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چکیده
در این مطالعه ،از شبکههای عصبی مصنوعی به منظور تخمین زمان پیشروی آب با استفاده از دادههای اندازه گیری شده دبی ورودی ،ضریب زبری
مانینگ ،شیب ،طول فارو ،شماره منحنی نفوذ ،وزن مخصوص ظاهری و رطوبت اولیه استفاده شد .برای این منظور آزمایشهای صحرایی انجام شده بهه
روش آبیاری جویچه ای در پنج مزرعه آزمایشی گلمکان مشهد ،توتون ارومیه ،مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآبهاد دزفهول ،دانشه اه بیرجنهد و موس هه
اصالح بذر کرج طی دورهی زمانی تاب تان  1376تا تاب تان  1385که دارای طیف گ تردهای از نظر بافت خاک (سبک ،متوسط و سن ین) مهیباشهند،
استفاده شد .از مجموع  240دادهی موجود 60 ،درصد اولیه ( 144داده) جهت آموزش شبکه 20 ،درصد جهت صحتسنجی ( 48داده) و  20درصد باقی-
مانده ( 48داده) برای آزمون شبکهها انتخاب شدند .متغیرهای ورودی با استفاده از آنالیز ح اسیت شبکه به متغیرهای ورودی و همچنهین روش تحلیه
مولفههای اصلی ( )PCAتعیین شدند .نتایج نشان داد که شبکههای عصبی توانایی خوبی در پی بینی زمان پیشروی داشهته و بها دقهت بها یی زمهان
پیشروی را تخمین میزنند .بهترین نتایج ( (R2= 0/995مربوط به مدلی است که برای پیشبینی زمان پیشروی در جویچه ،از مولفههای اصلی ()PCA
در متغیرهای ورودی استفاده می کند .نتایج نشان داد مدلی که از پارامتر رطوبت اولیه برای تعیین زمهان پیشهروی اسهتفاده مهیکنهد ( ،(R2= 0/848در
مقای ه با مدلهایی که از پارامترهای ضریب زبری مانینگ ( (R2= 0/492و شماره منحنی نفوذ ( (R2= 0/417استفاده میکننهد ،از عملکهرد بها تری
برخوردار است.
واژههای کلیدی :آبیاری جویچهای ،تحلی مولفههای اصلی ،زمان پیشروی ،شبکههای عصبی مصنوعی

مقدمه

54321

در بررسی و طراحی آبیاری جویچهای و نواری پیشبینی پیشروی
جریان آب در جویچه و نوار از اهمیت خاصی برخوردار است و کمهک
موثری به طراحی این سی تم مهینمایهد .منحنهی پیشهروی و زمهان
رسیدن آب به انتهای جویچه یکی از معیارهای مدیریت سی تمههای
آبیاری و بهخصوص تعیین زمان قطع جریان است .در آبیاری سطحی،
م ههالهی پیشههروی آب بههه ایههن دلی ه کههه در برگیرنههده اطالعههات
ارزشمندی راجع به چ ون ی نفوذ آب به داخ خاک میباشد ،همواره
مورد توجه بوده است .سرعت پیشروی بهه عوامه مختلفهی از جملهه
 -1استادیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانش اه اراک
 -2استادیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانش اه اراک
 -3دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی آبیاری و زهکشی ،دانش اه شهرکرد
 -4استاد گروه آبیاری و آبادانی دانش اه تهران
 -5دانشیار گروه آبیاری و آبادانی دانش اه تهران
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شدت جریان ورودی ،رطوبت اولیه خاک ،مقاومت ب تر خاک به جریان
آب و شیب طولی مزرعهه ب هت ی دارد .سهادهتهرین و معمهولتهرین
رابطهای که برای پیشروی آب در شیار استفاده میشود رابطهی تهوانی
 1اسهت ( ;Elliot and Walker, 1982; Scaloopi et al, 1995
:)Walker and Skogerboe., 1987
r
' (Ta) x= p' x
()1
در این معادله =x :فاصله پیشهروی از ابتهدای جویچهه=(Ta) x ،
زمان زم برای پیشروی آب از ابتدای جویچهه بهه نقطههای کهه بهه
فاصههله  xاز آن قههرار دارد p' .و ' =rضههرایب ثابههت بههرازش منحنههی
میباشند.
الیوت و واکر پس از مقای ات معادلهی  1با فرمههای دقیه تهر و
روشهای برازش منحنی نتیجه گرفتنهد کهه بهتهرین نتیجهه زمهانی
حاص میشود که معادله با دو نقطه بهرازش داده شهود ( Elliot and
 .)Walker., 1982زمان پیشروی آب تا نصف طول مزرعهه ( )L/2و
پیشروی تا انتها ( )Lرا میتوان همزمان ح کرد تا پارامترهای تجربی
' pو ' rبه دست آیند .از ح این دو معادله خواهیم داشهت (رابطهه  2و
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:)3
()2
()3
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) 𝐋 𝐭𝐋𝐧(𝐭 𝟎.𝟓𝐋 /
)𝟓𝐋𝐧(𝟎.
tL
Lr

