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چکیده
امروزه اهداف زيست محیطی و کشاورزی به طور همزمان در طراحی سیستممهتای زهکشتی در نظتر گرفمته
میشوند .بنابراين آگاهی از کمیت و کیفیت زهآب تولید شده و تغییرات تراز سطح آب به منظور متديريت و
کنمرل آن امری ضروری میباشد .در پژوهش حاضر به منظور پیشبینی روند تغییرات شوری زهآب خروجتی
در عمقها و فاصلههای مخملف اسمقرار زهکشها از روش شبیهسازی شبکه عصبی مصنوعی روش حل Solver
در نرم افزار اکسل و روش حل با نرم افزار  Datafitاسمفاده شد .به منظور واسنجی و اعمباريابی نمايج متدل از
دادههای جمعآوری شده از يک مدل آزمايشگاهی با ابعاد  1/8در  1در  1/2ممر اسمفاده گرديد .در ايتن متدل
زهکشها در عمقهای  02 22و  02سانمیممری و در هر عمق در سه فاصله  02 02و  182سانمیممری نصت
شدند .در روش شبکه عصبی مصنوعی از خوارزمیک آموزش لونبرگ -متارکوارت بتا تتابع انمقتال ستیگموئید
اسمفاده شد .پس از تجزيه و تحلیل آماری و محاسبه ريشۀ میانگین مربعات خطتا خطتای استماندارد و ضتري
همبسمگی میزان برازش میان مقادير واقعی و شتبیهستازی شتده مقتادير شتوری زهآب خروجتی زهکتشهتا
محاسبه شد .مقدار اين شاخصها در روش شبکه عصبی مصنوعی به ترتی

 2/22دسیزيمنس بر ممتر 2/200

و  2/00برآورد شد .نمايج نشان داد اين روش در مقايسته بتا دو روش ديگتر در شتبیهستازی رونتد تغییترات
شوری زهآب خروجی از دقت مطلوبتری برخوردار است.

واژههاي کلیدي :زهکش زیرزمینی ،زهآب ،شبکه عصبی مصنوعی ،شوری ،هدایت الکتریکی.

 -0مقدمه
ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی جزء منزاق خشز
نیمهخش

و

آبیاری بهدلیل شوری باالی آب زیرزمینی و سطح ایستابی

به شمار میآید .همچنین شوری خاک یکی از

کزم عمز  ،شزور مززیباشزند (جرعزهنوش و سززسا خواه،

با تراز پزایین

 )1113کزه بزرای اسزتفاده از ایزن زمینهزا بایزد آبشززویی

مسائل اصلی در مناق خش

و نیمهخش

سطح آب میباشد که تحت تأثیر اقلیم ،نزو خزاک ،نزو

صورت گیرد .لذا به منظور بهرهبرداری مفید از زمینهزای

گیاه ،کیفیت آب آبیزاری ،نزو مزدیریت اعمزا شزده در

کشاورزی ،که زیر کشت آبی قرار دارند و در بیشتر موارد

آبیاری ،تراز سطح آب و شوری آب زیرزمینی قزرار دارد.

فاقد سیستم زهکشی مناسب میباشند ،تقویزت و احزدا

در کشور مزا نیزء حزدود  31درصزد از زمینهزای تحزت

سیستمهای زهکشی امری ضزروری اسزت .الزم بزه ذکزر

*نویسنده مسئول
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نوذري و آزادي

زهکشی دبی زهآب به شدت کاهش یافت بهقوریکزه در

اسززت اگززر چززه ای زن سیسززتم ،امکززان تولی زد زراع زی در
خاکهای شور و مرقوب را فراهم مینماید ،اما بزا انتقزا

ی

آالیندههای موجود در خاک و آب زیرزمینی بزه آبهزای

مءرعه دیگر به  1/14لیتر بر ثانیه رسید.

سطحی ،باعث تخریب برخی از زیستبومهزای آبزی مزی

نوذری و همکاران در پووهشی که در مءار قرح توسزعه

شود .بنابراین در قراحزی پارامترهزای زهکشزی (عمز و

نیشکر واحد امیرکبیر خوزستان انجام دادند ،نشزان دادنزد

فاصله زهکشها) باید معیارهای محیطزیسزتی نیزء مزورد

که شوری خاک باالی لولههای زهکش با آب آبیزاری بزه

توجه قرار گیرد.

