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چکیده
بررسی ویژگیهای هیدرولیکی خاک همچون نقطه پژمردگی و ظرفیت زراعی برای مطالعه و مدلسازی حرکت آب و امالح در
خاک بسیار مهم میباشد .به طوریکه به دلیل تغییرات زمانی و مکانی این ویژگیها ،مطالعات اخیر محققین منجالر باله توسالعه
روشهای غیرمستقیم در تخمین این قبیل خصوصیات خاک گردیده است .در همین راستا در این مطالعه برای برآورد ظرفیالت
زراعی و نقطه پژمردگی دائم اقدام به نمونهبرداری خاک از  51پروفیل (به تعداد  36نموناله از منطقاله فدالند ،گردیالد .فراوانالی
نسبی ذرات به روش هیدرومتری ،جرم مخصالو ظالاهری باله روش حجمالی دسالت نخالورده ،درصالد رطوبالت اشالبا بوسالی ه
وزنسنجی و پارامترهای ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی با استفاده از دستگاه فداری انالدازهگیالری شالد .سالبا بالا اسالتفاده از
روش های شبکه عصبی مصنوعی ،رگرسیون چند متغیره و چند تالاب انتقالالی تجربالی و پارامترهالای ورودی درصالد ر ،،شالن،
سی ت ،وزن مخصو ظاهری و رطوبت اشبا اقدام به تخمین نقطه پژمردگی و ظرفیالت زراعالی گردیالد .نتالایا ندالان داد کاله
شبکه عصبی بهترین عم کرد و بعد از آن ،مدل رگرسیون چند متغیره عم کرد بهتری نسبت به بقیه تواب انتقالی داشتهانالد .در
بین تواب انتقالی نیز تواب انتقالی کحسی عم کرد بهتری نسبت به تواب انتقالی نقطهای و پارامتری داشتهاند .در کل نتایا ایالن
تحقیق ندان دهنده اهمیت فرآیند آموزش در تعیین پارامترهای مدل با استفاده از دادههای یک منطقه میباشد.
واژههای کلیدی :توابع انتقالی ،رگرسیون چند متغیره ،شبکه عصبی مصنوعی ،ظرفیت زراعی ،نقطه پژمردگی.
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مقدمه
بیان کمی رطوبت و هدایت آبی خاک بالرای مطالعاله و
مالالدلسالالازی حرکالالت آب و امالالح در خالالاک بسالالیار مهالالم
مالالیباشالالد .از ایالالن رو پژوهدالالگران طالالی سالالالیان متمالالادی
تحشهای زیادی به منظور یافتن شیوههالای سالاده و ارزان
جهت شناسایی روابطی منطقی و عم ی بین رطوبت خالاک
و پتانسیل ماتریک انجالام دادهانالد )بالل و ونکالولن ،5661
قربالالانی دشالالتکی  4004ایالالن مسالاله ه هنگالالامی کالاله نقالالا
رطوبتی مهم مانند نقطه پژمردگی یا ظرفیت زراعی مطر
است ،از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد (کاوازا و پالاترونو
 . 4003بنالالابراین ،بالالا توجالاله بالاله اهمیالالت ویژگالالیهالالای
هیدرولیکی همچون نقطاله پژمردگالی و ظرفیالت زراعالی و
نقالالآ آنهالالا در حالالل مسالالائل مالالدیریتی آب و خالالاک،
انالالدازهگیالالری و تعیالالین آنهالالا اجتنالالابناپالالریر مالالیباشالالد.
اندازهگیری مستقیم این ویژگیها به دلیل هزینههای زیاد،
وقتگیر بالودن و نیالاز باله تجهیالزات آزمایدالگاهی ،بسالیار
دشالالوار اسالالت (وسالالتن و همکالالاران  . 4005بالالا توجالاله بالاله
مدالکحت موجالالود در انالدازهگیالالری مسالتقیم ویژگالالیهالالای
هیدرولیکی ،روشهای غیرمستقیم در سالهای اخیر مورد
توجه قرار گرفتهانالد .تخمالین پارامترهالای هیالدرولیکی بالا
استفاده از اطحعات موجود خاک کاله باله وسالی ه معالاد ت
رگرسیونی صورت میگیالرد ،توابال انتقالالی خالاک نامیالده
میشود (بوما  . 5696اخیرا تحشهالایی جهالت بکالارگیری
روشها و فنون جدید در مدلبندی چنین تالوابعی صالورت
گرفتالاله اسالالت کالاله مالالیتالالوان بالالرای نمونالاله بالاله اسالالتفاده از
شبکههای عصبی اشاره نمالود (میناسالنی  5666و . 4004
یکی از مزایای شبکههای عصالبی مصالنوعی در مقایساله بالا
دیگر تواب انتقالی این است که برای گسالترش ایالن توابال
نیازی به مدل اولیه بالرای بیالان ویژگالیهالای هیالدرولیکی
وجود ندارد (اسالک و همکالاران . 5669در ایالن خصالو
پژوهدگران متعددی توابعی برای برآورد ظرفیت زراعالی و
پژمردگی دائم از روی ویژگالیهالای زودیافالت خالاک ارائاله
نمودهانالد .اسالچاو و همکالاران ( 5669ندالان دادنالد کاله
شبکههای عصبی میتواند پیآبینیهایی با خطاهای کمتر
نسبت به روشهای متداول رگرسیونی ارائه دهد .تاماری و
همکاران ( 5663ندان دادند که اگر ناپایداری دادهها بالا
باشد شبکه عصبی از مالدلهالای رگرسالیونی خطالی بهتالر
نخواهد بود ,اما زمانی که دادههایی با دقت بالا بکالار بالرده

