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چکيده
مطالعه خصوصیات هیدرولیکی خاک از جمله هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بررسیهای جریان در محیط متخلخل
ضروری میباشد .تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از روشهای مستقیم با وجود پیشرفتهای تکنیکی زمانبر
و دارای خطا میباشد .به عالوه ،به علت تغییرات زیاد مکانی  ،Ksتعیین این پارامتر به ویژه در صورت مطالعه در مقیاس
وسیع مانند یك حوضه آبریز ،بسیار مشکل میباشد .از این رو در پژوهش حاضر مدل سیستم استنتاج عصبی فازی
تطبیقی ( )ANFISبرای براورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک مورد استفاده قرار گرفت .بدینمنظور تعداد  60نمونه خاک
از مناطق مختلف استان آذربایجانشرقی نمونهبرداری شده و سپس پارامترهای فیزیکی شامل  pHگل اشباع ،هدایت
الکتریکی ،درصد کربن آلی ،وزن مخصوص ظاهری ،درصد شن ،درصد رس و درصد سیلت در آزمایشگاه اندازهگیری
شد.از بین روشهای صحرایی و آزمایشگاهی روش صحرایی با استفاده از دستگاه نفوذسنج گلف برای به دست آوردن
هدایت آبی اشباع خاک در باالی سطح ایستابی در محل استفاده شد .در گام بعدی دادههای ورودی مدل در نه الگوی
مختلف تعریف و  %70از دادهها برای آموزش و  %30مابقی برای تست در نظر گرفته شد .برای ارزیابی عملکرد روش
 ،ANFISشاخصهای آماری خطای انحراف از میانگین ( ،)MBEنش ساتکلیف ( )NSو جذر میانگین مربعات خطا ()RMSE
مد نظر قرار گرفت.نتایج نشان داد که الگوی ششم بهترین عملکرد را با آمارههای  MBEو  RMSEبرابر با  1/72و 2/45
سانتیمتر در ساعت و  NSبرابر با  0/96دارا میباشد.
واژههای کليدی :خصوصیات فیزیکی خاک،درصد کربن آلی ،وزن مخصوص ظاهری، ،هدایت الکتریکی ،هدایت هیدرولیکی اشباع
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Abstract
Study of soil hydraulic properties such as saturated hydraulic conductivity in flow studies in porous
media is necessary. Determination of saturated hydraulic conductivity using direct methods in spite
of technological advances is still time consuming. In addition, due to the high spatial variability of
ks, it is very difficult to determine this parameter especially in the case of large - scale studies such
as a basin. Therefore, in the present study, Adaptive Neuro - Fuzzy Inference System (ANFIS) was
used to estimate saturated hydraulic conductivity. For this purpose, 60 soil samples were taken from
different parts of east Azerbaijan province and physical parameters including pH, EC, organic
carbon content, bulk density, sand, clay and silt percentages were measured. Between field and
laboratory methods, a field method was used to determine water saturation of soil at the top of the
water table. In the next step, input data to the model were defined in nine different models. Then
70% of the data were considered for model training and 30% for the test data. To evaluate the
performance of ANFIS, statistical indices of mean deviation error (MBE), Nash Sutcliffe (NS) and
root mean square error (RMSE) were considered. The results showed that the AFIS model with the
sixth pattern has the best performance with statistics, MBE and RMSE equal to 2.45, 1.72 cm h-1
and NS, equal to 0.96.
Keywords: Electrical conductivity, Organic carbon, Saturated hydraulic conductivity, Soil physical
characteristics, Specific gravity
مقدمه
 ضروری،سازی حرکت آب و امالح استفاده میکنند

