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چکيده
هدر رفت خاک از جمله پارامترهای مهم در طراحی و بهربرداری بهینه در سیستمهای آبیاری جویچهای استت طراحتی آبیتاری جویچتهای اغلت
براساس مفاهیم هیدولیکی انجام میشود و به دلیل فقدان معادالت مناس  ،تخمین مقدار هدررفت خاک زراعی ،شستشوی مواد غذایی و کودی امکتان
برآورد و کمی سازی ندارد از طرف دیگر اندازهگیری آن نیز پرهزینه ،دشوار و زمانبر میباشد هدف از تحقیق حاضتر استتفاده از بابلیتهتای محاست ات
هوشمند در استخراج معادالت فرسایش خاک در آبیاری جویچهای به روش بهینهسازی پارتو و برنامهریزی بیان چندژنی است بدین منظور یت پایگتاه
اطالعاتی از اندازهگیریهای صحرایی مقدار فرسایش خاک در آبیاری جویچهای گردآوری شدو برنامهریزی بیان چندژنی توامان با بهینتهستازی پتارتو و
پیش پردازشگر حداکثر عدمتشابه بین الگوهای آموزش و آزمایش ،برای استخراج معادالت بهینه استفاده شده است تعداد  14مدل با ترکی ورودیهای
مختلف توسعه یافت و بهترین رابطه در این زمینه ارائه گردید ارزیابی نتایج ش یهسازیهای صتورت گرفتته براستاس معیارهتای آمتاری R, RMSE,
 MAE, RAE, NSEبیانگر دبت مطلوب روش پیشنهادی در شناسائی متغیرهای موثر و استخراج فرم صتری معتادالت فرستایش ختاک در آبیتاری
جویچهای است و بابلیت کاربرد در م احث طراحی و بهرهبرداری آبیاری جویچهای را دارد
واژههای کليدی :برنامهریزی بیان چندژنی ،بهینهسازی پارتو ،فرسایش خاک ،آبیاری جویچهای ،الگوریتم SSMD
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فرسایش ناشی از آبیاری در مناطق خش و نیمته خشت ماننتد
ایران یکی از مهمترین مشکالت در رابطه با کشتاورزی پایتدار استت
فرسایش خاک در سیستمهای آبیاری سطحی که از سط خاک برای
انتقال و توزیت آب در ستط مزرعته بهتره متیگیرنتد ،بابتل توجته
متیباشتد( )Bjorneberg and Sojka, 2000فرستایش درسیستتم
آبیاری سطحی جویچهای که در آن آب در کانالهای کم عمق جریان
پیتدا متیکنتد ،شتدیدتتر استت ( )Trout and Neibling, 1993در
سیستم آبیاری جویچه ای آب از انتهتای فوبتانی جویچته بته آن وارد
میشود زمانی که آب در طول جویچه پیش میرود ،به علت نفوذ آب
دبی جریان در طول جویچه کاهش مییابد نرخ جریان ورودی باید به
اندازه کافی زیاد باشد تا آب به انتهای جویچه برسد و نیاز آبی گیاهان
در طول جویچه را تأمین نماید ،بنابراین ممکتن استت جریتان آب در
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باالدستت جویچته موجت جداستازی ذرات ختاک و انتقتال آنهتا بته
پایین دست جویچه گردد عالوه بر این با کاهش نرخ جریان در طتول
جویچه ،ظرفیت جداسازی و حمل رسوبات کاهش یافته و منجر به ته
نشست رسوبات متیشتود ( )Fernandez-Gomez et al., 2004در
سیستمهای آبیاری جویچه ای انتها باز مقدار زیتادی از ختاک مزرعته
پس از فرسایش توسط جریتان روانتاب از جویچته یتا مزرعته ختارج
م تیشتتود ( )Carter, 1993از ایتتن رو فرس تایش ناش تی از آبیتتاری
جویچهای در آلودگی غیر نقطهای و کاهش کیفیت آب رودخانتههتا و
دریاچهها مشتارکت نمتوده( )Bjorneberg, et al., 1999و تهدیتدی
جدی برای بهرهوری محصول در بسیاری از منتاطق استت ( Carter,
 )1993عالوه بر این فرسایش شاخصهتای کیفیتت فیزیکتی ختاک
مانند ظرفیت نگهداری آب خاک و پایداری ساختمان خاک را کتاهش
میدهد ( )Wallace and Terry, 1998در ایران با وجتود گستترش
سیستمهای آبیاری تحت فشتار  85درصتد اراضتی فاریتاب بته روش
سطحی آبیاری می شوند (ع اسی و همکاران )1395 ،بنابراین توستعه
ی روش مناس برای تخمین تلفات فرسایش در آبیاری جویچتهای
به منظور تدوین برنامه مدیریت جتام اراضتی کشتاورزی و حفاظتت
کیفیت آبهای سطحی مورد نیاز است مدلسازی متیتوانتد ابتزاری

استخراج معادالت بهينه فرسایش خاک در آبياري جویچهاي با استفاده از بهينهسازي پارتو …

