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چکیده
استفاده بیش از حد نیترات میتواند منجر به آلودگی منابع آب زیرزمینی شود .بنابراین دانش دقیق از توزیع
نیترات در ناحیه توسعه ریشه بهمنظور طراحی و مدیریت سیستمهای آبیاری قطرهای ضروری است .در این تحقیق به-
منظور مدلسازی الگوی توزیع نیترات از شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید .زیرا این تکنیک بهدلیل الگوی
تشخیص قوی ،روابط منطقی بین پارامترهای ورودی و خروجی برقرار میکند .در این تحقیق ،بهمنظور شبیهسازی
الگوی توزیع نیترات ،آزمایشهایی برروی سه نوع بافت مختلف خاک در سیستمهای آبیاری قطرهای سطحی و
زیرسطحی انجام پذیرفت .قطرهچکانها در سه عمق  03 ،11و  51سانتیمتر مورد ارزیابی قرار گرفتند .دبی قطره-
چکانها با مقادیر )Q2( 5 ،)Q1( 2/5و  )Q3( 6لیتر در ساعت اعمال گردید .همچنین تیمارهای کود آبیاری شامل سه
تیمار با غلظت نیترات  213 ،121و  071میلیگرم در لیتر بودند .با در نظر گرفتن متغیرهای نیترات اولیه خاک،
غلظت نیترات در کود آبیاری ،رطوبت اولیه خاک ،فاصله شعاعی نقاط مورد نظر ،حجم آب کاربردی در زمان آبیاری،
هدایت هیدرولیکی خاک ،دبی قطرهچکان ،عمق نصب قطرهچکان ،چگالی ظاهری خاک و همچنین نسبت درصد شن،
سیلت و رس روابطی را برای تخمین الگوی توزیع نیترات در سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی ارایه شد .نتایج مقایسه بین مقادیر شبیهسازی شده و اندازهگیریشده نشان دادند که مدل
شبکه عصبی با دقت باالیی نیترات را پیشبینی میکند و مقادیر ضریب همبستگی ( )Rبرای سیستم آبیاری قطرهای
سطحی از  3/9تا  3/95و برای سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی از  3/8تا  3/96تغییر میکند.
واژه های کلیدی :آبیاری قطرهای ،شبکه عصبی مصنوعی ،شبیهسازی ،نیترات
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مقدمه
عدم مدیریت بهینه کودآبیاری در آبیاری قطرهای
باعث توزیع نامناسب آب و کود میشود .بدین وسیله
مصرف بیش ازحد آب و نیتروژن نه تنها عملکرد
محصول را کاهش میدهد بلکه باعث آلوده شدن آب-
های زیر زمینی میشود(کریمی و همکاران .)1091 ،از
معیارهای مهمی که برای طراحی سیستم آبیاری قطره-
ای باید در نظر گرفته شود ،توزیع رطوبت و نیترات در
ناحیه توسعه ریشه میباشد .بسته بهنوع خاک ،دبی
قطرهچکان ،رطوبت اولیه خاک ،هدایت هیدرولیکی،
حجم آب کاربردی و غلظت کود آبیاری و  ....مقادیر
رطوبت و نیترات در تمام نقاط اطراف پیاز رطوبتی قابل
بررسی است (کریمی و سلطانی .)1091 ،مطالعات
نشان میدهد که تحقیقات زیادی در زمینه شبیهسازی
توزیع رطوبت به انجام رسیده است )Bufon, 2010
Kandelous and Simunek, Cook et al., 2006 ،
Kandelous and Simunek,
،2010a
 ،Lazarovitch et al., 2007 ،2010bمیرزایی و
همکارانSiyal and ،Provenzano,200 ،1085،
 Singh et al.,2006 ،Skaggs, 2009و Sheng et al.,

 .)2007اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه توزیع
نیترات در آبیاری قطرهای مربوط به ارزیابی مکانی
توزیع این یون پرکاربرد در خاک بوده ( Lamm et al.,
 )Li et al., 2007 ،Li et al., 2004 ،2004و
تحقیقات اندکی برروی مدلسازی توزیع نیترات در
خاک بهانجام رسیده است که در اکثر مطالعات مدل
عددی هایدروس برای شبیهسازی استفاده شده است
( )Blaine et al., 2006که این مدل هر چند دقیق و
پرکاربرد میباشد اما نیاز به پارامترهای ورودی زیاد و
مهارت باالی کاربر دارد که در اغلب موارد اندازهگیری
آنها هزینهبر و مشکل میباشد .بنابراین استفاده از
مدلهای تجربی و شبکه عصبی به دلیل کاربرد آسان و
راحت میتواند به عنوان یک ایده خوب جایگزین مدل
های عددی و تحلیلی شود ( Al-Ogaidi et al.
 .),2016کریمی و سلطانی ( )1091به کمک قضیه π

