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ABSTRACT
Evaluation of soil erosion control factors is important regarding the application of management practices. In
this study, the effects of non-structural management practices including revision of crop cover (RC) and
exclosure (EX) were simulated using WEPP model in Emamzadeh Abdullah watershed of Baghmalek, located
in the northeast of Khuzestan Province. Optimization of physical and hydraulic parameters affecting erosion
including soil texture and components of the Van Genuchten equation was performed using response surface
methodology (RSM), random forest (RF), support vector machine (SVM) and artificial neural network (ANN).
Also, the soil erosion rate before and after management practices was defined as the first response (R1) and the
second response (R2), respectively. Optimization results by Orange software including random forest methods,
support vector machine and artificial neural network showed that the random forest method with MSE, RMSE
and R2 equal to 0.991, 0.995 and 0.963 respectively, for the first response and equal to 0.095, 0.307 and 0.974
respectively, for the second response is the most proper method. Also, optimization by response surface method
is the most appropriate method with MSE, RMSE and R2 equal to 28.7, 5.37 and 0.999 respectively, for the
first response and equal to 4.16, 2.03 and 0.998 respectively, for the second response. Generally, using
optimization techniques is a convenient method for evaluating management practices and finally selecting the
best one for critical areas. Appropriate management practices based on optimal conditions leading to water and
soil loss reduction.
Keywords: Soil Erosion, Physical and Hydraulic Variables, RETC Software, Management Scenarios,
Independent and Response Variables.
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ارزيابی روشهای يادگيری نظارتی هوشمند و سطح پاسخ برای بهينهسازی عوامل مؤثر بر فرسايش خاک
(مطالعهی موردی حوزه آبخيز امامزاده عبداهلل باغملک)
2

مجتبی شيرازی ،1عطااله خادم الرسول ،*1سيد محمد صفیالدين اردبيلی

 . 1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/11/7 :تاریخ بازنگری -1399/2/1 :تاریخ تصویب)1399/2/11 :

چکيده
ارزیابی عوامل مؤثر بر کنترل فرسایش خاک در قالب شیوههای مدیریتی از اهمیت شایانی برخوردار است .در این پژوهش
تأثیرات شیوههای مدیریتی غیر سازها ی شامل قرق و اصالح پوشش گیاهی توسط مدل  WEPPدر حوزه آبخیز امامزاده
عبداهلل باغملک واقع در شمال شرقی استان خوزستان ،شبیهسازی شد .بهینهسازی متغیرهای فیزیکی و هیدرولیکی مؤثر
بر فرسایش شامل بافت خاک و اجزاء معادله ونگنوختن توسط روشهای سطح پاسخ ( ،)RSMجنگل تصادفی (،)RF
ماشین بردار پشتیبان ( )SVMو شبکهی عصبی مصنوعی ( )ANNصورت پذیرفت .همچنین مقدار فرسایش خاک قبل از
اعمال شیوههای مدیریتی بهعنوان پاسخ اول ( )R1و مقدار فرسایش خاک پس از اعمال شیوههای مدیریتی تحت عنوان
پاسخ دوم ( )R2تعریف شد .نتایج بهینهسازی توسط نرمافزار  Orangeشامل روشهای جنگل تصادفی ،ماشین بردار پشتیبان
و شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که روش جنگل تصادفی با  RMSE ،MSEو  R2به ترتیب برابر  0/995 ،0/991و 0/963
برای پاسخ اول و برای پاسخ دوم به ترتیب برابر  0/307 ،0/095و  ،0/974بهعنوان مناسبترین روش است .همچنین
بهینهسازی به روش سطح پاسخ با نتایج آماری  RMSE ،MSEو  R2برای پاسخ اول به ترتیب  5/37 ،28/7و  0/999و برای
پاسخ دوم به ترتیب برابر  2/03 ،4/16و  ،0/998مناسبترین روش محسوب میشود .در مجموع استفاده از روشهای
بهینهسازی ،ابزاری مناسب برای ارزیابی شیوههای مدیریتی و در نهایت انتخاب بهترین آنها در مناطق بحرانی میباشد.
متناسب بودن شیوههای مدیریتی بر پایهی شرایط بهینه ،منجر به کاهش هدررفت منابع آب و خاک میشود.
واژههای کليدی :فرسایش خاک ،متغیرهای فیزیکی و هیدرولیکی ،نرمافزار  ،RETCشیوههای مدیریتی ،متغیرهای مستقل
و پاسخ.