موثر برای پیش بینی و برنامهریزی بترای فرستایش ناشتی از آبیتاری
جویچهای باشد پیشبینی فرسایش در آبیاری جویچتهای عمتدتا بتر
اساس معادالت تجربی فرسایش باران انجام متیشتود در حتالی کته
شرایط فیزیکی مورد استفاده برای تعیتین توابت فرستایش جوی تاری
تحتتت بتتارش-روانتتاب بتتا آبیتتاری جویچتتهای بستتیار متفتتاوت استتت
( )Bjorneberg et al., 2000و فراینتتدهای متتوثر بتتر فرستتایش و
رسوبگذاری (جدا شدن ،انتقال و ته نشست) در آبیاری جویچهای بته
اندازه کافی توسط معادالت فرسایش جوی اری ناشی از باران ستنجیده
نمیشتود (Trout and Neibling, 1993؛ )Neibling et al. 1991
مطالعاتی در زمینه ارزیابی مدلهای فراینتد محتور فرستایش آبیتاری
جویچهای انجام گردیده است این مطالعات نشان داده است که متدل
فراینتتد محتتور  ،WEPPبتتدون تعتتدیل باب تل توجتته مقتتادیر پتتارامتر
فرسایشپذیری نمیتواند برای پیشبینی آبیاری جویچهای به کار رود
( )Bjorneberg et al., 1999بنابراین اگرچه مدلهای فرایند محتور
برای درک فرایندهای فرسایش جویچهای اهمیتت دارنتد ،متدلهتای
موجود نمیتواننتد تلفتات فرستایش در آبیتاری جویچتهای را بهتتر از
مدلهای تجربی که تلفات رسوب را به پارامترهای بابل انتدازهگیتری
مانند شتی  ،نترخ جریتان و خصوصتیات ختاک ماننتد بافتت مربتو
متتینماینتتد ،پتتیشبینتتی نماینتتد (Trout and Neibling 1993؛
 )Bjorneberg et al., 2010ی مدل تجربی تلفات خاک در آبیاری
2
سطحی )SISL( 1توستط سترویس حفاظتت منتاب ط یعتی آیتداهو
( )NRCSتوستتعه یافت ته استتت ارزیتتابی متتدل  SISLبتتا استتتفاده از
دادههای شش مزرعه نشان داد که مدل اثرات نس ی ابدامات حفاظتی
را به نس ت ختوب نشتان متیدهتد ،و اختتالف مطلتق بتین مقتادیر
اندازهگیری شده و پیشبینی شده اغل زیتاد بتود ( Bjorneberg et
 )al., 2007در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در زمینته استتفاده از
روشهای هوش مصنوعی با هدف حل مسائل غیتر خطتی مهندستی
آب انجام شده است برای نمونه سیستم استنتاج نروفازی،)ANFIS( 3
ش که عص ی مصنوعی ،)ANN( 4برنامهنویسی ژنتی  ،)GP( 5ماشین
بردار پشتی ان )SVM( 6و برنامهنویسی بیتان ژن )GEP( 7بته عنتوان
جایگزین روشهای متداول در حل مسائل مهندسی معرفی شده است
(Azamathulla and Ahmad, 2012؛ Bahramifara et al.,
2013؛  )Haddadchi et al. 2013بررسی کارایی برنامهنویسی بیان
ژن ( )GEPدر تخمین ضری زبری مانینگ در کانتالهتای روبتاز بتا
شکل بستتر تلماسته(روشتنگر و همکتاران  ،)1397،طراحتی آرایتش
1- Surface Irrigation Soil Loss
2- Natural Resources Conservation Service
3- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
4- Artificial Neural Network
5- Genetic Programming
6- Support Vector Machine
7- Gene Expression Programming
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بطرهچکانهتای سیستتمهتای آبیتاری بطترهای بتا استتفاده از روش
برنامتتهنویستی بیتتان ژن (ریتتاحی و ستتیفی ،)1395 ،طراحتی آرایتتش
بطرهچکانهای سیستمهای آبیاری بطترهای بتا استتفاده از معتادالت
تجرب تی و روش برنامتتهنویس تی بیتتان ژن (عرابتتی و بتتایگی،)1396 ،
برآورد ضری دبی در سترریزهای ل ته تیز(فترودی ختور و همکتاران،
 ،)1396بهینه سازی آبیاری شیاری با استفاده از الگوریتم جفتتگیتری
زن ور عسل (ریحانی و همکاران ،)1394 ،تحلیل عدم بطعیت خروجی
ش که عص ی مصتنوعی در شت یهستازی هتدایت هیدرولیکی(پوررضتا
بیلندی و خاشعی ،)1394 ،پیشبینی ت خیر توسط متدلهای  KNN8و
( M5خلیلی نفتچالی و همکاران ،)1396 ،از جمله مواردی است کته
نشاندهنده کاربرد موفق متدلهای هتوش مصتنوعی و محاست اتی در
مهندسی آبیاری است علیرغم مطالعات گسترده در زمینه مدلستازی
فرستتایش و رستتوب در آبراهتته و رودخانتتههتتا ،مطالعتتات در زمینتته
مدلسازی فرسایش در آبیاری جویچهای با استفاده از مدلهای هوش
مصنوعی محدود به ی پژوهش میگردد که در آن تلفات رسوب در
آبیاری جویچته ای بتا استتفاده از الگتوریتم شت که عصت ی مصتنوعی
( )ANNو شرایط هیدرولیکی جریان و وضتعیت ختاک بترآورد شتده
است نتایج داللت بر مطلوبیت مدل در برآورد تلفات رسوب در آبیاری
جویچه ای داشت ولی در این پژوهش معادالت تخمینگتر ارائته نشتده
است ( )King et al., 2015نتتایج متدلهتای هتوش مصتنوعی در
صورت استفاده از پایگاه های دادهای اندک در مدلسازی بابل تعمتیم
نمیباشد بنابراین استفاده از پایگاههای دادهای گسترده و انتخاب زیر
مجموعههای آموزش و آزمتون از مستائل مهمتی استت کته بایتد در
مدلسازی بتا ایتن روش هتا متورد توجته بترار گیترد در بستیاری از
پژوهشها زیرمجموعه های آموزش و آزمون بته طتور تصتادفی و بتا
سعی و خطا انتخاب می شوند به هر حال زیرمجموعته آمتوزش بایتد
مقادیر حدی حدابل/حداکثر را برای استخراج الگتوی دادههتا پوشتش
دهد همچنین ،بهینهسازی معادالت دراستحکام نتایج برآوردها اهمیت
زیادی دارد این مطالعه با تاکید بر سه مفهوم ،انتخاب الگوهای بهینه
آموزش و آزمایش از پایگتاه دادهای گستترده ،راه حتل بهینته پتارتو و
معادله صری چندژنی پیشبینی هدررفت خاک در آبیتاری جویچتهای
صورت گرفته است در این مقالته بترای نخستتین بتار روش انتختاب
زیرمجموعه ها با روش حداکثر عتدم تشتابه )SSMD(9در ترکیت بتا
10
برنامتتهریتتزی ژنتی ت چنتتد ژنتتی بتتر استتاس بهینتتهستتازی پتتارتو
( )POMGGPبرای استتخراج روابتط پتیشبینتی هتدرفت ختاک در
آبیاری جویچهای با استفاده از یت پایگتاه دادهای وستی بته منظتور
8- K-Nearest Neighbors
9- Subset Selection of Maximum Dissimilarity Method
)(SSMD
10- Multi-Gene Genetic Programming based on Pareto
)Optimal solution (POMGGP
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دستیابی به معادالت صری صورت گرفته است هدف اصتلی تحقیتق
حاضر استخراج معتادالت فرستایش ختاک در آبیتاری جویچتهای بتا
استفاده از بهینهسازی پارتوو برنامهریزی بیان چندژنی با ترکی پیش-
پردازشگر حداکثر عدم تشابه  SSMDاست