باکینگهام و با استفاده از آنالیز ابعادی روابطی (روابط 1
تا  )0برای شبیهسازی توزیع نیترات در سیستمهای
آبیاری قطرهای زیر سطحی ارائه دادند .این روابط که
برای سه نوع بافت ارائه شده است تابعی از نیترات اولیه
خاک ،غلظت نیترات در کود آبیاری ،رطوبت اولیه
خاک ،فاصله شعاعی نقاط مورد نظر ،حجم آب کاربردی
در زمان آبیاری ،هدایت هیدرولیکی خاک و دبی قطره-
چکان میباشد .نتایج ارزیابی بین مقادیر اندازهگیری و
شبیهسازی شده برای مدلهای توزیع نیترات در خاک
بیانگر آن بود که این مدلها دارای عملکرد مناسبی
میباشد.
( )1رسی

(

)

( )2لومی

)

(

( )0شنی

)

(

مشابهاً کریمی و همکاران ( )1091با استفاده از آنالیز
ابعادی روابطی بهمنظور شبیهسازی توزیع نیترات در
سیستمهای آبیاری قطرهای سطحی و برای سه نوع
بافت مورد بررسی ارایه دادند که به صورت زیر میباشد.
( )5رسی

)

()1
لومی

)

(

( )6شنی

)

(

(

در معادالت فوق ابعاد پارامترهای این معادالت به-
صورت زیر میباشد که در آن توزیع نیترات در خاک
) در نقطهای به مختصات  xو  yبر حسب
(
میلیگرم بر سانتیمتر مکعب ،رطوبت اولیه خاک ( )
بر حسب مقدار حجمی ،دبی خروجی از قطرهچکانها
( ) بر حسب لیتر در ساعت ،هدایت هیدرولیکی خاک
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( ) بر حسب متر بر ساعت ،غلظت نیترات در آب
آبیاری و مربوط به دوره زمانی یک سوم انتهایی زمان
آبیاری ( ) بر حسب میلیگرم بر سانتیمتر مکعب،
نیترات اولیه خاک ( ) بر حسب میلیگرم بر سانتیمتر
مکعب ،فاصله شعاعی نقاط مورد نظر در پیاز رطوبتی
( ) بر حسب سانتیمتر و حجم آب کاربردی مورد
استفاده در زمان آبیاری ( ) بر حسب لیتر میباشد.
نتایج حاصل از مطالعات باال نشان داد که آنالیز
ابعادی توانایی قابل قبولی در این زمینه دارد .اما یکی از
معایبی که در روابط ذکر شده باال مشاهده میشود این
است که تنها شاخص خصوصیات فیزیکی خاک ،هدایت
هیدرولیکی اشباع میباشد که این شاخص بهتنهایی
نمیتواند بیانگر خصوصیات فیزیکی و محیط پیچیده
خاک باشد (با الگو گرفتن از مطالعه Al-Ogaidi et
 .)al., 2016همچنین تاثیر ساختمان خاک (که معموالً
با شاخص وزن مخصوص ظاهری خاک بیان میشود) و
تاثیر بافت خاک (با درصدهای شن ،سیلت و رس بیان
میشود) در این روابط مشاهده نمیشود .یا به عبارتی
سادهتر روابط ارایهشده توسط کریمی و همکاران
( )1091و کریمی و سلطانی ( )1091قابلیت تعمیم به-
شرایط مختلف را ندارد و نمیتوان انتظار داشت که
برای دامنه گستردهای از بافتهای مختلف نتایج قابل
قبولی ارایه کند Li et al.(2004) .با استفاده از هفده
سری داده آزمایشگاهی و با استفاده از پارامترهای
ورودی شامل دبی قطرهچکان ،حجم آب کاربردی،
غلظت ورودی نیترات ،رطوبت اولیه و نهایی خاک و
نیترات اولیه خاک و به کمک شبکه عصبی غلظت
نهایی نیترات خاک را پیشبینی کردند و نتایج نشان
داد که شبکه عصبی دارای تخمین دقیقی از الگوی
توزیع نیترات میباشد Hanson et al. (2006) .با
استفاده از مدل عددی هایدروس ،شبیهسازی الگوی
توزیع نیترات در خاک را مورد بررسی قرار داند و نتایج
نشان داد که این مدل توانایی قابل قبولی در این امر
دارد Ehteshami et al.(2016) .شبیهسازی آلودگی
آبهای زیر زمینی توسط نیترات را با استفاده از شبکه

