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چکیده
آگاهی از شوری اليههای خاک زير زهکشها بويژه در مناطقی با آب زيرزمينی کم عمق و
شور مانند خوزستان منجر به انتخاب و طراحی بهترين عمق و فاصله زهکش میشود .در
تحقيق حاضر کاربرد روش شبيهسازی شبکه عصبی مصنوعی در پيشبينی روند تغييرات
شوری آب زيرزمينی زير لولههای زهکش آزموده شد .به منظور واسنجی و اعتباريابی نتايج
مدل از دادههای جمعآوری شده از يک مدل آزمايشگاهی با ابعاد  1/8در  1در  1/2متر
استفاده گرديد .در اين مدل زهکشها در عمقهای  40 ،20و  60سانتیمتری و در هر عمق
در سه فاصله  90 ،60و  180سانتیمتری نصب شدند .در روش شبکه عصبی مصنوعی از
الگوريتم آموزش لونبرگ  -مارکوارت با تابع انتقال سيگموئيد ،استفاده شد .پس از تجزيه و
تحليل آماری و محاسبه ريشه ميانگين مربعات خطا ،خطای استاندارد و ضريب همبستگی
ميزان برازش ميان مقادير واقعی و شبيهسازی شده تغييرات شوری آب زيرزمينی محاسبه
شد .مقدار اين شاخصها به ترتيب  5/27دسیزيمنس بر متر 0/12 ،و  0/96برآورد گرديد.
مقادير اين شاخص ها برای شوری خروجی از زهکشها در اعماق و فواصل مختلف نسبت به
زمان و با دبیهای  0/11 ،0/07و  0/14ليتر بر ثانيه به ترتيب برابر با  0/34دسیزيمنس بر
متر 0/09 ،و  0/99میباشد .نتايج نشان داد روش شبکه عصبی مصنوعی در شبيهسازی روند
تغييرات شوری آب زيرزمينی زير لولههای زهکش و همچنين روند تغييرات شوری زهآب
خروجی در اعماق و فواصل مختلف زهکشها از دقت خوبی برخوردار است.

 -1مقدمه
شوری خاک يکی از مسايل اصلی در مناطق خشک و نيمه
خشک با تراز سطح آب کمعمق میباشد که تحت تاثير
اقليم ،نوع خاک ،نوع گياه ،کيفيت آب آبياری ،نوع مديريت
اعمال شده در آبياری ،تراز سطح آب و شوری آب زيرزمينی
قرار دارد .لذا به منظور بهرهبرداری مفيد از اراضی کشاورزی،
که تحت کشت آبی قرار دارند و اغلب فاقد سيستم زهکشی
مناسب میباشند ،تقويت و احداث سيستمهای زهکشی
امری ضروری است .الزم به ذکر است اگر چه اين سيستم
امکان توليد زراعی در خاکهای شور و مرطوب را فراهم
مینمايد ،اما با انتقال آاليندههای موجود در خاک و آب
زيرزمينی به آبهای سطحی ،باعث تخريب برخی از زيست
بومهای آبی میشود .بنابراين در طراحی پارامترهای