مقدمه
فرسایش خاک یکی از بارزترین اشکال تخریب خاک است که طی
فرایندی تدریجی و در بستر زمان منجر به هدررفت الیه سطحی
خاک میشود و خاک را از مکان اصلی آن به مکانی دیگر منتقل
مینماید؛ بدین ترتیب دارای مجموع اثرات درونحوزهای و برون-
حوضهای میباشد ( ;Brady and Weil, 2014; Lal, 2019
 .)Wilson, 2019همچنین فرایند فرسایش خاک میتواند تأثیرات
محیطی و خسارتهای اقتصادی جبرانناپذیری را بر اکوسیستم
و شرایط مدیریتی حاکم بر آن وارد نماید که نتیجهی آن تأثیر بر
ویژگیهای خاک منطقه و تولید بار رسوب است؛ لذا آگاهی داشتن
از وضعیت فرسایش و رسوب برای اعمال مدیریتهای نتیجهبخش
در حوزههای آبخیز امری ضروری است ( Nezhadafzali et al.,
 .)2019به همین دلیل با توجه به اثرات گسترده و مخرب فرسایش
خاک و پیچیدگی سازوکارهای حاکم بر آن در عرصههای منابع
* نویسنده مسئولa.khademalrasoul@scu.ac.ir :

طبیعی ،در نتیجه ضرورت دارد که از نرمافزارها ،شیوهها و
روشهای پیشرفتهای با قابلیت پایش فرایندهای پیچیده برای
شبیهسازی رخدادهای فرسایشی و بهینهسازی آنها در راستای
اجرای سناریوهای مدیریتی پایدار در حوزههای آبخیز استفاده
شود ( .)Box and Draper, 2007; Tripathi et al., 2015مقوله
مدیریت حوزههای آبخیز اعم از باالدستی و پاییندستی از اهمیت
باالیی در راستای تحقق اهداف آمایش سرزمینی برخوردار است
( .)Nath and Lal, 2017به همین دلیل ضرورت دارد که در ارتباط
با مدلهای برآورد فرسایش ،از روشها و شیوههای مختلفی
استفاده شود که ضمن سادهسازی مدلهای شبیهساز بتوان با
بهرهگیری از ابزارها و شیوههای بهینهسازی گامی مؤثر را در
راستای عملیاتی نمودن اهداف کالن مدیریتی و حفاظتی در
عرصههای فرسایشی برداشت ( .)Bagdi et al., 2015با توجه به
وسعت عرصههای فرسایشی ضروری است که از یکسری شیوهها
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که به نوعی نواقص و کاستیهای موجود در مدلهای شبیهساز را
برطرف مینمایند ،استفاده شود .از جمله این شیوهها ،میتوان به
استفاده از روشهای بهینهسازی اشاره نمود که استفاده از این
روشها به انتخاب بهترین شیوههای مدیریتی در حوزههای آبخیز
و عرصههای فرسایشی کمک مینماید و نتیجهی نهایی آن کاهش
میزان رخدادهای فرسایش خاک و تولید بار رسوب میباشد .از
جمله این روشها میتوان به روشهای سطح پاسخ (،)RSM1
ماشین بردار پشتیبان ( ،)SVM2جنگل تصادفی ( )RFو شبکهی
عصبی مصنوعی ( )ANNبرای بهینهسازی و ارزیابی تأثیرگذاری
عوامل مختلف بر مقادیر فرسایش اشاره نمود.
روش  ،RSMیکی از پرکاربردترین روشهای بهینهسازی
است که ارتباط بین چند متغیر مستقل با متغیر پاسخ را بررسی
نموده و جزئیات فرایند را بهصورت روابط ریاضی معین نمایش
میدهد ( .)Box and Draper, 2007مهمترین ویژگی روش RSM

برای ارزیابی متغیرهای چندگانه و روابط متقابل آنها ،کاهش
تعداد آزمایشها و در نتیجه کاهش هزینهها است .در روش ،RSM
متغیر وابسته بهعنوان پاسخ و متغیر مستقل بهعنوان عاملهای
رابطه در نظر گرفته شده و در نهایت یک رابطه ریاضی بین xiها
(که متغیرهای مستقل هستند) و yها ارائه میدهد .با استفاده از
این ضرایب میتوان رابطه مربوط به فرایند پیشبینی را تکمیل
کرد؛ بهگونهای که بین دادههای واقعی و دادههایی که این رابطه
ی ریاضی پیشبینی میکند ،بهترین حالت ممکن باشد و در
نهایت در راستای اهداف مدیریتی استفاده شود