عصبی مصنوعی مورد ارزیابی قرار دادند .در این تحقیق
پارامترهای ورودی مدل شامل دادههای هیدرولوژی،
نیتروژن خاک ،کربن خاک PH ،خاک و شوری خاک
بود .نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر نیترات
شبیهسازی شده در آبهای زیر زمینی با دقت قابل
قبولی پیشبینی گردید و عملکرد شبکه عصبی
مصنوعی محدوده قابل قبول میباشد .با توجه به جمیع
موارد فوق ،هدف اصلی از این مطالعه ،استفاده از مدل-
های هوش مصنوعی برای تخمین الگوی توزیع نیترات
درسیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی می-
باشد .زیرا این مدلها میتوانند متغیرهای ورودی
بیشتری از جمله شاخصهای خصوصیات فیزیکی
(شامل درصد شن ،سیلت ،رس ،چگالی ظاهری و
هدایت هیدرولیکی) و عمق نصب قطرهچکانها (در
سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی) درشبیهسازی
لحاظ کند و میتوان انتظار داشت با توجه به قابلیت-
های باالی شبکه عصبی روابط منطقیتری بین
متغیرهای ورودی و مقادیر نیترات پیدا کند.
مواد و روشها
شبکه عصبی مصنوعی
1

شبکه عصبی مصنوعی( )ANNیک سیستم پردازشگر
توزیعی اطالعات است که خصوصیات عملکرد آن شبیه
به ساختار عصبی مغز انسان میباشد وگسترش آن بر
اساس قواعد زیربنا نهاده شده است -1 .پردازش
اطالعات در عناصر منفردی به نام گره انجام و این گره-
ها در دستههایی به نام الیه مرتب میشوند-2 .
سیگنالها بین گرهها از طریق اتصاالت منتقل میشود.
 -0هر اتصال وزنی دارد که نشاندهنده نیروی اتصال
آن است -5 .هر گره مجموعه وزنی سیگنالها را با به-
کار بردن یک تبدیل غیرخطی که تابع محرک
) (Activation Functionنامیده میشود به سیگنال
خروجی تبدیل میکند ( .)ASCE, 2000یکی از
- Artificial Neural Network
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پرکاربردترین مدلهای شبکه عصبی ،مدل پرسپترون
چند الیه  )MLP(1میباشد که بر مبنای یک واحد
محاسباتی به نام پرسپترون ساخته میشود .یک
پرسپترون برداری ورودیها با مقادیر حقیقی را دریافت
کرده و یک ترکیب خطی از ورودیها را بهدست می-
آورد .اگر مقدار حاصل از یک مقدار آستانه بیشتر باشد
خروجی پرسپترون برابر با  1و در غیر اینصورت معادل
 -1خواهد بود .این شبکه شامل یک الیه ورودی ،یک یا
چند الیه پنهان و یک الیه خروجی میباشد و معموالً
برای آموزش از الگوریتم پس انتشار خطا (یک روش
یادگیری چند الیه شبکه پیشرو) استفاده میشود .در
طی آموزش شبکه به کمک الگوریتم یادگیری پس
ان تشار خطا ،ابتدا محاسبات از ورودی شبکه به سوی
خروجی شبکه صورت میگیرد و در نهایت مقادیر
خطای محاسبه شده به الیههای قبل انتشار مییابد .در
ابتدا ،محاسبه خروجی به صورت الیه به الیه انجام
گرفته و خروجی هر الیه ،ورودی الیه بعدی خواهد بود
) .(Khanna, 1990در این تحقیق برای آموزش شبکه
از این مدل استفاده گردید و تعداد گرههای الیه پنهان
با روش آزمون و خطا بدست آمد .الزم به ذکر است که
در این تحقیق از تعداد نرونهای  1تا  23برای الیه
پنهان شبکه استفاده گردید .از آنجا که متداولترین نوع
توابع محرک ،تابع تانژانت سیگموئید میباشد این تابع
برای نگاشت اطالعات از الیه ورودی به الیه پنهان مورد
استفاده قرار گرفت.
در این مطالعه جهت پیشبینی نیترات در آبیاری
قطرهای سطحی از  11داده آزمایشگاهی و در آبیاری
قطرهای زیر سطحی از  278داده آزمایشگاهی استفاده
گردید .دادهها به طور تصادفی به دو بخش صحت
سنجی و آموزش تقسیم شدند که  73درصد دادهها
برای آموزش و  03درصد دیگر برای بخش صحت-
سنجی مورد استفاده قرار گرفت .از متغیرهای دبی
قطرهچکان( ،)Qفاصله شعاع نقاط مورد نظر در پیاز
Multilayer Perceptron