زهکشی (عمق و فاصله زهکشها) بايد معيار زيست محيطی
مورد توجه قرار گيرد.
در طراحی معمول زهکشی ،عمق زهکش با يک تخمين
تجربی و مهندسی و فاصله زهکش با تعيين ضريب زهکشی
با استفاده از بيالن آب و قرار دادن عمق تجربی برای زهکش
در معادله مورد نظر بدست میآيد .بدين ترتيب يک آرايش
برای عمق و فاصله زهکشی تعيين میشود .از آنجا که عمق
و فاصله زهکش به هم وابسته بوده و اثر متقابل روی يکديگر
دارند بنابراين تعيين همزمان آن میتواند به طراحی
مناسبتری منجر شود [ .]1عمق نصب زهکشهای
زيرزمينی از عوامل مهم در عملکرد سيستمهای زهکشی و
اثرات زيست محيطی اين طرحها میباشد .در مناطقی با
آب شور کمعمق ،افزايش عمق نصب زهکشها میتواند به
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افزايش نمک خروجی از زهکشهای زيرزمينی منجر شود.
کاهش عمق نصب زهکشها نيز پيامدهايی مانند ماندابی
شدن ،تجمع نمک در ناحيه ريشه و کاهش عملکرد گياه را
در پی دارد [.]2
وسترم و همکاران اثرات زهکشی کنترلشده را در
هيدرولوژی و محيط زيست مورد ارزيابی قرار دادند .در اين
مطالعه که طی دو سال در جنوب سوئد انجام شده سيستم
زهکشی کنترل شده و زهکشی زير سطحی مورد مقايسه
قرار گرفته است .نتايج نشان داد که در زهکشی کنترلشده
حجم نيتروژن در جريان خروجی زهکش  78درصد در سال
اول و  94درصد در سال دوم و حجم فسفر  58درصد در
سال اول و  85درصد در سال دوم کمتر از زهکشی زير
سطحی بوده است [.]3
همچنين در تحقيقی که در استراليا انجام شد دو سيستم
زهکشی چند سطحی و تک سطحی از لحاظ کيفيت زهآب
خروجی با هم مقايسه شدند .نتايج نشان داد که سيستم
زهکشی چند سطحی شستشوی سريعتری را از ناحيه ريشه
بدون افزايش نمک خروجی از زهکش فراهم میکند .از
طرف ديگر شوری زهآب در زهکشهای کم عمق نسبت به
زهکشهای عميق بسيار کمتر بوده است که نشاندهنده
افزايش شوری خاک با عمق است [.]4
در تحقيقی که در مزارع طرح توسعه نيشکر واحد اميرکبير
خوزستان انجام شد ،محققين نشان دادند که شوری خاک
باالی لولههای زهکش با آب آبياری به تعادل رسيده و تقريبا
حدود دو برابر شوری آب آبياری میباشد لذا اظهار داشتند
که شوری باالی زهآب خروجی تنها میتواند در اثر شوری
آب زيرزمينی منطقه باشد [.]5
در مناطق خشک و نيمهخشک با تراز سطح ايستابی کم
عمق مانند خوزستان ،زهآب خروجی در مقايسه با آب
آبياری ،شوری بسيار باالتری دارد .لذا مديريت اين گونه
زهآبها به منظور استفاده مجدد در باال بردن بهرهوری آب
و به حداقل رساندن اثرات مخرب آنها بر توليدات گياهی،
حاصلخيزی خاک و محيطزيست ،امری حياتی و ضروری
میباشد .به منظور اعمال مديريت صحيح روی زهآبهای
توليد شده بايد کميت و کيفيت آنها در طول بازه مديريتی
تعيين گردد.
همچنين با استفاده از روش تحليل پويايی سيستم تراز
سطح آب و شدت زهآب خروجی از اراضی مجهز به سيستم
زهکش زيرزمينی را در شرايط غيرماندگار به طور کامل
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مدلسازی شد .در اين مدل کيفيت زهآب خروجی نيز با
فرض اينکه شوری زهآب خروجی زهکشهای زيرزمينی
ناشی از امالح موجود در آب آبياری و خاک قسمت فوقانی
زهکش و امالح موجود در آب زيرزمينی زير زهکش می
باشد ،مدلسازی شد [.]6
اصالنی و همکاران به کمک مدل آزمايشگاهی و يک مدل
عددی ،عمق و فاصلة مناسب زهکشهای زيرزمينی را بر
اساس کيفيت زهآب خروجی برآورد کردند [ .]7رضی و
همکاران به بررسی آزمايشگاهی تاثير عمق نصب زهکش بر
شوری زهآب خروجی از نيمرخ خاک رس سيلتی پرداختند.
نتايج مطالعه آنها نشان داد که بيشينه هدايت الکتريکی آب
خروجی با افزايش عمق نصب زهکشها افزايش میيابد.
همچنين بيشترين شوری خارج شده از زهکشهای نصب
شده در عمقهای  0/5 ،0/25و  0/85متری به ترتيب برابر
 55/6 ،43/1و  131/8دسیزيمنس بر متر بود .در نتيجه
میتوان با کاهش عمق نصب زهکشها باعث بهبود کيفيت
آب خروجی و کاهش مقدار آن شد [.]8
از سوی ديگر شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNروشی با
قابليت يادگيری ،قابليت فهم ،تسلط بر روابط و مقاومت در
برابر خطا میباشد .امروزه روشهای جعبه سياه هوش
مصنوعی به عنوان توابع خودساز و خود يادگير ،قابليت
