶/34

0/33

29/۶۵

۵/9۶

GEP

-3/30

۵3/۷0

۷/12

-1/۷3

3۵/۷۶

۶/۶0

MLP

0/21

41/09

3/81

0/82

38/02

4/4۷

Cascade

-0/۶1

3۶/42

3/۶4

-0/۶2

4۵/۵1

4/۵۵

GEP

0/20
0/01
-0/12
2/93

33/93
۶9/9۶
۵3/49
۵2/82

3/۵3
3/22
3/21
4/22

0/9۵
0/94
0/3۷
3/۵4

39/۶۶
۶0/13
۶۵/12
41/33

4/۷0
4/12
4/44
۵/12

MLP

1۶000

آزمون

Cascade
GEP

شکل  -4همبستگی بين مقادير رطوبت خاک پيشبينی شده و مشاهداتی (سناريوی اول)

ارزيابی عملکرد مدلها -سناريوی دوم

مقادیر شاخصهای آماری مربوط به بهترین ساختار برای هر کدام
از مدلهای  Cascade-NN ،MLP-NNو  GEPمربوط به
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سناریوی دوم ،در جدول شماره ( )4آورده شده است .در سناریوی
دوم و با اضافه شدن پارامتر تخلخل خاک به دادههای ورودی،
دقت هر سه مدل در مکشهای پایین افزایش یافته است .به طور
کلی در این سناریو نسبت به سناریوی اول ،اثرگذاری مقادیر
مختلف مکش بر نتایج مدلها کاهش یافته است به طوری که
میانگین شاخص خطای  RMSEمدلها در مکشهای کمتر از
 300سانتیمتر  4/4۷درصد و در مکشهای باالتر از آن 4/41
درصد محاسبه شد .کاربرد پارامتر تخلخل خاک در دادههای
ورودی منجر به باال رفتن قابل مالحظه دقت نتایج هر سه مدل
در برآورد رطوبت حجمی خاک در مکشهای  10و  32سانتیمتر
شد به طوری که شاخص خطای  RMSEحاصل از مقایسه مقادیر
رطوبت حجمی مشاهدهای و پیش بینی شده در دو مقدار مکش
اشاره شده برای سناریوهای اول و دوم به ترتیب  ۶/22و 3/0۶
درصد تعیین شد .میانگین شاخص خطای  RMSEبرای مدلهای
 Cascade-NN ،MLP-NNو  GEPبه ترتیب  3/9 ،4/2و ۵/1
درصد تعیین شد .مقادیر  RMSEبدست آمده بیان کننده عملکرد

تقریبا نزدیک دو مدل شبکه عصبی مصنوعی میباشد .از سوی
دیگر دقت روش برنامه ریزی بیان ژن نسبت به این مدلها کاهش
یافته است .نمودارهای همبستگی بین مقادیر پیشبینی شده و
مشاهدهای مربوط به تمامی مکشها در شکل ( )۵نشان داده شده
است .در این سناریو نیز بهترین عملکرد مربوط به شبکه عصبی
 Cascadeمیباشد .میانگین شاخص ضریب تعیین برای مرحله
آموزش و آزمون به ترتیب برابر با  0/94و  0/93برآورد شد.
ضعیفترین همبستگی نیز مربوط به مدل  GEPو با مقادیر ضریب
تعیین  0/9و  0/89به ترتیب برای مراحل آموزش و آزمون بود.
عملکرد ضعیف برنامهریزی بیان ژن در مقایسه با روشهای شبکه
عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در تخمین برخی
خصوصیات فیزیکی خاک توسط ()Mahmoudabadi et al., 2017
گزارش شده است .در مقابل در بیشتر مطالعاتی که در آنها از
شبکههای عصبی مصنوعی استفاده شده نتایج قابل قبولتری
گزارش شده است (Shirani and Oliaei et al., 2019
;.)Rafienejad, 2012