 خاک برای درک و مدل1آگاهی از هدایت آبی اشباع

؛ کاراهان و ارشاهین2012 است (رضایی و همکاران

 ایجاد.سازی بسیاری از فرآیندهای فیزیکی خاک است

- سایر محققان نیز گزارش نمودهاند که اندازه.)2016

،تمایز بین رواناب سطحی و نفوذ به درون خاک

گیری مستقیم این ویژگیها چه به صورت صحرایی و

 نرخ انتقال امالح و،ماندگاری موقتی آب در محیط ریشه

 هزینهبر و دشوار،چه آزمایشگاهی بسیار وقتگیر

بسیاری دیگر از فرآیندهای کشاورزی و زیست محیطی

- همچنین به دلیل تغییرات زمانی و مکانی ویژگی.است

وابسته به میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک میباشد

 این اندازه گیریها نمیتوانند نمایندۀ واقعی،های خاک

 بیان کمی ویژگیهای هیدرولیکی.)2005 (زلکه و سی

 مگر آنکه تعداد بسیار زیادی.خصوصیات خاک باشند

خاک در بسیاری از مطالعات مربوط به جریان در

 روشهای،نمونهبرداری انجام شود به همین جهت

-محیطهای متخلخل که از مدلهای عددی برای شبیه

غیرمستقیم به عنوان راهکاری مناسب برای رفع نسبی

1 - Saturated Hydraulic Conductivity (Ks)
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این مشکالت ارائه شدهاند (رضایی و همکاران 2012؛

نزدیك به یکدیگر بوده و مدل عصبی فازی تطبیقی

کاراهان و ارشاهین  .)2016اهمیت و تقاضا برای بدست

نتیجه ضعیفتری داشته است .تیفور و همکاران ()2014

آوردن دادههای هدایت هیدرولیکی اشباع محققان را به

به منظور تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک از

سمت توسعه روشهای غیرمستقیم برای برآورد هدایت

روشهای شبکه عصبی ،)ANN( 2سیستم استنتاج

فازی3

هیدرولیکی اشباع سوق داده و از آنجایی که روابط

( )FISو روش استنتاج عصبی فازی تطبیقی

مبهم موجود در سیستمهای طبیعی همچون خاک باعث

بهره برده و گزارش نمودند که عملکرد دو مدل

مشاهدات غیردقیق میگردد ،در نتیجه استفاده از مدل-

و  FISنسبت به روش شبکه عصبی مصنوعی از عملکرد

های هوشمند همانند شبکههای عصبی مصنوعی ،برنامه

بسیار بهتری برخوردار بودند .یائو و همکاران ()2015

ریزی بیان ژن ،ماشین بردار پشتیبان و سیستم استنتاج

به تخمین مقدار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با کمك

عصبی فازی تطبیقی که قابلیت تشخیص ساختار مبهم

شبکه عصبی مصنوعی در زمین های کشاورزی

سیستم و در اختیار نهادن الگوهای مطابق با واقعیت را

ساحلی و شور جیانگسوی شمالی در کشور چین

دارند ،ضروری به نظر میرسد (بوی و همکاران 2017؛

پرداختند و به عنوان نتیجهگیری مهم ،شوری خاک را

فتاحی و همکاران  .)2013منطق فازی روشی است که

یکی از تأثیرگذار ترین فاکتورها در مقدار این پارامتر

شیوههای مرسوم برای طراحی و مدل سازی یك

برشمردند .سیهگ ( )2018با استفاده از شبکه عصبی

سیستم را با استفاده از دانش فرد جایگزین می نماید.

مصنوعی به برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

این امر سبب میگردد که روابط ریاضی پیچیده تا حد

پرداخت .نتایج حاصل نشان داد که روش شبکه عصبی

امکان سادهسازی شده و مدلسازی کارامدتر گردد.

مصنوعی از توانایی الزم در برآورد  Ksبرخوردار بوده

هدف این نظریه یافتن الگوهای ریاضی است که با

و معیارهای ارزیابی  Rو  RMSEبه ترتیب برابر با

استفاده از تفکر ،استنتاج انسانی و همچنین با الگوهای

 0/866و  4/560سانتیمتر بر ساعت به دست آمد.

طبیعی و واقعی تطابق و سازگاری داشته باشد .اگر چه

سیهگ و همکاران ( )2019از روش  ANN ،ANFISو

سیستمهای فازی پدیدههای غیر قطعی و نامشخص را

رگرسیون چندگانه برای تخمین هدایت هیدرولیك اشباع

توصیف میکنند ،با این حال تئوری مجموعه فازی یك

خاک بهره برده و از  46نمونه خاک استفاده نمودند.