وسيعی در مدلسازی و پيشبينی مسايل پيچيده دارند .از
جمله روشهای هوش مصنوعی ،شبکههای عصبی مصنوعی
و برنامهريزی ژنتيک است که در علوم مهندسی آب مورد
استفاده قرار گرفتهاند .شبکههای عصبی مصنوعی در موارد
زيادی به ويژه زمانی که روابط فيزيکی کامالً شناخته شده
نميباشد به کار گرفته میشود .اين روش نيازی به دانستن
فرآيند پديده ندارد و زير مجموعهی روشهای جعبه سياه
است .اين روش در اصل يک مدل غيرخطی است و میتواند
متغيرهای زمانی را نيز دخالت دهد.
بورتن و همکاران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تبخير
روزانه از تشت را تخمين زدند .دادههای ورودی شامل
بارندگی ،درجه حرارت ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و تابش
خورشيدی بود .نتايج آنها نشان داد که تبخير از تشت
برآورد شده با شبکه عصبی مصنوعی دارای کمترين خطا
نسبت به روشهای استفاده شدهی ديگر است [.]9
همچنين با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل
 WEEPفرسايش خاک و رواناب برآورد شد .نتايج حاکی
از آن بود که شبکه عصبی مصنوعی توانمندتر و برتر از مدل
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 WEEPميباشد [.]10
آذرنوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل
 Drainmodبه مدلسازی تغييرات سطح ايستابی در خاک
پرداخت .نتايج اين تحقيق نشان داد که شبکه عصبی
مصنوعی با تعداد داده کمتر و سرعت بيشتر همان نتايج
مدل  Drainmodرا با کمی دقت بيشتر ارايه میدهد و با
توجه به هزينه محاسبات کمتر ،سرعت باالتر و تعداد داده
مورد نياز کمتر ،ميتوان نتايج آن را قابل قبول در نظر گرفت
[.]11
در تحقيقی از شبکه عصبی مصنوعی برای شبيهسازی
شوری آب زيرزمينی در سواحل جنوبی استان مازندران
استفاده شد .مقادير کمی عوامل موثر در شوری آب زير
زمينی شامل قابليت انتقال تشکيالت آبخوان ،شوری آب
های سطحی ،توپوگرافی منطقه و فاصله از دريا برآورد
گرديد .نتايج نشان داد که در بهترين ساختار شبکه ،ضريب
همبستگی بين مقادير شبيهسازی شده و مقادير واقعی
 0/75میباشد [.]12
غالمی و همکاران به مقايسه عملکرد و کارايی دو روش
رگرسيون چند متغيره و شبکه عصبی مصنوعی در مدل
سازی شوری آب زيرزمينی در استان مازندران پرداختند.
نتايج حاکی از توانايی و کارايی مناسب شبکه عصبی
مصنوعی در برآورد شوری آب زيرمينی در مقايسه با روش
رگرسيون چند متغيره میباشد [.]13
محققين امکان استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی را
در پيشبينی سطح ايستابی و شدت تخليه سيستمهای
زهکشی زيرزمينی مورد ارزيابی و مطالعه قرار دادند .بر
اساس نتايج اين پژوهش ،شبکه عصبی مصنوعی قادر است
بدون نياز به تعداد زيادی پارامتر ورودی ،نوسان سطح
ايستابی و شدت تخليه سيستم زهکشی را با دقت مطلوبی
پيشبينی نمايد ،لذا روش شبکه عصبی مصنوعی به عنوان
يک راهکار مناسب میتواند در يک برنامهريزی بلند مدت
مديريت سطح ايستابی منطقه مورد استفاده قرار بگيرد
[.]14
سينگ و همکاران ( )2009با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی به بررسی کيفيت آب رودخانهای در هند
پرداختند .در اين تحقيق تغييرات ماهانه دو پارامتر کيفی
 DOو  BODدر  8ايستگاه مختلف طی دوره آماری 10
ساله مورد بررسی قرار گرفت .نتايج بين دادههای اندازه
گيریشده و شبکه عصبی مصنوعی بيانگر دقت خوب شبکه
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عصبی مصنوعی در بررسی پارامترهای کيفی آب رودخانه
بود [.]15
با در نظر گرفتن اين ويژگیها و توانايیهای منحصر به فرد
شبکههای عصبی ،اين روشها میتوانند به عنوان روشهای
توانا و سودمند در مسايل مختلف مهندسی مانند مطالعات
سيستم آب و خاک به کار گرفته شوند.
در تحقيق حاضر ،هدف بررسی توانايی روش شبکه عصبی
مصنوعی در شبيهسازی سيستم آب و خاک در حضور لوله
های زهکش و پيشبينی تغييرات شوری آب زيرزمينی زير
لولههای زهکش نسبت به زمان ،با توجه به فاصله و عمق
نقاط مورد نظر نسبت به محل نصب لولههای زهکش می
باشد .يکی ديگر از اهداف اين تحقيق بررسی روند تغييرات
شوری زهآب به کمک روش شبکه عصبی میباشد.