=𝐫

= َp

وزارت کشاورزی ایا ت متحده ( ،1)SCSمعادلههی پیشهروی آب
در شیار در سال  1979به صورت رابطه  4و  5ارایه نموده است.
x
𝐓𝐋 = eB
() 4
f
gx
B = 0.5
() 5
QS
که:
 =Qدبی جریان ورودی به شیار (لیتر در ثانیهه) =S ،شهیب شهیار
(متر در متر) f ،و  =gب ت ی به گروه نفوذ خاک دارد .ویالردسهون و
بیشاپ معادلهی پیشروی جریان را به صورت رابطه  6بدسهت آوردنهد
(.)Willardson and Bishop., 1967
cx
)tx= a(e -1
()6
ضرایب  aو  cرا میتوان با بدست آوردن شیب منحنی در دو نقطه
از آن و جای زینی مقادیر بدست آمده در معادلهی دیفران یلی  7بهرای
دو نقطه و ح آن به طریقهی دو معادله و دو مجهول ح اب نمود.
dt
= ax + ct x
()7
dx
الورز بها اسهتفاده از رابطههی تهوانی پیشهروی و معادلههی نفهوذ
کوستیاکف و ترکیب معادلهی بیالن حجم برای دو نقطههی میهانی و
انتهایی شیار ،رابطهی  8را جهت پهیشبینهی منحنهی پیشهروی بهرای
دبیهای ت ت نشده ارائه داد ( .)Alvarez., 2003ایشان فرض کردند
که با تغییرات دبی r'،ثابت و تنها  pتغییر میکند.
Pne
Aane Qe
=
()8
Pe
Aae Qne
که در آن  Peضریب تهوانی رابطههی پیشهروی بهرای یهک دبهی
مشخص  Qeبا سطح مقطهع جریهان معلهوم  Pne ،Aaeضهریب تهوانی
رابطهی پیشروی برای یک دبهی ت هت نشهده  Qneبها سهطح مقطهع
جریان نامعلوم Aane ،میباشد.
کازرونیان و همکاران ( )1396تغییرات پارامترهای معادلهی نفهوذ
کوستیاکوف -لوییس در آبیاری جویچهای طی سهه فصه زراعهی در
مورد گیاه ذرت در مشکیندشت کرج را بررسی کردند .نتایج نشان داد
که ضرایب نفوذ  kو  aمعادلهی کوستیاکف -لوئیس از لحاظ مکانی و
زمانی در فصول مختلف ،تغییراتی نامنظم و غیرقاب پیشبینی دارند.
معههروف پههور و همکههاران ( )1396بههه بررسههی دقههت روشهههای
غیرنقطهای اندازهگیری نفوذ در طراحی سامانهی آبیاری جویچهای بها
دو نرمافزار  WinSRFRو  SIRMODدر دو مزرعهی شرکت کشت
و صنعت هفت تپه پرداختند .نتایج این تحقی نشان داد در صورتیکه
در طراحی ،شبیهسهازی و ارزیهابی آبیهاری جویچههای انتهها ب هته ،از
معاد ت نفوذ اصالح شده به جای معاد ت نفوذ نمونه استفاده شهود،
1- Soil Conservation Service

دقت نتایج به صورت قاب توجهی افزایش مییابد.
کمههالی و ابراهیمیههان ( )1396بههه مقای ههه و ارزیههابی روشهههای
مختلف برآورد معکوس ضرایب معادلهی نفوذ در شرایط کشت داخه
جویچه با چهار روش تخمین معکوس ضرایب معادلهی نفوذ شام دو
نقطهای ،بهینهسازی چندسطحی SIPAR-ID ،و  IPARMبا استفاده
از دادههای مزرعهای در مورد گیاه ذرت پرداختند و نتیجه گرفتند مدل
 IPARMبا متوسط خطای ن بی  1/24و  1/52درصد و روش بهینهه
سازی چندسطحی با متوسط خطهای ن هبی  1/44و  1/58درصهد در
تخمین حجم آب نفوذ یافته در خاک ،بهترین عملکرد را داشتند.
دانی اور و هنوکیو منحنی پیشروی آبیاری سطحی را با اسهتفاده
از پارامترهای نفوذ و شدت دبی ورودی با استفاده از گام زمهانی ثابهت
پیشبینی نموده و ایهن روش را بهرای ارزیهابی سهامانهههای آبیهاری
سطحی در خاکهای مختلف با شدت دبهی و شهرایط نفهوذ زمهانی و
مکانی متفهاوت مناسهب تشهخیص دادنهد ( Dani and Henoque.,
.)1996
گیلههیس و اسههمیت بههه تخمههین پارامترهههای معادلهههی نفههوذ
کوستیاکوف اصالح شده با استفاده از دادههای پیشهروی و روانهاب در
آبیاری سطحی با استفاده از مدل  IPARMپرداختند .نتایج نشهان داد
که دادههای رواناب قابلیت شبیهسهازی مناسهب منحنهی پیشهروی را
نداشتند ،ولی پارامترهای نفوذ خصوصیات هیدرولیکی خهاک را بهرای
گامهای زمانی بیشتر از زمان تکمی فاز پیشروی بهه طهور مناسهب
شبیهسازی نمودند (.)Gillies and Smith., 2005
پیشروی و نفوذ فرآینهدهای پیچیهدهای ه هتند کهه تحهت تهاثیر
عوام مختلفی از جمله خصوصیات نفوذپذیری خاک ،رطوبت اولیههی
خاک ،مقدار جریان ورودی به مزرعه ،سابقهی قبلهی خهیس شهدگی،
عملیات زراعی و عوام ناشناختهی دی هری قهرار دارنهد .در طراحهی
آبیاری شیاری معمو مشخصات نفوذ ،سهطح مقطهع جریهان ،میهزان
جریان ورودی ،رطوبت اولیهی خاک و ضریب زبری را در طول فص
کشت و در تمام سطح مزرعه ثابت در نظر میگیرند ،اما ایهن عوامه
شرایط بروز تغییرات در مرحلهی پیشروی و بهه تبهع آن اخهتالف آب
نفوذ کرده در طول شیارهای مختلف در یک مزرعه را فراهم میآورند.
هر چند میزان جریان ورودی و رطوبت اولیهی خاک از عوام اثرگذار
بر زمان پیشروی به شمار میرونهد ،امها تهاکنون تهاثیر ترکیبهی ایهن
پارامترها در معاد ت تجربی مورد بررسی قرار ن رفته است .چنانچهه
این معاد ت بر اساس عوام مذکور اصالح شوند ،مدیریت قویتهری
را میتوان در طول فص کشت و متناسب با وضهعیت موجهود اعمهال
نمود.
معاد ت رگرسیونی پارامترهای هیدرولیکی دیریافت را با اسهتفاده
از اطالعات موجود خاک تخمین میزنند ،توابع انتقهالی خهاک نامیهده
میشوند که در ارایهی آنها از روشههای رگرسهیونگیهری چندگانهه
(خطی ،غیرخطی) و شبکههای عصبی استفاده میشود (نوابیان1382 ،
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و  .)Amini et al., 2005در سالهای اخیهر از شهبکهههای عصهبی
مصنوعی بهه منظهور شهبیهسهازی ،تشهخیص ال هو ،کهالسبنهدی و
بهینهسازی در علوم مختلف مهندسی به طور گ هترده اسهتفاده شهده
است (منهاج .)1377 ،قابلیتهای مدل شبکههای عصبی ،این مدل را
به ابزاری مناسب برای مدلسازی خصوصیات هیدرولیکی خاک تبدی
کرده است ( .)Minasny and McBratney., 2002از ایهن ابهزار در
مطالعات مختلف مانند شبیهسازی سرعت نفوذ ،میزان ظرفیهت تبهادل
کاتیونی خاک و ضریب آب ذری اشباع خاک استفاده شده است ( Jain
and Kumar., 2006؛ Amini et al., 2005و نوابیهان.)1382 ،
بریدلی و همکاران ،مدل شبکهی عصبی مصهنوعی را بهرای تخمهین
میزان رسوب به صورت تهابعی از خصوصهیات هیهدرولیکی خهاک در
آبیاری جویچهای به کهار گرفتنهد .نتهایج نشهان داد ،مهدل از قابلیهت
مناسبی برای تخمین رسوب برخوردار است ).(Bradley et al., 2016
هدف از این مطالعه ،ارایههی مهدل شهبکهی عصهبی بهه منظهور
تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچهای با اسهتفاده از خصوصهیات
فیزیکی خاک از جمله رطوبت اولیهه ،چ هالی ظهاهری و خصوصهیات
جویچه مانند دبی ورودی به جویچه ،طول و شیب جویچه اسهت کهه
تاکنون ارایه نشده است.
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مواد و روشها
آزمایشات صحرایی