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال سوم  شماره دهم  زمستان 9319

شوند شالبکه عصالبی کالارایی بالا تری را ندالان مالیدهالد.
پاچیسکی و همکاران ( 5663شبکههای عصبی مصالنوعی
را جهت تخمین منحنی رطوبتی از خصوصالیات زود یافالت
خاک بکار بردند ،آنها ندان دادند که شالبکههالای عصالبی
میزان آب را در پتانسیلهای ماتریک انتخاب شده بهتالر از
رگرسیون تخمالین زده اسالت .اسالچاو و لالیا ( 5669بالا
استفاده از شبکه عصالبی مصالنوعی تالوابعی بالرای تخمالین
پارامترهالای معالالاد ت وان گنخالالتن ،وان گنخالالتن_مع الالم و
گاردنر ایجاد کردند ،نتایا این محققین ندالان داد کاله هالر
چه تعداد دادههالای ورودی مالورد اسالتفاده در ایالن توابال
بیدتر باشد ،صحت تواب افزایآ خواهد یافت .پاراسومان و
همکاران ( 4003بیان داشتند که شبکه عصبی مصالنوعی
کارائی بهتری نسبت باله شالبکه عصالبی رزتالا 5در تخمالین
خصوصیات هیدرولیکی خاک داشته است کاله ایالن ندالان
دهنده اهمیت فرایند آموزش در شبکه عصالبی مالیباشالد.
گیوی و همکاران ( 4002سیزده تالاب انتقالالی نقطالهای و
پالالارامتری را بالالرای پالالیآبینالالی ظرفیالالت زراعالالی و نقطالاله
پژمردگی دائم استفاده کردند .نتایا این محققین ندان داد
که تواب انتقالالی کاله از خالاکهالای مدالابه اشالتقاق پیالدا
کردهاند ،دارای کمترین خطا میباشند .مردون و همکالاران
( 4003در پژوهدالالی در کدالالور ترکیالاله بالالرای پالالیآبینالالی
خصوصیات هیدرولیکی خاک از توابال انتقالالی نقطالهای و
پارامتری بوسی ه شبکه عصبی و رگرسیون خطی پرداختند
و نتالالایا ندالالان داد کالاله تفالالاوت معنالالیداری بالالین دو روش
مرکور وجود نداشته است .بورگسالون و همکالاران (4001
بالالرای تخمالالین پارامترهالالای معادلالاله وان گنخالالتن از تواب ال
نقطهای و پارامتری بوسی ه شبکه عصبی مصنوعی استفاده
کردند ،نتایا این محققین ندان داد که بالا افالزایآ میالزان
ر ،در خاکها میزان ریده میانگین مربعات خطا 4افزایآ
افزایآ پیدا میکند .با این وجود گیالوی و پراشالر (5692
طی تحقیقی در چهارمحالال و بختیالاری ندالان دادنالد کاله
بالالرای تخمالالین آب قابالالل اسالالتفاده ،روشهالالای رگرسالالیونی
تطبیق شونده از برتری نسبی نسبت باله روش شالبکههالای
عصبی مصنوعی برخوردار هستند .با توجاله باله توحالیحات
داده شالالده ،هالالد از ایالالن تحقیالالق مقایسالاله توابالال انتقالالالی
مخت ف و بررسالی کالارایی شالبکه عصالبی مصالنوعی بالرای