 -2مواد و روشها
 -1-2شبکه عصبی مصنوعی
در تحقيق حاضر ،ترکيب مختلف شبکه عصبی مصنوعی با
تعداد اليهها و نرونهای متفاوت با يکديگر مقايسه شدند و
پس از مقايسه ،بر مبنای معيارهای خطا سنجی ،شبکه
عصبی مصنوعی با معماری بهينه انتخاب شد .پس از تعيين
تعداد اليه و تعداد نرونهای بهينه هر اليه ،از توابع انتقالی
مختلفی شامل تانژانت هايپربوليک ،تانژانت هايپربوليک
خطی ،سيگموئيد ،سيگموئيد خطی ،باياس ،خطی ،آکسون،
سافت ماکس و همچنين الگوريتمهای يادگيری لونبرگ
مارکوارت ،دلتا بار دلتا ،کوئيک پراپ ،گراديان مزدوج،
مومنتوم و مرحلهای برای معماری شبکه استفاده گرديد.
پس از طراحی شبکه ،تعداد تکرارهای متفاوت جهت
انتخاب بهترين تعداد تکرار که در کمترين زمان ،بهترين
نتيجه را بدهد مورد آزمون قرار گرفت .پس از اينکه اجزای
مناسب شبکه انتخاب گرديد ،در نهايت دقت مدل مورد
ارزيابی قرار گرفت.
 -2-2آمار و اطالعات
آمار و اطالعات مورد نياز جهت ارزيابی مدل به کمک يک
مدل فيزيکی که در آزمايشگاه هيدروليک گروه آب دانشگاه
بوعلی سينا طراحی و ساخته شده است جمعآوری گرديد.
اين مدل به صورت محفظهای مکعب شکل به ابعاد  1/8متر
طول 1 ،متر عرض و  1/2متر ارتفاع میباشد (شکل (.))1
به منظور تعيين موقعيت سطح ايستابی در خاک و همچنين
تعيين شوری هر اليه از خاک ،شبکهای از پيزومتر به فواصل
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عمودی  10سانتیمتر و فاصلههای افقی  15سانتیمتر از
يکديگر در مدل نصب گرديد .از لولههای خرطومی
پالستيکی به قطر  3سانتیمتر و طول  100سانتیمتر به
عنوان لولههای زهکش زيرزمينی موجدار استفاده شد .لوله
های مذکور در سه عمق  40 ،20و  60سانتیمتری از سطح
خاک در محل خود نصب شدند .طراحی فواصل زهکشها
به نحوی بود که بتوان در هر عمق ،سه فاصله  90 ،60و
 180سانتیمتری را مورد آزمايش قرار داد .برای جلوگيری
از مسدود شدن سوراخ لوله زهکشها ،از يک توری
پالستيکی به قطر منفذ  1ميلیمتر به عنوان پوشش اطراف
لوله استفاده شد .برای انجام آبياری در قسمت فوقانی مدل
از يک سيستم آبياری سطحی و جهت اندازهگيری دبی
ورودی به سيستم نيز از روش حجمی استفاده شد .به منظور
انجام آزمايشات از سه دبی  0/11 ،0/07و  0/14ليتر بر
ثانيه به منظور آبياری استفاده شد .برای ثابت نگه داشتن
دبی ورودی ،يک منبع با بار ارتفاعی ثابت طراحی و ساخته
شد.