مواد و روشها
پايگاه دادههای مورد استفاده

فرسایش تحتت تتاثیر تتنش برشتی آب ،انستجام ذرات ختاک و
ظرفیت انتقال آبراهه میباشد ()Trout and Kemper et al., 1985
و در آبیاری جویچهای بستگی به دبی جریان ،شی  ،بافت خاک ،طول
جویچته و ستط مقطت جویچته دارد ( Fornstorm and Borrelli,
 )1985بنابراین در این مطالعته پارامترهتای طتول ( ،)Lشتی (،)S0
زمان آبیاری ( ،)Tcoدبی ورودی به جویچه ( )Qinاز دادههای چندین
آزمایش مزرعهای فرسایش در آبیاری جویچهای (اختوان و همکتاران،
1394؛ Fitzsimmons, 1978 ،Damodhara et al., 2009؛
RaeisiVanani et al., 2017؛ Araujo, 2014؛ Fornstrom and
 )Borrelli, 1985برای مدلسازی تلفات خاک در آبیاری جویچتهای
استتتفاده شتتد دادههتتا شتتامل  1018آزمتتایش فرستتایش در آبیتتاری
جویچهای میباشد که گسترهای از شرایط ختاک ،محصتول ،وضتعیت
مزرعه و شرایط هیدرولیکی را در برمیگیرد (جدول )1
استتتفاده اب نامامتته ريتتنی نيتتا ژ  )GEPدر متتد ستتابی
فاسايش در آنياری جويچهای

روش برنامهریتزی بیتان ژن ( ،)GEPتعمیمتی از برنامتهنویستی
ژنتی ( ،)GPی روش هوش مصنوعی تکتاملی استت ( Ferreira,
 GEP )2002مشتمل بر برنامههای کتاميیوتری نمتادین بتا طتول و
شکلهای مختلف میباشد که به صورت کرموزمهای خطی بتا انتدازه
ثابت کدگذاری می شوند در نتیجه اطالعات کرموزومهتا بته صتورت
درختهای بیان )ET( 1رمزگشایی میشود ،این فرایند ترجمته نامیتده
می شود فرایند کدگذاری بسیار ساده است ،بته ایتن ترتیت کته ET
کرموزوم ها را از چپ به راست و از باال به پایین میخواند هتر ژن در
اولین موبعیت آغاز می شود به هر حال نقطه پایانی همیشته موبعیتت
آخرین ژن نیست و چارچوب خوانش باز مورد استفاده برار متیگیترد
( )Ferreira, 2002درختهای بیان ( )ETبرنامتههتای کتاميیوتری
هستند که به طور معمول با هدف حل ی مشکل خاص توستعه داده
شده و بر اساس مطلوبیتشان برای حل ی مسأله انتخاب متیشتوند
تغییرات ژنتیکی متنوع ویژگیهای جمعیت موجود را کشف میکنتد و
در نتیجه به ی مسأله خاص به عنوان راه حل برازش داده میشتود
این بدان معنی است که راه حل مناس ی برای حل مسأله مورد نظر بتا
1- Expression Tree

زمان کافی و جزییات دبیتق وجتود دارد ( Koza, 1992و
 )2001در ابتدا کرموزومها از جمعیت اولیه به صورت تصتادفی تولیتد
می شوند سيس کرموزومها بیان می شوند و بتا در نظتر گترفتن تتاب
برازش متورد نظتر ،هزینته هتر کرمتوزوم ارزیتابی متیشتود ستيس
کرموزومها با در نظتر گترفتن هزینته شتان دوبتاره تولیتد یتا اصتال
می گردند گتام بعتدی شتامل ،فتراهم کتردن افتراد جدیتد از طریتق
فرایندهای مشابه از جمله بیان ژنوم ،ستازگاری بتا انتختاب محتیط و
بازتولید با اصال  ،می شود فرایند مذکور تا زمانیکه تعداد بابل توجته
نسل یا خطای بابل ب ول مدل حاصل شود ،تکرار میگردد ( Ferreia,
 )2006در این مطالعه  GEPبرای مجموعه دادههای رسوب آبیتاری
جویچه ای توسعه داده شد ،مدلسازی شامل پنج مرحله عمتده جهتت
آماده سازی برای استفاده از برنامته نویستی بیتان ژن استت گتام اول
انتخاب تاب برازش است برای این مدل ستازی فرستایش در آبیتاری
جویچهای ،مطلوبیت ( )fiیت برنامته ( )iبتا روش زیتر انتدازهگیتری
میشود.
Ferreia,

()1





Ct

fi   M  C(i , j )  T j
j 1

که در آن  Mدامنه انتخاب C(i,j) ،مقدار بازگشتی توسط کرموزوم
 iبرای برازش مورد  jو  Tjمقدارمشاهده شتده بترای  jمتورد بترازش
می باشد اگر  Ci , j   T jکمتر یا مساوی  0/01باشد ،ستيس دبتت
مستتاوی صتتفر و  fi  fmax  Ct Mخواهتتد بتتود در ایتتن حالتتت
 M  100استفاده می شود ،بنابراین در  f max  1000خواهد بتود
دومین گام در مدلسازی  ،GEPشامل تعیین تواب ریاضی استت کته
کرموزومها اجازه کاربرد آنها در برنامتههتای ختود و معادلته نهتایی را
دارند هیچ بانون بطعی در انتخاب ترکی تاب ریاضی وجود ندارد در
این مطالعه چهتار توابت ریاضتی پایته} {×. −./. +و توابت ریاضتی
پیچیده تر مانند لگاریتم ،نمایی ،توانی ،ریشه سوم ،تانژانت ،ستینوس،
تانژانت هایيربولی و استفاده شتدند گتام ستوم تعیتین معمتاری
کرموزومی است که شامل تعیین طول سر و تعداد ژنها میباشتد در
مطالعه حاضر برای تعیین این دو پارامتر از روش آزمون و خطا استفاده
شد  GEPبرای ترکی ات متفاوتی از طول سر و تعداد ژن اجرا گردید
عالوه بر این از آنجایی که جمعیت اولیه در بتازه  30-100منجتر بته
نتایج بابل ب ول میگتردد ( ،)Ferreira, 2001جمعیتت اولیته  50در
این پژوهش مد نظر برار گرفت گام چهارم در روند مدلسازی GEP
انتخاب تاب پیوند مناس است مطالعات اخیر در زمینه کتاربرد GEP
نشان داده است که افزودن تاب پیوند منجر به دبت پیشتتر متیشتود
( )Ferreira, 2001در گام آخر مدلسازی  GEPعملگرهای ژنتیت
کتته  GEPدر فراینتتد تولیتتدمثل بتته کتتار متتیبتترد ،تعیتتین متتیشتتود
عملکرهای ژنتی منجر به تنوع نسلهای تکاملی می شوند برخالف
نرخ جهش که با صحی و خطا تعیتین متی شتود ،دیگتر عملگرهتای
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ژنتی به صورت مقایر اولیه پیشنهادی  GEPفرض شد (
 al., 2010و )Azamathulla et al., 2011