Rosetta
Root Mean Square Error
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تخمالالین پارامترهالالای ظرفیالالت زراعالالی و نقطالاله پژمردگالالی
میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در حالوزه فدالند در جنالوب شالهر
هدتگرد و بین عرضهای جغرافیالایی  61oو  15تالا  61oو
 19شمالی و طولهای جغرافیایی  10oو  64تالا  10oو 25
شرقی قرار دارد .ایالن منطقاله وسالعتی در حالدود 50000
هکتار را به خالود اختصالا داده اسالت .ب نالدترین ارتفالا
منطقه از سطح دریا حدود  5610متالر و گالودترین نقطاله
ارتفاعی در حدود  5531متر است .رژیم رطوبتی و حرارتی
منطقه به ترتیب زریک 5و ترمیک 4میباشد.
تجزیههای فیزیکی و شیمیایی خاک:
تعداد  36نمونه خاک جمال آوری شالده از  51پروفیالل
(عمالالقهالالای  30-60 ،60-30 ،0-60سالالانتیمتر  ،بعالالد از
انتقال به آزمایدگاه و هوا خدک شدن ،به خوبی کوبیالده و
نرم شدند و از الک  4می یمتر رد شده و آزمایآهای زیالر
انجام شد.
درصد رطوبت اشبا باله روش وزنالی ،درصالد آهالک از
طریق حجمسنجی ،درصد کربن آلی باله روش تیتراسالیون
با سولفات فروآمونیام ،بافت خاک باله وسالی ه هیالدرومتر و
جرم مخصو ظاهری با روش پارافین انالدازهگیالری شالد.
اندازهگیری رطوبت  F.Cو  P.W.Pبه این شیوه انجام شالد
کاله خالالاک هالالوا خدالک کالالوچکتر از دو می الالیمتالالر را روی
ح قههای پحستیکی صفحه فداری قالرار داده و صالفحه را
یک روز قبل از آزمایآ با آب اشبا نمالوده و بعالد از قالرار
دادن نمونهها بر روی صفحه ،آب ریخته تا نمونهها از زیالر
اشبا گردند و مدتی صبر کرده تا نمونهها به حالت اشالبا
برسند و سبا به مدت یک شالبانه روز باله حالالت اشالبا
باقی مانده ،آنگاه نمونههای اشبا شده را تحالت فدالارهای
 0/66بار برای اندازهگیری  F.Cو  51بار برای اندازهگیالری
 P.W.Pقالالرار داده و پالالا از قطالال شالالدن آب خروجالالی،
نمونهها راتوزین کالرده و بعالد از خدالک کالردن ،501 oC
درصد رطوبت خاک اندازهگیری شدند.
Xeric
Thermic

1
2

توابع انتقالی
در این تحقیق انوا تواب انتقالالی کحسالی اکارسالل و
پالالاریآ ( ، 5699رالالالز و براکنیسالالک ( ،] 5694نقطالالهای
ارائول ( ، 5696قربانی و همایی ( ، 4004بل و همکالاران
( ، 5661ساکسالالالون ( ] 5693و پالالالارامتری اوریکالالالین
( ، 5696قربانی و همالایی ( ، 4004میرخالانی و همکالاران
( ] 4006مورد ارزیالابی قالرار گرفتنالد ا،59 ،51 ،9 ،1 ،4
 45 ،40 ،56و  .]43همچنین از شالبکه عصالبی رزتالا نیالز
بالالرای بدسالالت آوردن پارامترهالالای معادلالاله وان گنخالالتن
( 5690استفاده گردید.
کارسل و پاریآ ( 5699و رالز و براکنیسک (: 5694
این تواب ارائه شده توسط محققین مالرکور جهالت بالرآورد
پارامترهای منحنی رطوبتی ارائه شده است .از آنجایی کاله
برای نمونههالای مخت الف خالاک کاله فقالط در خصوصالیت
کح ،بالافتی مدالابهی هسالتند معالاد ت یکسالان بدسالت
میآید.
شبکه عصبی رزتا :این نرمافالزار توسالط شالاو (5669
طراحی شده است .رزتالا ویژگالیهالای هیالدرولیکی بخالآ
غیراشبا را از اطحعالات خالاکهالا از جم اله بافالت و جالرم
مخصو ظاهری تخمین میزند .سایر تواب تجربی به کار
برده شده به طور خحصه در جدول( 5آورده شده است.
برای تعیین تواب انتقالی از روش رگرسیون چندگانه و
شبکه عصبی استفاده شد .در رگرسالیون چندگاناله خطالی
اگر بین متغیرهای مستقل وابستگی خطی قالوی مدالاهده
شود ،همراستائی چندگانه به وجود میآید .از آنجالائی کاله
فراوانالالی نسالالبی ذرات شالالامل ر ،،شالالن و سالالی ت بالاله هالالم
وابستگی داشتند ،برای ج وگیری از همراستائی در تواب به
دست آمده ،در ایجاد تاب انتقالی به جای یکالی از آنهالا از
نسبت ر ،به سی ت استفاده شده است.
قابل ذکر میباشد کاله توابال پالارامتری باله کارگرفتاله
شده ،پارامترهای معادلاله وان گنخالتن ( 5690را بالرآورد
میکنند .این معادله به صورت زیر می باشد.
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در اینجا  nو  mو αپارامترهالای معادلاله هسالتند کاله
شکل منحنالی رطالوبتی را از خالود متالایر مالیسالازندs .