شکل  :1شمای کلی از مدل آزمايشگاهی

به منظور بررسی کميت و کيفيت زهآب و نمک خروجی و
با توجه به اينکه مدت زمان طوالنی الزم است تا شوری
آب زيرزمينی به شوری آب آبياری نزديک شود ،بنابراين در
انجام آزمايشها از خاکی با بافت شنی و با هدايت
هيدروليکی نسبتاً باال استفاده شد .شوری آب زيرزمينی باال
گرفته شد به طوری که تفاوت زيادی با شوری آب آبياری
داشته باشد .به منظور انجام آزمايشها ،ابتدا عمق مورد نظر
برای لولههای زهکش انتخاب شد ،سپس به وسيله پمپ،
آب با شوری  65دسیزيمنس بر متر از يک مخزن به کف
مدل آزمايشگاهی به گونهای پمپاژ میشد تا سطح آب
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زيرزمينی همتراز لولههای زهکش شود .پس از آن آبياری
با شوری  0/32دسیزيمنس بر متر از قسمت فوقانی مدل
و به کمک سيستم آبياری طراحی شده صورت میگرفت.
به محض خروج زهآب از زهکشها اندازهگيری دبی خروجی
و نمونهبرداری از زهآبها شروع و تا زمانی که غلظت زهآب
خروجی به يک حد ثابت (دو برابر شوری آب آبياری) برسد،
ادامه يافت .در تمام مدت آزمايش به کمک شبکه
پيزومترهای نصب شده در اعماق و فواصل مختلف ،شوری
اليههای مختلف خاک نيز با فواصل زمانی  5الی  10دقيقه
قرائت میشد .قسمت سمت چپ ديواره و کف مدل به
عنوان نقطه مبنا و صفر در نظر گرفته شد .در هر آزمايش
قرائت شوری نمونهها با استفاده از دستگاه  ECمتر انجام
میگرفت .به منظور آمادهسازی مدل برای آزمايش بعدی،
عمل آبشويی با آب آبياری و با استفاده از دو شير خروجی
که در کف مدل نصب شده بود انجام میشد و آبشويی تا
زمانی ادامه پيدا میکرد تا شوری خروجی از کف مدل با
شوری آب آبياری برابر شود.
سپس دبی آب آبياری و يا عمق زهکش را تغيير داده و
مراحل آزمايش برای شرايط جديد تکرار میشد .با توجه به
سه عمق ،فاصله و دبی مختلف ،در مجموع  27آزمايش
انجام شد و دادههای آن مورد ارزيابی قرار گرفت .در هر
آزمايش نيز با توجه به عمق ،فاصله ،دبی و شبکه پيزومتری
نصب شده نسبت به زمان 533 ،داده برداشت شد.
به منظور ارزيابی و اعتباريابی نتايج مدل نيز ،از شاخص
های آماری ريشه ميانگين مربعات خطا ( ،)RMSEخطای
استاندارد ( ،)SEضريب تبيين (  ) R 2و ميانگين مربعات
خطا ( )MSEبه صورت روابط ( )3( ،)2( ،)1و ( )4استفاده
شد.
()1

()2

 Yp ) 2
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در اين روابط  nتعداد روزهای دوره مورد مطالعهYm ،

مقادير اندازهگيری شده در هر روز Yp ،مقدار پيشبينی
شده با استفاده از مدل Ym ،ميانگين دادههای اندازهگيری
شده و  Ypميانگين دادههای پيشبينی شده میباشد.