تعاد رسیده و تقریبا حدود دو برابر شزوری آب آبیزاری

عم نصزب زهکزشهزای زیرزمینزی از عوامزل مهزم در

میباشد و نتیجزهگیری کردنزد کزه شزوری بزاالی زه آب

عملکرد سیستمهای زهکشی و اثزرات محیطزیسزتی ایزن

خروجی تنها میتواند در اثر شوری آب زیرزمینزی منطقزه

قرحها میباشد .در مناققی بزا آب شزور کزمعمز ماننزد

باشد (نوذری ،لیاقت و خیاط خلقی.)0388 ،

خوزستان ،افءایش عم نصزب زهکزشهزا مزیتوانزد بزه
افءایش نم

اصالنی و همکاران ( )0381به کم

خروجزی از زهکزشهزای زیرزمینزی منجزر

ی

شود .کاهش عم نصب زهکشها نیزء پیامزدهایی ماننزد
مانزدابی شززدن ،تجمز نمز

مءرعه ،دبی زهآب خروجی  3/88لیتزر بزر ثانیزه و در

مد آزمایشزگاهی و

مد عزددی ،عمز و فاصزل مناسزب زهکزشهزای

زیرزمینززی را بززر اسززا

کیفیززت زهآب خروجززی بززرآورد

در ناحیزه ریشززه و کززاهش

کردند .پناهی و همکاران با بررسزی دادههزای جمز آوری

عملکرد گیاه را در پزی دارد (نظزری و همکزاران.)0381 ،

شده از اراضی توسعه نیشکر واحد امیرکبیر اهواز بزه ایزن

محجوبی و همکاران ( )0311نشزان دادنزد کزه بزه دلیزل

نتیجه رسیدند که وقتی آب آبیزاری دارای کیفیزت بهتزری

عمی بودن عمز نصزب زهکزشهزا در واحزد کشزت و

نسبت بزه آب زیرزمینزی مزیباشزد ،در اثزر اخزتالط آب

صنعت امام خمینی استان خوزستان ،میزءان تخلیزه نهزایی

آبیاری و آب زیرزمینی ،با گذشزت زمزان غلظزت شزوری

آنها به رودخانه دز زیاد بوده است .در پزووهش آنهزا از

آب زیرزمینی کزاهش مزییابزد و بزه شزوری آب آبیزاری

دو تیمار زهکشی استفاده شد .مءرعه او تیمزار زهکشزی

نءدی تر میشود (پنزاهی و همکزاران .)0381 ،همچنزین

آزاد و مءرعه دوم تیمار زهکشزی کنتزر شزده .در مزدت

تأثیر سطح ایستابی بر شوری زهآب و عمز اخزتالط آب

اجرای این قرح ،آنها نشان دادند که در مءرعه با زهکشی

مزد فیءیکزی

کنتر شده ،میءان نم

آبیاری و آب زیرزمینی زیر زهکش در ی

مورد بررسزی قزرار گرفزت .پووهشزگران بزه ایزن نتیجزه

خروجزی زهآب تخلیزه شزده بزه

رودخانه دز ،در مقایسه با مءرعه با تیمار زهکشی آزاد در

رسیدند که با افءایش دبی ،ارتفا سزطح ایسزتابی و عمز

حززدود  14تززن در هکتززار ،کمتززر بززوده اسززت .همچن زین

اختالط افءایش مییابد ،در نتیجه باعزث افزءایش شزوری

مختاران و همکاران ( )0311اثر کاهش عم زهکشزی بزر

زهآب خروجی میگردد (شکیبا ،لیاقت و میرزایی.)0311 ،

دبی و شوری زهآب در دو مءرعه در اراضی کشت نیشکر

در پووهشی دیگر به بررسی آزمایشگاهی میءان تأثیر عم

جنوب خوزستان را مورد بررسی قرار دادند .آنهزا نشزان

نصب زهکش بر شوری زهآب خروجی از نزیمرخ خزاک

دادند که شوری زهآب عالوه بر شوری آب آبیاری تحزت

ر

سیلتی پرداخته شد .نتایج این مطالعزه نشزان داد کزه

تززأثیر شززوری آب زیرزمینززی بززوده و تفززاوت در عمزز

بیشینه هدایت الکتریکزی آب خروجزی بزا افزءایش عمز

زهکشی ،موقعیت الیه محدود کننده و وجود عدسیهزای

نصب زهکشها افءایش مییابد .همچنین بیشترین شوری

ماسهای بر این شوری موثر است .همچنین با کاهش عم

خارج شده از زهکشهای نصب شده در عم های ،1/15
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پیشبینی تغییرات شوري زهآب کشاورزي در عمقها و فاصلههاي مختلف زهکش زیرزمینی به روش شبکه عصبی مصنوعی

 1/5و  1/85متری به ترتیزب برابزر  55/8 ،43/0و 030/8

نتیجه این پووهش نشان داد که بزا افزءایش عمز نصزب

دسیزیمنس بر متر بود .در نتیجه میتوان با کزاهش عمز

زهکشها ،هءینه در واحد سطح کاهش مییابزد ،امزا ایزن

نصب زهکزشهزا باعزث بهبزود کیفیزت آب خروجزی و

کاهش هءینه همواره یکنواخت نیست (سلیمانی ننادگانی،

کاهش مقدار آن شد (رضی و همکاران.)0310 ،

پارسینواد و نوری.)0311 ،

بزا تزراز سزطح ایسزتابی

به دلیل پیچیدگی استفاده از روابط و مد هزای موجزود و

در مناق خش

و نیمزهخشز

کمعم مانند خوزستان ،زهآب خروجی در مقایسه بزا آب

دشواریهای ناشی از جم آوری دادهها ،بزه مزدلی سزاده

آبیاری ،شوری بسیار باالتری دارد .لذا مدیریت این گونزه

برای کابران و قراحان نیاز داریم .امروزه روشهای جعبزه

زهآبها به منظور استفاده مجزدد در بزاال بزردن بهزرهوری

سززیاه هززوش مصززنوعی بززه عنززوان توابزز خززودسززاز و

آب و به حداقل رساندن پیامدهای مخرب آنها بر تولیدات

خودیادگیر ،قابلیت وسزیعی در مزد سزازی و پزیشبینزی

گیاهی ،حاصلخیءی خاک و محیطزیست ،امری حیزاتی و

مسائل پیچیده دارند .از جمله روشهای هوش مصزنوعی،

ضروری میباشد .به منظور اعما مزدیریت صزحیح روی

میتوان به شبکههای عصزبی مصزنوعی ( )ANN0اشزاره

زهآبهای تولید شده باید کمیت و کیفیزت آنهزا در قزو

کرد که در علوم مهندسی آب مزورد اسزتفاده قزرار گرفتزه

بازه مدیریتی تعیین گردد.

است .شبکه عصبی مصنوعی ،روشی با قابلیزت یزادگیری،

الزم به ذکر است عالوه بر صرف هءینه و زمزان زیزاد در

قابلیت فهم ،تسط بر روابط و مقاومت در برابر خطا مزی-

بررسی آزمایشگاهی سیستم آب و خاک ،ثابت نگه داشتن

باشد .شبکههای عصبی مصنوعی در موارد زیادی به ویزوه

شرایط آزمایش در قو پووهش نیء بسیار دشوار است .از

زمانی که روابط فیءیکی کامالً شناخته شده نمزیباشزد بزه

این رو تالشهزای زیزادی بزه منظزور توسزعه مزد هزای

کار گرفته میشوند .این روش نیزازی بزه دانسزتن فرآینزد

رایانهای در بخش مذکور صورت گرفته است .بزه عنزوان

پدیده ندارد و زیر مجموع روشهای جعبه سزیاه اسزت.