( Raymond et

 .)al., 2009استفاده از شیوههای دادهکاوی نیز میتواند کمک
شایانی به ارزیابی وضعیت فرسایش و رسوب در حوزههای آبخیز
بنماید .از جمله نرمافزارهایی که قابلیت انجام روشهای دادهکاوی
مذکور را داراست ،نرمافزار  Orangeمیباشد که کدنویسی آن بر
اساس زبان پایتون صورت پذیرفته است

( Naik and Samant,

 .)2016نرمافزار  Orangeدر سال  1997توسط

Demsar and

 Zupanتوسعه یافت .این نرمافزار یک کتابخانه پایتون و دارای
محیطی با برنامهنویسی بصری است که بخش خط فرمان آن نیاز
به کدنویسی نداشته و از طریق اسکریپتهای موجود در خود نرم-
افزار مجموعهای غنی از الگوریتمهای استخراج ،واکاوی و یادگیری
ماشینی را برای پیشپردازش ،طبقهبندی ،مدلسازی و
خوشهبندی دادهها ارائه میکند (.)Demšar and Zupan, 2013
استفادههای ترکیبی و تلفیقی از نرمافزارهای شبیهسازی و
بهینه سازی امکان انتخاب و اجرای راهکارهای مدیریتی را در
1. Response surface methodology

حوضهها فراهم میسازد .پژوهش انجامشده توسط

Baigorria

 )2007( and Romeroنشان میدهد که تلفیق سیستمهای
اطالعات جغرافیایی و مدل فرسایشی  WEPPامکان پهنهبندی
مکانهای مستعد فرسایش آبی را فراهم مینماید و در نتیجه
ابزاری مدیریتی برای کنترل رخدادهای فرسایشی محسوب می-
شود .نتایج پژوهشهای  )2016( Naik and Samantبر روی
همبستگی الگوریتمهای طبقهبندی توسط نرمافزارهای مختلف
دادهکاوی و مقایسهی آماری آنها نشان داد که نرمافزار

Orange

از بیشترین میزان همبستگی با دادههای واقعی برخوردار است،
در نتیجه بهعنوان بهترین ابزار دادهکاوی معرفی شد .استفاده از
الگوریتم جنگل تصادفی در دادههای سنجش از دور برای طبقه-
بندی پوشش اراضی از کارایی باالیی برخوردار است و میتواند
بهعنوان ابزاری مدیریتی برای مدیریت پایدار اراضی استفاده شود
( .)Gislason et al., 2004همچنین در مقایسه صورتگرفته بین
الگوریتمهای مختلف دادهکاوی شامل رگرسیون لجستیک ،درخت
تصمیمگیری و جنگل تصادفی توسط