 -3نتایج و بحث
همانگونه که پيشتر اشاره شد ،در اين تحقيق روش شبکه
عصبی مصنوعی جهت پيشبينی تغييرات شوری آب
زيرزمينی در اليههای مختلف زير لولههای زهکش و در
اعماق و فواصل مختلف نصب زهکش ،مورد بررسی قرار
گرفت .پارامترهای فاصله زهکشها ( ،)Lعمق نصب لوله
های زهکش ( ،)Wزمان ( ،)Tفاصله افقی از ديواره مدل
( )Xو فاصله عمودی از کف مدل ( )Yبه عنوان پارامترهای
ورودی مدل برگزيده شدند .جهت دستيابی به معماری
بهينه شبکه عصبی مصنوعی ،اجراهای زيادی صورت گرفت
که از آن ميان نتايج بهترين اجراها با معماریهای مختلف
در جدول  1ارايه شده است .آنچه که در جدول  1بيان شده
است ،بهترين نتايج شبکهها با الگوريتمهای يادگيری
متفاوت میباشد .معماری برگزيده آن است که کمترين
 MSEو باالترين  R 2را داشته باشد .لذا بهترين الگو برای
پيشبينی تغييرات شوری اليههای مختلف زير زهکشها،
الگوريتم يادگيری لونبرگ مارکوارت و تابع آستانه

سيگموئيد با يک اليه پنهان و تعداد نرون  20بود .بايد
خاطر نشان کرد که با افزايش تعداد نرونها به بيش از 20
نرون ،تغيير محسوسی در نتايج حاصل نشد و تعداد نرون
بهينه شبکه عصبی مصنوعی  20لحاظ شد .به همين ترتيب
برای ساير الگوريتمهای يادگيری و توابع آستانه همين
منطق سازگار بود .همچنين از شبکههايی با  2اليه پنهان
نيز استفاده شد اما از آنجايی که نتايج آن تغيير محسوسی
را نسبت به يک اليه پنهان نشان نداد .با توجه به اينکه
افزايش تعداد اليههای پنهان فرآيند آموزش را کند میکند
و احتمال گير افتادن در کمينههای محلی را افزايش می
دهد ،بهترين حالت شبکه عصبی مصنوعی با يک اليه پنهان
گزارش شد.
برای بررسی عملکرد روش شبکه عصبی مصنوعی ،از
شاخصهای آماری  SE ،RMSEو  R 2استفاده شد .مقدار
اين شاخصهای آماری در پيشبينی تغييرات شوری آب
زيرزمينی در اليههای مختلف زير لولههای زهکش و در
اعماق و فواصل مختلف نصب زهکش به ترتيب برابر با 5/27
دسیزيمنس بر متر 0/12 ،و  0/96میباشد.
با توجه به مقادير اين شاخصها ،ميتوان انطباق بين نتايج
شبيهسازی شده و واقعی را طبق روش شبکه عصبی
مصنوعی در تحقيق حاضر خوب ارزيابی کرد.

جدول  :1نتايج مرحله آموزش روش شبکه عصبی مصنوعی برای تغييرات شوری اليههای مختلف خاک
*

الگوریتم یادگیری

تابع آستانه

معماری شبکه

لونبرگ مارکوارت

سيگموئيد

1-20-5

0/0042

گراديان مزدوج

سيگموئيد

1-22-5

0/0056

0/97

مرحلهای

تانژانت هايپربوليک

1-25-5

0/0430

0/95

مومنتوم

تانژانت هايپربوليک

1-20-5

0/0360

0/96

کوئيک پراپ

تانژانت هايپربوليک

1-26-5

0/0460

0/94

دلتا بار دلتا

تانژانت هايپربوليک

1-20-5

0/0400

0/96

MSE

R2

0/98

* عدد سمت راست تعداد اليه پنهان ،عدد وسط تعداد نرون و عدد سمت چپ تعداد ورودیهای مدل میباشد.