نمونه میتوان به مد کامسیوتری  Drainmodاشاره کزرد

این روش در اصل ی

مد غیرخطی اسزت و مزیتوانزد

که به منظور شبیهسازی سطح ایسزتابی و زهآب خروجزی

متغیرهای زمانی را نیء دخالت دهد.

زهکشهای زیرزمینی در مناق مرقوب با سطح ایسزتابی

در پووهش زی بززرای پززیشبینززی جریززان رودخانززه از سززه

کم عم توسعه یافتزه اسزت (اسزکءج .)0181 ،همچنزین

خوارزمی

یادگیری برای آموزش شبکه عصبی مصزنوعی

نوذری و لیاقت ( )1104با استفاده از روش تحلیل پویایی

استفاده گردید .پس از مقایسه این سزه روش بزا یکزدیگر

سیستم ،تراز سطح آب و شدت زهآب خروجی از اراضزی

نشان داده شد که الگوریتم لونبرگ -مزارکوارت بزه دلیزل

مجهززء بززه سیسززتم زهکززش زیرزمینززی را در شززرایط

آموزش کمتر ،کارایی باالتری در آمزوزش شزبکه عصزبی

غیرماندگار به قور کامل مد سازی کردند .در ایزن مزد ،

مصنوعی در بزرآورد جریزان رودخانزه دارد (سزیقیءولو و

کیفیت زهآب خروجی نیء با فرض ایزنکزه شزوری زهآب

کیشی .)1115 ،همچنین وفاخواه و سزعیدیان ( )0313بزه

خروجی زهکشهای زیرزمینی ناشی از امالح موجزود در

کم

شبکه عصبی مصنوعی و رگرسزیون چنزدمتغیره بزه

آب آبی زاری و خززاک قسززمت فوقززانی زهکززش و امززالح

پیشبینی رواناب و رسوب در سازند آغاجاری ،بخشزی از

موجود در آب زیرزمینی زیر زهکش میباشد ،مد سزازی

حوضه آبخیء مرغزا در شهرسزتان ایزذه ،پرداختنزد .آنهزا

شد .همچنین مزدلی جهزت بزرآورد هءینزههزای اجرایزی

چنززین نتیجززهگیری کردنززد کززه رگرسزیون چنززدمتغیره در

شبکههای آبیاری و زهکشی برای منطقه بهشهر اجرا شزد.

شرایطی که دادههای ورودی زیاد و خروجی کزم هسزتند،
3
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نوذري و آزادي

نتایج مطلوبتری در مقایسه بزا شزبکه عصزبی مصزنوعی

میباشند .از جمله این نرم افءارها میتزوان بزه نزرم افزءار

میدهد .در شدتهای باالی بارش به علت همگنی دادهها

 Datafitو قابلیت  Solverنرم افءار اکسل اشاره کزرد .از

عملکرد شبکه عصبی نسبت به شزدتهزای پزایین بزارش

قابلیتهای این نرم افءارها که در شبیهسزازی فراینزدهای

بهتر میشزود .در حالیکزه رگرسزیون چنزدمتغیره هزم در

مختلف توانا میباشند ،میتزوان بزه ارائزه رابطزه ریاضزی

شدتهای باالی بارش و هم در شدتهای پایین عملکرد

غیرخطی بین متغیرهزای ورودی و خروجزی اشزاره کزرد.

بسیار قابل قبولی نشان میدهد.

 Datafitاز خوارزمی

در پووهشی دیگر امکان اسزتفاده از روش شزبکه عصزبی

غیرخطی استفاده میکند .همچنین  Datafitتوانزایی حزل

مصنوعی در پزیشبینزی سزطح ایسزتابی و شزدت تخلیزه

مد های رگرسیون خطی و غیرخطی با بیش از  11متغیزر

سیستمهای زهکشی زیرزمینی مورد ارزیابی و مطالعه قرار

مستقل را داراسزت .در ایزن نزرمافزءار ،تعزداد  118مزد

گرفت .این پووهش در اراضی تحت زهکشی شرکت ران

رگرسززیون غیرخطززی دو بعززدی و  141مززد رگرسززیون

نتزایج ایزن پزووهش ،شزبکه

غیرخطززی سززه بعززدی از پززیش تعیززین شززده وجززود دارد.

عصبی مصنوعی قادر است بزدون نیزاز بزه تعزداد زیزادی

استفاده از مد های رگرسزیون غیرخطزی از پزیش تعیزین

پززارامتر ورودی ،نوسززان سززطح ایسززتابی و شززدت تخلیززه

شده در مسائل علمی ،آماری و مهندسی مرسوم میباشزد.

سیستم زهکشی را با دقت مطلوبی پیشبینزی نمایزد .لزذا

از قرفی  Solverنرم افءار اکسل قدرت حل اکثر مسزائل

راهکار مناسزب

بهینهسزازی از جملزه برنامزهریزءی خطزی ،برنامزهریزءی

برنامهریءی بلنزد مزدت مزدیریت سزطح

غیرخطی و برنامزهریزءی عزدد صزحیح را دارا مزیباشزد.

ایسززتابی منطقززه مززورد اسززتفاده قززرار بگیززرد (اوجززاقلو و

 Solverاز الگوریتمی بزهنزام Generalized Reduced

همکاران.)0381 ،

 )GRG( Gradientو روش سیمسلکس برای بهینهسزازی

در پووهشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به بررسی

مسائل غیرخطی استفاده میکند .بزر خزالف روش شزبکه

کیفیززت آب رودخانززهای در هنززد پرداختززه شززد .در ایززن

عصبی مصنوعی که هیچگونه رابطه ریاضی بین متغیرها را

پووهش تغییرات ماهانه دو پارامتر کیفی آب یعنزی میزءان

نشان نمیدهد ،این روشهزا قادرنزد پزس از شزبیهسزازی

اکسززیون محلززو ( )DO1واکسززیونخواهی بیولززوکیکی

رابطه ریاضی بین متغیرهای ورودی

بهشهر انجام شد .بر اسزا

روش شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ی
میتواند در ی

( )BOD3در هشت ایستگاه مختلف قی ی

پارامتر مورد نظر ،ی

روش حداقل مربعات برای مسائل

دوره آماری

و خروجی را نمایش دهند .به همین دلیل از این دو روش

 01ساله مورد بررسی قزرار گرفزت .نتزایج بزین دادههزای

در حل مسزائل مختلزف علزوم مهندسزی ،بسزیار اسزتفاده

اندازهگیری شده و شبکه عصزبی مصزنوعی بیزانگر دقزت

میشود.

