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چکیده
آزمايشهاي مزرعه اي به منظور شناخت شرايط موجود سامانههاي زهكشي مفيد هستند ،اما محدوديت هاي قابل توجهي نيزز دارنزد از-
جمله اينكه ،اين آزمايشها را نميتوان براي پيش بيني استفاده كرد .كاربرد مدلهاي شبيهسازي اين محدوديتها را تزا حزدود زيزادي
برطرف ميكند اما قبل از كاربرد چنين مدلهايي ،درستي نتايج بدست آمده از آنها بايد با نتايج آزمايش هاي مزرعه اي مقايسه گردد
در اين پژوهش از مدل شبكه عصبي مصنوعي ( )ANNو مدل  DRAINMODبراي پيشبيني سطح ايستابي استفاده شد
بدين منظور مزرعه  R9-11از مزارع نيشكر دعبل خزاعي انتخاب و پارامترهاي ورودي مدلها شزامل نوسزاناس سزطح ايسزتابي ،حبز آب
آبياري ،دبي زهكشها ،دادههاي اقليمي منطقه ،خصوصياس فيزيكي خزا

و پارامترهزاي سيسزت زهكشزي از تزاري  92/8/2تزا 93/7/2

برداشت گرديد نتايج نشان داد كه باالترين دقت در پيش بيني سطح ايستابي مربوط به مدل شبكه عصبي مصنوعي ميباشد به طوريكه
مقدار  RMSEبين مقادير اندازه گيري شده و شبيه سازي شده با مدل شبكه عصبي مصنوعي و مدل  DRAINMODبه ترتيز برابزر
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Abstract
Farm experiments are useful in knowing the drainage systems but they have considerable limitations
including the inability to use them as prediction tools. Application of simulation models can cover
these deficiencies but it is necessary to use the field data to evaluate the accuracy of the model. In this
study, Artificial Neural Networks (ANN) and model DRAINMOD are used to predict water table.
For this purpose, field R9-11 of the Debal Khazaei sugarcane plantation is selected and Input
parameters of the models, including fluctuations in water table, the volume of irrigation water,
drainage flow, Climatic data, Soil physical properties and Drainage system parameters were measured
from November 2013 to October 2014. The results have showed that the artificial neural network
method has a highest accuracy in predicting water table. So that the average RMSE between measured
and simulation with Artificial Neural Networks and DRAINMOD obtained 0.02 and 16.8 respectively.
Key Words: Piezometer, Khuzestan, Drainage, Simulation, Matlab, Model.
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مقدمه
استان خوزستان داراي شرايط مستعد براي گسترش كشاورزي

شبكه هاي عصبي مصنوعي در مطالعاس ،نشان مزي دهزد ،ايزن

است ولي در عين حال هزاران هكتار از زمينهاي موجود در اين

مدل توانايي بااليي در كشف رابطه بين دادهها و شناخت الگوها

استان غيرقابل كشت ماندهانزد يكزي از مه تزرين عوامزل زيزر

دارد همچنين قدمپور و رخشزنده رو ( ،)2010در تحقيقزي از

كشت نرفتن اين اراضي باال بودن سطح ايستابي در اين منزاط

شبكه عصبي پيشخور پس انتشار خطا براي پيشبيني سزطح

ميباشد به همزين علزت بررسزي و آگزاهي از نوسزاناس سزطح

آب زيرزميني استفاده كردند و قابليت مدل را بزراي پيشبينزي

ايستابي در اين مناط امري ضروري به شمار ميرود به دليزل

سطح آب زيرزميني تاييزد نمودنزد ( Alipour )4و همكزاران

پيچيدگي سيست هاي مديريت آب ،مدلهاي شبيهسازي براي

( ، )2014براي پيش بيني سزطح آب زيرزمينزي دشزت مهيزار

طراحي و تشريح عملكرد اين سيست ها ضروري ميباشند.