1

رطوبتی ( ،)Rهدایت هیدرولیکی اشباع ( ،)Ksچگالی
ظاهری خاک ( ،)ρ bحجم آب کاربردی مورد استفاده
در زمان آبیاری ( ،)Vغلظت نیترات در آب آبیاری و
مربوط به دوره زمانی یک سوم انتهایی زمان آبیاری(،)F
نیترات اولیه خاک( ،)N0رطوبت اولیه خاک( )θiونسبت
درصد شن ( ، )sandسیلت ( )siltو رس ( )clayبه-
عنوان ورودی برای تخمین نیترات در آبیاری قطرهای
سطحی استفاده شد و برای تخمین نیترات در آبیاری
قطرهای زیرسطحی عالوه بر تمامی پارامترهای فوق،
عمق نصب قطرهچکان ( )zبهکار گرفته شد .مشخصات
آماری پارامترهای ورودی در جدول  1ارایه شده است.
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جدول -8مشخصات آماری متغیرهای ورودی برای شبیه سازی نیترات در سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیر سطحی
سیستم آبیاری
قطرهای

متغیرها

واحد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

سطحی

R

cm

13

11

25/67

11/66

3/57

V

lit

28/8

72

58/96

17/18

3/08

Q

lit/hr

5/8

12

8/16

0/13

3/08

Ks

cm/hr

6/21

10/01

13/39

2/92

3/29

3

زیرسطحی

ρb

gr/cm

1/2

1/51

1/01

3/13

3/37

F

)(mgr/lit

121

071

251/51

137/59

3/55

N0

)(mgr/lit

151/09

059/91

206/81

71/73

3/02

θi

%

5/12

6/50

5/73

3/66

3/15

sand

%

56

76

63/91

12/89

3/21

silt

%

10

22

17/01

0/88

3/22

clay

%

11

06

21/75

13/23

3/57

R

cm

1

16/53

22/03

13/68

3/58

V

lit

28/8

72

13/91

17/30

3/00

Q

lit/hr

5/8

12

8/59

2/85

3/00

Ks

cm/hr

6/21

10/01

9/80

2/86

3/29

ρb

gr/cm3

1/2

1/51

1/05

3/13

3/38

F

)(mgr/lit

121

071

218/15

97/85

3/08

N0

)(mgr/lit

100/70

516/61

278/07

62/28

3/22

θi

%

0/22

6/07

5/52

3/92

3/21

sand

%

56

76

19/83

12/68

3/21

silt

%

10

22

17/15

0/77

3/21

clay

%

11

06

22/66

13/18

3/51

z

cm

11

51

01/38

11/77

3/08
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معیارهای ارزیابی
از جمله معیارهای ارزیابی پر کاربرد در علووم مهندسوی
آب ،پارامترهای آماری میانگین خطای مطلق (،)MAE
ریشووه میووانگین مربعووات خطووا ( )RMSEو ضووریب
همبستگی ( )Rمیباشند .برای بررسی و ارزیوابی دقوت
مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شدند که بهترتیوب
که در روابط زیر آورده شدهاند.
|

()7

|∑
∑

()8
()9

̅
̅

̅
∑

√
∑

̅

√
∑

و ̅ به ترتیب مقادیر
در روابط باال
مقادیر
مشاهداتی و میانگین مقادیر مشاهداتی،
محاسباتی ̅ ،میانگین مقادیر محاسباتی و  Nتعداد
دادهها میباشد)(Misra et al., 2009
مدل آزمایشگاهی
این تحقیق که شامل  06آزمایش میباشد در یک
مدل پلکسی گالس با ابعاد  0m×1/22m×3/1mو در
آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران به انجام رسید .این تحقیق از بهار سال
 1091تا پاییز این سال به طول انجامید .قابل ذکراست
که انجام مدل آزمایشگاهی جزء این تحقیق نمیباشد و
صرفاً از دادههای آزمایشگاهی این تحقیق استفاده شده
است .این محفظه شفاف به سه بخش مجزا تفکیک
شده (شکل  )1و امکان انجام همزمان سه آزمایش هم-
زمان فراهم شده بود .در این مطالعه از سه نوع بافت
(متوسط ،سنگین و سبک) استفاده گردید (جدول .)2
طراحی مدل آزمایشگاهی بهگونهای انجام گرفت که هر
قسمت مربوط به یک نوع خاک باشد .با توجه به اینکه