خوب شبکه عصبی مصنوعی در بررسی پارامترهای کیفی

در پووهش حاضر ،هزدف بررسزی توانزایی روش شزبکه

آب رودخانه بود (سین و همکاران.)1111 ،

عصبی مصنوعی در شبیهسازی کیفیت زهآب خروجی ،در

مطالعات نشان میدهند که شبکه عصبی میتواند به عنوان

عم ها و فاصلههای مختلف استقرار زهکشها مزیباشزد.

روشی توانا و سودمند در حل مسزائل مختلزف مهندسزی

همچنین به منظور بررسی عملکرد این روش در پیشبینی

مانند مطالعات سیسزتم آب و خزاک و زهکشزی بزه کزار

تغییرات شوری زهآب ،نتایج آن با روش حل  Solverدر

گرفته شود .از قزرف دیگزر ،نزرم افءارهزای دیگزری نیزء

نرم افءار اکسل و روش حل با نزرم افزءار  Datafitمزورد

وجززود دارنززد کززه دارای قابلی زتهززای منحصززربهفززردی

مقایسه قرار گرفت .در نهایت از بین روشهای نزام بزرده،
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بهتززرین روش بززرای پ زیشبین زی تغییززرات شززوری زهآب

اجءای فنی و تشکیل دهندهی آن است .انتخاب نو شبکه

خروجی تحت تأثیر تغییرات عمز و فاصزله زهکزشهزا

اولین و مهمترین قدم در شرو قراحزی معمزاری شزبکه

معرفی خواهد شد.

میباشد .شبکههای پرسسترون چند الیزه ( )MLPو توابز
پایه شعاعی ( )RBFکاربردیترین نو شبکههای عصزبی

 -2روشها

مصنوعی میباشند (جین و فانلی .)1111 ،در این پووهش

 -1-2شبکه عصبی مصنوعی

از شززبکه  MLPبززا الگززوریتم پززسانتشززار خطززا جهززت

شبکه عصبی مصنوعی ،سزامانهای نزوین جهزت تجءیزه و

مد سازی تغییزرات شزوری زهآب خروجزی زهکزشهزا

تحلیل دادهها مزیباشزد .ایزن سزامانه از پزردازشگرهزای

استفاده گردید .الزم به ذکر اسزت کزه در سزاختار تمزامی

زیادی به نام نرون تشکیل شده است .هر نرون ،دادههزا را

شبکهها سعی شد تا جایی که ممکن است ،قراحی بهینزه

جم آوری کرده و پزس از پزردازش ،اقالعزات خروجزی

با ی

مشخصی تولید میکند .هر ورودی با توجه به اهمیتی کزه

آنها از شبکههایی با دو الیه میانی نیء استفاده شده است.

دارد ،وزنی بزه خزود مزیگیزرد .ایزن ورودیهزا ابتزدا در

شبکه  MLPمیتواند بیش از ی

وزنهای اتصا ضرب شده و سسس با هم جم میشزوند

اما پووهشات نظری نشان از کافی بودن یز

تا ورودی خالص به نرون محاسبه گردد .سسس یز

الیه پنهان داشته باشزد،
الیزه پنهزان

برای مسزائل پیچیزده و توابز غیرخطزی دارد (هورنیز ،

تزاب

استینچکامب و وایت .)0181 ،استفاده بزیش از یز

به نام تاب انتقا بر روی این ورودی خالص عمل میکند
وی

الیه میانی صورت پذیرد اما در ترکیزب سزاختاری

الیزه

پنهان فرآیند آموزش را آهسته میکند و احتما گیر افتادن

خروجی مشخص تولید میکند .این تواب در یکزی

از سه گروه تواب خطزی ،آسزتانهای و سزیگموئیدی قزرار

در کمینههای محلی را افءایش میدهد (مسترز.)0113 ،

میگیرند .آماده ساختن یا به عبارتی آموزش شبکه یکی از

در پووهش حاضزر ،پارامترهزای فاصزله زهکزشهزا (،)L

گامهای مهم در مد سازی با شبکه عصبی تلقی میگزردد

عم نصب لولههای زهکش ( ،)Wزمان ( )Tو دبزی آب

که در واق همان فرایند عادتدهی بزرای تغییزر خودکزار

آبیاری ( )Qبه عنوان پارامترهزای ورودی شزبکه برگءیزده

وزنها در داخل شبکه برای رسیدن به وزن قابل قبزو در

شدند .همچنین ترکیب مختلف شبکه عصبی مصنوعی بزا

بین نرونها در الیه یا الیههای ورودی و خروجی است.

تعداد الیهها و نرونهای متفاوت با یکدیگر مقایسه شدند

یکی از مهمترین دالیل نرما سازی دادهها ،یکسزانسزازی

و پس از مقایسه ،بر مبنای معیارهای خطا سزنجی ،شزبکه

اهمیت متغیرها و اصالح وزنهای شبکه عصبی مصزنوعی

عصبی مصنوعی با معمزاری بهینزه انتخزاب شزد .پزس از

میباشد (یونا و همکاران .)1101 ،برای قراحزی شزبکه

تعیین تعداد الیه و تعداد نرونهای بهینه هر الیه ،از توابز

عصززبی مصززنوعی سززه دسززته داده نیززاز اسززت :دادههززای

انتقززالی مختلفززی شززامل تانوانززت هایسربولی ز  ،تانوانززت

آموزش ،صحتسنجی و آزمزون .در ایزن پزووهش از 81

هایسربولی

خطی ،سیگموئید ،سزیگموئید خطزی ،بایزا ،

درصززد دادههززا بززرای آمززوزش 11 ،درصززد دادههززا بززرای

خطی ،آکسون ،سافت مزاکس و همچنزین الگزوریتمهزای

صحتسنجی و  11درصد دادهها برای آزمون استفاده شد.