جدول  -4مقادير شاخصهای آماری مدلهای هوشمند به تفکيک مکشهای مختلف (سناريوی دوم)
مکش
)(cm

10

32

۶3

100

300

1000

مرحله
مدل ها

آموزش
شاخص های آماری
MBE

MAPE

RMSE

MBE

MAPE

RMSE

MLP

-0/19

3/۷0

2/19

-0/89

3/۵3

1/9۶

Cascade

0/12

2/۶8

1/۵9

0/23

3/۵8

2/03

GEP

0/0۷

۵/14

2/81

-0/۶4

۵/۷0

3/4۵

MLP

-0/22

8/۷۶

3/88

0/20

۶/1۷

3/11

Cascade

-0/28

۷/24

3/39

0/۵1

۶/۵8

3/0۷

GEP

-0/43

13/9۶

۵/24

-0/84

10/41

4/۷۵

MLP

0/۵4

19/8۵

۵/۶3

2/98

14/91

۵/۵0

Cascade

-0/43

20/30

۵/41

1/۷3

13/1۵

4/۷9

GEP

2/23

24/49

۶/۷۵

4/13

1۶/0۵

۷/01

MLP

0/۷4

21/۷4

4/8۶

2/۵۷

14/49

۵/0۷

Cascade

0/32

1۷/4۷

4/۶۵

1/۶۵

13/8۶

4/۷8

GEP

0/2۷

2۶/۷۵

۵/۶۷

1/۶۷

1۵/40

۵/۷4

MLP

-0/8۵

34/8۷

۵/39

1/۵2

22/۶3

۵/1۷

Cascade

-0/40

2۶/4۷

4/۶۷

1/43

22/14

۵/0۶

GEP

-2/۷8

44/0۶

۶/39

-0/۷۶

2۵/00

۵/۵۵

MLP

2/0۵

3۷/32

3/۷8

2/۷1

31/99

۵/1۵

Cascade

-0/2۶

2۶/20

3/04

0/۵3

41/31

4/2۶

-0/4۵
-0/۶8
0/08
0/۷۷

42/00
۵8/23
4۷/4۷
9۷/۷3

3/۷۷
3/01
2/۶1
4/4۵

0/4۵
-0/۵0
0/8۷
1/80

3۶/18
۶4/24
۵8/01
89/۶8

4/۶3
3/۶0
3/88
4/9۵

GEP
MLP

1۶000

آزمون

Cascade
GEP
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شکل  -5همبستگی بين مقادير رطوبت خاک پيشبينی شده و مشاهداتی (سناريوی دوم)

ارزيابی عملکرد مدلها -سناريوی سوم

مقادیر شاخصهای آماری مربوط به بهترین ساختار برای هر کدام
از مدلهای  Cascade-NN ،MLP-NNو  GEPمربوط به
سناریوی سوم ،در جدول شماره ( )۵آورده شده است .دقت پیش-
بینی مدلها با استفاده از ترکیب داده ورودی سوم و با اضافه شدن
پارامتر رطوبت حجمی در نقطه ظرفیت زراعی به طور چشمگیر
افزایش یافته است .نتایج این سناریو مشابه سناریوی دوم نیز
نشان میدهد اضافه شدن پارامترهای جدید از قبیل تخلخل و
رطوبت ظرفیت زراعی به دادههای ورودی ،عمدتا منجر به باال
رفتن دقت پیشبینیها در مکشهای پایین شده است و دقت
مقادیر رطوبت پیشبینی شده در مکشهای باال کمتر تحت تاثیر
تغییر سناریوها قرار گرفته است .با این وجود سناریوی سوم
بهترین عملکرد را در بین سه سناریو در پیش بینی مقادیر رطوبت
در مکشهای باال از خود نشان داد .میانگین شاخص خطای
 RMSEمدلها در مکشهای کمتر از  300سانتیمتر  3/2درصد
و در مکشهای باالتر از آن  3/9درصد محاسبه شد .میانگین
شاخص خطای  RMSEبرای مدلهای Cascade-NN ،MLP-NN
و  GEPبه ترتیب  3/1 ،3/۵و  3/8درصد تعیین شد .مقادیر
 RMSEبدست آمده بیان کننده عملکرد تقریبا نزدیک سه مدل
میباشد .در سناریوی سوم اختالف بین نتایج روش برنامه ریزی