Booker and Snelder

( ،)2012نتایج نشان داد که در بین الگوریتمهای ارزیابیشده،
روش جنگل تصادفی از بهترین عملکرد برخوردار است و در نتیجه
میتوان از این روش برای ارائهی راهکارهای مدیریتی استفاده
نمود.
در پژوهشی  )2014( Heung et al.با هدف طبقهبندی
نقشههای رقومی از مدل یادگیری ماشین و الگوریتم جنگل
تصادفی استفاده نمودند و نتایج حاصله حاکی از این بود که
الگوریتم جنگل تصادفی به دلیل سرعت در پردازشهای متغیری
و سهولت در تفسیر خروجیها بهعنوان مناسبترین الگوریتم برای
تحقق اهداف طبقهبندی عوامل توپوگرافیکی محسوب میشود .در
پژوهش دیگری توسط  )2011( Yoon et al.برای پیشبینی
تغییرات سطح آب زیرزمینی از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و
ماشین بردار پشتیبان استفاده شد که نتایج نشان داد ،روش
ماشین بردار پشتیبان ابزاری کارآمد برای پیشبینی تغییرات
سطح آب زیرزمینی میباشد .در پژوهشی با استفاده از روش سطح
پاسخ ،بهینهسازی متغیرهای هیدرولیکی در ارتباط با فرسایش
خاک انجام شد و نتایج نشان داد که روش سطح پاسخ از کارایی
باالیی برای تعیین حدود بهینهی متغیرهای مؤثر بر فرسایش
خاک برخوردار است .بدین ترتیب میتوان از این روش برای
ارزیابی عوامل مؤثر بر فرسایش خاک استفاده نمود و حدود بهینه
آنها را مشخص نمود ( .)Shirazi et al., 2019در پژوهشی دیگر،
2. Support vector machines
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نوروزی و همکاران با استفاده از روش جنگل تصادفی مناطق
آسیبپذیر به نیترات در دشت ملکان را ارزیابی نموده و با استفاده
از آمارهی  MSEبهترین مدل را برای پیشبینی مناطق بحرانی
تعیین نمودند (.)Nouruzi et al., 2015
تعیین حدود بهینه به مفهوم اتخاذ و اعمال شیوههای
مدیریتی کارآمد در عرصههای مطالعاتی است ،که ماحصل آن
باالرفتن بازدهی راهکارها و سناریوهای مدیریتی در مناطق بحرانی
میباشد .در مجموع پژوهشهای انجامشده با محوریت استفاده از
روش سطح پاسخ ،قابلیتها و ظرفیتهای این روش را به منظور
مدیریت بهینه عوامل مؤثر بر یک فرایند نشان میدهد و با توجه
به تأثیرات معنیدار این روش در کاهش هزینهها ،در نتیجه می-
تواند بهعنوان یک ابزار مدیریتی مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
با توجه مطالب فوقالذکر و جایگاه استفاده از شیوههای مدیریتی،
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روشهای سطح پاسخ ،ماشین بردار
پشتیبان و جنگل تصادفی در راستای شرایط موجود در حوزه
آبخیز مطالعاتی و نیز تأثیرات راهکارهای مدیریتی شبیهسازی
شده مشتمل بر قرق و اصالح پوشش گیاهی صورت پذیرفت.

مواد و روشها
معرفی منطقه مطالعاتی

منطقهی مورد مطالعه حوزه آبخیز امامزاده عبداهلل با وسعت
تقریبی  104کیلومترمربع واقع در شمال شرقی شهرستان
باغملک است (شکل  .)1محدوده تقریبی جغرافیایی حوزه مورد
مطالعه بینˊ 31°18تا ˊ 31° 33شمالی و نیز ˊ 50°5تا
ˊ 50°13شرقی میباشد .این حوزه دارای رژیم رطوبتی یوستیک
و رژیم حرارتی ترمیک است .خاکهای منطقه مطالعاتی بر اساس
سیستم طبقهبندی خاک آمریکایی در ردههای آنتیسول و
اینسپتیسول قرار دارند و بافت غالب این خاکها لوم رسی سیلتی
میباشد .همچنین مهمترین کاربریهای اراضی منطقه از نوع
جنگل و ترکیب جنگل-مرتع است که با توجه به بهرهبرداری
نامناسب اعم از جنگلتراشی و نیز چرای مفرط دام ،در معرض
تخریب میباشند و ضرورت دارد شیوههای مدیریتی مطلوب و
متناسبی برای آنها اتخاذ شود.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی منطقه مطالعاتی (حوزه آبخيز امامزاده عبداهلل باغملک)

نمونهبرداری خاک و اندازهگيری متغيرهای مدل شبيهساز
فرسايش

برای انجام این پژوهش و اندازهگیری هر کدام از متغیرهای
مستقل (متغیرهای ورودی) ،در حوزه آبخیز مطالعاتی از عمق