یادگیری لونبرگ مارکوارت ،دلتا بار دلتزا ،کوئیز

پزرا،،

همچنین جهت قراحی شبکه عصبی مصنوعی از نرمافءار

گرادیان مءدوج ،مومنتوم و مرحلهای برای معماری شزبکه

 Neurosolution 5استفاده شد.

استفاده گردید .پس از قراحزی شزبکه ،تعزداد تکرارهزای

بسط و توسعه ی

متفاوت جهت انتخاب بهترین تعداد تکرار که در کمتزرین

مد شبکه عصبی مستلءم قراحی
5
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نوذري و آزادي

زمان ،بهترین نتیجه را بدهد مورد آزمون قرار گرفت .پس
از اینکه اجءای مناسب شبکه انتخاب گردید ،در نهایت از
دادههززای آزمززون بززرای ارزیززابی دقززت پززیشبینززی مززد
پیشنهادی استفاده شد.
 -2-2اعتبار سنجی مدل
پس از ایجاد مد شبیهسازی ،باید بتوان اعتبار آن را تایید
کرد .در این قسمت به کمز
آزمایشززگاه هیززدرولی

یز

مزد فیءیکزی کزه در
شکل  .1شماي کلی از مدل آزمایشگاهی

گززروه آب دانشززگاه بززوعلی سززینا

قراحی و ساخته شده است ،اعتبار مد کنتزر شزد .ایزن

به منظور بررسی کمیت و کیفیت زهآب و نم

مد به صورت محفظهای مکعب شکل به ابعزاد  0/8متزر

و با توجه به اینکزه مزدت زمزان قزوالنی الزم اسزت تزا

قو  0 ،متر عرض و  0/1متر ارتفا میباشزد (شزکل .)0

شوری آب زیرزمینی به شوری آب آبیاری نءدیز

از لولههای خرقومی پالستیکی به قطر  3سانتیمتر و قو

هدایت هیدرولیکی نسزبتاً بزاال اسزتفاده شزد .شزوری آب

موجدار استفاده شد .لولههای یاد شزده در سزه عمز ،11

زیرزمینی باال گرفته شد به قوری کزه تفزاوت زیزادی بزا

 41و  81سانتیمتری از سطح خاک در محل خزود نصزب

شوری آب آبیاری داشزته باشزد .شزوری آب آبیزاری نیزء

شدند .قراحی فاصله زهکشها به نحوی بود که بتوان در

بدون اضافه کردن موادی به آن ،با مقدار ثابت  1/31دسی

هر عم  ،سه فاصله  11 ،81و  081سانتیمتزری را مزورد

زیمنس بر متر مورد استفاده قرار گرفت .به منظزور انجزام

آزمایش قرار داد.

آزمایشها ،ابتدا عم مورد نظر بزرای لولزههزای زهکزش

برای جلوگیری از مسدود شدن سوراخ لوله زهکشها ،از

انتخاب شد ،سسس به وسیله پمپ ،آب با شوری  85دسی

توری پالستیکی به قطر منفذ  0میلزیمتزر بزه عنزوان

زیمنس بر متر از ی

پوشش اقراف لولهها استفاده شد .برای انجزام آبیزاری در
قسمت فوقانی مد از ی

های زهکش شود .پس از آن ،آبیاری با شوری  1/31دسی

اندازهگیری دبی ورودی به سیسزتم نیزء از روش حجمزی

زیمنس بر متر از قسمت فوقانی مد و به کمز

استفاده شد.

سیسزتم

آبیاری قراحی شده صورت گرفت .اندازهگیری نمونزههزا

با توجه به شرایط موجود در آزمایشگاه از سه دبزی ،1/11

به محض خروج زهآب از زهکش شرو و تزا زمزانی کزه

 1/00و  1/04لیتر بر ثانیه به منظور آبیزاری اسزتفاده شزد.

غلظت زهآب خروجزی بزه دو برابزر شزوری آب آبیزاری

منبز بزا بزار

برسد ادامه یافت .در هر آزمایش قرائت شوری نمونزههزا

ارتفاعی ثابت قراحی و ساخته شد .با توجه به سه عمز ،

با استفاده از دسزتگاه  ECمتزر انجزام گرفزت .بزه منظزور

فاصله و دبی مختلف ،در مجمو  11آزمایش انجام شد و

آمادهسازی مد برای آزمایش بعدی ،عمل آبشویی با آب

دادههای آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
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مخءن به کف مد آزمایشگاهی بزه

گونهای پمساک میشد تا سطح آب زیرزمینی همتزراز لولزه

سیستم آبیاری سطحی و جهت

برای ثابت نگزه داشزتن دبزی ورودی ،یز

شزود،

بنابراین در انجام آزمایشها از خاکی با بافزت شزنی و بزا

 011سانتیمتزر بزه عنزوان لولزههزای زهکزش زیرزمینزی

ی

خروجزی

آبیاری و با استفاده از دو شیر خروجی کزه در کزف مزد
6
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نصب شزده بزود انجزام شزد و آبشزویی تزا زمزانی ادامزه

جهت دستیابی به معماری بهینه شزبکه عصزبی مصزنوعی،

پیدا کرد که شوری خروجی از کف مزد بزا شزوری آب

اجراهای زیادی صورت گرفزت کزه از میزان آنهزا نتزایج

آبیاری برابر شود .سسس دبی آب آبیاری و یا عم زهکش

بهترین اجراها با معماریهای مختلف در جزدو  0ارائزه

را تغییززر داده و مراحززل آزمززایش بززرای شززرایط جدیززد

شده است .آنچه که در این جدو بیان شده است ،بهترین

تکرار شد.

نتایج شبکهها با الگوریتمهای یادگیری متفاوت مزیباشزد.

بهمنظور اعتباریابی نتایج مد از شاخصهای آماری ریش

معماری برگءیده آن است که کمتزرین  MSEو  MAEو

میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEخطای اسزتاندارد (،)SE

باالترین  R2را داشته باشد.