جدول  :2خطای آموزش و صحتسنجی برای تکرار مناسب
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تکرار

خطای آموزش ()MSE

خطای صحتسنجی ()MSE

900

0/0043

0/0043
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جدول  :3مقدار شاخصهای آماری شبيهسازی تغييرات شوری آب زيرزمينی در فواصل مختلف از زهکش ،نسبت به زمان

فاصله ()cm

عمق ()cm

(X )cm

(Y )cm

دبی ()lit/s

(RMSE )ds/m

SE

R2

180

20

120

75

0/14

2/25

0/11

0/97

180

40

75

45

0/14

1/9

0/08

0/98

90

60

60

35

0/11

2/62

0/10

0/97

60

40

45

55

0/07

3/67

0/09

0/98

جدول  :4مقدار شاخصهای آماری شبيهسازی تغييرات شوری خروجی از زهکشها با دبی ثابت  0/14ليتر بر ثانيه نسبت به زمان
فاصله ()cm

عمق ()cm

(Y )cm

(RMSE)ds/m

SE

R2

(X )cm

85

0/328

0/088

0/995

65

0/189

0/038

0/999

60

45

1/014

0/14

0/987

20

85

0/439

0/105

0/993

65

0/248

0/037

0/998

60

45

0/304

0/034

0/999

20

85

0/908

0/198

0/98

65

0/528

0/076

0/996

45

0/466

0/047

0/998

20
60

90

180

40

40

40

30

45

90

60

يکی ديگر از مواردی که در دقت و سرعت مدل تاثيرگذار
است ،انتخاب مناسب تعداد تکرارهای شبکه است .بهترين
تکرار ،تکراری است که کمترين خطای  MSEرا داشته
باشد .در اين تحقيق نيز جهت انتخاب بهينهی تعداد
تکرارها ،تکرارهای مختلف آزمون شدند و نهايتاً تعداد تکرار
 ،900برای شبکه حاصل گرديد .مقادير خطای آموزش و
صحتسنجی برای تعداد تکرار بهينه در جدول  2ارايه شده
است.
 -1-3بررسی عملکرد روش شبکه عصبی مصنوعی
به منظور بررسی عملکرد روش شبکه عصبی مصنوعی،
عملکرد مراحل مختلف آموزش شبکه و مقايسهی نتايج آن
با دادههای آزمايشگاهی در شکل ( )2ارايه شده است .در
اين شکل ،نمودارهای مرحله آموزش (شامل  60درصد کل
دادهها) ،صحتسنجی (شامل  20درصد کل دادهها) و
آزمون (شامل  20درصد کل دادهها) ،در برابر دادههای
آزمايشگاهی ارايه شدهاند .ارايه اين نمودارها جهت آگاهی
جزئيتر از مراحل عملکرد شبکه عصبی و همچنين توانايی
بررسی دقيقتر نحوهی آموزش شبکه میباشد.
همچنين به منظور بررسی عملکرد مدل ،دادههای مشاهده
ای مربوط به تعدادی از پيزومترها با فاصله مشخص از

مجله مدلسازی در مهندسی

زهکش را در نظر گرفته و به کمک مدل تغييرات شوری
اين نقاط نسبت به زمان شبيهسازی شد و مقادير مشاهده
ای و شبيه سازیشده با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفتند.
شکل ( )3نتايج مربوط به تعدادی از پيزومترها را به عنوان
نمونه نشان میدهد .مقادير شاخصهای آماری ،RMSE
 SEو  R 2مربوط به اين شکل نيز در جدول  3ارايه شده
است.
همانطور که ذکر گرديد لولههای زهکش زيرزمينی در مدل
آزمايشگاهی در سه عمق  40 ،20و  60سانتیمتری از سطح
خاک و سه فاصله  90 ،60و  180سانتیمتری در محل خود
نصب شدند .همچنين از سه دبی  0/11 ،0/07و  0/14ليتر
بر ثانيه به منظور آبياری استفاده شد .در اين قسمت
عملکرد روش شبکه عصبی مصنوعی در شبيهسازی روند
تغييرات شوری زهآب خروجی در اعماق و فواصل مختلف
نسبت به زمان ،مورد بررسی قرار میگيرد .به عنوان نمونه
نتايج شبيهسازی تغييرات شوری خروجی از زهکشها با
دبی ثابت  0/14ليتر بر ثانيه در اعماق و فواصل مختلف
نسبت به زمان در شکل ( )4نشان داده شده است .همچنين
مقدار شاخصهای آماری  SE ،RMSEو  R 2نيز در جدول
 4ارايه شده است .نتايج درخشان و همکاران [ ]12و غالمی
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و همکاران [ ]13در مدلسازی شوری آب زيرزمينی نيز
حاکی از توانايی روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی
میباشد.