تئوری دقیق است (مرادی و همکاران 2017؛ حامدی

نتایج نشان داد که مدل ANFISبا تابع عضویت گاوسین

 .)2015بنابراین استفاده از سیستم استنتاج عصبی

بهترین عملکرد را در برآورد  Ksبه خود اختصاص داده

فازی تطبیقی میتواند در برآورد هدایت هیدرولیکی

است.هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از خصوصیات مهم

اشباع خاک بسیار سودمند باشد .در این زمینه مطالعات

هیدرولیکی خاک است که سهولت عبور آب از درون

متعددی صورت گرفته است که در ادامه به برخی از

خاک را بیان میکند (کشکولی و مشعل  )1995و در

آنها اشاره میشود:ندیری و همکاران ( )2013از مدل

بسیاری از حوزههای مطالعات خاکشناسی (حفاظت

هوش مصنوعی بیزین جهت برآورد تمرکز فلوراید در

خاک ،مطالعات فرسایش خاک ،ارزیابی اراضی ،عملیات

()ANFIS
ANFIS

آب زیرزمینی دشت ماکو استفاده نمودند .آنها در
تحقیقات خود از مدلهای فازی ،شبکه عصبی و فازی
عصبی -تطبیقی 1بهره برده و نتیجه گرفتند در بین
مدلهای ارایه شده نتایج مدلهای فازی و شبکه عصبی
)1 - Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS

)2 - Artificial Neural Network (ANN
)3 - Fuzzy Inference System (FIS
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بهبود وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاکها) ،مدیریت

است .سیستم استنتاج عصبی -فازی تطبیقی ()ANFIS

منابع آب و مطالعات مدلسازی کاربرد دارد .از این رو

ازجمله روشهای نوینی هستند که در زمینه برآورد

برآورد دقیق این پارامتر میتواند در طرحهای عمرانی

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در سالهای اخیر به کار

واجرایی بسیار سودمند باشد .در سالهای اخیر با

گرفته شدهاند .بنابراین در مطالعه حاضر از روش

توسعه و گسترش روشهای هوش مصنوعی از یك

 ANFISبرای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دهه قبل به این سو ،امکان کشف و آشکارسازی بهتر

استفاده شده و تعیین الگوی بهینه ورودی برای مدل

ارتباطات بین متغیرهای مختلف موثر در هدایت

مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

هیدرولیکی اشباع خاک به طور چشمگیری افزایش یافته
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه
در این پژوهش تعداد  60نمونه خاک از مناطق مختلف

روش نفوذسنج گلف به دست آوردن هدایت آبی اشباع

استان آذربایجان شرقی نمونه برداری شد .سپس

خاک در باالی سطح ایستابی در محل میباشد .در این

پارامترهای فیزیکی شامل  pHگل اشباع ،هدایت

روش سطح آب در چاهك به مقدار ثابتی رسیده و پس

الکتریکی ،درصد کربن آلی ،وزن مخصوص ظاهری،

از ایجاد محیط اشباع در خاک جداره چاهك ،سرعت

درصد شن ،درصد رس و درصد سیلت در آزمایشگاه

نفوذ آب از داخل دستگاه به درون خاک اندازهگیری

اندازه گیری گردید .برای اندازهگیری هدایت هیدرولیکی

میشود.

اشباع خاک از میان روشهای صحرایی و آزمایشگاهی

برخی نمایههای آمار توصیفی پارامترهای فیزیکی و

 ،روش صحرایی به دلیل در نظر گرفتن شرایط طبیعی

شیمیایی خاک مورد مطالعه در جدول  1نشان داده شده

انتخاب گردید .بدین منظور از دستگاه نفوذسنج گلف

است .بر پایه ضریب تغییرات مقادیر  ،ECهدایت

برای تعیین مقدار هدایت آبی اشباع استفاده شد .دلیل

هیدرولیکی اشباع ،مواد آلی ،رس ،سیلت و شن در میان

انتخاب این روش را میتوان نیاز کم آن به آب مصرفی

خاکهای مورد استفاده در این تحقیق زیاد است.

و مدت زمان الزم برای آزمایش دانست .همچنین

ضریب تغییرات زیاد پارامترهای اندازه گیری شده

دستگاه ،مقدار هدایت آبی اشباع را با دقت مناسب

بیانگر تنوع زیاد خاکها بوده و بنابراین مدل ارائه شده

تقریب میزند .هدف از انجام آزمایش هدایت آبی با

از تعمیم پذیری زیادی برخوردار خواهد بود.