بیان ژن با مدلهای شبکه عصبی مصنوعی کاهش یافته است.
نمودارهای همبستگی بین مقادیر پیشبینی شده و مشاهدهای
مربوط به تمامی مکشها در شکل ( )۶نشان داده شده است .در
این سناریو نیز مدل شبکه عصبی مصنوعی با ساختار Cascade-
 NNبهترین عملکرد را داشت .مقدار ضریب تعیین برآورد شده بر
ای روش مذکور در هر دو مرحله آموزش و آزمون برابر با 0/9۶
محاسبه شد .ضعیفترین عملکرد را نیز در بین سه مدل بکار رفته،
مدل  GEPاز خود نشان داد .براساس شاخص  ،MBEمشاهده
میشود که در بیشتر مکشها ،مدل  GEPکم برآورد و دو مدل
دیگر بیش برآورد داشتهاند.
نتایج بهدست آمده قابل مقایسه با نتایج گزارش شده در
مطالعات پیشین میباشدJohari and Hooshmand Nejad .
) (2015مقدار ضریب تعیین و میانگین خطای نسبی محاسبه شده
از مقایسه بین دادههای مشاهداتی و پیشبینی شده رطوبت خاک
با استفاده از روش برنامهریزی بیان ژن را به ترتیب حدود 0/94
و  28/۷درصد گزارش نمودند Jenadeleh et al. (2017) .مقادیر
ضریب تعیین و میانگین مربعات خطای نرمال شده را برای مدل
شبکه عصبی بهینه شده به ترتیب برابر با  0/9۶و  ۵/4درصد
بهدست آوردند.
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جدول  -5مقادير شاخصهای آماری مدلهای هوشمند به تفکيک مکشهای مختلف (سناريوی سوم)
مکش
)(cm

10

32

۶3

100

300

1000

مرحله
مدل ها

آموزش
شاخص های آماری
MBE

MAPE

RMSE

MBE

MAPE

RMSE

MLP

0/03

1/۶4

1/03

-0/1۵

1/28

0/۷3

Cascade

0/19

1/9۷
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به سناریو اول به طور معنیداری موجب کاهش خطا شده است.
شکل ( )۷مقادیر مشاهداتی و پیشبینی شده رطوبت حجمی را
برای بهترین ساختار هر کدام از مدلهای بکار گرفته شده در
سناریوی سوم نشان میدهد .مطابق نمودارهای ارائه شده در
مکشهای زیاد و یا به عبارت دیگر مقادیر رطوبتهای پایین ،دقت
پیشبینی مدلها کمتر از سایر نقاط میباشد ،بهطوریکه بیش-
ترین اختالفها بین مقادیر مشاهداتی و پیشبینی شده در
محدوده رطوبت حجمی زیر  ۵درصد مشاهده شد .در حالی که
در سایر نقاط منحنی مشخصه آب خاک انطباق قابل قبولی بین
دادههای پیشبینی شده و مشاهداتی وجود داشت .با این وجود
مقایسه بین نمودارها نیز نشان میدهد ،در مکشهای زیاد نیز
عملکرد روش  Cascade-NNنسبت به دو مدل دیگر نسبتا بهتر
بوده است .در خاکهای سبک و نیمه سبک ،تغییرات رطوبت در
مکشهای باالتر از  1000سانتیمتر به طور قابل مالحظهای
کاهش مییابد و مقدار رطوبت حجمی در یک گرادیان کند کاهش
مییابد .به نظر میرسد با کند شدن شیب کاهشی رطوبت خاک،
عملکرد مدلهای هوشمند نیز تحت تاثیر قرار گرفته و دقت
پیشبینیها نسبت به مکشهای پایین کمتر میگردد.