اصفهان از سه روش شبكه عصبي مصزنوعي ،سيسزت اسزتنتا

از مه تززرين و كززاربرديترين مززدلهاي بززه كززار رفتززه بززراي

فازي و سزريهاي زمزاني بزراي يزافتن بهتزرين روش اسزتفاده

شبيهسازي سطح ايستابي ميتوان به مدل  DRAINMODو

كردند ،در اين پژوهش مدل سزريهاي زمزاني داراي كز تزرين

مدل شزبكه عصزبي مصزنوعي اشزاره كزرد يكزي از مزدلهاي

دقت ،مدل شبكه عصزبي مصزنوعي داراي دقزت قابزل قبزول و

شبيهسازي عملكرد سيسزت هاي مزديريت آب شزامل زهكشزي

سيست استنتا فازي داراي باالترين دقت پيشبينزي بزود ()5

زيرزميني ،سطحي و آبياري ،مدل  DRAINMODاست كزه

 Ioannisو همكاران ( ، )2005براي برآورد سطح آبزيرزميني

توسط  Skaggsدر سال  1978ارايه شده اسزت مزدل مزوكور

از مدل شزبكه عصزبي مصزنوعي بزا روش پزس انتشزار خطزا و

توسط بسياري از محققين براي خا ها و اقلي هاي متعدد مورد

الگوريت  LMاستفاده كردند و به اين نتيبه رسيدند كزه ايزن

ارزيابي قرار گرفتزه اسزت  Skaggsدر سزال  1978در ايالزت

مدل قادر است با استفاده از داده هزاي محزدود ،بزرآورد قابزل

كاروليناي شمالي به ارزيابي مدل  DRAINMODپرداخزت،

قبولي براي سطح آب زير زميني در آينده ارايه دهد ( )6عنصزر

نتايج مقايسه مقادير اندازهگيري شده و پيشبيني شزده سزطح

كليدي مدل شبكه عصزبي مصزنوعي سزاختار جديزد سيسزت

ايستابي نشان از عملكرد بسيار خوب مدل بود (Wahba )1و

پردازش اطالعاس آن ميباشد و از تعداد زيادي عناصر (نرون) با

همكاران ( ، )2006ايزن مزدل را بزراي اراضزي جنزوب شزرقي

ارتباطاس قوي داخلي كه هماهنز

بزا هز بزراي حزل مسزايل

استراليا مورد استفاده قرار دادند و نتايج رضايت بخشي در مورد

مخصوص كار ميكنند ،تشكيل شده است شبكه هزاي عصزبي

نوساناس سطح ايستابي و زهاب خروجي بين ارقام پزيش بينزي

مصنوعي با پردازش روي داده هاي تبربي ،دانش يا قانون نهفته

شزده توسزط مزدل و مشزاهده شزده ،گززارش نمودنزد ()2

در وراي دادهها را به ساختار شبكه منتقل ميكند ،كزه بزه ايزن

Workmanو همكاران ( ، )1989نيز در كارولينزاي شزمالي از

عمل يادگيري مي گويند .با استفاده از دانش برنامهنويسي رايانه

مززدل  ،DRAINMODاسززتفاده و قابليززت بززاالي مززدل در

ميتوان ساختار دادهاي طراحي كرد كه همانند يک نرون عمزل

شبيهسازي سطح ايستابي را تاييد نمودند ( )3مدل ديگر جهت

نمايد سپس با ايباد شبكهاي از اين نورونهاي مصنوعي به ه

شبيه سازي سطح ايستابي مدل شبكه عصبي مصنوعي ميباشد

پيوسته ،ايباد يک الگوريت آموزشي براي شبكه و با اعمال اين

كه به سرعت رو به افزايش است و دليل اين امر به آساني كاربرد

الگوريت به شبكه آن را آموزش داد با بررسي مطالعاس گوشته،

و دقت باالي مدل در تقري معادلزههاي غيرخطزي و پيچيزده

به نظر ميرسد مطالعاس شبيهسازي سزطح ايسزتابي و كزارايي

رياضي برميگردد شبكه عصبي مصنوعي يكي از اين مدلهاي

مززدل  DRAINMODجايگززاه خاصززي داشززته اسززت بززدين

هوشمند است كه برگرفتزه از مغزز ميباشزد نتزايج اسزتفاده از

ترتي هدف از پژوهش حاضر مدلسازي سطح ايسزتابي مززارع
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كشزززت و صزززنعت دعبزززل خزاعزززي بزززا اسزززتفاده از مزززدل