رطوبت اشبا  h ،پتانسالیل ماتریالک و  rرطوبالت بالاقی

21
مانده و   مقدار رطوبالت خالاک در پتانسالیل ماتریالک h
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است.

جدول( :)9مدلهای مورد استفاده و پارامترهای مربوطه
Model

Equations

Rawls

Ø330= 0.2676 – 0.0025 Sand +0 .0036Clay+0.0269 OM
Ø15000= 0.026 – 0.005 Clay + 0.0158 OM

)Ghorbani &Homaei(1
Bell et al.

Vereeken et al.

Ø330= 11.35 – 0.287 Sand + 15.09Bd
Ø15000= 6.627 – 0.315Clay
PWP=9.03 + 1.37 OM – 0.0397pH- 0.0242 OMClay+0.0955 ClaypH
Øs= 0.81 – 0.283 Bd + 0.009Clay
Ør= 0.015 – 0.005 Clay + 0.0014OC
Log(a)=-20.486 + 0.025 Sand – 0.351C – 2.017 Bd - 0.023Clay
Log(n)=- 0.053 – 0.009 Sand – 0.03Clay + 0.00015 (Sa)2
Øs=- 22.1 – 0/286 Sand + 35.009Bd+35.25OC
Ør= 0.202 – 0.00187 Clay – 0.15OC
a=- 20.486 + 0.025 Sand – 0.351C- 2.017 Bd- 0.023Clay
n=-1.01 – 0.0032 Clay – 0.149Bd – 0.34 OC
Ø330= 17.645 –45.918 dg + 7.794Bd
Ø15000= 12.647 – 41.849 dg+2.944 σg

Mirkhani et al.

)Ghorbani & Homaei(2

بعد از بدست آوردن پارامترهای معادله وان گنختن بالا
استفاده از نرمافزار رتا 9بالرای هالر نموناله خالاک مقالادیر
ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی بدست آمد.

نرون به روش سعی و خطا تعیین گردید .به ع ت کالارایی،
سادگی و سرعت با  ،در این تحقیق از الگالوریتم آموزشالی
لونبرگ-مارکوارت استفاده شالد .نالرمافالزار مالورد اسالتفاده
 MATLAB 7.1میباشد.

شبکههای عصبی مصنوعی

پیآ پردازش :در صورتی که دادهها به صالورت خالام وارد

در این مطالعه از شالبکه عصالبی پرسالبترون بالا یالک یاله
مخفی که دارای تاب فعالسازی سیگموئید در یه مخفی
و تاب فعالسازی خطی در یه خروجی بالوده باله منظالور
تخمین بعد فرکتالی سطحی استفاده گردیالد .پارامترهالای
ورودی برای آموزش شبکه پرسبترون یک یه عبارتنالد از
پارامترهای ورودی درصد ر ،،شن ،سی ت ،وزن مخصو
ظاهری و رطوبت اشبا که بالرای آمالوزش شالبکه از %90
دادههای موجود که بصورت تصادفی انتخاب شده اسالتفاده
شد .دادههای به کار رفته در دو مرح ه آموزش و تست باله
طور خحصه در جدول ( 4و  6آورده شالدهانالد .در مرح اله
آموزش شبکه عصبی مصنوعی تعداد نرونهای یه مخفی
از  5تا  50نرون متغیر در نظر گرفته شد و بهترین تعالداد

شبکه شوند به ع ت تغیییرات زیاد دادهها تاییر متفاوتی بر
روی شبکه گراشته بطوری که برخی از نرونهالای خی الی
زود به حد آتآ رسیده در حالی که برخی دیگر از نرونها
حتی به آستانه فعالیت نیز نرسیدهانالد .لالرا در ابتالدا زم
است که دادهها معیارسازی شوند ،یعنی بالین یالک دامناله
عددی که معمو (0و 5میباشد ،قرار گیرند.
اگر تاب سیگموئید را در نظر بگیالریم شالیب ایالن تالاب در
محدوده  0تا  5زیاد بوده ،و به تدریا که باله صالفر و یالک
نزدیک میشود شیب آن کالاهآ پیالدا مالیکنالد .در ایالن
ارتبا بخاطر اینکه مقالادیر آسالتانه  0و  5را در دادههالای
ورودی بالاله شالالبکه نداشالالته باشالالیم دادههالالا بالالا اسالالتفاده از
رابطه( 5که باعث میشالود دادههالا بالین 0/5و  0/6قالرار
گیرند معیارسازی شدهاند.