مقادیر میانگین شاخصهای آماری در مرحله آزمون استفاده شد.
میانگین مقادیر ضریب تعیین سه مدل برای سناریوهای اول ،دوم
و سوم به ترتیب  0/92 ،0/8۵و  0/94تعیین شد .مالحظه می-
گردد با اضافه شدن پارامتر تخلخل در سناریو دوم ،مقدار
همبستگی بین مقادیر رطوبت خاک پیشبینی شده و مشاهداتی،
افزایش حدود  0/0۷و در سناریوی سوم نیز با اضافه شدن پارامتر
رطوبت نقطه ظرفیت زراعی ،مقدار همبستگی بهبود نسبی حدود
 0/02یافته است .میانگین مقادیر  RMSEسه مدل برای
سناریوهای اول ،دوم و سوم به ترتیب  4/4۵ ،۵/8۶و  3/4۵درصد
تعیین شد .اضافه شدن تخلخل به دادههای ورودی در سناریوی
دوم منجر به کاهش شاخص خطای  RMSEبه میزان  1/4درصد
شده است .با اضافه شدن رطوبت نقطه ظرفیت زراعی به دادههای
ورودی در سناریوی سوم ،مقدار  RMSEنسبت به سناریوی اول
و دوم به ترتیب  2/41و  1/0درصد کاهش یافته است .از مقایسه
اختالف شاخصهای  R2و  RMSEدر سه سناریوی داده ورودی
میتوان بیان داشت که سناریوی سوم نسبت به دو سناریوی دیگر
در تمامی مدلها منجر به افزایش دقت پیشبینیها شده است.
نتایج بدست آمده با یافتههای ( )Schaap et al., 1998همخوانی
دارد .دقت پیشبینی مدلها در مکشهای پایین بیشتر از مکش-
های باال تحت تاثیر سناریوهای داده ورودی قرار داشت به طوری
که در مکشهای کمتر از  300سانتیمتر ،مقدار خطای پیشبینی
مدلها در سناریوی سوم نسبت به سناریوهای اول و دوم به طور
متوسط به ترتیب  3/14و  1/23درصد کاهش یافت .نتایج نشان
داد ،مدلهای مورد استفاده در سناریوهای مختلف ،قدرت تعمیم-
پذیری خوبی دارند .آزمون  tبه منظور مقایسه میانگین سناریوهای
مختلف در مدل برتر  CascadeNNانجام پذیرفت .نتایج آزمون
نشان داد سناریوی سوم نسبت به سناریوهای اول و دوم به طور
معنیداری موجب کاهش خطا و نزدیک شدن میانگین آن به
میانگین دادههای هدف بوده است .همچنین سناریوی دوم نسبت

توابع خروجی برنامهريزی بيان ژن

معادالت ریاضی مستخرج از اجرای مدل برنامهریزی بیان ژن برای
هر کدام از سناریوها (بهترین ساختار) در جدول ( )۶ارائه شده
است .اگرچه نتایج نشان داد در بین سه مدل ارزیابی شده به
منظور برآورد منحنی مشخصه آب خاک ،مدل برنامهریزی بیان
ژن کمترین دقت را دارا میباشد ،با این وجود اختالف بین مدلها
در برخی سناریوها از جمله سناریوی اول و سوم زیاد نبود .از سوی
دیگر با توجه به اینکه مدل برنامهریزی بیان ژن یک رابطه ریاضی
بین ورودیها و خروجی برقرار مینماید ،میتواند از نظر کاربردی
بیشتر از سایر مدلهای هوشمند مورد توجه قرار گیرد.