ضریب همبستگی ( ،) R2میانگین مربعات خطا ( )MSEو

با توجه به جدو  0بهترین شبکه عصبی مصزنوعی بزرای

میانگین خطای مطل ( )MAEبزه صزورت زیزر اسزتفاده

تغییززرات شززوری زهآب خروجززی ،الگززوریتم یززادگیری

شد.
 Yp ) 2
n

()0

لونبرگ مارکوارت و تاب آستانه سزیگموئید بزا یز

(Y

1
 (Ym  Yp )2
n
Ym

()1

پنهان و  5نرون است .باید خاقر نشزان کزرد بزا افزءایش

RMSE 

m

نرون الیه به بیش از پنج نرون ،تغییر محسوسی در نتزایج
حاصل نشد و تعداد نرون بهینه شبکه عصبی مصزنوعی 5

SE 

در نظززر گرفتززه شززد .بززه همززین ترتیززب بززرای سززایر

n

()3

[ (Ym  Ym )(Yp  Yp )]2
i 1

n

n

(Ym  Ym ) 2  (Yp  Yp ) 2

i 1
i 1

(Y

الگوریتمهای یادگیری و تواب آستانه همین منط سزازگار

R2 

بزود و بهتزرین عملکززرد در جزدو  0ارائززه شزده اسززت.
همچنین در این پووهش از شبکههایی با  1الیه پنهانی نیء

 Yp ) 2
()4
n
)  (Ym  Yp
()5
MAE 
n
در این روابط  nتعداد روزهزای دوره مزورد مطالعزهYm ،
m

استفاده شد اما از آنجاییکه نتایج آنها تغییر محسوسی را

MSE 

نسبت به ی
بیش از ی

الیه پنهان نشزان نزداد ،و همچنزین اسزتفاده
الیه پنهان فرآیند آموزش را آهسته میکنزد و

احتما گیر افتادن در کمینههای محلی را افءایش میدهد،
بهترین حالت شبکه عصبی مصنوعی بزا یز

مقادیر اندازهگیری شده در هر روز Yp ،مقدار پزیش بینزی

الیزه پنهزان

گءارش شد.

شده با استفاده از مد  Ῡm ،میانگین دادههای اندازهگیری

یکی از معیارهایی که جهت رسیدن سری تر و دقی تر بزه

شده و  Ῡpمیانگین دادههای پیشبینی شده میباشد.

نتایج شبکه مهم است ،انتخزاب تعزداد تکرارهزای شزبکه
اسززت .در ایززن پززووهش از تکرارهززای متفززاوتی جهززت

 -3نتایج

انتخززاب بهینززهی تعززداد تکرارهززا ،اسززتفاده شززد و نتززایج

همانگونه که پیشتر اشزاره شزد ،در ایزن پزووهش روش

بهدست آمده در شکل  1ارائه شده است .بهتزرین تکزرار،

شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشبینزی تغییزرات شزوری

تکراری است که کمترین خطای  MSEرا داشته باشد .بزا

زهآب خروجززی و تحززت تززأثیر تغییزرات عمز و فاصززله

توجه به شکل  ،1نهایتزاً تعزداد تکزرار  ،811بزرای شزبکه

زهکشها مورد بررسزی قزرار گرفزت .ورودیهزای مزد

حاصل گردیزد و پزس از آن بزا افزءایش تعزداد تکرارهزا

عبارت بودند از  T ،W ،Lو  .Qدادههای مورد نیاز جهزت
کنتر اعتبار مد از ی

الیزه

خطای  MSEافءایش یافت .مقادیر خطای آموزش و

مد فیءیکزی بزه دسزت آمدنزد.
7
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نوذري و آزادي
جدول  .1نتایج روش شبکه عصبی مصنوعی براي تغییرات شوري زهآب خروجی
*

( MSEبدون بعد)

)dS/m( MAE

R2

1/101

1/118
1/118

الگوریتم یادگیري

تابع آستانه

معماري شبکه

لونبرگ مارکوارت

سیگموئید

4-5-0

1/1114

گرادیان مءدوج

سیگموئید

4-01-0

1/1118

1/103

مرحلهای

تانوانت هایسربولی

4-8-0

1/1181

1/145

1/181

مومنتوم

تانوانت هایسربولی

4-01-0

1/1138

1/110

1/110

تانوانت هایسربولی

4-1-0

1/1110

1/140

1/185

4-01-0

1/1101

1/114

1/111

کوئی

پرا،

سیگموئید

دلتا بار دلتا

صحتسنجی برای تعداد تکرار بهینزه در جزدو  1ارائزه

در ایززن شززکل ،نمودارهززای مرحلززه آمززوزش (شززامل 81

شده است.

درصد کل دادهها) ،صحتسنجی (شزامل  11درصزد کزل
دادهها) و آزمون (شامل  11درصد کزل دادههزا) ،در برابزر
دادههای آزمایشگاهی ارائه شدهانزد .ارائزه ایزن نمودارهزا

0.0005
0.00045
0.0004
0.00035

خطای( MSEبعد بدون)

آموزش

صحت سنجی

جهت آگاهی جءئیتر از مراحل عملکرد شزبکه عصزبی و
همچنین توانایی بررسزی دقیز تزر نحزوة آمزوزش شزبکه
میباشد.
50
40

0.0003
1000 1200 1400 1600

800

600

400

0

200

R2 = 0.9722

30

تکرار

20

شکل  .2مقادیر خطاي شبکه عصبی مصنوعی به ازاي تکرارهاي

10

مختلف در مراحل آموزش و صحتسنجی

0

جدول .2خطاي آموزش و صحتسنجی براي تکرار مناسب

50

40

(بدون بعد)
()MSE

()MSE

1/111310

1/111313

10

50

تکرار

صحت سنجی شبکه عصبی مصنوعی

811

40

2

R = 0.9955

30
20

 -1-3بررسی عملکرد روش شبکه عصبی مصنوعی

10

به منظور بررسی عملکرد روش شبکه عصزبی مصزنوعی،

0

عملکرد مراحل مختلف آموزش شبکه و مقایس نتزایج آن

50

با دادههای آزمایشگاهی در شکل  3ارائه شده است.
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40