جنوب شهرستان اهواز مركز استان خوزستان و شزر رودخانزه

 DRAINMODو مدل شبكه عصبي مصنوعي بزا اسزتفاده از

كارون قرار گرفتهاست شكل ( )1نحوه تقسزي بنزدي اراضزي و

نرم افزار  Matlabميباشد

محل قطعه مورد تحقي را نشان ميدهد منطقه مزورد تحقيز

مواد و روشها

داراي اقلي خشک و نيمه خشک با تابستانهاي بسزيار گزرم و

براي انبام اين تحقي  ،مزرعه  R9-11از كشت و صزنعت نيشزكر

زمستانهاي معتدل ميباشد فصل ريزشهاي جوي از آبان مزاه

دعبل خزاعي انتخاب گرديد مساحت ناخالص اين واحد كشت و

شروع و تا ارديبهشت ماه ادامه مييابد سزردترين مزاه سزال در

صززنعت نيشززكر  12000هكتززار مززيباشززد و در  30كيلززومتري

منطقه دي ماه و گرمترين آن مرداد ماه ميباشد

شکل  -1محل تحقیق در کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی واقع درجنوب اهواز

مدل شبکه عصبی مصنوعی 1:ساختار كلي شزبكه هزاي

و از مه ترين پردازشگرهاي اطالعاس به شزمار مزيرود و

عصبي از شبكه بيولوژيكي مغز انسان الهزام گرفتزه اسزت

اليه خروجزي كزه ايزن پزردازش را دريافزت و خروجزي را

تحقيقاس پيرامون شبكه هاي عصبي با شزناخت و بررسزي

نمايش ميدهد (شكل  -2ب) :مدل ساده اي از يک سلول

ساختار و كار يادگيري مغز انسان شروع شده است شبكه

شبكه عصبي را كه نرون ناميده مي شود نشزان مزي دهزد

هاي عصبي مصنوعي سيست هايي هسزتند كزه قزادر بزه

بدنه اين سلول از دو بخش تشكيل شزده اسزت بخزش اول

انبام عملياس محاسباتي هماننزد سيسزت طبيعزي عصزبي

تابع تركي نام داردكه تمام ورودي ها را جمزع ميكنزد و

ميباشند يا به عبارس ديگر بهتر مي توانند بعضزي ويژگزي

نتيبه را به صورس يک مبموع وزندار نشان ميدهد .طب

هاي شبيه به عملكرد مغز آدمي را تقليد كننزد در حالزت

اين شكل بزراي هزر نزرون  iتمزام ورودي هزاي  Iijتوسزط

كلي يک شبكه عصبي از سه اليه تشكيل شده است:

فززاكتور  Wjوزندار ميشززوند ،سززپس هززر ورودي در وزن

(شكل -2الف) :اليه ورودي كه اطالعاس را دريافت ميكند،

مربوطه ضرب شده و حاصلضرب ها با ه جمع ميشزوند

اليه مياني يا پنهان كه خود ميتواند شامل چند اليه باشد

تا مبموع وزندار  uiرا نتيبه دهند (:)7

1- Artificial Neural Network
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شکل -2الف :مدل ساده یك شبکه عصبی مصنوعی که از یك الیه ورودي ،یك الیه میانی و یك الیه پنهان تشکیل شده
است .ب :مدل ریاضی از فرایند پردازش در یك نرون
در اين پژوهش  85درصد داده هاي سطح ايستابي براي آموزش

فاصله 300متري و باالخره دسته هفت در فاصله  400متري از

و  15درصد داده هاي سطح ايستابي براي اعتبار سنبي مزدل

جمع كننده زهآب قرار گرفتند

شبكه عصبي مصنوعي در نظر گرفته شزدند مراحزل طراحزي و

اطالعاس مربوط به تغييراس سطح ايستابي از تزاري 1392/8/2

پياده سازي مدل شبكه عصبي عبارتند از:

تا  1393/7/2به صورس روزانه برداشت گرديد همچنين مقزادير

-1اندازه گيري و استاندارد سازي داده هاي ورودي مدل شزبكه

حب آب آبياري و دبي خروجزي از لترالهزا هز در ايزن بزازه

عصبي

زماني انزدازه گيزري و بزه عنزوان ورودي مزدل شزبكه عصزبي

-2تعيين مدل ،مشخص كردن معماري ،تعداد اليزه هزا و تزابع

استفاده شد

محر

مناس براي شبكه عصبي مورد نظزر (در ايزن پزژوهش

مدل  :DRAINMODبه منظور شبيهسازي نوساناس سزطح

مزورد

ايستابي و زهاب خروجزي از زهكشهزا در منزاطقي كزه سزطح

مدل  3اليه با يک اليه مخفي طراحي شده و تابع محر
استفاده ه تان سي

ميباشد)1

ايستابي در عم ك قرار گرفته است به كار ميرود ايزن مزدل

-3آموزش دادن شبكه با قسمتي از دادهها

عموماً در مناط مرطوب كه سطح ايسزتابي در عمز كمزي از

 -4ارزيابي و آزمايش شبكه با باقيمانده دادهها

سطح زمين واقزع شزده و بزه كزارگيري سيسزت هاي زهكشزي

-5نمايش خروجي و نتايج شبيه سازي توسط مدل

اجتناب ناپوير ميباشد مورد اسزتفاده قزرار ميگيزرد مزدل بزر

پارامترهاي ورودي مدل شبكه عصبي مصنوعي :در اين تحقيز

اساس محاسبه معادله بيالن آب عمل ميكند بزيالن بنزدي در

با توجه به هدف مورد مطالعه ،در هفت دسته پيزومتر لولههزاي

اين مدل به دو بخش طبقهبندي ميشود:

پيزومتري در عم  2/2در طول نصف مزرعزه ( 500متزري) در

الف) بيالن بندي سطحي :مدل بيالن بنزدي آب سزطحي را بزه

فاصلههاي مشخص از جمعكننده زه آب نص گرديد بطوريكه

منظور برآورد نفوذپويري ،رواناب و نگهداشت سطحي انبام مي

دسته اول در فاصله پنج متري ،دسته دوم درفاصزله  30متزري،

دهد:

دسته سوم در فاصله  50متري ،دسزته چهزارم در فاصزله 200

()1

متزري ،دسزته پززنب در فاصزله  250متززري ،دسزته ششز در

 :مقززدار بارنززدگي : ،شززدس نفززوذ،
سطحي،

1- Tan sig

 :رواناب سطحي

 :تغييززراس نگهداشززت
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ب) بيالنبندي زير سزطحي :مزدل بزيالن آبزي را بزراي مقطزع

در اين مطالعه اطالعاس هواشناسي از پايگاه دادههزاي ايسزتگاه

كه در وسط دو زهكش قرار گرفته است محاسبه

هواشناسي اهواز مربوط بزه سزالهاي  2013و  2014مزيالدي

نازكي از خا
ميكند:

( 1392-1393شمسي) تهيه و به مدل معرفي گرديد اطالعاس

()2

درجه حرارس حداكثر و حداقل دماي هوا نيز از آمار هواشناسي
به مدل معرفي شزد در ايزن تحقيز تبخيزر و تعزر پتانسزيل

 :تغييراس ميززان خلزل و فزر خزالي از آب : ،عمز آب

توسط مدل به روش ترنت وايت محاسبه شد

زهكشي و يا عم آبي كزه از طريز آبيزاري زيرزمينزي تزامين
ميگردد

 :تبخير و تعر ،

اطالعاس خزا  :مهز تزرين اطالعزاس ورودي خزا  ،اطالعزاس

 :نشت عمقي : ،نفوذ تبمعي

مربوط به هدايت هيدروليكي افقزي خزا

پارامترهاي ورودي مزدل DRAINMOD:دادههزاي ورودي
مزدل شزامل دادههززاي اقليمزي ،خصوصززياس فيزيكزي خززا

رطوبتي خا

و

ميباشزد در جزدول ( )1خالصزهاي از اطالعزاس

مربوط به بافت خا

پارامترهاي سيست زهكشي ميباشد

خا

دادههاي اقليمي :اطالعاس هواشناسزي مزورد نيزاز مزدل شزامل

و منحنزي مشخصزه

آورده شده است منحني مشخصه رطوبتي

نيز در شكل ( )3نشان داده شده است

بارندگي ساعتي ،تبخير و تعر روزانه و دماي روزانه مزيباشزد
جدول  -1خالصهاي از خصوصیات فیزیکی خاک مزرعه آزمایشی

بافت خاک درصد شن درصد سیلت درصد رس عمق ()cm
silty clay

1/88

49/2

48/9

0-60

silty clay

3/88

45/2

52/9

120-60

silty clay

1/98

43/2

54/9

180-120

800
600
400
200
0
60

50

40

20

30

مکش ()kPa

1600
1400
1200
1000

10

رطوبت حجمی (درصد)