بهه منظهور جمهعآوری آمهار و ارقهام موردنیهاز ،از آزمهایشههای
صحرایی انجام شده در قالب طهرحههای پووهشهی در ای هت اهههای
تحقیقاتی کشاورزی گلمکان مشهد ،توتهون ارومیهه ،مرکهز تحقیقهات
کشاورزی صفیآباد دزفهول (عباسهی و همکهاران )1378 ،و مزرعههی
آزمایشی دانش اه بیرجند و موس ه اصالح بهذر کهرج (گنجهه)1385 ،
طی دورهی زمانی تاب تان  1376تا تاب هتان  1385اسهتفاده گردیهد.
کلیه آزمایشهای صحرایی به روش آبیاری جویچهای انجام شده بود.
بافت خاک و اطالعات مزارع تحت مطالعه در جدول  1ارایهه گردیهده
است .با عنایت به این جداول مالحظه میشهود ،خهاک مهزارع تحهت
مطالعه دارای طیف گ تردهای از نظر بافت خهاک (سهبک ،متوسهط و
سن ین) میباشد .در هر یک از مناط مورد مطالعه ابتهدا یهک قطعهه
زمین زراعی انتخاب و سپس عملیات تهیه زمین (شخم ،دی هک و )..
بر روی آن انجام گرفت .طول و فاصله جویچهههها بهر اسهاس بافهت
خاک ،توصیههای اداره حفاظهت خهاک آمریکها ( )SCSو توپهوگرافی
مح انتخاب شده است .آزمایشها در دبیهایی کمتر از حداکثر دبهی
فرسایشی انجام پذیرفت.

جدول  -1مشخصات فیزیکی خاک مزارع آزمایشی
مزرعهی آزمایشی
مشهد
ارومیه
دزفول
کرج
بیرجند

بافت خاک
لومسیلتی
لومرسی
لومرسیسیلتی
لوم
لومشنی

فاصله جویچه (متر)
0/7
0/75
0/7
0/7
0/75

به منظور کنترل جریان ورودی بهه جویچهه ،دسهت اه نشهان داده
شده در شک  1در ابتدای هر مزرعهی آزمایشی نصهب گردیهد .اجهزا
اصلی دست اه عبارتند از :پمپ ،مخزن آب و شیرهای کنتهرل جریهان
آب به هر جویچه .پمهپ ،آب را از کانهال آبرسهانی واقهع در ابتهدای
مزرعه به مخزن آب انتقال داد .در ق همتههای فوقهانی مخهزن آب
سرریزی قرار داشت که آب مازاد از طری آن خارج میشد و در نتیجه
فشار آب و جریان ورودی به هر جویچه در تمام مدت آزمهایش ثابهت
ماند .به منظور تعیین دبی جریهان ورودی بهه ههر جویچهه و جریهان
خروجی از هر جویچه ،پارشال فلوم نوع  2در ابتدا و انتهای هر جویچه
نصب گردید .قب از شروع هر آزمایش بها تنظهیم شهیرهای کنتهرل و
اندازهگیری حجمی ،دبی ورودی بهه ههر جویچهه تنظهیم شهد .طهول
جویچهها به فواص  10متری تق یمبنهدی و شهمارهگهذاری شهدند و
آزمایش با انتقال آب به جویچهها آغهاز شهد و زمهان رسهیدن آب بهه