جدول  -1آمار توصيفی برخی از پارامترهای فيزیکی و شيميایی خاک.
خصوصیات خاک

بعد

حداقل

میانگین

حداکثر

انحراف معیار

)CV (%

هدایت الکتریکی ()EC

dS m-1

0.44

3.64

19.10

3.22

88.69

 pHگل اشباع

--

7.50

7.96

8.35

0.17

2.19

ماده آلی ()OM

%

0.04

0.74

2.80

0.46

61.50

جرم مخصوص ظاهری ()ρb

g cm-3

1.12

1.31

1.49

0.10

7.48

رس ()Clay

%

4.00

18.53

48.00

8.88

47.93

سیلت ()Silt

%

4.00

26.23

50.00

11.49

43.80

%

16.00

55.23

90.00

18.25

33.05

شن ()Sand
هدایت هیدرولیکی اشباع ()Ks

-1

cm h

1.10

7.61

29.10

5.56

73.08
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سامانه استنتاجی فازی -عصبی تطبيقی
سامانه استنتاجی فازی -عصبی تطبیقی  ANFISبرای

عضویت بخش فازی به وسیله شبکههای عصبی تعیین

اولین بار توسط ژانگ ( )1993معرفی شد .این سامانه

میشود .در فرایند استنباط فازی ،اطالعات پنج الیه به

ابزاری جهانی جهت تخمین توابع پیوسته حقیقی در
دامنهای محدود میباشد که به ازای هر درجهای از
صحت قابل استفاده است .همچنین سیستم استنتاجی
عصبی -فازی تطبیقی از جمله روشهایی است که در
تحلیل پدیدههای غیرخطی و بررسی رابطه بین ورودی-
خروجی در سیستمهای چند پارامتری ،به کار بسته
میشود (قربانی و همکاران  .)2010بخش فازی مدل
 ANFISرابطهای بین متغیرهای ورودی و خروجی

شرح زیر بایستی تکمیل گردد:الیه اول گرههای
ورودی :هر گره این الیه یك مجموعه فازی است و
خروجی هر گره در این الیه درجه عضویت متغیر
ورودی در این مجموعه فازی است .پارامترهای هر گره
تعیین کننده شکل تابع عضویت مجموعه فازی آن گره
است .تابع عضویت مجموعههای فازی معموال توسط
توابع زنگولهای شکل به صورت زیر بیان میشود
(کیشی:)2005 ،
1

برقرار نموده که اصطالحا تابع عضویت نامیده میشود.
اگر فرض کنیم یك سامانه استنتاجی -فازی دو ورودی

2bi

[]3

1 + ( x − ci ) / ai 

= Oi1

 xو  yو یك خروجی  zباشد ،مدل فازی مرتبه اول
سوگنو با دو قانون فازی اگر -آنگاه به صورت زیر

که در آن  xمقدار ورودی به گره  iو ai ، b i ، c i

بیان میشود:

پارامترهای تابع عضویت این مجموعه است .این

قانون  -1اگر  xبرابر  A1و  yبرابر  B1باشد آنگاه:
[ ]1

f1 = p1 x + q1 y + r

الیههای دوم و سوم ،گرههای قاعده :هر گره در این

قانون  -2اگر  xبرابر  A2و  yبرابر  B2باشد آنگاه:
[]2

پارامترها به نام پارامترهای شرط نامیده میشوند.

الیه ،درجه فعالیت یك قانون را محاسبه میکند.
wi
= O =w
, i = 1, 2
w1 + w2
n
i

f 2 = p2 x + q2 y + r

[]4

3
i

[]4
در شکل  1مدل فازی مرتبه اول نوع سوگنو با دو

در این رابطه  w inدرجه فعالیت نرمال شده قانون iام

ورودی ( xو )yیك خروجی  fبه همراه دو قانون فازی و

است.

همچنین مدل  ANFISمعادل آن نشان داده شده

الیه چهارم ،گرههای نتيجه :در این الیه خروجی هر

است.الزم به توضیح است که سامانه استنتاجی فازی-

گره برابر است با:

عصبی موجود در جعبه ابزار نرمافزار  MATLABاز
نوع سوگنو بوده و برای طبقهبندی دادهها از دو روش
افراز شبکه و دستهبندی تفریقی استفاده میکند.مدل
 ANFISدربرگیرنده دو مدل شبکههای عصبی و مدل
فازی میباشد .بخش فازی رابطهای بین ورودی و
خروجی برقرار نموده و پارامترهای مربوط به توابع

[]5

Oi4 = win fi = win .( pi + qi + ri ), i = 1,2

در این رابطه  q i ، riو  p iپارامترهای تطبیقی الیهاند و
به نام پارامترهای نتیجه خوانده میشوند.
الیه پنجم ،گرههای خروجی :در این الیه ،هر گره مقدار
خروجی نهایی را به صورت زیر محاسبه میکند

184

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  32شماره  / 2سال 1401

جهانشاهی ،شاهدی و . . .