صفر تا  20سانتیمتری ،عملیات نمونهبرداری در هر سایت نمونه-
برداری با برداشت خاک از  5نقطه و سپس ترکیب نمونهها صورت
گرفت تا نمونههایی که نمایندهی خاک منطقه میباشند ،تهیه
شوند و در دمای  20درجه سانتیگراد در آزمایشگاه هوا خشک
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شدند تا متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه با
استفاده از روشهای استاندارد اندازهگیری شود.
به منظور اندازهگیری درصد سنگریزه سطحی در
قسمتهای مختلف و بهصورت پراکنده بروی سطح زمین
پالتهایی با ابعاد  1متر در  1متر ایجاد شد و مقدار سنگ و
سنگریزههای موجود در پالت جمعآوری و توزین شد و میانگین
وزنی آن بهعنوان سنگریزه سطحی آن ناحیه محاسبه شد .ظرفیت
تبادل کاتیونی ( )CECبه روش استات آمونیوم (،)Thomas, 1982
درصد ماده آلی به روش والکی-بلک ( Walkley and Black,
 )1934و بافت خاک به روش هیدرومتری ()Bouyucos, 1962
اندازهگیری شد .همچنین درصد اشباع شاخصی از بافت خاک
است که از طریق اختالف وزن حالت اشباع و خشک محاسبه شد.
ضریب آلبدو متغیری است که بیانگر وضعیت بازتاب تابش
خورشید توسط سطوح است و با استفاده از رابطهی بومر
( )Baumer, 1990که ضریب بازتاب یا آلبدو خاک را متأثر از
میزان مواد آلی خاک در نظر میگیرد ،محاسبه شد .همچنین
متغیرهای  n ،Alpha ،Theta s ،Theta rو  KSکه جزء متغیرهای
دیریافت خاک محسوب میشوند ،با استفاده از بسته نرمافزاری
 RETCو بخش  Rosettaو بهرهگیری از متغیرهای زودیافت برآورد
شدند .متغیرهای  n ،Alpha ،Theta s ،Theta rو  KSهمگی
متغیرهای معادله ونگنوختن و جزء متغیرهای دیریافت هستند .از
آنجایی که به دست آوردن متغیرهای دیریافت کاری دشوار و زمانبر
است لذا با استفاده از دو بسته نرمافزاری  RETCو  Rosettaمقادیر
هر کدام از این متغیرها محاسبه شد .بستههای نرمافزاری  RETCو
 Rosettaبرای ارزیابی و برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاک استفاده
میشود و اساس کار آن بدین صورت است که بر اساس شبکههای
عصبی مصنوعی ویژگیهای هیدرولیکی خاک را تخمین میزند .در
این پژوهش برای دستیابی به متغیرهای معادلهی ونگنوختن که
عبارت از( Theta r :رطوبت باقیمانده)( Theta s ،رطوبت اشباع)،
 Alphaو ( nضرایب شکل) و ( KSهدایت هیدرولیکی اشباع)
میباشند ،از مدل  SSCاستفاده شد.
مدل  SSCاز نوع توابع انتقالی شبکه عصبی مصنوعی است
که متغیرهای هیدرولیکی مورد نظر را بر اساس دیگر متغیرهای
زودیافت همچون درصد شن ،سیلت و رس برآورد مینماید.
همچنین با استفاده از مدل شبیهساز  WEPP1و متغیرهای
فیزیکی و هیدرولیکی ،فرسایش خاک شبیهسازی و مقدار
فرسایش خاک با اعمال راهکارهای مدیریتی پیشبینی شد .شایان
ذکر است که در مجموع الیههای اطالعاتی شامل اقلیم ،خاک،
پوشش گیاهی و توپوگرافی برای هر دامنه تعریف شد و این
1. Water Erosion Prediction Project

دامنهها در ارتباط با شبکهی هیدروگرافی حوضهی مطالعاتی
مشخص و در نهایت مدل اجرا شد .واسنجی و اعتبارسنجی مدل
با بهرهگیری از مقادیر اندازهگیری شده برای تمامی الیههای
اطالعاتی مدل  WEPPصورت پذیرفت .قابل ذکر است که حوزه
آبخیز مطالعاتی دارای  6پارسل است که در هر پارسل ،دو دامنه
واقع در جبهه راست و جبههی چپ آبراهه تعریف شد که این
دامنهها در برگیرنده الیههای اطالعاتی ورودی مدل اعم از خاک،
پوشش گیاهی و مدیریت ،توپوگرافی و اقلیم میباشند .همانگونه
که جدول ( )1نشان میدهد ،عالوه بر متغیرهای مستقل که
مشتمل بر متغیرهای فیزیکی و هیدرولیکی اندازهگیری شده
هستند ،دسته دیگر ،متغیرهای وابسته محسوب میشوند که با
نماد  ،R1یعنی قبل از اعمال شیوههای مدیریتی و  ،R2به مفهوم
پس از اعمال راهکارهای مدیریتی است ،نمایش داده شدهاند.
شیوههای مدیریتی ارزیابیشده از نوع غیر سازهای میباشند و
عبارت از اجرای قرق و اصالح پوشش گیاهی هستند.
همچنین در این پژوهش عملیات نرمالسازی دادهها با
بهرهگیری از نرمافزار اکسل صورت پذیرفت و دادهها در دامنهی
بین  1تا  -1قرار داده شدند .پس از نرمالسازی دادهها ،فرایندهای
بهینهسازی دادهها انجام شد .دیاگرام شبیهسازی و بهینهسازی در
شکل ( )2نمایش داده شده است.
روش سطح پاسخ