30

20

شوری زهاب آزمایشگاهی

8

10

0

شوری زهاب شبیه سازی شده

خطاي صحتسنجی

خطاي آموزش

20
30
شوری زهاب آزمایشگاهی

0

شوری زهاب شبیه سازی شده

آموزش شبکه عصبی مصنوعی

پیشبینی تغییرات شوري زهآب کشاورزي در عمقها و فاصلههاي مختلف زهکش زیرزمینی به روش شبکه عصبی مصنوعی

در روش حل با نرم افءار  ،Datafitاین نرم افءار از روش

50

2

R = 0.9939

30
20
10

شوری زهاب شبیه سازی شده

آزمون شبکه عصبی مصنوعی

40

حل غیرخطی به منظور رسیدن به بهتزرین پاسز اسزتفاده
نمزوده اسزت .تعززداد دادههزای مشززاهدهای برابزر بززا 111
میباشد که حاصل برداشت از مد فیءیکی در آزمایشگاه
است .فرمولی که توسط این روش ارائه شده ،به صزورت
رابطه  8میباشد:
( )8

0
40

50

20
30
شوری زهاب آزمایشگاهی

10

)ECdrain  exp(a  L  b  W  c  T  d  Q  e

در این رابطه  ECdrainشوری زهآب خروجی از زهکشها

0

بر حسب دسیزیمنس بزر متزر و  d ،c ،b ،aو  eضزرایب

شکل  .3تغییرات شوري زهآب خروجی از زهکشها در مراحل

ثابتی هستند که ایزن روش ارائزه داده اسزت .مقزدار ایزن

مختلف فعالیت شبکه عصبی و مقادیر آزمایشگاهی ()dS/m

ضرایب به ترتیب برابر است با ، -3/105 ،0/830 ،1/111
 -4/408و .1/188

در این پووهش جهت بررسی عملکرد روش شبکه عصبی

رابطه ارائه شده در روش  Solverنیء به صورت رابطزه 1

مصنوعی در پیشبینزی تغییزرات شزوری زهآب خروجزی

میباشد.

تحت تأثیر تغییرات عم و فاصله زهکشهزا ،مقایسزهای

()1

بین این روش ،روش  Solverنزرم افزءار اکسزل و روش

ECdrain  a  Lb  W c  T d  Qe

مقدار ضرایب ثابت  d ،c ،b ،aو  eدر ایزن روش نیزء بزه

حززل بززا نززرم افززءار  Datafitصززورت گرفتززه اسززت .در

ترتیب برابزر بزا  -1/41 ،1/835 ،1/18 ،1/384و -1/431

روشهای  Solverو حل با نرم افءار  ،Datafitبه منظزور

میباشد.

درک بهتر و ارائه مقایسهای علمیتر ،ورودیهای ایزن دو

نتززایج شززبیهسززازی تغیی زرات شززوری زهآب خروجززی از

روش نیء مطاب با روش شزبکه عصزبی مصزنوعی یعنزی

زهکشها توسزط روش شزبکه عصزبی مصزنوعی ،روش

همان چهار پارامتر  T ،W ،Lو  Qدر نظر گرفته شد.

 Solverو روش حززل بززا نززرم افززءار  Datafitدر برابززر

برای بررسی عملکرد این روشها ،از شاخصهای آمزاری

دادههای آزمایشگاهی در شکل  ،4نشان داده شده است.

 SE ،RMSEو  R2استفاده شد .مقدار این شزاخصهزای
آماری در پیشبینزی تغییزرات شزوری زهآب خروجزی از

60

جدول  -3مقادیر شاخصهاي آماري استفاده شده در پیشبینی

40

R2 = 0.9802

30

تغییرات شوري زهآب خروجی

20

شاخصها

R2

SE

RMSE
)(dS/m

1/11

1/118

1/11

شبکه عصبی مصنوعی

1/14

1/85

5/18

روش Solver

1/18

1/01

0/38

روش حل با Datafit

10

روشها

0
60

9

50

20
30
40
شوری زهاب آزمایشگاهی

10

0
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شوری زهاب شبیه سازی شده

زهکشها در جدو  3نشان داده شده است.

روش حل با نرم افزار Datafit

50

نوذري و آزادي

عملکرد روش شبکه عصبی مصنوعی بهتزر از روش حزل
با نرم افءار  Datafitمیباشد.

60

40

R2 = 0.9956

30
20
10

شوری زهاب شبیه سازی شده

شبکه عصبی مصنوعی

50

 -4جمعبندي و نتیجهگیري
در این پووهش با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
رونززد تغییززرات شززوری زهآب خروجززی ،در عم هززا و
فاصلههای مختلف استقرار لولههای زهکزش شزبیهسزازی
شد .همچنین جهت بررسی عملکرد روش شزبکه عصزبی

0
60

50

0

10

20
30
40
شوری زهاب آزمایشگاهی

مصنوعی در پیشبینزی تغییزرات شزوری زهآب خروجزی
زهکشها ،مقایسهای بین ایزن روش ،روش  Solverنزرم
افءار اکسل و روش حل بزا نزرم افزءار  Datafitصزورت

روش  Solverنرم افزار Excel

60
50
40
30

R2 = 0.7364

20
10

شوری زهاب شبیه سازی شده

70

گرفت .در هر سه روش نام برده ،از چهار پزارامتر ،W ،L

 Tو  Qبهعنوان پارامترهای ورودی به مد استفاده شد .به
منظززور واسززنجی و اعتباریززابی نتززایج مززد از دادههززای
جم آوری شده از ی

 0در  0/1متر استفاده گردید.
میزءان بزرازش میزان مقزادیر واقعزی و شزبیهسزازی شزده

0
60

50

20
30
40
شوری زهاب آزمایشگاهی

10

مد آزمایشگاهی با ابعزاد  0/8در

تغییرات شوری زهآب خروجزی زهکزشهزا ،بزا محاسزبه

0

شاخصهای آماری  ،RMSEخطای اسزتاندارد و ضزریب
همبستگی محاسبه گردید .مقزدار ایزن شزاخصهزا بزرای

شکل  -4تغییرات شوري زهآب خروجی مشاهدهاي و شبیهسازي

روش شبکه عصزبی مصزنوعی بزه ترتیزب برابزر بزا 1/11

شده توسط روشهاي مختلف ()dS/m

دسیزیمزنس بزر متزر 1/118 ،و  ،1/11بزرای روش حزل
همززانقززور کززه در شززکل  4نمززایش داده شززده اسززت و

 Solverنرم افءار اکسل  5/18دسیزیمنس بر متزر1/85 ،

همچنین با توجزه بزه مقزادیر خطزای اسزتاندارد ،ضزریب

و  1/14و نهایتا برای روش حل با نرم افءار  Datafitبرابر

همبستگی و همچنین شاخص  ،RMSEمیتزوان انطبزا

با  0/38دسیزیمنس بر متر 1/01 ،و  1/18برآورد گردیزد.