1 RETC
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X i  X min
 X=0/1
X max  X min

y=0/8

در ایالالن رابطالاله  X minکالالوچکترین داده و X max
بزرگتالرین داده از سالری دادههالای ورودی مالیباشالد .بالا
استفاده از این رابطه دادههای ورودی بین  0/5و  0/6قالرار
میگیرند.
ارزیابی مدلها
در این تحقیق برای تعالین بهتالرین سالاختار مالدل و
مقایسالاله عم کالالرد مالالدلهالالای مخت الالف در هالالر مرح الاله از
معیارهای حریب همبستگی ( ، Rریده میالانگین مربعالات
( RMSEو ( AARE5متوسالالط نسالالبی خطالالای مط الالق
(روابط 4و 6استفاده گردید.

()2

1 n
( Z S  Z O )2

n k 1

RMSE 

()3

1 n Z S  ZO
 ( Z ) ×100
n k 1
O

AARE 

در این روابط  Z Sمقادیر شبیهسازی شدهZ O ،
مقادیر مداهداتی و  nتعداد دادهها میباشند .مدلی از
صحت قابل قبول در برآوردها برخوردار است که ،RMSE
 AAREکمتر و  Rبیدتری داشته باشد.
عحوه بر معیارهای آمالاری فالوقالالرکر بالرای بررسالی
کارایی مدلهای مخت الف از پالارامتر آکایالک نیالز اسالتفاده
گردید (رابطه . 2با استفاده از ایالن پالارامتر مالا مالیتالوانیم
مالالدل مناسالالبتتالالر 4را انتخالالاب کنالالیم .در واقالال مالالدلی
مناسبتتر است که در شرایط یکسان با تعداد پارامترهالای
کمتر ،عم کرد بهتری داشته باشد.

()4

در این تحقیق در ابتدا دادههای آمالوزش و آزمالون باله
گونهای تعیین گردیدند که از نظر برخی معیارهای آمالاری
از قبیل میالانگین و انحالرا معیالار تالا حالد ممکالن شالبیه
یکالالدیگر باشالالند کالاله در جالالداول (4و 6معیارهالالای آمالالاری
مربو به دادههای آموزش و آزمون آورده شدهاند.
پا از تعیالین مجموعاله دادههالای آمالوزش و آزمالون
دادههای ورودی به شبکه معیارسازی شد .در مرح اله بعالد
مدل مخت ف شبکه عصبی با یک یاله مخفالی کاله تعالداد
نرونهای آن بین  4تا  50نرون میباشد ،ساخته و ساختار
بهینه شبکه به روش سعی و خطا با استفاده از معیارهالای
حریب همبستگی RMSE ،و  AAREتعیین گردید .بالرای
پیآبینی درصالد رطوبالت در ظرفیالت زراعالی و در نقطاله
پژمردگی پارامترهای ورودی شبکه درصد ر ،به سالی ت،
شن ،رطوبت اشبا و همچنالین جالرم مخصالو ظالاهری
میباشند .با توجه به شکلهای ( 5و ( 4مححظه میشود
که حداقل مقدار  AAREدر دو پالارامتر ظرفیالت زراعالی و
در نقطالاله پژمردگالالی بالاله ترتیالالب  3/4و  56/05مربالالو بالاله
شبکه با دو نرون در یه مخفی میباشد .در هر دو پارامتر
با افزایآ تعداد نرونها عم کرد مدلها بالدتر شالده اسالت.
مقادیر  Rو  RMSEبرای شبکه با دو نالرون کاله کالمتالرین
مقدار  AAREداشته برای  F.Cبه ترتیب 5/902 ،0/654
و برای پارامتر  P.W.Pبه ترتیالب  0/933و  4/521بدسالت
آمد.
برای رگرسیون چند متغیره در هر یک از پارامترهالای
مورد مطالعه بالا اسالتفاده از نالرم افالزار مینالی تالب رابطاله
رگرسالالیونی مربوطالاله را بالالا اسالالتفاده از داده هالالای آمالالوزش
تعیین کالرده کاله بالرای دو خصوصالیت  F.Cو  P.W.Pباله
ترتیب به صورت روابط ( 1و  3می باشد.
)F.C= 10/3 - 0/0717Sand - (0/076Clay/Silt
– 9/52Bd + 0/351SP
)(5

 ESS 
AIC  nLn
  2p
 n 

که در این رابطه  nتعداد مداهدات ESS ،مجمو مربعات
خطا p ،تعداد پارامترهای مورد نیاز مدل