توزیع افقی آب در خاکهای سنگین بیشتر است ،عرض
محفظه مربوط به خاک سنگین ( 1/2متر) بزرگتر از
خاکهای با بافت سبک و متوسط (هر کدام  3/9متر)
طراحی شد (شکل  .)1قطرهچکانها در سه عمق ،11
 03و  51سانتیمتر مورد ارزیابی قرار گرفتند .دبی
قطرهچکانها مورد استفاده در این تحقیق (نتافیم
ساخت کشور امریکا)  )Q1( 5 ،)Q1( 2/5و  )Q2( 6لیتر
بوده و مدت زمان آبیاری در کلیه تیمارها  6ساعت بود.
نمای کاملی از موقعیت نصب تجهیزات در شکل 1
نشان داده شده است .همچنین تیمارهای کود آبیاری
شامل سه تیمار با غلظت نیترات  213 ،121و 071
میلیگرم در لیتر بود .به منظور اعمال تیمارهای کود
آبیاری در این تحقیق از کود اوره (56( )CH4N2O
درصد ازت) استفاده گردید .دلیل انتخاب کود اوره این
است که این کود در بین کشاورزان عمومیت دارد و
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین به عنوان
یک ترکیب مطمئن که دارای حاللیت کامل میباشد
شناخته شده است .اما سایر ترکیبات ممکن است
انحالل کامل را پیدا نکنند و موجبات گرفتگی قطره-
چکانها را فراهم کنند .در تحقیق حاضر تیمارهای کود
آبیاری در یک سوم انتهایی زمان آبیاری انجام شد.
همچنین بهمنظور جلوگیری از ایجاد جریانات ترجیحی
در حین آزمایش ،با استفاده از چسب و پاشیدن شن،
یک سطح نسبتاً زبر ایجاد گردید؛ بهگونهای این چسپ
شفافیت بدنه مدل را حفظ کرده بود ( Kandelous
 .)and Simunek, 2010bهمچنین پس از پایان
آزمایشها و در هنگام تخلیة خاک از محفظهها ،از نقاط
مشخص شده در شکل  2نمونههای خاک جمعآوری
شده و به آزمایشگاه منتقل گردید تا رطوبت و نیترات
خاک اندازهگیری شود .تخلیه محفظهها بایستی به
صورت کامال دقیق انجام گیرد و در هنگام تخلیه آن
نمونههای رطوبت و نیترات به وسیله بیلچه جمعآوری
(مطابق شکل  )2گردد .به منظور اندازهگیری نیترات
ابتدا نمونهها به مدت  25ساعت در هوای آزمایشگاه
نگهداری گردید تا خشک شوند سپس با تهیه نسبت-

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دهم .شماره سی و هفتم پاییز 8931

های مشخص عصاره اشباع و قرار دادن در داخل شیکر
این نمونهها کامالً مخلوط میگردید .سپس این عصاره
با عبور از کاغذ صافی در داخل ظرفهای مخصوص قرار

گرفته و آماده اندازهگیری گردید .در نهایت نیترات با
استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر با طول موج 513
اندازهگیری شد.

شکل -1الیسیمتر آزمایشگاهی و اتصاالت مربوط برای انجام آزمایشات

شکل  -2نمایی از نقاط اندازهگیری نیترات در هر محفظه و نمایی از نمونهبرداری خاک در نقاط مشخص شده پس از انجام آزمایش.
.
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جدول -2خصوصیات فیزیکی خاکهای مورد استفاده.
درصد رطوبت وزنی
اشباع ()%

چگالی
هدایت هیدرولیکی
ظاهری(grcm-
اشباع ()cmhr-1
3
)

بافت
خاک

رس ( )%سیلت ( )%شن ()%

07/1

6/21

1/2

رسی  -شنی

06

18

56

05/1

9/06

1/01

لومرسیشنی

20

22

11

03/1

10/01

1/51

شنیلومی

11

10

76

نمونه
خاک
بافت
سنگین
بافت
متوسط
بافت سبک

سانتیمتر مربع و  3/306میلیگرم بر سانتیمتر مکعب
بهدست آمده است و در آبیاری زیرسطحی مقادیر
آمارههای ضریب همبستگی ،میانگین خطای مطلق و
مجذور میانگین مربعات خطا در دوره صحتسنجی را
بهترتیب برابر با  3/351 ،3/8میلیگرم بر سانتیمتر
مکعب و  3/315میلیگرم بر سانتیمتر مکعب تخمین
زده است .نتایج مقادیر  RMSE ،MAEو  Rدر دوره-
های آموزش و صحتسنجی نشان میدهد که مدل
شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نیترات از دقت قابل
قبولی برخوردار است .استفاده از این مدل جهت
تخمین نیترات با خطای قابل قبول ،میتواند نشان
دهنده عملکرد مناسب مدل شبکه عصبی مصنوعی
باشد