Ghani et

پيشپادابش دادهها و استخااج الگوهای آموبش و اربيانی نتا
الگوريتم SSMD

برای پیش بینتی مناست  ،ضتروری استت کته متدل بتا انتختاب
مجموعه آموزشی مناس به طور مطلتوب آمتوزش و واستنجی شتود
مرحله آموزش به مجموعه دادههایی که بته منظتور آمتوزش استتفاده
می شود ،بستگی دارد هیچ روش منحصتر بته فتردی بترای انتختاب
مجموعه دادههای آموزش و آزمون وجود نتدارد در مطالعتات پیشتین
هوش مصنوعی ،روشهای سعی و خطا و اعت ار سنجی متقابل ،عموما
در انتخاب زیرمجموعهها به کتار گرفتته شتده استت ( Riahi et al.,
2009؛ Bozorg-Haddad et al., 2016؛ Doycheva et al.,
 )2017در این مطالعه ی الگوریتم بابل اعتماد برای تقسیم دادههتا
به زیرمجموعه ها و استخراج مجموعه آموزشی مناس متورد بررستی
برار گرفت یکی از عوامل اصلی در انتخاب مجموعه آموزش و آزمون
آن است که ویژگی های آماری مجموعههای آمتوزش و آزمتون بایتد
همگن باشد( )Riahi and Seifi, 2018بترای مثتال اگتر مجموعته
دادههای آمورش شامل مقادیر حدی ن اشد ،و مجموعه آزمون چنتدین
مقدار حدی داشته باشد ،مدل نمی تواند بته درستتی مقتادیر حتدی را
پیش بینی نماید و الزم است توزی مقادیر حتدی در هتر دو مجموعته
یکسان باشد در غیر اینصورت کاربرد فراگیر مدلهای آموزش دیتده
کاهش مییابد برای حل این مسأله روش انتختاب زیتر مجموعته بتا
حداکثر عدم تشابه ( )SSMDبرای کشف الگوی پنهان دادهها جهتت
آموزش و آزمون زیرمجموعهها استفاده میشتود روش  SSMDبتادر
به انتخاب مجموعه دادههای آموزش و آزمون به گونتهای استت کته
ویژگیهای آماری زیرمجموعهها شامل حتداکثر ،حتدابل ،میتانگین و
انجراف معیار دادهها ثابت میماند که پیش بینی بابل اعتمتاد متدل را
تضمین میکند الگوریتم  SSMDبه زمینه خاصتی از دادههتا تمرکتز
نمیکند ،بلکه الگوهای دادههتای بتا بیشتترین تفتاوت را بتا بقیته در
مجموعه دادههتای انتختاب شتده دارنتد ( Lajiness and Watson,
 )2008تا رفتار کلی مجموعه دادهها مشخص گردد برای حتذف اثتر
مقیاس ،پیش از انتختاب ،دادههتا بته صتورت زیتر نرمتال متیشتوند
()Wang and Huai, 2016
()1

xi −xmin

xmax −xmin

= xn

سيس زیرمجموعه های ایجتاد شتده بته صتورت زیتر غیرنرمتال
میشوند:
()2

xi =xn (xmax -xmin )+xmin
) 𝑝𝑥 𝑋 = (𝑥1 , 𝑥2 , … ,

پارامتر Xمجموعته داده هتا بته صتورت
میباشد و یت مجموعته 𝑁  𝑚 = 1,2, . . ,نقطته بته عنتوان نتامزد
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زیرمجموعه آموزشی تعریف شده است که به صورت زیر نمتایش داده
میشود :
𝑥11 𝑥21 ⋯ 𝑥𝑝1
𝑥
𝑥22 ⋯ 𝑥𝑝2
𝑋 = [ 12
]
⋮
⋮
⋮ …
𝑁𝑝𝑥 ⋯ 𝑁𝑥1𝑁 𝑥2

()3

در هر مرحله هدف انتخاب نقا با فاصله یکنواخت در سط مورد
نظر میباشد اولتین نقطته نزدیت بته میتانگین دادههتا و دومتی در
دورترین فاصله از اولین نقطه انتخاب میگردد ستومین نقطته اختیتار
شده در دورترین نقطه از دو نقطه پیشین واب شده است ( Seifi and
 )Riahi, 2018نقا آموزشی بعدی با حداکثر کتردن فاصتله حتدابل
بین زیرمجموعه آموزشی و نقاطی که در مجموعه دادههای اولیه بابی
ماندهاند ،انتختاب متیشتوند ( )Rossel and Webster, 2012اگتر
مرب فاصله بین  iامین و  jامین نقطه به صورت  𝐷𝑖𝑗2تعریف شود و k
نقطه ب ال انتخاب شده باشد (𝑝 < 𝑘) ،سيس حدابل فاصتله از نقطته
کاندید  Nتا  kنقطه به صورت زیر تعریف میشود:
2

()4

𝑝

2

) 𝑗𝑘𝑥 𝐷𝑖𝑗2 = ‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ‖ = ∑𝑘=1(𝑥𝑘𝑖 −
2
2
2
)
𝑖𝑚𝑖𝑛(𝐷1
𝑖, 𝐷2
𝑖𝑘𝐷 , … ,

)𝑘( 𝑖∆2

=
𝑚≠𝑖
نقطه  Nهنوز در زیرمجموعه آموزشی کته پتیش از ایتن در آن k

نقطه بوده اند ،نمی باشد نقطه ()k+1ام در زیرمجموعه آموزشی از
 kنقطه دیگر به صورت زیر انتخاب میشود:
()5