Average Absolute Relative Error
Parsimony

نتایج

1
2

)(6

P.W.P = 9/7 9 + 0/0023Sand +
(0/228Clay/Silt) – 9/52Bd + 0/351SP
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11.07
16.5
26.56
5.06
2.31

36.21
47.8
55.64
8.69
0.75

1.27
1.37
1.46
0.06
0.07

23.44
34.43
44.44
7.27
-0.29

21.28
35.1
45
6.79
-0.5

12.56
29.31
47.56
9.75
0.07

Min
Mean
Max
Std
Skewness

در مرح ه بعد برای دادههای آزمون با استفاده از تواب
انتقالی نقطهای ،پارامتری و کحسی اقدام به برآورد مقادیر
 F.Cو  P.W.Pگردیالالد .کالاله نتالالایا آن بالاله همالالراه نتالالایا

Test Data

PWP
7.78
15.74
29.55
5.79
2.07

SP
22.14
41.31
66.33
8.1
-0.42

BD
1.23
1.41
1.55
0.08
-0.05

Clay
8.44
31.62
55.44
10.65
-0.09

Silt
1.28
28.41
49.28
12.23
-0.37

Sand
12.56
39.71
84.28
18.5
0.89

Statistics Parameters
Min
Mean
Max
Std
Skewness

Training
Data

جدول( :)2پارامترهای آماری داده های استفاده شده در شبکه عصبی برای نقطه پژمردگی

مدلهای شبکه عصبی رگرسیونی در جالدول (2و 1آورده
شده است.

11.09
19.89
31.33
4.2
-0.65

29
40.9
54
6.89
0.27

1.27
1.43
1.59
0.07
0.78

23.44
33.67
45.44
6.3
0.03

12
32.87
47
12.74
-0.78

15.56
33.46
59.56
14.56
0.63

Min
Mean
Max
Std
Skewness

داشته و از نظر دو معیار  AICو ( RMSEبه ترتیب 24/16
و  6/33شبکه عصبی رزتا عم کرد بهتری داشته است .در
مقایسه با تواب انتقالی ساخته شده توسط دیگالر محققالین
برای برآرود  F.Cبهترین عم کرد مربو به شبکه عصالبی و
بعد از آن مدل رگرسیون میباشد و تاب انتقالالی وریکالن
بدترین عم کرد را به خود اخصا داده است .اگالر چاله در
این تاب مقدار حریب همبستگی با مالی باشالد ،امالا ایالن
مدل مقالادیر  F.Cرا یالک سالطح بالا تر نسالبت باله مقالدار
مداهداتی آن پیآبینی کرده است .در برآورد  P.W.Pتاب
انتقالی کحسی رالز و براکنیسک ( 5694بهترین عم کالرد

AARE

با توجه به جدول( 2مححظه میشالود ،در بالین توابال
انتقالی استفاده شالده بالرای بالرآورد  F.Cبهتالرین عم کالرد
مربو به تاب انتقالی کحسی کارسل و پالاریآ ( 5699و
برای برآورد  P.W.Pتاب کحسی رالز و براکنیسک (5694
و بدست آمده اسالت .مقالادیر  AIC ،RMSE ،Rو AARE
برای تاب انتقالی کحسی کارسل و پالاریآ (،0/32 5699
 26/41 ،2/56و  53/04و بالالالرای تالالالاب کحسالالالی رالالالالز و
براکنیسالالک ( 15/41 ،1/3 ،0/19 5694و  66/31بدسالالت
آمده است .در برآورد  F.Cاز لحاظ دو معیالار  AAREو R
تاب کحسالی کارسالل و پالاریآ ( 5699عم کالرد بهتالری

Test Data

PWP
10.49
21.07
35.13
4.15
-0.54

SP
22.14
43.12
66.33
6.96
-0.18

BD
1.23
1.39
1.55
0.07
-0.07

Clay
8.44
31.8
55.44
10.84
-0.12

Silt
1.28
28.99
49.28
11.28
-0.59

Sand
12.56
38.63
84.28
18.19
1.06

Statistics Parameters
Min
Mean
Max
Std
Skewness

Training
Data

جدول( :)3پارامترهای آماری دادههای استفاده شده در شبکه عصبی برای نقطه f.c
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در اشالالکال ( 6و ( 2نمالالودار پالالراکنآ بالالرای رطوبالالت
خاک اندازهگیری شده و شبیهسالازی شالده بالا اسالتفاده از
شالبکه عصالبی در دادههالای آزمالون بالرای  F.Cو P.W.P
آورده شده است .با توجه به این اشکال مداهده مالیشالود
در هر دو مدل برازش داده شالده دارای  R4بالا بالوده کاله
حاکی از عم کرد خوب این شبکه عصبی در تخمالین ایالن
دو پارامتر میباشد.