شکل  -3منحنی مشخصه رطوبتی خاک معرفی شده به مدل
هدايت هيدروليكي از مه ترين مشخصههاي خا

است كزه در

مطالعاس زهكشي مورد اهميت قرار ميگيرد در اين پژوهش بزا
توجه به دانهبنزدي و بافزت خزا

در اليزههاي مختلزف ،بزراي

برآورد اين پارامتر از بسته نرم افزاري  RETCاستفاده گرديد و
نتايج حاصل از آن در جدول ( )2ارايه شده است

مقايسه عملكرد دو مدل DRAINMOD
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جدول  -2هدایت هیدرولیکی خاک در اعماق مختلف

تخليه و توان تخليه زهكشها با عواملي چون گرفتگزي پوشزش

) Ks (cm/dayعمق خاک ()cm

دور لوله ،رسوب در لولهها و ساير مقاومتهايي موجود در مسير
جريان كاهش مييابد به منظور لحاظ كردن اين مساله در ايزن

15/35

0-60

17/49

60-120

مطالعه مقدار حداكثر ضري

20/8

120-180

دعبل خزاعي 8/64 ،ميليمتر بر روز ،به عنوان ضري

زهكشي مشزاهده شزده در واحزد
زهكشزي

به مدل معرفي گرديد تا بزدين ترتيز تزوان تخليزه لولزههزاي
الزم به ذكر است مدل  DRAINMODبا توجه بزه دادههزاي
منحني مشخصه رطوبتي خزا
ساير خصوصياس فيزيكي خا

و هزدايت هيزدروليكي خزا ،
1

از جمله مقدار جريان رو به باال،

حب تخلخل زهكشي شده و ضراي معادله نفوذ گرين -آمپزت

زهكشي در شرايط واقعي لحاظ گردد
معيارهاي ارزيابي مدل :براي تعيين ميزان دقت مدلها از
مقادير ريشه ميانگين مربعاس خطا ( )RMSEو ميانگين درصد
خطاي مطل (( MAPEاستفاده شد

را نسبت به عم آب زيرزميني و به كمک زير برنامزههاي خزود
()3

محاسبه ميكند
پارامترهززاي سيسززت زهكشززي :وروديهززاي مززورد نيززاز بززراي
زهكزش ،فاصزله

پارامترهاي سيست زهكشي شامل عم نص

زهكشها ،حداكثر عم ذخيره سطحي ،ضري زهكشي ،شزعاع
موثر زهكشي ،عم اليه غير قابل نفزوذ در جزدول ( )3خالصزه

()4
در رابطززه فززو

 :مقززادير پززيش بينززي شززده

 :مقادير مشاهداتي و  : nتعداد داده ها مي باشزد

شده است

هر چه مقادير  RMSEو  MAPEبزه صزفر نزديزکتر باشزد،
جدول  -3خالصهاي از وروديهاي پارامترهاي سیستم

دقت مدل در پيش بيني بهتر است
نتایج و بحث

زهکشی
پارامتر

مقدار

نوساناس سطح ايستابي در عم  2/2متري از سطح زمزين و بزا

عم زهكش (متر)

2/2

فواصل مختلف از جمع كننده زهاب مورد بررسي قرار گرفت در

فاصله زهكشها (متر)

60

شكل ( ،)6بزا در نظزر گزرفتن زمزين بزه عنزوان سزطح مبنزا،

ضري زهكشي (ميليمتر بر روز)

8/64

ميانگين تغييراس سطح ايستابي طي دوره تحقي در مزرعه

شعاع موثر زهكشها (سانتيمتر)

1/5

( R )9-11دعبل خزاعي نشان داده شده است

عم اليه غير قابل نفوذ (متر)

4/2

حداكثر نگهداشت سطحي (سانتيمتر)
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در مدل  DRAINMODشدس تخليه پيشبيني شده توسزط
مدل حداكثر مقداري كه ميتواند داشته باشد برابر مقدار ضري
زهكشي معرفي شده به مدل ميباشد در شرايط واقعزي شزدس