طول جویچه (متر)
50 -250
50-250
50 -250
160 -175
50 -130

شیب جویچه ()%
0/001 -0/0117
0/001 -0/0163
0/001 -0/01
0/0056 -0/01
0/0064 -0/01

نقطهی تق یم یادداشت گردید .انتقال آب به جویچهها تا زمانی ادامهه
یافت که دبی خروجی از پارشال فلوم نصب شهده در انتههای جویچهه
ثابت شد .بالفاصله بعد از قطع جریان آب بهه جویچهه ،زمهان ناپدیهد
شدن آب از سطح جویچهه در نقطههههای مختلهف در طهول جویچهه
یادداشت گردید .به منظور تعیین معاد ت شک هندسی جویچه بعد از
تمام آبیاری با استفاده از دست اه مقطعسنج جویچه نشان داده شده در
شک  ،2شک هندسی جویچه اندازهگیری گردید .برای هر آبیاری بها
استفاده از روش بیالن حجم ،عوام معادله نفوذ کوستیاکف -لهوییس
بهرای ههر جویچهه تعیهین گردیهد .از آنجها کهه انجهام آزمهایش و
اندازهگیریها در یک رطوبت از پیش معین شده بدلی مشهک بهودن
پایش رطوبت خاک تا لحظهی رسیدن به رطوبت موردنظر می ر نبود،
آزمایشها در رطوبتهای مختلف موجود در خاک بعد از گذشت زمانی
معین از آبیاری صورت گرفت .در طول هر جویچه 6 ،نمونهه از ابتهدا،
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وسط و انتها و در عم های  10-0و  20-10سانتیمتر تهیه و رطوبت
هر نمونه بطور جداگانه اندازهگیری شد .میان ین شش رطوبت یاد شده
محاسبه و در تجزیه و تحلی دادهها به عنوان رطوبت اولیههی خهاک
مورد استفاده قرار گرفت .شک  3به عنوان نمونه ،تناوب آبیاریها در

شکل  -1نمای دستگاه انتقال آب به جویچههای آزمایشی

مزرعه و زمان آبیاری را نشان میدهد .در هر آزمایش ،بیدرنگ پهس
از نمون برداری رطوبت اولیه ،آبیاری با دبی ثابت انجام گرفت .در این
تحقی برای تعیین ضریب زبری مانینگ از توصیههای اداره حفاظهت
خاک آمریکا ( ،)SCSاستفاده شد.

شکل  -2نمونهی مقطعسنج برای اندازهگیری سطح مقطع جریان ورودی

شکل -3انجام آبیاری با دورهای متفاوت به منظور دستیابی به رطوبتهای مختلف

شبکههای عصبی مصنوعی

1

در پووهش حاضر شبکههای عصبی پرسپترون چند یه (،)MLP
پیشخور عمومی )GFF( 2و شعاعی )RBF( 3برای مدلسهازی زمهان
پیشروی با استفاده از نرمافزار NeuroSolution-8مورد اسهتفاده قهرار
گرفتند .به منظور یک ان کردن ارزش دادهها برای شهبکه ،دادهههای
مورد استفاده از رابطهی  9استاندارد شدند.
Pnew=Pold/max
()9
کههه در آن  :Pnewدادهی اسههتاندارد شههده Pold ،دادهی اولیههه و
 :maxبیشترین مقدار دادهی موردنظر است.
1- Multi layer Perceptron
2- Generalized Feed Forward
3- Radial Basis Function

متغیرهای ورودی با استفاده از آنالیز ح اسیت شبکه به متغیرهای
ورودی و همچنین روش تحلیه مولفههههای اصهلی )PCA( 4تعیهین
شدند.
پس از استاندارد نمودن دادهها ،از ال هوریتم پهس انتشهار خطهای
مومنتوم و تابع فعالیت سی موئیدی در یهی مخفهی بهرای آمهوزش
شبکه استفاده شد .تابع فعالیت به کار رفته در یههی خروجهی بهرای
تمام تکرارهای مختلف ،خطی میباشد .توصیه شده اسهت کهه اگهر از
توابع فعالیت سی موئیدی در یههای مخفی و تابع فعالیت خطهی در
یهی خروجی استفاده شود ،عملکرد شبکه افزایش مییابد (کاسترا و
بوید .)1995 ،مشخصاتی از  ANNماننهد تعهداد نهورونههای یههی
میانی ،تعیین تعداد رفت و برگشهتهها ،میهزان یهادگیری ،مومنتهوم و
4- Principal Component Analysis

کاربرد شبكههاي عصبي مصنوعي و تكنيک تحليل مولفههاي اصلي...

سرعت یادگیری به منظور تعیین مقادیر بهینه آنها نیاز بهه آزمهون و
خطا دارند .در این مطالعه تعداد رفت و برگشتها برای آموزش شهبکه
با سعی و خطا انتخاب شد.
در عم معمو دادههای موجود را بهه سهه ق همت مجموعههی
آموزشی ،صحتسنجی و مجموعهی آزمون تق یمبندی میکننهد ،بهه
طوریکه هر سه مجموعه باید معرف جمعیت یک انی باشند .عملکرد
شبکههای در نظر گرفته شده با استفاده از دو معیار مجهذور میهان ین
مربعات خطا ( )RMSEو همب هت ی دادههها (( )R2روابهط  10و )11
مورد ارزیابی قرار گرفت.
()10

∑n
) i=1(Oi− Oave )(Pi −Pave

n
√∑n
) i=1(Oi− Oave ) ∑i=1(Pi −Pave
n
) ∑i=1(Oi− Pi

= R2

= MSE

()11
که در آن =Qi ،دادهی اندازه گیری شده =Pi ،دادهی پهیشبینهی
شده =Qave ،میان ین دادههای اندازهگیری شده =Pave ،میان ین داده-
های پیشبینی شده و  =Nتعداد دادهها اسهت .ههر چهه میهزان خطها
( )MSEکمتر و میزان همب ت ی دادهها ( )R2بیشتر باشهد ،آمهوزش
شبکه بهتر انجام شده است.
به منظور مقای هی عملکرد مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش
( SCSروابط  4و  )5از پارامترهای آماری همچون متوسط باقیماندهها
( ،)MRخطای استاندارد ن بی ( ،)RSEضریب کهارایی ( ،)Eشهاخص
تواف ه ( ،)dضههریب نههاش -سههاتکلیف ( )NSEو ضههریب اطالعههات
آکائیک ( )AICو ضریب شوارز یا بی ین ( )SICاستفاده شد.
) MR = N −1 ∑ni=1(Oi− Pi
()12
N