را به خالود اختصالا داده اسالت و بعالد از آن ،مالدل رزتالا
عم کرد بهتری نسبت به سایر تواب انتقالالی داشالته اسالت.
مقادیر  AIC ،RMSE ،Rو  AAREبرای تاب کحسی رالز و
براکنیسالالالک ( 5694بالالاله ترتیالالالب  15/41 ،1/3 ،0/19و
 66/31و برای مالدل رزتالا باله ترتیالب  16/24 ،3/4 ،0/3و
 34/95بدست آمده است .در کل در این قسمت نیز شبکه
عصبی و رگرسیون بهترین عم کرد را باله خالود اختصالا
دادهاند و بدترین عم کالرد نیالز مربالو باله مالدل وریکالن
میباشد.
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30.000

70.000
60.000
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40.000
15.000

30.000
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20.000
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شکل( :)9مقادیر  AAREبرای تعداد نرون متفاوت

9

8

6

7

شکل( :)2مقادیر  AAREبرای تعداد نرون متفاوت

در پیشبینی پارامتر F.C

در پیشبینی پارامتر P.W.P

y = 0.6916x + 6.5067
R2 = 0.8319

30.000
25.000

مقادیر مشاهداتی
Predicted
F.C

20.000
15.000
10.000
5.000

30.000

5

4

3

25.000

20.000

2

1

15.000

10.000

5.000

مقادیر پیش بینی شده

Measured F.C
شکل( :)3دیاگرام پراکنش برای مقادیر
مشاهداتی و شبیهسازی شده در F.C

0.000
0.000
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 عملکرد مدلهای مختلف در برآورد پارام:)4(جدول
Model
Rawls
Carsel &
& Brakensiek
Parrish
Rawls
Ghorbani & Homaei (2)
Saxon
Mirkhani et al.
Vereeken et al.
Ghorbani & Homaei(1)
Rosetta
Regression
Artificial Neural
Network

AIC

RMSE

R

AARE

49.31
43.25
75.99
46.1
71.42
78.69
87.67
70.02

5.29
4.19
14.76
4.33
13.37
14.04
21.43
11.73

0.6**
0.64
0.53*
0.43
0.48
0.13
0.74**
0.29

26.06
17.02
76.9
18.72
69.57
72.96
115.84
56.04

42.53
32.37

3.77
2.36

0.43
0.90**

19.05
9.49

25.34

1.8

0.91**

6.2

p.w.p  عملکرد مدلهای مختلف در برآورد پارامتر:)1( جدول

Model
Carsel &Parrish
Rawls & Brakensiek
Rawls
Ghorbani & Homaei (2)
Bell et al.
Saxon
Ghorbani & Homaei(1)
Mirkhani et al.
Vereeken et al.
Rosetta
Regression
Artificial Neural Network

20.000
18.000

AIC

RMSE

R

AARE

58.59
51.25
64.41
48.59
57.97

7.56
5.7
10.21
6
7.38

0.41
0.58*
-0.63
0.65*
0.65*

47.96
39.75
78.2
51.2
56.16

60.63

8.83

0.55*

72.07

55.56
60.22
83.99

6.23
6.9
18.59

0.62*
0.54*
0.33

42.41
58.92
166.16

59.42

7.2

0.7**

62.81

39.25
29.78

3.08
2.14

0.49
0.88**

16.73
13.01

y = 0.4346x + 6.4276
R2 = 0.7704

14.000

P.W.P

Predicted
مقادیر
مشاهداتی

16.000

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0.000
0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