1- Upward flux

فصلنامه انسان و محيط زيست شماره  ،48بهار98
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شکل -6تغییرات میانگین سطح ایستابی در دستههاي مختلف مزرعه (R9-11دعبل خزاعی)

در اين مقاله براي پيش بينزي سزطح ايسزتابي مزرعزه  R9-11از

به ترتي

كش ت و صنعت نيشزكر دعبزل خزاعزي از مزدل شزبكه عصزبي

سازي توسزط مزدل مزدل  DRAINMODو شزبكه عصزبي

مصنوعي و مدل DRAINMODاستفاده شد شكل ()7و ()8

مصنوعي را نشان ميدهد

y = 0.3409x + 0.7398

منحني برازش شده بين نقاط انزدازه گيزري و شزبيه

2

R² = 0.484

1.5
اندازه گيري شده

1

0.5
0

2

1.5

1

0.5

0

مدل DRAINMOD

شکل  -7منحنی برازش شده بین نقاط اندازه گیري و شبیه

شکل  -8منحنی برازش شده بین نقاط اندازه گیري و شبیه

سازي مدل DRAINMOD

سازي مدل شبکه عصبی مصنوعی

با توجه به شكلهاي ( )7و ( )8باالتر مقدار ضزري  R2مربزوط

به كار رفته را بزا مقزادير انزدازه گيزري شزده در مزرعزه نشزان

به مدل شبكه عصزبي مصزنوعي ميباشزد شزكل ( )9مقايسزه

ميدهد

ميانگين سطح ايستابي شبيه سازي شده با استفاده از دو مزدل

مقايسه عملكرد دو مدل DRAINMOD
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2.5

2

اندازه گيري
شبكه عصبي مصنوعي

1

DRAINMOD

سطح ايستابي (متر)

1.5

0.5

0
60

50

40

30روز)
زمان (

20

10

1

شکل  -9شبیه سازي میانگین سطح ایستابی با استفاده از دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و DRAINMOD
همانطوركه از نمودار شزكل ( )9مشزخص اسزت ،نتزايج مزدل

خشک قابليت خزوب مزدل جهزت اسزتفاده در ايزن

شبكه عصبي مصنوعي در شبيه سازي سطح ايستابي ه پوشاني

نواحي را نشان داده است

زيادي با داده هاي واقعزي انزدازه گيزري شزده در مزرعزه دارد



در مززدل  ،DRAINMODدور آبيززاري بايززد بززه

شبكه عصبي مصنوعي سامانهاي است با تعداد زيزادي ورودي و

صورس ثابت معرفي شود و اين مسئله از محزدوديت-

تنها يک خروجي و شامل دو حالت آموزش و عملكرد ميباشزد

هاي مدل ميباشد زيرا برنامه آبياري مزرعه همزواره

در حالت آموزش ياد ميگيزرد كزه در مقابزل الگوهزاي ورودي

بدين صورس نميباشد

خاص برانگيختزه شزود در حالزت عملكزرد وقتزي يزک الگزوي



ورودي شناسايي شده وارد شود ،خروجزي متنزا ر بزا آن ارايزه

در اين مدل فرض شده كه رطوبت حبمي در منطقه
غير اشباع بزا شزرايط تعزادل فشزار سزيال مطابقزت

ميشود شبكههاي عصبي با توانايي قابل توجه خود در استنتا

دارد(=1

نتززايج از دادههززاي پيچيززده ميتواننززد در اسززتخرا الگوهززا و

مواردي براي مواردي مانند اليههاي اشباع ك عمز

گرايشهاي مختلفي كه براي انسانها و كامپيوتر شناسايي آنها

بززا هززدايت هيززدروليكي زيززاد معتبززر اسززت و بززراي

بسيلر دشوار است ،استفاده شوند مدل  DRAINMODهز

شرايطي كه يک اليه غير اشباع عمي وجود داشزته

) شززرط تعززادل فشززار سززيال بيشززتر در

قابليت نسبتا خوبي در شبيه سزازي سزطح ايسزتابي دارد ولزي

باشد و خا

دقت آن از مزدل شزبكه عصزبي مصزنوعي كز تزر ميباشزد از

روش خطاهاي بزرگي ايباد ميكند ()8

محززدوديتهاي مززدل  DRAINMODدر اجززراي برنامززه
ميتوان به موارد زير اشاره كرد:


اين مدل اساسا براي شرايط مرطزوب طراحزي شزده
است ولي كاربرد آن بزراي منزاط خشزک و نيمزه

داراي هدايت هيدروليكي ك باشد ،اين

براي بهتر نشان دادن دقت پيشبيني روشها با مقزادير واقعزي
جدول ( )4تهيه و مقادير ميانگين
شده است

و

محاسبه

فصلنامه انسان و محيط زيست شماره  ،48بهار98
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خوزستان استفاده شد نتايج نشان داد دقت مدل شبكه عصزبي

جدول  -4نتایج دقت مدل
مدل

شاخص RMSE

شاخص MAPE

مصززنوعي در شبيهسززازي سززطح ايسززتابي بززاالتر از مززدل

شبكه عصبي مصنوعي

0/02

1/43

 DRAINMODميباشد بطوريكه براي شبيه سازي سزطح

DRAINMOD

16/8

19/4

ايستابي مقدار  RMSEدر روش شبكه عصبي مصزنوعي برابزر
 0/02ولي در مدل  DRAINMODبرابر  16/8بدست آمزده

جدول ( )4ه بيانگر باالتر بزودن دقزت مزدل شزبكه عصزبي
مصززنوعي در شبيهسززازي سززطح ايسززتابي نسززبت بززه مززدل
 DRAINMODميباشززد بززهطوريكززه مقززادير  RMSEو
 MAPEبراي مدل شزبكه عصزبي مصزنوعي ،اعزدادي تقريبزا
نزديک صفر هستند الله و همكاران ( ،)2005ه با استفاده از
شززبكه عصززبي مصززنوعي بززه ارزيززابي تغييززراس آب زيرزمينززي
پرداختند و به اين نتيبه رسيدند كزه شزبكه عصزبي مصزنوعي
كززارايي مطلززوبي در بززرآورد سززطح آب زيرزمينززي دارد ()8
همچنين كاپوال و همكاران ( ،)2005از مدل شبيه سازي شبكه
عصبي براي پزيش بينزي تزراز سزطح آب زيرزمينزي اسزتفاده
نمودند در نتايج اين مدل شبيه سازي نشان داد كه مدل شبكه
عصبي با دقت بااليي نسبت به مدل هاي عددي آب زيرزمينزي
ميتواند تراز سطح آب را براي اف بلندمدس پيش بينزي نمايزد
( )9رحيمي قبزا تپزه ( )1379مزدل  DRAINMODرا در
شرايط خشک و نيمهخشک خوزسزتان ،ارزيزابي كزرده و نتزايج
حاكي از قابليت خوب اين مدل در اين منطقه بوده اسزت ()10
آذرنزوش ( ،)1383نوسزاناس سزطح ايسزتابي در منطقزه طزر
توسعه نيشكر واحد ميرزا كوچک خان خوزستان را بزه كمزک
مدل  DRAINMODو شبكه عصبي مصنوعي شبيه سزازي
كرد متوسط قدر مطل خطا و ريشه مبوور خطزا بزراي مزدل
 DRAINMODبرابر  13/14و  18/14و بزراي مزدل شزبكه
عصبي مصنوعي  8/61و  10/62بدست آمد ()11
نتیجهگیري
مدلهاي شبيهسازي در زهكشي از ابزارهاي مه مديريتي براي
پيشبيني و تصمي گيري ميباشد در اين تحقيز از دو مزدل
شززبكه عصززبي و  DRAINMODبززراي مززدلسززازي سززطح
ايسززتابي در مزرعززه  R11-9از مزززارع نيشززكر دعبززل خزاعززي

است كه علت خطاي مدل فرضياتي است كه براي شبيه سزازي
در نظر مي گيرد در مقايسه با تحقيقاتي كه بر روي هر يک از
اين مدل ها بهصورس جداگانه انبام شده است ،نتزايج حاصزل
قابل قبول بوده است وجود مقداري خطا احتماال به دليل ورود
دادههايي است كه با مقادير واقعي مطابقزت ندارنزد دادههزاي
ورودي مورد نياز براي انبام شبيه سازي به وسيله مدلها ،نقش
بسيار مهمي در نتايج حاصل از مدل ها دارند بنابراين دقت در
اندازه گيري پارامترهاي ورودي مورد نياز ،دقت در شبيه سازي
را بههمراه خواهد داشت
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