∑n (Oi−Pi )2

()13

E = 1 − ∑n i=1(O

()14

d = 1 − ∑n

()15

2
) i− Oave
2
∑n
) i=1(Oi− Pi

i=1

2
)| i=1(|Pi− Oave |+|Oi− Oave
n
2
) √n ∑i=1(Oi− Pi

Oave
2
∑n
) i=1(Oi− Pi

= RSE

NSE = 1.0 − ∑n

()16
AIC = Nln(SSE) + 2Ne
()17
)SIC = Nln(SSE) + Ne ln(N
()18
که در آن =SSE ،مجموع مربعات خطا و  =Neتعداد پارامترههای
ورودی مدل است.
2
) i=1(Oi− Oave

تکنیک تحلیل مولفههای اصلی ()PCA
تحلی اجزای اصلی یکی از انواع روشهای تحلی دادههای چنهد
متغیره است که هدف اصلی آن تقلی بعد م الهی مورد مطالعه است.
با استفاده از تحلی مولفههای اصهلی مهیتهوان تعهداد زیهادی متغیهر
توضیحی (متغیر م تق ) همب ته را با تعداد محدودی متغیر توضیحی
جدید که مولفههای اصلی نامیده میشوند و ناهمب هتهانهد ،جهای زین
نمود .به این ترتیب نه تنها بعد م اله تقلی مییابهد ،بلکهه م هالهی
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چند همخطی پیش نمیآید .در برخی مواقع ابعاد بهردار ورودی ب هیار
بزرگ است ،اما اجزا این بردارها تا حد زیادی مرتبط ه هتند .در ایهن
موارد کاهش ابعاد بردار ورودی میتواند مفید واقع شود .ایهن تکنیهک
سه تاثیر دارد -1 .این تهابع اجهزای بهردار ورودی را متعامهد مهیکنهد
(بنابراین آنها با همدی ر مهرتبط نخواهنهد بهود)  -2اجهزای متعامهد
نتیجهه را مرتهب مهیکنهد .بنهابراین بهیشتهرین تغییهر اول مهیآیههد.
 -3اجزایی را که در کمترین تغییر در مجموعه دادهها نقهش دارنهد را
حذف میکند ( .)Demuth and Beale., 1998در این تحقی بهرای
تحلی مولفههای اصلی از نرمافهزار  SPSS.12اسهتفاده شهد .مراحه
تحلی مولفههای اصلی به صورت رابطه  18میباشد.
گام اول :محاسبهی بردار میان ین

1 nTr
 pi
nTr i 1

()19

m



که در این رابطه  p i  p1.... pdنمونههای آزمایشی با  dبعد
و  nTrتعداد ک نمونههای آزمایشی میباشد.
گام دوم :محاسبهی ماتریس کوواریانس
t

()20

nTr

    pi  m pi  m

t

i 1

که در این رابطه ∑ یک ماتریس با ابعاد  d×dمیباشد.
گام سوم :تعیین مقادیر ویوه 1و بردار ویوه 2از ماتریس کوواریانس
با ح رابطهی :20
()21
 x  x
که میتوان این رابطه را به صورت رابطه  21بازنوی ی کرد:

  I x  0

()22
در این رابطه  Iماتریس یکه و  Oبردار صفر میباشهد .بردارههای
 x=eiو   i
به ترتیب بردارهای ویوه و مقادیر ویوه مهیباشهند.
بردارهههههای ویههههوه  e , e ,....., ed 
 1 2دارای مقههههادیر ویههههوه
  ,...., d 
 1, 2ه تند که این مقادیر ویوه از بزرگ به کوچهک
مرتب شدهاند .بردار ویوهای که بیشتهرین مقهدار ویهوه را دارا باشهد،
نشاندهندهی مولفهی اصلی مجموعه دادهها میباشد.
گام چهارم :ایجاد ماتریس  Aبها ابعهاد  d×kکهه سهتونههای آن
شام  Kبردار ویوه میباشند که بزرگترین مقادیر ویوه را دارا ه تند:





A  e1 , e2 ,...., ek .

()23
گام پنجم :نمایش دادههای اصلی از طری طرحریهزی دادههها در
یک فضای  kبعدی بر اساس رابطهی  23است:
1- eigenvalue
2- eigenvector
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p  At  p  m

()24

که در این رابطه p1... pk T :

مههیباشههد (
.)1901

نتایج و بحث

 ، p بردار مشخصهی فراینهد PCA

آزمایشات صحرایی

Cheng-Jian and Ming-Hua, 2009; Pearson,

در جههدول  2مقههادیر شههیب ،دبههی ورودی و رطوبههت اولیههه در
جویچههای آزمایشی و در جدول  3نتایج حاص از محاسهبات عوامه
معادله نفوذ کوستیاکوف -لوییس به روش بیالن حجهم بهرای مهزارع
آزمایشی ارایه شده است .دامنهی وسیع پارامترههای اسهتفاده شهده در
این مطالعه ،جامعیت مدلهای استفاده شده در ایهن تحقیه را نشهان
میدهد.