پیش بینی شدهP.W.P
مقادیر
Measured

P.W.P  دیاگرام پراکنش برای مقادیر مشاهداتی و شبیهسازی شده در:)4(شکل
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نتیجهگیری
در این تحقیق با استفاده از تواب انتقالی اکحسی
کارسل و پاریآ ( ، 5699رالز و براکنیسک (،] 5694
نقطهای ارائول ( ، 5696قربانی و همایی ( ، 4004بل و
همکاران ( ، 5661ساکسون ( ] 5693و پارامتری اوریکین
( ، 5696قربانی و همایی ( ، 4004میرخانی و همکاران
( ،] 4006شبکه عصبی رزتا و همچنین روشهای شبکه
عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون چند متغیره اقدام به
برآورد پارامترهای  F.Cو  P.W.Pبا استفاده از پارامترهای
مع وم خاک گردیده شد .در کل شبکه عصبی بهتر از
مدلهای رگرسیون پایه عمل کرده است (در سطح 0/01
 AARE ،%معنیدار بود که با نتایا اسچاو و همکاران
( ، 5663تاماری و همکاران ( 5663و پاچیسکی و
همکاران ( 5663مطابق میباشد .این بررسی ندان داد
که در مورد مطالعه شده شبکههای عصبی مصنوعی نسبت
به معاد ت رگرسیونی پایه کارائی بهتر داشته است .زیرا
احتما از یک طر کارایی تواب انتقالی بدست آمده در
مناطق مخت ف با هم متفاوتند و از طر دیگر بر طبق نظر
اسچاو ( 5669در طراحی شبکههای عصبی نو خاصی
از معاد ت زم نیست و با ایجاد رابطه مناسب بین
دادههای ورودی و خروجی میتوان به نتایا مناسب دست
پیدا کرد .تاماری و همکاران ( 5663ندان دادند که اگر
ناپایداری دادهها با باشد شبکه عصبی از مدلهای
رگرسیونی خطی بهتر نخواهد بود ،اما زمانیکه دادههایی با
دقت با بکار برده شوند شبکه عصبی کارایی با تری را
ندان میدهد که این مسه ه موید دقت با ی دادههای

تقدیر و تشکر
نویسندگان این مقاله از همکاریهای گروه مهندسی ع وم
خاک داندکده مهندسی ع وم خاک و آب پردیا
.

10
مورد آزمایآ و انتخاب صحیح دادههای تست و آموزش
میباشد .پاچبسکی و همکاران ( ، 5663با استفاده از
آمارههای حریب همبستگی و ریده میانگین مربعات خطا
به بررسی شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز رگرسیون
پرداختند .آنها نتیجه گرفتند که شبکه عصبی برآورد
بهتر و با خطای کمتری ،بر اسا ،دادههای زود یافت
خاک دارد .نتایا مدابهی توسط تاماری و همکاران
( 5663به دست آمده است ،آنها نیز مقدار RMSE
کمتری از برآورد خصوصیات خاک با شبکه عصبی
مصنوعی نسبت به رگرسیون خطی چندگانه به دست
آوردند .بعد از مدل شبکه عصبی ،رگرسیون چند متغیره
عم کرد بهتری نسبت به تواب انتقالی داشته است .عم کرد
بهتر این مدلها را میتوان ناشی از این امر دانست که این
دو مدل با استفاده از دادههای ناحیه مورد مطالعه آموزش
یافته و پارامترهای نامع وم آنها تعیین میگردند .در حالی
که در تواب انتقالی پارامترهای آنها یابت میباشند.
همچنین مدل شبکه عصبی یک مدل غیرخطی میباشد
در حالی که مدلهای رگرسیون پایه مدل خطی میباشند.
در بین تواب انتقالی نیز تواب کحسی عم کرد بهتری
نسبت به تواب انتقالی نقطهای و پارامتری داشتهاند.
پیدنهاد میگردد با توجه به عدم وجود دادههای کافی در
اغ ب نقا کدور از تواب انتقالی در شرایطی که تعداد
دادهها برای آموزش روشهای شبکه عصبی و رگرسیون
چند متغیره محدود باشد ،استفاده گردد.

کداورزی و مناب طبیعی داندگاه تهران جهت تامین
وسائل نق یه و امکانات آزمایدگاهی در انجام این تحقیق
کمال تدکر و امتنان را دارد.
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Prediction of the amount of water at Field Capacity and Permanent Wilting
Point Using Artificial Neural Network and Multivariate Regression
E.Mehrabi Gohari1, F.Sarmadian2 ,R.Taghizadeh Mehrjardi3

Abstract
Investigation of soil hydraulic properties like permanent wilting point (PWP) and field capacity (F.C)
are very important for studding and modeling the soil water and solute transport in soil in which their
spatial and temporal variability led to development of indirect methods in prediction of these soil
characteristics. Therefore; in the present study in order to evaluate the amount of water at F.C and
P.W.P, 63 samples have been taken from 15 pedons in Fashand region. The particle size distribution
have been determined by hydrometric method, bulk density by volumetric method (using undisturbed
clods), saturation percentage by weight and percentage of water at F.C and P.W.P by using pressure
plate apparatus. We applied the artificial neural network (ANN), multivariate regression (MR)
methods and used several pedotransfer functions (PTFs) to predict the F.C and P.W.P parameters,
using the easily measurable characteristics of clay, silt and sand percentage, bulk density and water at
saturation percentage. The results showed that the ANN method give the best results followed by MR
method and finally the PTFs. Regarding the PTFs, the classic are showed better results relative to
parametric and point PTFs. In conclusion, the results of this study showed that, training is very
important in increasing the model accuracy of one region.
Keywords: Artificial neural network, Pedotransfer functions, Multivariate regression, Field
capacity, Permanent wilting point.