نتایج و بحث
شبکه عصبی مصنوعی
در این مطالعه از شبکه عصبی مصنوعی جهت تخمین
نیترات در آبیاری سطحی و زیرسطحی استفاده شد.
آمارههای ضریب همبستگی ،میانگین خطای مطلق و
مجذور میانگین مربعات خطا در دورههای آموزش و
صحتسنجی محاسبه گردید و نتایج ارزیابی عملکرد
مدل شبکه عصبی مصنوعی در جدول  0نشان داده
شده است .در این جدول ،ساختار  1-15-11به ترتیب
 11ورودی 15 ،گره پنهان و  1گره خروجی را شامل
میشود .با توجه به نتایج جدول این مدل مقادیر آماره-
های ضریب همبستگی ،میانگین خطای مطلق و مجذور
میانگین مربعات خطا در دوره صحتسنجی در آبیاری
سطحی بهترتیب برابر با  3/328 ،3/90میلیگرم بر
.

جدول-0آمارههای عملکرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در تحمین نیترات در آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی
شرایط
آزمایش

ساختار

صحتسنجی

آموزش
R

MAE
(mgr/cm3)*10-3

RMSE
(mgr/cm3)*10-3

R

MAE
(mgr/cm3)*10-3

RMSE
(mgr/cm3)*10-3

سطحی

1-15-11

3/90

21/53

05/91

3/90

28/58

06/75

زیرسطحی

1-15-12

3/89

09/90

13/85

3/83

51/16

15/60
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مقایسه عملکرد مدلهای مورد بررسی
به منظور ارزیابی مدل شبکه عصبی ارایه شده نتایج
حاصل از این تحقیق با نتایج مدلهای ارایه شده توسط
کریمی و همکاران ( )1091و کریمی و سلطانی
( )1091مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج ارزیابی ضریب
همبستگی بین مقادیر اندازهگیری و شبیهسازی شده
( )Rشبکه عصبی برای برآورد نیترات در آبیاری قطره-
ای سطحی و برای خاک رسی مقدار  3/9میباشد و
مقادیر خطای  RMSEو  MAEبه ترتیب مقادیر
 3/312و 3/301گرم بر سانتیمتر بر مکعب میباشد
(جدول  .)5همچنین مقادیر ضریب همبستگی برای
مدل کریمی و همکاران ( )1091و برای خاک رسی
(آبیاری قطرهای سطحی) مقدار  3/78میباشد و مقادیر
خطای  RMSEو  MAEبه ترتیب مقادیر  3/382و
3/369گرم بر سانتیمتر بر مکعب میباشد .نتایج نشان
میدهد که مدل شبکه عصبی دارای برتری نسبی به
مدل کریمی و همکاران ( )1091میباشد .همچنین
نتایج ارزیابی ضریب همبستگی بین مقادیر اندازهگیری
و شبیهسازی شده در مدل شبکه عصبی مصنوعی و
برای خاک لومی و شنی (آبیاری قطرهای سطحی) به
ترتیب مقادیر  3/95و  3/90میباشد و مقادیر خطای
 RMSEو  MAEدر شبکه عصبی و برای خاک لومی
به ترتیب مقادیر  3/30و  3/320و برای خاک شنی به
ترتیب مقادیر  3/322و 3/311گرم بر سانتیمتر بر
مکعب میباشد .در شکل  0مقایسه بین مقادیر اندازه-
گیری شده و شبیهسازی شده به وسیله مدل شبکه
عصبی و برای سه بافت خاک مورد بررسی در آبیاری
قطرهای سطحی آورده شده است .در حالیکه مطابق با
جدول  5مشخص است که مقادیر ضریب همبستگی
برای مدل کریمی و همکاران ( )1091و برای خاک
لومی و شنی به ترتیب مقادیر  3/87و  3/91میباشد و
مقادیر خطای  RMSEو  MAEبرای خاک لومی به
ترتیب  3/350و  3/308و برای خاک شنی به ترتیب
مقادیر  3/301و  3/325گرم بر سانتیمتر بر مکعب