جدول  -2دامنه تغییر دبی ورودی و رطوبت اولیه و چگالی ظاهری در جویچههای آزمایشی
مزرعهی آزمایشی
مشهد
ارومیه
دزفول
کرج
بیرجند

دبی ورودی ()L/S
0/25 -1/5
0/05 -0/75
0/1 -1/5
1/1 -1/4
0/5 -2

رطوبت اولیه ()%
5/35 -12/14
13/5 -22/7
12/8 -23/75
5/39 -27/22
5/69 -10/46

چگالی ظاهری ()gr/cm3
1/53 -1/6
1/3 -1/5
1/67 -1/76
1/34 -1/47
1/39 -1/5

جدول  -3دامنهی تغییرات عوامل معادلهی نفوذ کوستیاکوف -لوییس
مزرعهی آزمایشی
مشهد
ارومیه
دزفول
کرج
بیرجند

)K (m3/m/mina

A

)f0 (m3/m/min

0/0035 -0/0038
0/0017 -0/0036
0/0018 -0/005
0/0025 -0/0062
0/00295 -0/00512

0/156 -0/311
0/211 -0/436
0/061 -0/507
0/201 -0/348
0/165 -0/244

0/00015 -0/00029
0/000093 -0/0001
0/000053 -0/00009
0/00009 -0/00018
0/ 000138 -0/000196

تعداد ک دادههای موجود برابر  240اسهت کهه  60درصهد اولیهه
( 144داده) جهت آموزش شبکه 20 ،درصد جهت صهحتسهنجی (48
داده) و  20درصد باقیمانده ( 48داده) بهه عنهوان دادهههای آزمایشهی

جهت آزمون شبکهها انتخهاب و مشهخص شهدند .جهدول  4دامنههی
تغییرات پارامترهای دادهههای اختصهاص داده شهده جههت آزمهون را
نشان میدهد.

جدول  -4دامنهی تغییرات پارامترهای دادههای اختصاص داده شده جهت آزمون (عباسی و همکاران 1378 ،و گنجه)1385 ،
مزرعهی آزمایشی

بافت خاک

مشهد

سیلتیلوم

ارومیه

لومرسی

دزفول

لومسیلتیرسی

طول ()m
150
250
150
250
150
250

تحلیل مولفههای اصلی

در این بخش ،پارامترهای ورودی مربوط بهه دادهههای واقعهی بها
اعمال تحلی مولفههای اصلی به سه مولفه خالصه شهدند .جهدول 5

شیب () %
0/001 -0/01
0/001 -0/01
0/001 -0/01
0/001 -0/01
0/001 -0/01
0/001 -0/01

دبی ورودی ()L/S
0/45 – 1
0/75 - 1/75
0/1 -0/25
0/25 -0/6
0/45 -1
0/75 -1/5

مقادیر ویوه برای مجموعه دادههای آزمایشی را نشان میدهد .بر ایهن
اساس مشاهده میشود که سه مولفهی اول  97/89%و  8مولفهی اول
 99/99%ک واریانس را شام میشوند .این مطلب بیان ر این اسهت

کاربرد شبكههاي عصبي مصنوعي و تكنيک تحليل مولفههاي اصلي...

که آنالیز مولفههای اصلی در کاستن شیب تغییر در بین متغیرها موف
است .چون مجموع واریانس سه مولفهی اول نزدیک به یک میباشد
( .)Wotling et al., 2000ایهن مفههوم همب هت ی خطهی در بهین
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متغیرها را نشان میدهد ،چون آنالیز مولفههای اصلی ( )PCAاز یهک
تبدی خطی برای تبدی متغیرها به مولفههای اصلی استفاده میکنهد
(.)Parinet et al., 2004 ;Camdevyren et al., 2005

جدول  -5مقادیر ویژه ماتریس کواریانس مولفههای اصلی
نوع مدل
ANN-1
روش اول

ANN-2
ANN -3

روش دوم

ANFIS-PC

ورودی مدل
Qt ,L ,S0, B.d ,
n
Qt ,L ,S0, B.d, Ѳ
Qt ,L ,S0, B.d ,
id
PC1, PC2 ,PC3

خروجی مدل

TL

جدول  -6مشخصات مدلهای شبکه عصبی
مولفه اصلی
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10

مقدار ویژه
39/74
2/101
0/442
0/401
0/264
0/167
0/069
0/007
0/002
0/001

نسبت تجمعی واریانس
0/92004
0/96866
0/97891
0/9882
0/99431
0/99819
0/99978
0/99994
0/99998
1/00

نسبت واریانس
0/92004
0/04864
0/01023
0/00929
0/00611
0/00387
0/00159
0/00016
0/00004
0/00002
آنالیز حساسیت

L

n

شاخص حساسیت

f

k

S0 Q0 Ѳ B.d a

50
40
30
20
10
0
id

پارامترهای ورودی
شکل  - 4مقادیر شاخص حساسیت شبکه به پارامترهای ورودی برای تخمین زمانهای پیشروی

شبکههای عصبی

در این تحقی برای تعیین متغیرهای ورودی جهت تخمین زمهان
پیشروی از آنالیز ح اسیت شبکه بهه متغیرههای ورودی و ههمچنهین
روش تحلی مولفههای اصلی اسهتفاده شهد .جههت آنهالیز ح اسهیت
شبکه ،کلیه متغیرهای ورودی دادههای مشاهداتی به عنوان ورودی و
زمان پیشروی به عنوان خروجی به شبکه  MLPداده شدند .نتهایج در