(تعدادگرهها برابر تعداد خروجیهاست):

w f
w

i i

سطح احتمال یك درصد و پنج درصد با هدایت

= oi5 =  win f i

i

بدین صورت میتوان یك سیستم فازی که قابلیت
یادگیری دارد ،پیادهسازی نمود .روش آموزش اصلی

معنیداری سطوح احتمال یك و پنج درصد بین هدایت
هیدرولیکی اشباع و جرم مخصوص ظاهری بدست آمد.
با افزایش تراکم و جرم مخصوص ظاهری ،هدایت

در این سیستم ،روش پس انتشار خطا میباشد (کیشی،

هیدرولیکی اشباع خاک کاهش مییابد که این امر توسط

.)2005

بایبوردی ( )2006و علیزاده ( )2008مورد تایید قرار

ارزیابی مدلهای مورد استفاده

گرفته است .همچنین سیلون و همکاران ( )2003نشان

به منظور ارزیابی عملکرد مدلهای به کار گرفته شده از

دادند که تراکم خاک به عواملی چون میزان تراکم ،نوع

سه معیار ،جذر میانگین مربعات خطا ،1خطای انحراف

خاک ،وضعیت رطوبت و سیستم زراعی بستگی دارد.

میانگین ( 2)MBEو نش -ساتکلیف 3به

شرح زیر

[]7

2

نشان دادند .ماده آلی و  ECاز عوامل تأثیرگذار در

n

)  (Oi − Pi
i =1

n

[]8

[]9

طبق جدول  2ماده آلی همبستگی ضعیف مثبت و

EC

همبستگی ضعیف منفی با هدایت هیدرولیکی اشباع

استفاده گردید.

[

هیدرولیکی اشباع خاک دارند.همبستگی خطی منفی و

= RMSE

آموزش مدل ،انتخاب ورودیهای اولیه از اهمیت
n

 (O

) − Pi

i

− Pi ) 2

i

− O ave ) 2

پایداری ساختمان خاک به شمار میروند.در مرحله

i =1

1
N

= MBE

i =1
n

i

 (O

ورودیها نه تنها سبب پیچیدگی الگو و افزایش حافظه
درگیر خواهد شد ،بلکه سبب کاهش دقت و عملکرد

n

 (O

ویژهای برخوردار است .بهطوری که افزایش تعداد

ES = 1 −

i =1

که در این روابط :n ،تعداد مشاهدات : O i ،مقدار
مشاهدهای داده : O ave ، ،میانگین مقادیر مشاهدهای داده
و  : Piمقدار پیشبینی شده برای داده مورد نظر می
باشد .مدلی که حاوی کمترین مقدار  RMSEو  MBEیا
بیشترین مقدار ضریب نش -ساتکلیف باشد به عنوان
مدل مطلوب شناخته میشود.
نتایج و بحث
در جدول  2ضرایب همبستگی خطی پیرسون برای
متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است .با توجه به این
جدول مشاهده می شود که همه متغیرهای مستقل به
جز  EC ،pHو ماده آلی همبستگی خطی معنیداری در
1- Root Mean Square Error
2- Mean Baias Error
3- Nash-Sutcliffe

مدلها خواهد شد (احمدی  .)2020بنابراین در
الگوسازی هدایت هیدرولیکی باید سعی نمود مؤثرترین
پارامترهای ورودی انتخاب شود .با توجه به جدول ،2
در این مطالعه حالتهای مختلف توابع ورودی برای
مدل  ANFISبه منظور تخمین هدایت هیدرولیکی تعریف
و در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  -2ماتریس ضرایب همبستگی خصوصيات خاک.
پارامتر

pH

EC

OM

pH
EC
OM
ρb
Clay
Sand
Silt
Ks

1.00
-0.11 ns
0.18 ns
-0.04 ns
0.05 ns
0.07 ns
-0.13 ns
0.06 ns

1.00
0.07 ns
0.11 ns
0.12 ns
-0.04 ns
-0.06 ns
-0.09 ns

1.00
** -0.65
** 0.45
** -0.54
** 0.46
0.11 ns

ρb

Clay

1.00
** -0.80
** 0.86
** 0.62
** -0.83

1.00
** -0.81
** 0.52
** -0.84

Sand

Silt

1.00
** -0.51
** 0.83

1.00
0.31 ns

Ks

1.00

** :اختالف معنیدار در سطوح احتمال یك و پنج درصد
 :nsعدم اختالف معنی دار
جدول  -3الگوهای ورودی مختلف برای مدل . ANFIS
ردیف