میباشد که به نوبه خود نشاندهنده برتری مدل شبکه
عصبی نسبت به مدل آنالیز ابعادی میباشد .همچنین
با توجه به جدول  ،5مقادیر ضریب همبستگی بین
مقادیر اندازهگیری و شبیهسازی شده در مدل شبکه
عصبی و برای سیستم آبیاری قطرهای زیر سطحی و
برای اعماق نصب  03 ،11و  51سانتیمتر در خاک
رسی به ترتیب مقادیر  3/80 ،3/81و  3/87میباشد و
برای مدل کریمی و سلطانی ( )1091این مقادیر ،3/62
 3/61و  3/7میباشد .همچنین مقادیر خطای RMSE
و  MAEدر مدل شبکه عصبی برای خاک رسی و به
ترتیب برای عمق نصب  11سانتیمتر  3/365و ،3/315
برای برای عمق نصب  03سانتیمتر  3/380و  3/370و
برای عمق نصب  51سانتیمتر  3/368و  3/317گرم بر
سانتیمتر بر مکعب میباشد .همچنین مقادیر خطای
 RMSEو  MAEدر مدل کریمی و سلطانی ( )1091و
برای خاک رسی و به ترتیب برای عمق نصب 11
سانتیمتر  3/136و  ،3/387برای برای عمق نصب 03
سانتیمتر  3/117و  3/391و برای عمق نصب 51
سانتیمتر  3/111و  3/39گرم بر سانتیمتر بر مکعب
میباشد .نتایج این مقایسه نشان میدهد که مدل شبکه
عصبی در خاک رسی دارای عملکرد بهتری نسبت به
مدل کریمی است و مقادیر خطای آن نیز کمتر است.
همچنین ضریب همبستگی بین مقادیر اندازهگیری و
شبیهسازی شده در مدل شبکه عصبی و برای خاک
لومی و برای اعماق نصب  03 ،11و  51سانتیمتر به
ترتیب مقادیر  3/8 ،3/96و  3/80میباشد و برای مدل
کریمی و سلطانی ( )1091این مقادیر  3/05 ،3/61و
 3/61میباشد .همچنین مقادیر خطای  RMSEو
 MAEدر مدل شبکه عصبی برای خاک لومی و به
ترتیب برای عمق نصب  11سانتیمتر  3/302و ،3/326
برای برای عمق نصب  03سانتیمتر  3/329و  3/321و
برای عمق نصب  51سانتیمتر  3/358و  3/308گرم بر
سانتیمتر بر مکعب میباشد .همچنین مقادیر خطای
 RMSEو  MAEدر مدل کریمی و سلطانی ( )1091و
برای خاک لومی و به ترتیب برای عمق نصب 11
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سانتیمتر  3/106و  ،3/136برای برای عمق نصب 03
سانتیمتر  3/382و  3/372و برای عمق نصب 51
سانتیمتر  3/391و  3/379گرم بر سانتیمتر بر مکعب
میباشد .این نتایج نشان میدهد که در خاک لومی نیز
مدل شبکه عصبی دارای عملکرد بهتری است .مطابق
با جدول  5ضریب همبستگی بین مقادیر اندازهگیری و
شبیهسازی شده در مدل شبکه عصبی و برای خاک
شنی و برای اعماق نصب  03 ،11و  51سانتیمتر به
ترتیب مقادیر  3/8 ،3/97و  3/91میباشد و برای مدل
کریمی و سلطانی ( )1091این مقادیر  3/72 ،3/7و
 3/67میباشد .همچنین مقادیر خطای  RMSEو
 MAEدر مدل شبکه عصبی برای خاک شنی و به
ترتیب برای عمق نصب  11سانتیمتر  3/329و ،3/320
برای برای عمق نصب  03سانتیمتر  3/307و  3/301و
برای عمق نصب  51سانتیمتر  3/306و  3/329گرم بر
سانتیمتر بر مکعب میباشد .همچنین مقادیر خطای
 RMSEو  MAEدر مدل کریمی و سلطانی ( )1091و
برای خاک لومی و به ترتیب برای عمق نصب 11
سانتیمتر  3/381و  ،3/360برای برای عمق نصب 03

سانتیمتر  3/36و  3/312و برای عمق نصب 51
سانتیمتر  3/110و  3/398گرم بر سانتیمتر بر مکعب
میباشد .در شکل  5مقایسه بین مقادیر اندازهگیری
شده و شبیهسازی شده به وسیله مدل شبکه عصبی و
برای خاکهای مورد بررسی در آبیاری قطرهای زیر
سطحی آورده شده است .نتایج مقایسهها نشان میدهد
که در خاک شنی نیز مدل شبکه عصبی دارای عملکرد
بهتر و خطای کمتر میباشد.
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جدول -4پارامترهای آماری مربوط به مقایسه دادههای شبیهسازی و اندازهگیری شده برای نیترات در مدل کریمی و شبکه عصبی
مصنوعی
مدل