شک  4نمایش داده شده است .بر این اساس ،مولفههای ضرایب نفوذ
به دلی تاثیر کم آنها در زمان پیشروی از فهرست متغیرهای ورودی
حههذف شههدند .در روش دوم مولفههههههای اصههلی حاصهه از تحلیهه
مولفههای اصلی به عنوان پارامترهای ورودی به مدل تعیین شدند.
مشخصات این مدلها در جدول  6نشان داده شده است .در ایهن
بررسی ،جهت پیشبینی زمان پیشروی در مدلهای اول ،دوم و سهوم
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 4نورون و در مدل چهارم  3نورون بهه عنهوان ورودی بهه مهدل و در
کلیه مدلها  1نورون به عنوان خروجی در نظر گرفته شد.
با بررسی عملکرد شبکهها از نظر آماری میتوان استنباط کرد که
در هر یک از مدلهای موجود ،بهتهرین شهبکه بهرای تخمهین زمهان
پیشروی ،شبکه  MLPباشد .شبکه  GFFنیز نتایج تقریبا مشابهی بها
شبکه  MLPدارد .بدترین نتایج نیز مربوط به شبکه  RBFمیباشد .با
توجه به پنج مدل در نظر گرفته شده جهت تخمهین زمهان پیشهروی،
نتایج حاص از عملکرد ساختار بهینهی مدلهای مختلف از نظر معیار
آماری در جدول  7نشان داده شده است.
در شک  5میزان ضریب همب هت ی و در شهک  6نمهودارههای
مربوط به مقادیر پیشبینی شده و مشاهده شدهی زمان پیشروی برای
انواع مدلهای مختلف شبکههای عصبی بهرای اطالعهات اختصهاص
یافته برای آزمون مدلهای شبکههای عصبی در جویچههای با طول،
دبی ،شیب و در خاکهای با بافت مختلف مشخص شده است.
با بررسی عملکرد مدلهای مختلف شهبکهههای عصهبی از نظهر
معیار آماری مطاب جدول  7و همچنین نمودارهای داده شده (شک 5

و  )6میتوان استنباط کرد که مدلهای شبکهی عصبی که در آنها از
نتایج تحلی مولفههای اصلی استفاده شده است ،عملکرد بهتری را در
مقای ه با مدلهای شبکه عصبی منفرد نشان میدهند .ایهن مهدلهها
قادرند با معیار ضریب همب ت ی  0/998زمان پیشروی را با استفاده از
پارامترهای حاص از تکنیک تحلی مولفههای اصلی پیشبینی کننهد.
نمودارها نشهان مهیدهنهد کهه ایهن مهدل از شهبکهههای عصهبی در
خاکهای با بافت مختلف عملکرد ب هیار مناسهبی دارنهد .اسهتفاده از
مولفههای اصلی به عنوان متغیرهای ورودی به جای متغیرهای اولیهه،
منجر به سادهتر شدن ساختار شبکهی عصبی و سرعت آموزش با تر
میشود .این م اله میتواند ناشی از وجود روابط خطی م هتقیم بهین
زمان پیشروی و متغیرهای ورودی باشد که باعث میشود دقت سهایر
مهدلهها کهاهش یابهد ( ; McKenzie and Ryan., 1999; et al.,
 .)Qiu 2001عملکرد مدل  ANN-2نیز ن بتا قاب قبول است و ایهن
مدل با ضریب همب ت ی  0/83قادر است بها اسهتفاده از پارامترههای
طول و شیب فارو ،دبی ورودی ،رطوبت اولیه ،چ الی ظاهری خاک به
عنوان ورودی ،زمان پیشروی را تخمین زند.

جدول  -7نتایج عملکرد ساختارهای بهینهی مختلف شبکههای عصبی جهت پیشبینی زمان پیشروی

مدل چهارم

مدل سوم

مدل دوم

مدل اول

نوع شبکه
MLP-1
GFF-1
RBF-1
MLP-2
GFF-2
RBF-2
MLP-3
GFF-3
RBF-3
MLP-PC
GFF-PC
RBF-PC

آرایش ساختار بهینه
تعداد الیه
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

تعداد نرون
5
3
11
5
13
11
3
5
11
1
3
5

پارامتر شماره منحنی نفوذ بیان ر سرعت نهایی نفوذ میباشهد .در
حالیکه در آبیاری جویچهای و بهخصوص در مرحله پیشروی ،سرعت
نفوذ بیشتر از نفوذ پایهه اسهت .در نتیجهه مهدل  ANN-3قهادر بهه
تخمین مناسب زمان پیشروی در شرایط مزرعه نمیباشد.
تنها مقای هی بین میزان انطباق و دقت مهدلهها بهرای انتخهاب
روش مطلوب کافی نی ت ،بلکه افزایش تعداد متغیرهای پیشگویانهه
همیشه ،میزان تطاب مدل را افهزایش مهیدههد ( .)Lark., 1999بهه
عالوه ،افزایش تعداد متغیرها ،باعث افزایش هزینه و آنهالیز مهیشهود

آموزش
2

آزمون
2

R

MSE

R

MSE

0/74
0/72
0/73
0/84
0/8
0/76
0/76
0/76
0/68
0/999
0/995
0/994

0/0217
0/0247
0/0247
0/0155
0/0188
0/0241
0/0205
0/0205
0/0286
0/000054
0/00079
0/00087

0/64
0/64
0/63
0/83
0/81
0/78
0/67
0/66
0/58
0/998
0/989
0/987

0/0877
0/0941
0/0912
0/0615
0/0643
0/0939
0/104
0/106
0/121
0/0002
0/00189
0/0021

(.)Odeh et al., 1994
معیارهای آماری مناسب ،برای مقای ههی مهدلهها بها اطالعهات
واقعی روی مجموعهههای مختلفهی از متغیهرههای م هتق  ،ضهریب
آکائیک ( )AICو ضریب بی ین یا شوارتز ( )SICه تند ،چون این دو
پارامتر میتوانند ،تطاب خوبی بین میهزان انطبهاق و صهرفهجهویی در
هزینهها برقرار کنند (.)Webster and McBratney., 1989
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شکل  -5نمایش ضریب همبستگی بین زمان پیشروی مشاهدهای و محاسبه شده توسط شبکههای عصبی مصنوعی
ANN-2

ANN-1

Observed

ANN-PC

ANN-3

لوم رسي

)Advanced Time(min

140
120
100
80
60
40
20
0

شکل  -6نمودار بین زمان پیشروی مشاهدهای و محاسبه شده توسط شبکههای عصبی مصنوعی در خاکهای مختلف