209

شوری خروجی از زهکشها را در تحقيق حاضر بسيار خوب
ارزيابی نمود .الزم به ذکر است که در مطالعات پيشين که
توسط محققين مختلف صورت گرفته است ،کاربرد شبکه
عصبی در سيستم آب و خاک مناسب اعالم شده است[12
و .]13

شکل  :2شوری آب زيرزمينی زير لولههای زهکش در مراحل
مختلف فعاليت شبکه عصبی و مقادير آزمايشگاهی
(دسی زيمنس بر متر)

مقدار ميانگين شاخصهای آماری ريشه ميانگين مربعات
خطا ،خطای استاندارد و ضريب تبيين حاصل از شبيهسازی
تغييرات شوری خروجی از زهکشها در اعماق و فواصل
مختلف نسبت به زمان و با دبیهای  0/11 ،0/07و 0/14
ليتر بر ثانيه به ترتيب برابر با  0/34دسی زيمنس بر متر،
 0/089و  0/988میباشد .با توجه به مقادير اين شاخصها
میتوان انطباق بين نتايج شبيهسازی شده و واقعی تغييرات

مجله مدلسازی در مهندسی

شکل  :3مقايسه مقادير شبيهسازی و مشاهدهای شوری آب
زيرزمينی در فواصل مختلف از زهکش ،نسبت به زمان
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تبيين محاسبه گرديد .مقدار اين شاخصها در روش شبکه
عصبی مصنوعی به ترتيب برابر با  5/27دسیزيمنس بر متر،
 0/12و  0/96برآورد گرديد .لذا با توجه به اين نتايج میتوان
گفت روش شبکه عصبی مصنوعی ،در پيشبينی تغييرات
شوری آب زيرزمينی در اليههای مختلف زير لولههای
زهکش و در اعماق و فواصل مختلف نصب زهکش ،از دقت
خوبی برخوردار است .همچنين عملکرد روش شبکه عصبی
مصنوعی در شبيهسازی روند تغييرات شوری خروجی از
زهکشها در اعماق و فواصل مختلف نسبت به زمان و با
دبیهای  0/11 ،0/07و  0/14ليتر بر ثانيه ،مورد بررسی
قرار گرفت .مقدار ميانگين شاخصهای آماری SE ،RMSE
و  R 2به ترتيب برابر با  0/34دسی زيمنس بر متر0/089 ،
و  0/988میباشد که دقت بسيار خوبی را نسبت به شرايط
واقعی نشان میدهد.
از قابليت مدل تهيه شده در اين تحقيق عالوه بر شناسايی
الگوها بين متغيرهای ورودی و خروجی ،میتوان به سرعت
باال در محاسبات موازی ،قابليت حذف نويز ،مقاومت در برابر
تغيير پارامترها و قابليت تعميم اشاره کرد.

شکل  :4شبيهسازی تغييرات شوری خروجی از زهکشها با
دبی ثابت  0/14ليتر بر ثانيه نسبت به زمان

 -4نتیجهگیری
در اين تحقيق با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
روند تغييرات شوری اليههای خاک زير زهکشها ،با وجود
زهکشهای زيرزمينی و تخليه زهآب بوسيله آنها در اعماق
و فواصل مختلف استقرار لولههای زهکش شبيهسازی شد.
در اين روش ،از پنج پارامتر فاصله زهکشها ( ،)Lعمق
نصب لولههای زهکش ( ،)Wزمان ( ،)Tفاصله افقی از ديواره
مدل ( )Xو فاصله عمودی از کف مدل ( )Yبه عنوان
پارامترهای ورودی به مدل استفاده شد .به منظور واسنجی
و اعتباريابی نتايج مدل از دادههای جمعآوریشده از يک
مدل آزمايشگاهی با ابعاد  1/8در  1در  1/2متر استفاده
گرديد .ميزان برازش ميان مقادير واقعی و شبيهسازی شده
تغييرات شوری آب زيرزمينی زير زهکشها ،با محاسبه
شاخصهای آماری  ،RMSEخطای استاندارد و ضريب
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