بین نتایج شبیهسازی شده و واقعزی را قبز روش شزبکه

روش حل با نزرم افزءار  Datafitو روش شزبکه عصزبی

عصبی مصنوعی در پووهش حاضر خزوب ارزیزابی کزرد.

مصنوعی ،هر دو عملکرد مطلوبی در پزیشبینزی تغییزرات

روش حل با نزرم افزءار  Datafitو روش شزبکه عصزبی

شوری زهآب خروجی از زهکشها را دارا میباشند .ولزی

مصنوعی ،هر دو عملکرد مطلوبی در پزیشبینزی تغییزرات

عملکرد روش شبکه عصبی مصنوعی بهتزر از روش حزل

شوری زهآب خروجی از زهکشها را دارا میباشند .ولزی

با نرم افءار  Datafitبود .از اینرو با توجه به ایزن نتزایج
میتوان گفت روش شبکه عصبی مصنوعی ،در پیشبینزی
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پیشبینی تغییرات شوري زهآب کشاورزي در عمقها و فاصلههاي مختلف زهکش زیرزمینی به روش شبکه عصبی مصنوعی

تغییرات شوری زهآب خروجی زهکشها از دقت خزوبی

 -سلیمانی ننادگانی ،مجید ،پارسینواد ،مسعود و نوری،

برخوردار است.

حمید (" )0311برآورد هءنیزههزای نصزب زهکزشهزای
زیرزمینی زیرزمینی لولزهای (مطالعزه مزوردی :بهشزهر)"،

 -5پی نوشتها

پووهشهای آبخیءداری (پزووهش و سزازندگی) ،شزماره
 .18ص .40 – 30

1. Artificial Neural Network
2. Dissolved Oxygen
3. Biological Oxygen Demand

 -شززکیبا ،مینززا ،لیاقززت ،عبدالمجیززد و میرزایززی ،فرهززاد

 -6منابع

(" )0311بررسززی اثززر عم ز سززطح ایسززتابی و دب زی آب

 -اصززالنی ،فرهززاد ،نززايمی ،امیرحسززین ،صززدرالدینی،

آبیاری بر روی عم اخزتالط و کیفیزت زهآب زیرزمینزی

سیدعلی اشرف ،فاخریفرد ،احمزد و قربزانی ،محمزدعلی

خروجی از مد آزمایشگاهی" ،نشریه آبیاری و زهکشزی

(" )0381بززرآورد عم ز و فاصززل مناسززب زهکززشهززای

ایران ،جلد  ،1شماره  ،1ص .031 – 011

زیرزمینی بر اسا

کیفیت زهآب خروجی" ،تحقیقات آب

 -محجوبی ،آرش ،ناصری ،عبدعلی ،هوشمند ،عبدالرحیم

و خاک ایران ،جلد  ،40شماره  ،1ص .048-031

و برومند نسزب ،سزعید (" )0311بررسزی آثزار زهکشزی

 -اوجاقلو ،حسن ،ابراهیمیان ،حامد ،لیاقت ،عبدالمجیزد و

کنتر شده بر شوری خاک ،مزدیریت آبیزاری و عملکزرد

پارسی نواد ،مسعود (" )0381پیشبینی سزطح ایسزتابی و

نیشکر (مطالعه موردی کشزت و صزنعت امزام خمینزی)"،

شدت تخلیه سیستم زهکشزی زیزر زمینزی بزا اسزتفاده از

مجله پووهشات مهندسی کشاورزی ،جلزد  ،03شزماره ،4

شبکه عصبی مصنوعی" ،دومزین همزایش ملزی مزدیریت

ص .41 – 15

شبکههای آبیاری و زهکشزی 8 ،الزی  01بهمزن ،دانشزگاه
 -مختزززاران ،روح اهلل ،ناصزززری ،عبزززدعلی ،کشزززکولی،

شهید چمران ،اهواز.

حیززدرعلی و برومندنسززب ،سززعید (" )0311اثززر عمزز

 -پناهی ،مصطفی ،ناصری ،عبزدعلی ،بهنیزا ،عبزدالکریم و

زهکش و الیه محدود کننده بزر دبزی و شزوری زهآب در

هوشمند ،عبدالرحیم (" )0381تأثیر شوری آب زیرزمینزی

اراضی فاریاب جنوب خوزستان" ،نشریه حفايزت منزاب

بر روی شوری زهآب زهکزشهزای زیرزمینزی" ،سزومین

آب و خاک ،سا  ،3شماره  ،0ص .11-80

همززایش ملززی مززدیریت شززبکههززای آبیززاری و زهکشززی،
 -نظری ،بیون ،لیاقت ،عبدالمجید ،پارسینزواد ،مسزعود و

دانشگاه شهید چمران ،اهواز.

ناصززری ،عبززدعلی (" )0381بهینززهسززازی عمزز نصززب
زهکشهای زیرزمینی با مالحظزات اقتصزادی و زیسزت-

 رضی ،فهیمه ،ستودهنیا ،عبا  ،دانشکارآراسته ،پیمان واکرم ،مجتبی (" )0310بررسزی آزمایشزگاهی تزأثیر عمز

محیطی" ،پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محزیط زیسزت،

نصب زهکش بر شوری زهآب خروجزی از نیمزرخ خزاک
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