𝑚≠𝑖

N-

))𝑘( 𝑖∆2k+1 = max(∆2

که نقطه  Nمتعلق به بقیه مجموعه دادههتا استت کته دورتترین
فاصله از نقا موجود میباشد در این مطالعه بته ترتیت  %70و %30
کل دادهها به عنوان زیرمجموعههتای آمتوزش و آزمتون بتا تکنیت
 SSMDانتخاب می شوند مراحل الگوریتم  SSMDمورد استتفاده در
تحقیق حاضر به صورت زیر متیباشتد( Riahi-Madvar and Seifi,
 )1 :)2018نرمال سازی نقا درمجموعه دادهها )2 ،انتخاب اولین عدد
از مجموعه  Xبا حتداکثر  x1Nو بترار دادن آن در زیرمجموعته  Mبته
عنوان  )3 ،s1انتخاب دومین نقطه از مجموعه دادهها با حداکثر فاصله
تا  s1و برار دادن آن در زیرمجموعه  Mبا عنوان  )4 ،s2تکرار مراحتل
 2-3برای kگام ،مجموعه دادهای از  P-k ،Xداده را در بتر متیگیترد،
که زیرمجموعه  Mشامل  kداده میباشد فاصله بین اعضای مجموعه
 Mو بقیه اعضای مجموعه دادهای  Xمحاس ه میشوند  )5تکرار گتام
 4تا زمانی که  %70نقا مجموعه دادهای مرج در  Mیا  k=MNبرار
گیرند و  )6غیرنرمال سازی دادههای انتخاب شده در مجموعههتای X
و  Mدر جدول 1ویژگیهای آماری زیرمجموعههای انتخاب شده بته
روش  SSMDرا نشان میدهد همچنتین شتکلهتای  1و  2توزیت
زیرمجموعه های آموزش و آزمون انتختابی توستط  SSMDرا نشتان
میدهد ازجدول  1و شکل  1متی تتوان نتیجته گرفتت کته تکنیت
 SSMDبادر به پخش مقادیر حدی بین زیرمجموعههتای آمتوزش و
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مدلسازی می باشد برای ی پایگاه دادهای جام مانند آنچته در ایتن
مقاله استفاده شده است SSMD ،با گسترش حدود پوششی مجموعته
آموزشی ،استفاده فراگیر پیشبینیهای انجام شده را تقویت مینمایتد
در جدول  2مدلهای مختلتف توستعه یافتته و همچنتین در جتدول 3
هم ستگی بین متغیرهای مختلف نشتان داده شتده استت و مشتاهده
میشود که هم بستگی بوی و مستقیمی بین متغیرهای موثر با مقتدار
فرستتایش ختتاک در آبیتتاری جویچتتهای وجتتود نتتدارد و نشتتاندهنتتده
پیچیدگی شرایط حاکم بر پدیده فرسایش در آبیاری جویچهای است و
لزوم استفاده از مدلهای بدرتمند در استخراج روابط پنهان بتین متغیتر
هدف را مشهود میسازد

آزمون میباشد که انتخاب زیرمجموعهها بر اساس صتحی و خطتا را
منتفی نموده و بابلیت کاربرد و اعت ار پیشبینیها را به ود میبخشتد
شکل  1نشان میدهد که توزی زیرمجموعه آموزشی مرزهای پایگتاه
داده را در برمتتیگیتترد و اعضتتای زیرمجموعتته آزمتتون در محتتدوده
زیرمجموعه آموزش برار می گیرد ،بنابراین انتظار میرود که مدلهای
آموزش دیده با  SSMDبتوانند رفتار دادههای پرت را تشخیص دهند
بر اساس نتایج شکلهتای  1و  2تغییترات متغییرهتا در زیرمجموعته
آموزش بزرگتر از زیرمجموعه آزمون می باشد کته تعمتیم متدلهتای
برونیاب را افزایش متیدهتد یکتی از بابلیتهتای برجستته ،SSMD
دربرگرفتن داده های حدی در مجموعه آموزشی و عدم حتذف آنهتا از

جدو  -1ويژگیهای آماری مجموعه دادههای الگوهای آموبش و آبمايش حاصله اب الگوريتم SSMD

پارامتا مجموعه دادهها

Mode

Mean

S.D.

Min

First
Quarti
le

Median

Third
Quartil
e

Max

Skew
.

-0/22
14/11
13/23
11/29
9/07
7/41
2/44
7/57
11/02
)L (m
کل ( 1018داده)
4/36
2/17
1/22
1/22
1/22
1/12
0/16
1/22
1/25
)S (%
0/75
8/59
4/72
4/25
3/96
0/00
0/61
3/9
4/37
)I(L/min
-0/47
5/92
4/9
4/9
3/46
2/83
0/8
4/9
4/42
)T (h
0/93
174/77
61/08
31/51
8/91
0/03
35/49
0/15
39/34
)Qs(kg/ha
-0/05
14/11
13/23
11/29
8/46
7/41
2/4
7/57
10/85
آموزش (712
)L (m
داده)
3/9
2/17
1/22
1/22
1/22
1/12
0/18
1/22
1/26
)S (%
0/69
8/59
4/77
4/2
3/96
0/00
0/65
0/00
4/38
)I(L/min
-0/36
5/92
4/9
4/9
3/46
2/83
0/83
4/9
4/39
)T (h
0/88
147/77
67/78
39/5
15/3
0/03
35/7
0/15
45/44
)Qs(kg/ha
-0/6
14/11
13/28
13/15
9/27
7/41
2/48
13/15
11/42
)L (m
آزمون ( 306داده)
6/1
2/17
1/22
1/22
1/22
1/12
0/1
1/22
1/24
)S (%
0/87
6/48
4/62
4/34
3/97
3/53
0/51
3/53
4/34
)I(L/min
-0/79
5/57
4/9
4/9
3/46
2/83
0/73
4/9
4/5
)T (h
1/18
118/44
46/95
10/69
0/30
0/10
30/67
0/24
25/15
)Qs(kg/ha
 :Lطول جویچه ( :S،)mشی متوسط جویچه ( :I ،)%دبی متوسط ورودی به جویچه ( :T ،)Lit/minزمان آبیاری ( )hrو  :Qsتلفات رسوب ()kg/ha

Kurt.

1/35
23/50
8/49
1/69
3/38
1/35
18/67
8/84
1/62
3/35
1/57
53/2
4/38
1/96
3/39

جدو  -2تاکيبات مختلف ورودیهای مد  GEPدر استخااج معادالت فاسايش آنياری جويچهای
شماره مد
پارامترهای ورودی
پارامتر خروجی

M1
L
Qs

M2
S
Qs

M3
I
Qs

M4
T
Qs

M5
L,S
Qs

M6
L,I
Qs

معيارهای اربيانی متايج مدلها

ارزیابی مدلهای پیشنهادی ،شتامل دبتت و تطتابق بتا استتفاده از
ضوابط ارزیابی میانگین ریشه مربعات خطا ( ، )RMSEمیتانگین بتدر
مطلق خطا ( ،)MAEراندمان نش -ساتکلیف ( ،)NSEضری تعیتین
( ،)R2شاخص تطابق ( ،)dشاخص پایتداری ( ،)PIشتاخص اطمینتان
( )CIو خطای مطلق نس ی ( )RAEانجتام شتد(جدول  )4همچنتین
برای ارزیابی پیشبینیهای مدل ،از مقایسه نموداری استفاده میشود