بافت خاک

عمق نصب

ANN

رسی

سطحی

3/93

11

3/81

15/07

03

3/80

70/65

80/87

51

3/87

17/71

68/61

سطحی

3/95

20/30

03/61

11

3/96

26/13

02/0

03

3/83

21/27

29/98

51

3/80

08/00

58/36

سطحی

3/90

11/60

22/13

11

3/91

20/90

29/5

03

3/83

01/51

07/61

51

3/91

29/81

06/62

سطحی

3/78

69/16

82/01

11

3/62

87/85

136/58

03

3/61

91/12

117/31

51

3/73

93/13

111/68

سطحی

3/87

08/00

50/18

11

3/61

136/85

106/53

03

3/05

72/11

82/12

51

3/61

79/60

91/81

سطحی

3/91

25/29

01/95

11

3/73

60/70

81/31

03

3/72

12/71

63/82

51

3/67

98/71

110/88

لومی

شنی

کریمی

رسی

لومی

شنی

R

MAE (mgr/cm3)*10-3

نیترات
RMSE (mgr/cm3)*10-3

01/90

12/73
65/92
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نتیجهگیری
آگاهی از الگوی توزیع کود باالخص کود نیترات در کود
آبیاری سیستمهای آبیاری قطرهای سطحی و زیر
سطحی میتواند به عنوان یک راهنما مد نظر
کارشناسان باشد زیرا این شناخت کمک میکند تا با در
نظر گرفتن مقادیر بهینه کود ،دبی ،حجم آب کاربردی،
خصوصیات فیزیکی خاک و ...کود در ناحیه توسعه
ریشه ذخیره و از هدر رفت نیترات که به نوبه خود
مشکالت زیست محیطی زیادی به وجود آورده است
جلوگیری کند .از جمله تکنیکهایی که برای مباحث
شبیهسازی استفاده میشود مدلهای شبکه عصبی
مصنوعی میباشد که به دلیل سادگی کاربرد مورد توجه
اکثر کارشناسان میباشد .در این تحقیق با استفاده از
دادههای آزمایشگاهی اندازهگیری شده مدلهایی را
برای پیشبینی الگوی توزیع نیترات در سیستم آبیاری
قطرهای سطحی (با یازده پارامتر ورودی) و زیر سطحی
(با دوازده پارامتر ورودی) ارایه شد .نتایج حاصل از

آنالیزهای آماری نشان داد که این مدلها عملکرد
مناسبی در تخمین الگوی توزیع نیترات دارند و مقادیر
خطا نیز اندک میباشد .همچنین نتایج مدل شبکه
عصبی با نتایج مدلهای ارایه شده توسط کریمی و
همکاران ( )1091و کریمی و سلطانی ()1091که با
استفاده از آنالیز ابعادی روابطی را برای تخمین الگوی
توزیع نیترات ارایه کرده بود ،مقایسه گردید .نتایج
مقایسات آماری نشان داد که در اکثر تیمارهای مورد
بررسی مدلهای شبکه عصبی عملکرد بهتری نسبت به
مدل آنالیز ابعادی دارند .دلیل آن نیز بدین خاطر است
مدلهای شبکه عصبی در مقایسه با مدلهای آنالیز
ابعادی متغیرهای ورودی بیشتری را در نظر میگیرند
که این به نوبه خود شناخت بیشتر مدل را از محیط
پیچیده خاک فراهم میکند .همچنین یکی دیگر از
مزیتهای مدل پیشنهادی قابلیت تعمیم آن میباشد و
میتواند برای بازههای گستردهتری از خاک مورد
استفاده قرار گیرد.
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Simulation of Nitrate Distribution Pattern in Drip Irrigation
Systems using artificial neural network
Bakhtiar karimi1, Parva Mohammadi2

Abstract
Surplus application of nitrate can lead to contamination of groundwater resources. Accurate
knowledge of nitrate distribution in the root zone is essential for the design and management of
drip irrigation systems. In this study, artificial neural network (ANN) model is used based on
strong pattern recognition technique that made reasonable relations between input and output
parameters. In order to simulate the nitrate distribution pattern, the Experiments were set on
three different soil textures for surface and subsurface drip irrigation systems. The drippers were
installed at 3 different soil depths (i.e. 15, 30 and 45 cm). The emitter outflows were considered
as 2.4, 4 and 6 lit/hr. The fertigation treatments include treatments with nitrate concentrations of
125, 250 and 375 mg/liter. The effective variables include the initial nitrate of soil, nitrate
concentrations in fertigation, initial soil moisture content, radial distance of points, applied
water volume, saturated hydraulic conductivity, emitter discharge, emitter installation depth,
soil bulk density, and the proportions of sand, silt and clay of soil. The mentioned variables
were utilized for estimation of nitrate distribution pattern of surface and subsurface drip
irrigation systems using ANN model. The comparisons results of simulated and measured
values indicated that ANN models were capable methods for prediction of nitrate distribution.
The values of correlation coefficient (R) were ranged 0.9-0.94 and 0.8-0.96 for surface and
subsurface drip irrigation systems, respectively.
Keywords: drip irrigation; artificial neural network; simulation; nitrate
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