جدول  -6توابع رياضی مستخرج از مدل برنامهريزی بيان ژن برای سناريوهای مختلف
بهترین معادله

سناریو
1
1 3

1
2

1

)× ([−1.33 − (𝑠𝑖𝑙𝑡 − 2.85 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑢𝑐)3 ] − 𝑐𝑙𝑎𝑦 3

اول

𝑏𝜌

) 𝑐𝑢𝑠 𝑔𝑜𝑙
(
)
× (log 𝑠𝑢𝑐)2 ) 3.299

1

× 𝜃 = −3.138 [(1.38 − 𝜌𝑏) + 1.038 𝜌𝑏9 ] × (48.1
(2.15

3
2
)𝑐𝑢𝑠 (𝑠𝑖𝑙𝑡−log
𝑦𝑎𝑙𝑐 −11.08 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑢𝑐 + 𝑊0 −
=𝜃
× [1.55 −2.476 + (1.57 log 𝑠𝑢𝑐 − 5.32)] × 𝑐𝑙𝑎𝑦 +
1.54

𝑡𝑙𝑖𝑠

دوم
] )

−0.53
)𝑐𝑢𝑠 ) − 𝑠𝑖𝑙𝑡) (0.42 − log
𝑏𝜌

((
(

[
3

سوم

𝑐𝑢𝑠 𝑔𝑜𝑙√) (2.14𝑊0
𝐶𝐹
𝑊0
𝑊0
(( ) − (𝐹𝐶 −
) − 𝐹𝐶)) × ( 2
(×)
)𝐶𝐹√ +
)(𝑊0 × 𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑢𝑐 2 ) + (𝐹𝐶 2 × 3.13
0.44
4.73
𝑐𝑢𝑠 𝑔𝑜𝑙 𝐹𝐶 +

√( = 𝜃

در روابط باال : 𝜽 ،درصد رطوبت حجمی  : 𝝆𝒃 ،جرم مخصوص ظاهری : 𝒔𝒖𝒄 ،مکش : 𝒔𝒊𝒍𝒕 ،درصد سيلت : 𝒄𝒍𝒂𝒚 ،درصد رس : 𝑾𝟎 ،تخلخل و 𝑪𝑭  :رطوبت در نقطه
ظرفيت زراعی میباشد.
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نتيجهگيری
در این تحقیق با استفاده از برخی اطالعات فیزیکی سهل الوصول
خاک اقدام به ارزیابی و مقایسه عملکرد سه مدل هوشمند در
پیشبینی منحنی مشخصه آب خاک شد .مدلهای مورد استفاده
در این مطالعه ،مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ،شبکه
عصبی آبشاری و برنامهریزی بیان ژن بود که پس از تعیین ساختار
بهینه در هر یک از آنها ،مقادیر رطوبت خاک پیشبینی شده در
مکشهای مختلف با مقادیر مشاهداتی مورد مقایسه قرار گرفت.
براساس مقادیر آمارههای ارزیابی در هر دو فاز آموزش و آزمون،
روشهای شبکه عصبی دارای دقت بیشتری در برآورد منحنی
مشخصه رطوبتی خاک در مقایسه با مدل برنامهریزی بیان ژن
بود .بین دو مدل شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ()MLP-NN

و شبکه عصبی آبشاری ( ،)Cascade-NNشبکه عصبی آبشاری
عملکرد نسبتا بهتری نسبت به شبکه عصبی پرسپترون چند الیه
از خود نشان داد .مقایسه بین نتایج سناریوهای مختلف نشان داد،
استفاده از اطالعات بافت ،جرم مخصوص ظاهری ،تخلخل و
رطوبت نقطه ظرفیت زراعی خاک به عنوان دادههای ورودی مدل-
ها منجر به بیشترین دقت میگردد .با این وجود نتایج سناریوی
دوم نیز که در آن پارامتر رطوبت ظرفیت زراعی در دادههای
ورودی قرار نداشت ،قابل قبول ارزیابی شد .در نهایت میتوان مدل
شبکه عصبی  Cascade-NNرا با سناریوی سوم به عنوان بهترین
روش و با سناریوی دوم به عنوان روش مقرون به صرفهتر معرفی
نمود.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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