M7
L,T
Qs

M8
S,I
Qs

M9
S,T
Qs

M10
I,T
Qs

M11
L,S,I
Qs

M12
L,S,T
Qs

M13
S,I,T
Qs

M14
L,S,I,T
Qs

متايج و نحث
در این پژوهش برای استخراج معادالت تخمین مقتدار فرستایش
خاک در آبیتاری جویچتهای از متدل  GEPبتا ترکیت ورودیهتای
مختلف استفاده شد و ط ق جدول  2تعتداد  14متدل مختلتف توستعه
یافت و در نهایت از بین مدلهای برتتر روابتط صتریحی بترای میتزان
فرسایش در آبیاری جویچهای ارایه شد

استخراج معادالت بهينه فرسایش خاک در آبياري جویچهاي با استفاده از بهينهسازي پارتو …

405

406

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ، 2جلد  ، 13خرداد  -تير 1398

شکل -2همپوشامی مجموعههای آموبش و آبمايش هدررفت خاک در جويچههای آنياری نه روشSSMD

جدو  -3ضاايب همبستگی نين پارامتاها
L
S
I
T
Qs

Qs

T

I

S

L

-0.54
-0.06
-0.31
0.19
1.00

-0.23
0.01
-0.35
1.00
0.19

0.41
0.10
1.00
-0.35
-0.31

0.07
1.00
0.10
0.01
-0.06

1.00
0.07
0.41
-0.23
-0.54

مقادیر بهینه پارامترها و تواب برنامهریزی ژنتی با شت یهستازی-
های مختلف تعیین شد و در نهایت برای هر مدل از  14مدل جتدول
 2براساس تحلیل پارتو بهترین مدل از بین جمعیت نستلهای مختلتف
استخراج شد در جدول  5نتایج شاخصهای آمتاری متدلهای مختلتف
ارایه شده است ط ق نتایج جدول  5مشاهده میشتود کته از بتین 4
مدل اول که به ترتی پارامترهای طول جویچه( ،)Lشتی طتولی(،)S
شدت جریان ورودی( )Iو زمان( )Tرا بعنوان تت ورودی دارنتد تنهتا
مدل اول ( )M1نتایج و دبت بهتری در تخمین مقدار فرسایش دارد و
موثرترین متعیر طول جویچه و در مرت ه بعتدی متغیتر شتی و دبتی
ورودی بر میزان هدررفت خاک در آبیاری جویچهای هستند
همانگونه که در جدول شتماره  3مشتاهده شتد هم ستتگی بتین
پارامترهای چهارگانه فوق با مقدار فرستایش نتاچیز استت و بتاالترین
میزان هم ستگی مربو به پارامتر  Lبا هم ستگی معکوس  0/5است
در جدول  5نیز مشاهده میشود که استفاده از ت متغیرهای S, I, T
بعنوان ورودی به مدل  GEPباعث افزایش خطتای پتیشبینتی شتده
استتت در بهتتترین متتدل تت متغیتتره  M1مقتتادیر پارامترهتتای R,
 RMSE, MAE, RAE, NSEدر مرحله آمتوزش بته ترتیت برابتر

 0/62 ،28/10 ،22/25 ،0/77 ،0/38و در مرحله آزمتایش بته ترتیت
 23/57 ،19/14 ،0/75 ،0/41و  0/62بدست آمده است بنابراین مدل
ت متغیره تاب طول جویچه بعنوان بهترین مدل از بتین چهتار متدل
 M1, M2, M3, M4انتخاب شتده استت تعتداد  6متدل دومتغیتره
براساس ترکی پارامترهای ورودی ط ق جدول  2توسعه یافت (M5-
 )M10و براساس نتایج در جدول  5مالحظه میشود که بهترین نتایج
به ترتی مربو به مدلهای  M5, M6, M7است همانگونه که ایتن
نتایج نشان میدهد با افزایش تعداد متغیرهای ورودی به متدل GEP
دبت نتایج نیز افزایش یافته است ط ق نتتایج متدلهای دومتغیتره در
جدول  5بهترین نتایج مربو به مدلهایی است کته متغیتر  Lبعنتوان
ورودی به مدل معرفی شده است( )M5, M6, M7و کمترین دبت نیز
مربو به مدلهای م تنی بر پارامترهای  S-Iو S-Tو T-Iاستت( M8,
 )M9, M10نکته بابل توجته دیگتر در مقایسته نتتایج در دو حالتت
آموزش و آزمون نشان متیدهتد انتختاب الگوهتای متوثر متغیرهتای
ورودی با تکنی  SSMDباعث میشود که نتایج مدلهای در مرحله
آزمون همواره از درجه مطلوبیتت کتافی در مقایسته بتا نتتایج مرحلته
آموزش برخوردار باشد بنابراین با استفاده از پتیشپردازشتگر SSMD

استخراج معادالت بهينه فرسایش خاک در آبياري جویچهاي با استفاده از بهينهسازي پارتو …

حساسیت نتایج مدل پیشبینی نست ت بته محتدوده تغییترات دادههتا
کاهش مییابد مشکالت بیشبرازش کته در متدلهای تخمتینگتر در
شرایط محدودیت دادهها رخ میدهد و برای رفت آن نیتاز بته حتذف
مقادیر اکستریم یا گزینش دستی مقادیر حتدی در مجموعته آمتوزش
است با استفاده از رویکرد  SSMDبرطرف متیشتود ( Riahi et al.,
 )2009; Riahi and Seifi, 2018در رویکتترد  SSMDانتختتاب
الگوهای آموزش و آزمایش بصورت خودکار انجام میشتود و تضتمین
عدم رخداد بیشبرازش در مرحله آموزش و دبت کم در مرحله آزمتون
را ایجاد مینماید مدلهای  M11, M12 , M13از نوع متدلهای سته
متغیره هستند و ط ق نتتایج در جتدول  5مقتادیر پارامترهتای آمتاری
پیشبینی مدل  MAE, RAE, NSE R, RMSE,در مرحله آموزش
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بتته ترتیتت برابتتر  0/65 ،26/98 ،21/46 ،0/74 ،0/43و در مرحلتته
آزمتتایش بتته ترتیتت  23/09 ،19/02 ،0/75 ،0/43و  0/74در متتدل
 M12بعنوان بهترین مدلی که براساس ترکیت سته متغیتر آمتوزش
یافته است بدست آمده است همچنین نتایج مدل  M14که براساس
ترکی هر چهار متغیر ورودی آموزش یافته است نیز در جدول  5آمده
است و مشاهده میشود که نتایج این مدل نیتز در مراحتل آمتوزش و
آزمایش دارای دبت مطلوبی است بنتابراین ط تق نتتایج جتدول  5و
براساس مقادیر پارامترهای آماری مشاهده میشود که متدلهای M1,
 M5, M6, M12, M14بعنتتوان متتدلهای برتتتر بتترای پتتیشبینتتی
فرسایش خاک در آبیاری جویچهای متیباشتند و متدل  M14از ایتن
منظر برتر است