به منظور مقای هی عملکرد مدلهای شبکهی عصهبی مصهنوعی
در تخمین زمان پیشروی ،با استفاده از مجموعه اطالعات مربهوط بهه
آزمون ،پارامترهای آماری همچون متوسط باقیماندهها ( ،)MRخطای
استاندارد ن بی ( ،)RSEو ضهریب کهارایی ( ،)Eشهاخص توافه (،)d
ضریب ناش -سهاتکلیف ( ،)NSEضهریب آکائیهک ( )AICو ضهریب
بی ین یا شوارتز ( )SICمحاسبه شدند (جدول .)8
مقای هی کلیه شاخصهای استفاده شده برای ارزیابی نتایج نشان

میدهد که کلیهی مدلهای ارایه شده جهت تخمین زمهان پیشهروی
در مقای ه با روش  SCSاز قابلیت با یی برخهوردار ه هتند .کلیههی
مقادیر شاخصهای ارزیابی نشان مهیدهنهد کهه در بهین مهدلههای
تخمین زمان پیشروی ،مدلهایی که از پارامترههای ناشهی از تحلیه
مولفههای اصلی ( )PCAاستفاده میکننهد ،بهر اسهاس شهاخصههای
ضریب ناش -ساتکلیف ( ،)NSEآکائیک ( )AICو ضریب بی هین یها
شوارتز ( )SICدارای بهترین عملکرد ه تند.
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ANN-2

ANN-1

Observed

ANN-PC

ANN-3

لوم سيلتي رسي

140
100
80
60
40

)Advanced Time(min

120

20
0

ANN-1

Observed

ANN-2

ANN-PC

ANN-3

سيلتي لوم

)Advanced Time(min

160
140
120
100
80
60
40
20
0

ادامهی شکل  -6نمودار بین زمان پیشروی مشاهدهای و محاسبه شده توسط شبکههای عصبی مصنوعی در خاکهای مختلف
جدول  -8پارامترهای آماری محاسبه شده برای مدلهای مختلف شبکهی عصبی در پیشبینی زمان پیشروی
مدل

MR

RSE

E

d

NSE

AIC

SIC

ANN-1

-0/99
0/77
4/78
-0/191
42/04

14/39
6/00
15/28
1/472
68/23

0/487
0/83
0/39
0/995
0/35

0/78
0/97
0/8
0/998
0/41

0/67
0/76
0/58
0/88
0/92

290
208
300
80
1163

298
218
307
97
1172

ANN-2
ANN-3
ANN-PC
SCS
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این مطالعه جهت تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچههای بها
استفاده از خصوصیات فیزیکی خاک از جملهه رطوبهت اولیهه ،چ هالی
ظاهری و خصوصیات جویچه مانند دبی ورودی بهه جویچهه ،طهول و
شیب جویچه به وسیله شبکه عصبی ( )ANNانجام شد .با توجهه بهه
طیف وسیعی از دادههای اندازهگیری شده که در این مطالعهه بهه کهار
رفت ،نتایج نشان داد که رابطهی  SCSروشهی جهامع بهرای تخمهین
زمان پیشروی نی ت و از این رو شبکه عصبی مصنوعی با پارامترهای
ورودی متفاوت و همچنین پارامترهای حاصه از تحلیه مولفههههای
اصلی به منظور تخمین زمان پیشروی ارایه شد .نتایج بدست آمهده در
مرحلهی اعتبارسنجی و آزمون مدل شبکه عصبی مصنوعی ارایه شده
نشان داد بهترین مدل شبکه عصبی برای پیشبینی زمان پیشروی در
فارو ،مدلی است که از پارامترهای حاص از تحلی مولفهههای اصهلی
( )PCاستفاده میکند .عملکرد مدل  ANN-2کهه از پهارامتر رطوبهت
اولیه استفاده میکند ،نیز ن بتا قاب قبول است .بدترین نتایج مربهوط
به مدلهایی میباشد که از پارامترهای ضریب زبری مانینگ و شماره
منحنی نفوذ برای تعیین زمان پیشروی استفاده میکنند.
توصیه میشود تا از روش تحلیه مولفههههای اصهلی ( )PCAدر
تخمین سایر خصوصیات پیچیهده خهاک کهه بهه پارامترههای ورودی
زیادی نیاز دارند نیز استفاده شود ،اما از آنجا کهه تبهدی ههای خطهی
روی متغیرهای ورودی که همب ت ی متقابه بها یی دارنهد ،ممکهن
است باعث پراکنهدگی بهیشتهر در متغیرههای ورودی شهده و باعهث
کاهش عملکرد مدلها شود ( ،)Qiu and Zhang, 1999بنابراین نیاز
است تا روشهای پیشبینی ابتدا مورد ارزیابی قرار گیرند ،تها بهتهرین
استفاده ممکن از اطالعات فرعی به ویوه اطالعاتی که ارزان و سهریع
به دست میآیند ،صورت گیرد.
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Abstract
In this study, Neural Network Technique is used to predict advance time using inflow rate, n coefficient,
slope, length of furrow, infiltration curve number, initial soil moisture and bulk density by ANN and PCA
Technique. Field measurements on furrows of different length and slopes in Mashhad, Dezful, Orumia, Birjand
and Karaj having various soil Textures were used in this study. In the Training phase 144 advance time measured
data were initially used and then 96 other field measurements were used for cross validation (48) and evaluation
(48) phase. The enter parameters determined by using the sensitivity analysis Network and Principle Component
Analysis (PCA) technique The obtained results showed Neural Network Technique is well capable of estimating
advance Time with high accuracy. The best results (R2= 0.995) obtained from models that used of Principle
Component Analysis as enter parameters. The models that used of initial soils moisture content (R2= 0.848) have
higher accuracy in comparison to models that used of infiltration curve number (R 2= 0.417) and Coefficient of
Manning formula (R2= 0.492).
Keywords: Advance time, ANN, Furrow Irrigation, PCA
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