الگو

خروجی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks

ورودی
-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

------------Silt
Clay
Sand

----------Silt
ρb
ρb
ρb

------OM
Silt
Sand
OM
OM
OM

Sand
Clay
Silt
EC
Sand
Clay
EC
EC
EC

ρb
ρb
ρb
pH
Clay
ρb
pH
pH
pH

برآورد هدایت هيدروليکی اشباع خاک با استفاده از
مدل ANFIS

مورد بحث استفاده شد (سیهگ و همکاران  .)2019با

سیستمهای استنتاج عصبی فازی تطبیقی ،مدلهای غیر

توجـه بـه کاربرد گسترده توابع عضویت مثلثی و

خطی هستند که رابطه ورودی – خروجی یك سیستم

ذوزنقهای در مسائل کاربردی و نتایج حاصل از

واقعی را با استفاده از قوانین اگر -آنگاه فازی” توصیف

بررسـیها ،در ایـن تحقیـق نیـز برای فازیسازی

میکنند .بدین منظور در ابتدا میبایداطالعات ورودی و

متغیرهای ورودی و خروجی از عضویت مثلثی استفاده

خروجی فازیسازی شود .بـرای فـازیسازی شاخص

گردید .پس از معرفی و فازی سازی ورودیها و تعیین

های ورودی و خروجی ،در ابتدا دامنه تغییـرات آنهـا

قوانین ،مدلهای مختلف  ANFISبا ورودیهای تعیین

(بـا توجـه بـه اطالعـات موجـود) بررسـی و بـرای

شده در جدول  2اجرا و نتایج حاصل در جداول  4و 5

متغیرهای ورودی و خروجی مدل تعداد سطوح مناسب

ارائه شده است .با توجه به این جداول مشاهده میشود

در نظر گرفته شد .ضمنا برای تعیین توابع عضویت

که پارامترهای مربوط به بافت و ساختمان خاک نظیر

فـازی متغیرهـای ورودی و خروجـی و تعیـین درجـه

درصد شن ،رس ،سیلت و جرم مخصوص بیشترین

همپوشانی توابع فازی ،از خصوصیات فیزیکی مسئله

تاثیر را در بهبود عملکرد مدل  ANFISدارند.

جدول  -4شاخص های آماری الگوهای مختلف ورودی به مدل  ANFISدر مرحله آموزش.
ردیف

الگوی ورودی

1
2
3
4
5

M1
M2
M3
M4
M5

)MBE (cm h-1
1/58
1/10
1/52
2/49
0/96

)RMSE (cm h-1
2/41
1/58
2/44
3/76
1/15

NS
0/72
0/87
0/72
0/30
0/93

186

جهانشاهی ،شاهدی و . . .
6
7
8
9
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M6
M7
M8
M9

0/87
1/35
1/09
1/58

1/10
1/98
1/50
2/07

0/94
0/81
0/88
0/79

باتوجه به نتایج ارزیابی عملکرد ارائه شده در جدول 4

بررسی و مقایسه مقادیر پارامتر  RMSEدر مرحله

میتوان گفت که براساس شاخص  NSدر مرحله

آموزش که در جدول  4ارائه شده است نشان میدهد

آموزش دقت باالیی بین مدلهای  ANFISارائه شده با

که اختالف تك تـك مقـادیر پیش بینی شده در مدل

مقادیر اندازهگیری شده هدایت هیدرولیکی اشباع وجود

 ANFISتا حدود زیادی با مقادیر اندازهگیری شده

دارد .بطوری که بیشترین دقت در مرحله آموزش ،برای

متناظر است .مقدار ایـن متغیـر آمـاری بـرای الگوهای

الگوی  M6با پارامترهای درصد رس ،درصد شن،

مختلف ورودی بین  1/10و  3/76سانتی متر در ساعت

درصد سیلت و جرم مخصوص ظاهری و کمترین مقدار

متغیر میباشد .در شکل  2نمودار پراکندگی مقادیر

آن برای مدل  M4با پارامترهای  EC ،pHو ماده آلی به

مشاهداتی و محاسباتی حاصل از الگوی  M6معرفی

دست آمده است .این نتایج نشان میدهد که مدل

شده به مدل  ANFISدر مرحله آموزش ارائه شده

 ANFISبخوبی توانسته هدایت هیدرولیکی اشباع را با

است.با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  5مشاهده

متغیرهای ورودی متفاوت محاسبه نماید.