جدو  -4معيارهای اربيانی عملکاد مدلهای پيش نينی
مام
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به منظور دستیابی به معادله نهایی پیشبینی مقتدار فرستایش در
آبیاری جویچهای ،ابدام به استخراج فترم صتری معتادالت براستاس
تحلیل نتایج پارتو شد در شکل  3الف ع ارات بیان ژنی چندگانه و در
شکل  3ب نتایج بهینهسازی پارتو روی جمعیت معادالت تولیتد شتده

مکته
ش یه خطای  MSEمیباشد ،تحت تاثیر حذف دادهها برار نمیگیرد مرب کردن
دادهها ممکن است موج انحراف به سمت وبای بزرگ شود نتایج  RMSEواحد
مشابهی با داده های اصلی دارد که تفسیر آن را راحتتر میسازد
مشابه با  RMSEاست با این تفاوت که بدر مطق دادهها استفاده میشود این امر از
انحراف به سمت وبای بزرگ را کاهش میدهد اما استفاده از آن در بهینهسازی ی
عملر غیر یکنواخت میسازد
این روش کارایی مدل را با مدلی که تنها از میانگین دادههای مشاهداتی استفاده
میکند ،مقایسه میکند مقدار  1ی مدل عالی را نشان میدهد در حالیکه مقدار صفر
نشان میدهد که کارایی مدل بهتر از استفاده از میانگین نیست و عدد منفی کارایی
بدتر مدل را نشان میدهد
مقدار مرب ضری هم ستگی پیرسون بین مقادیر اندازهگیری و مدلسازی شده است
عی آن فرض خطی بودن مدل میباشد و در حقیقیت برای مدلهای با انحراف
(افست) ثابت نتایج عالی به همراه دارد
این روش مجموع مربعات خطا را با خطای پتانسیل مقایسه مینماید این روش مشابه
ضری تعین میباشد ولی طوری طراحی شده است که در برخورد با اختالف در
میانگین و واریانس مدلسازی و مشاهده شده بهتر عمل کند
شاخص پایداری مجموع مربعات خطا را با خطایی که اگر مقدار پیش بینی شده به
صورت مقدار مشاهداتی پیشین بود ،رخ میداد؛ مقایسه مینماید مشابه  NSEاست به
جز آنکه مدل با مقدار مشاهداتی پیشین مقایسه میشود
کل خطای نس ی را با آنچه خطای مدل میبود اگر میانگین برای مدلسازی استفاده
میشد ،مقایسه مینماید مقادیر کمتر کارایی بهتر را نشان میدهد در حالی که مقادیر
بیش از ی نشان میدهد که مدل با استفاده از میانگین به عنوان پیشبینی بهتر
عمل کرده است

برای مدل  M14ارایه شده است طی مرحله بهینهسازی پس از اینکه
مدل در تمامی نسلها برای جمعیت بهینهسازی اجرا شد رونتد شت یه-
سازی متوبف شده (شکل  )7و مرحله بهگزینی براساس تحلیل پتارتو
ط ق شکل 3ب انجام می شود مجموعه معادالت هر متدل براستاس
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تحلیل پارتو بهینهسازی شده و بهترین مدل با باالترین درجه دبتت و
کمترین درجه پیچیدگی ط ق شکل  3ب انتخاب شده است مجموعه
معادالت استخراج شده برای  5مدل برتر در جدول  6ارایه شده است
همچنین در این جدول ع ارات چندژنی مربو به هر مدل و وزن هتر
مولفه ژنی نیز آمده است وزن هر مولفه ژن در جدول  6نشاندهنتده
درجه اهمیت ع ارت متناظر آن در معادله نهایی است همانگونته کته
ستون آخر جدول  6روابتط هتر متدل را نشتان متی دهتد در تمتامی
معادالت بهینهیابی شده پارامتر  Lبعنوان مهمترین و موثرترین پارامتر
از بین مجموعه پارامترهای موجود است که در تمامی روابط نهایی نیز
وارد شده است بنابراین مشاهده میشود کته ایتن متدل دارای تتوان
انتخاب متغیرهای مؤثر بر فرسایش خاک در آبیاری جوچیهای وحتذف
متغیرهایی است که تأثیر کمتری دارند ،میباشد .دو معادله حاصتله از
مدلهای  M5, M6هم از پیچیتدگی زیتادی برختوردار متی بتاشتند و
همچنین مشابه معادله  M1فقط تابعی از  Lهستند بنابراین این سته
معادله نیز از انتخاب نهایی حذف می شوند از بین دو معادلته M12,
 M14در جدول  5معادله  M14دارای دبت باالتری استت و بنتابراین
بعنوان معادله برتر و نهایی در برآورد مقدار فرسایش ختاک در آبیتاری
جویچهای پیشنهاد میشود ساختار درختی بیان نمادین معادله نهتایی
 M14در شکل  3الف و تحلیل پارتو آن در شکل 3ب ارایه شده است
و همچنین مقایسه بین نتایج مراحل مختلف آموزش و آزمایش و کتل
دادههای حاصل از معادله ژنتیکی  M14و دادههای اندازهگیتری شتده
در شکلهای  4و  5انجام شده است مقایسه معادالت جدول  5نشان
میدهد که هرچند دبت مدل  M14بهتر از مدل  M1است ولی متدل
 M14نیازمند در دسترس بودن اطالعاتی از ب یل طول جویچه ،شدت
جریان ورودی و شی جویچه است بنابراین هرگاه با محتدودیت داده
روبرو هستیم میتوان از معادله  M1استفاده نمود و بترآورد مناست ی از
مقدار فرسایش خاک در آبیاری جویچهای داشتت و هرگتاه اطالعتات
دیگر متغیرهای نیز موجود استت متیتتوان از معادلته  M11بعنتوان
معادله منتخ نهایی استفاده نمود شایان ذکر است با توجه به اینکه
از بتین متتدلهای مختلتتف هتتوش مصتتنوعی فقتتط متتدل  GEPتتتوان
استخراج فرم صری روابتط حتاکم بتر پدیتده را دارد در ایتن تحقیتق
ش یهسازیها فقط بته همتین روش انجتام شتده استت و از متدلهای
هوشمند دیگر همچون  SVR, ANFIS, ANNکته اغلت بصتورت
جع ه سیاه عمل مینمایند استفاده نشده است روند همگرایتی برنامته
 GEPنس ت بته نستلهای مختلتف جهتش و توستعه برنامته نمتادین
مربوطه در برآورد رابطه فرسایش در شکل  6الف و توزی خطای کتل
مقتتادیر در الگتتوی آمتتوزش و آزمتتایش در شتتکل  6ب آمتتده استتت
همانگونه که در باال بحث شد مدل  GEPاز دبت مطلوبی در بترآورد
فرسایش آبیاری جویچهای دارد و ط ق نتتایج متوثرترین متغیرهتا بتر

نتایج مدل به ترتی طول جویچه و شی طولی بستر جویچته و دبتی
جریان ورودی به جویجه هستند ط ق نتایج در شکل  5مشاهده می-
شود که مدل در مقادیر فرسایش کم اندکی بیشتخمینی و در مقتادیر
فرسایش باال دارای مقداری کم تخمینی است ولتی بتا اینحتال رونتد
کلی حاکم بر فرسایش در ابیاری جویچهای را به ختوبی تخمتین زده
است ال ته متغیرهای موثر دیگری از ب یل دانهبنتدی مصتال بستتر و
بدنه جویچته ،بافتت ختاک ،ضترای چست ندگی ختاک ،خصوصتیات
هندسی جویچه و ترکی شیمیایی خاک میتواند بر میتزان فرستایش
خاک موثر باشد و الزم است که در مطالعات صحرایی اندازهگیری این
متغیرها نیز لحاظ شود معادله نهایی بدست آمده در این تحقیق نس ت
بته نتتایج تحقیتق ) King et al.,(2016هتم محتدوده بزرگتتری از
مقادیر فرسایش را در برگرفته است و هتم بترخالف نتتایج  ANNدر
مطالعه ایشان صورت صری بابل استفاده است ارجحیت نتایج GEP
بر دیگر روشها در تحقیقات ب لی نیز تایید شده اس( Zakaria et al.,
 ),2010, Chang et al.,2012عالوه بتر ایتن همانگونته کته نتتایج
شکل  3نشان میدهد استفاده از بهینهسازی پارتو منجر به دستیابی به
معادله بهینه از بین  400معادله برای ترکی  M14است که گتزینش
خودکار شکل و ضرای را بعد از  100نستل در شتکل  6التف انجتام
میدهد توزی خطای نتایج مدل در شکل  7نیز نشتان متیدهتد کته
مدل بخوبی توانسته است الگوی حاکم بر پدیده را ش یهسازی نماید و
در محدوده مقادیر جدول  1از دبت مطلوبی برخوردار استت و معادلته
پیشنهادی را میتوان در ترکی با مدلهای ش یهساز آبیاری ستطحی و
کیفیت آب در آبیاری جویچتهای استتفاده نمتود و همچنتین از آن در
بهینهسازی طراحی سیستمهای آبیتاری جویچتهای بتا حتدابل مقتدار
فرسایش استفاده نمود در آبیاری جویچهای تعداد آبیاریهای ب لی نیز
بر میزان فرسایش و درجه مسل شدن بستر جویچه موثر است که بتا
گذشت زمان باعث کاهش میزان فرسایش از مقدار تخمینی اولیه این
معادالت می شتود همانگونته کته نتتایج مطالعتات ب لتی نشتان داده
استتت(اخوان و همکتتاران1394 ،؛ ،Damodhara et al., 2009
 )RaeisiVanani et al., 2017طول جویچه بتر مقتدار فرسرستایش
موثر است و با افزایش طول جویچه و حرکت در مسیر جویچه میتزان
فرسایش کاهش مییابد که با نتتایج تحقیتق حاضتر همختوانی دارد
خصوصیات نفوذپذیری خاک نیز یکی از متغیرهتای متوثر بتر میتزان
فرسایش در آبیاری سطحی است که تاکنون مطالعه چنتدانی روی آن
انجام نشده است و میتواند در بررسی پدیده فرسایش آبیاری جویچه-
ای مدنظر برار گیرد
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فرسایش خاک ،میتوان بیان نمود که با داشتتن روابتط کتاربردی بتا
دبت مناس این امکان فراهم است تتا طراحتی سیستتمهای آبیتاری
جویچههای و مشخصات جویچهها به صورتی انجام شود که در زمتان
بهرهبرداری هدررفت ختاک و نتیجتتا هتدررفت کتود و متواد غتذایی
کنترلشده و ناچیز گردد با بطعیت و اطمینان بیشتری بهرهبترداری از
آنها انجام داده و رانتدمان ایتن سیستتمها را در مستائل کتاربردی بته
مقادیر تئوری نزدی نمود .در ادامه تحقیق حاضر و به منظور توستعه
هر چته بهتتر مجموعته روابتط ،گتردآوری اطالعتات و دادههتایی از
متغیرهای دیگر آبیاری جویچهای همچون مشخصتات بافتت ختاک و
ارزیابی تاثیر گذاری آنها بر مقتدار فرستایش و هتدررفت ختاک بابتل
توصیه است
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Abstract
Soil loss is one of most important parameters in design and operation of furrow irrigation systems. Design of
furrow irrigation systems is often done based on hydraulic concepts. Because of the loss of predictive equations
for soil loss, fertilizer runoff, these losses cannot be estimated quantitatively. On the other hand its measuring is
expensive, time consuming and difficult. The main aim of this study is to using the ability of intolerance
calculation in derivation of soil loss equations for furrow irrigation by using multi Genetic Programming based
on Pareto Optimal solution (POMGGP). So, a database of field measurements of soil erosion in furrow irrigation
is collected and multi Genetic Programming in combined with Pareto Optimal solution and preprocessing of
maximum dissimilarity for train and test sets is used. Fourteen different models for soil loss are developed and
the best equation is derived. The results based on statistical indices of R, RMSE, MAE, RAE and NSE has
shown that the POMGGP has the ability in finding optimum equation and parameters for furrow irrigation soil
loss estimation and can be used in design and operation of furrow irrigation systems.
Keywords: multi Genetic Programming, Pareto optimal solution, soil erosion, furrow irrigation, SMMD
algorithm

1- Assistant Professor, Department of Water Engineering, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran
2- Assistant Professor, Department of Water Engineering, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran
(*- Corresponding Author Email: h.riahi@vru.ac.ir)