می شود که مدل  ANFISبا الگوی  M6و پارامترهای

با محاسبه دیگر پارامترهای ارزیابی عملکرد برای مدل

مربوط به بافت و ساختمان خاک بهترین عملکرد را به

 ANFISدر مرحله آموزش ،شاخص  MBEبین  1/00تا

خود اختصاص داده است همچنین اگر مقداری خطای

 2/50سانتی متر در ساعت بدست آمد .عالوه براین ،با

قابل قبول را افزایش دهیم در این صورت مدل  M5نیز

توجه به نتایج حاصل برای  ،MBEمی توان اظهار داشت

با ورودیهای کمتر می تواند برای برآورد هدایت

که مقادیر پیش بینی شده توسط مدلهای فازی با

هیدرولیکی اشباع خاک مورد استفاده قرار گیرد .در

ورودیهای مختلف از مقادیر اندازهگیری شده بیشتر

شکل  3نمودار پراکندگی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی

بوده و به بیان دیگر مدلها تا حدودی بیشبرآورد

حاصل از الگو  M6معرفی شده به مدل  ANFISدر

داشتهاند اما این بیشبرآورد باعث ناکارآمدی مدل

مرحله آزمون ارائه شده است.

نمیگردد.
جدول  -5شاخص های آماری الگوهای مختلف ورودی به مدل  ANFISدر مرحله تست.
ردیف

الگوی ورودی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

)MBE (cm h-1
2/59
2/14
2/59
4/73
1/86
1/72
2/52
2/47
2/90

)RMSE (cm h-1
4/70
3/29
4/47
7/24
2/66
2/45
4/43
3/27
4/26

NS
0/89
0/93
0/92
0/21
0/95
0/96
0/89
0/90
0/91
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شکل  -2نمودار پراکندگی حاصل از االگوی  M6با مدل  ANFISدر مرحله آموزش.

شکل  -3نمودار پراکندگی حاصل از الگوی  M6با مدل  ANFISدر مرحله تست.

نتيجه گيری کلی
تحقیق حاضر به منظور برآورد هدایت هیدرولیکی

استفاده از نه الگوی ورودی مختلف توسط مدل سیستم

اشباع خاک ،که بیانگر بسیاری از خصوصیات خاک

استنتاج عصبی فازی تطبیقی ( )ANFISمورد بررسی

میباشد ،توسط پارامترهای زودیافت فیزیکی خاک و با

قرار گرفت .بدین منظور  60نمونه خاک تهیه و

1401  سال/ 2  شماره32  جلد/ نشریه دانش آب و خاک

. . .  شاهدی و،جهانشاهی
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،0/96  و در مرحله تست معادل با0/87 )cm h-1(  و1/10

، درصد رس، درصد شن،OM ،pH ،EC پارامترهای

 چنانچه. محاسبه گردید1/72 )cm h-1(  و2/45 )cm h-1(

 جرم مخصوص ظاهری و هدایت،درصد سیلت

 باM5 مقدار خطای قابلقبول اندکی افزایش یابد مدل

 نتایج حاصل از.هیدرولیکی اشباع خاک اندازه گیری شد

 شن و مقدار، سیلت،ورودیهای درصد رس

این مطالعه نشان داد که استفاده از پارامترهای بافت و

2/66 ،0/95  برابر باMBE  وRMSE ،NSآمارههای

 موجب گردید تا مدل،ساختمان خاک به عنوان ورودی

 سانتی متر درساعت در1/86 ،سانتی متر در ساعت

. باالترین دقت و کمترین خطا را داشته باشدANFIS

مرحله تست می تواند به عنوان الگوی مناسب در

براین اساس بهترین عملکرد مدل با پارامترهای درصد

برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در نظر گرفته

 شن و جرم مخصوص ظاهری به دست، سیلت،رس

.شود

 وRMSE ،NS ) و مقادیر شاخصهایM6 آمده (الگوی
)cm h-1( ،0/94  درمرحله آموزش به ترتیب برابر باMBE
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