در روش سطح پاسخ ،ورودیها (شامل ویژگیهای فیزیکی و
هیدرولیکی خاک) در قالب متغیرهای مستقل ( 𝑘𝑥  )𝑥1 , 𝑥2 , … ,و
وابسته یا پاسخ (( )Yرابطه  )1در دو سطح  +1و  -1تعریف شد
(جدول  .)1عملکرد نرمافزار بدین صورت است که بین متغیرهای
مستقل و وابسته یکسری روابط ریاضی برقرار مینماید که در
نهایت این روابط را به صورت نمودارهای دو بعدی و سه بعدی،
خطوط تراز ،تکمتغیر ،اثر متقابل و یک بخش مختص به آنالیز
واریانس ( )ANOVAارائه میدهد (.)Oehlert, 2000
𝜀 𝑦 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 ) +
(رابطه )1
در این رابطه 𝑓 تابع عملکرد 𝜀 ،متغیر خطا 𝑦 ،متغیر وابسته
یا پاسخ و 𝑥 متغیر مستقل است.
در این پژوهش طرحهای آزمایشی مختلفی شامل Box-
،D-optimal ،One factor ،Central Composite ،Behnken
 Split plot ،Historical dataو  Supersaturatedو مدلهای
متنوعی نظیر  Quadratic ،2FI ،Linear ،Meanو  Cubicبرای
بهینهسازی مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت بر اساس آمارههای
بهدستآمده ،بهترین طرح آزمایشی و مدل انتخاب شد.
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حوزه آبخیز مطالعاتی
(اقلیم ،خاک ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی و )...

تعریف دامنهها و شبکهی هیدروگرافی

نرمافزار RETC

متغیرهای پاسخ و مستقل

Rosetta

بدون اعمال شیوههای مدیریتی
()R1

بهینهسازی

(Optimization
)

برآورد متغیرهای مستقل (،Theta s
اعمال شیوههای مدیریتی (قرق و

 n ،Ks ،Theta rو )Alpha

اصالح پوششگیاهی) ()R2

شبیهسازی

فرسایش

مدل WEPP

خروجی مدل
فرسایش خاک ()R1
فرسایش خاک ()R2

نرمافزار Orange

نرمافزار Design Expert

ماشین بردار

شبکه عصبی

جنگل تصادفی

روش سطح پاسخ

پشتیبان ()SVM

مصنوعی ()ANN

()RF

()RSM

آمارههای  MSEو ...

انتخاب بهترین روش و مدل بهینهسازی
شکل  -2نمودار روندنمای شبيهسازی فرسايش و بهينهسازی عوامل فيزيکی و هيدروليکی مؤثر بر فرسايش خاک
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جدول  -1مقادير بيشينه و کمينه متغيرهای مستقل (فيزيکی و هيدروليکی) و وابسته (سطوح پاسخ)

نوع متغیر

مقادیر کدبندیشده

نوع متغیر

فیزیکی

مستـــــــــــقل
هیدرولیکی

)Max (+1

)Min (-1

Sand%

64

6

Silt%

76

14

Clay%

46

6

SP%

68

31

Stone%

5/2

0/09

Theta r

0/0974

0/0339

Theta s

0/4874

0/3856

Alpha

0/0291

0/0052

N

1/6799

1/2767

)KS (cm/day

46/01

6/84

وابسته

R1

26/89

14/59

R2

1/48

6/01

( ،R1پاسخ اول) :مقدار فرسايش خاک قبل از اعمال سناريوهای مديريتی
 ،R2پاسخ دوم) :مقدار فرسايش خاک بعد از اعمال سناريوهای مديريتی
بهينهسازی توسط نرمافزار Orange

در این بخش ابتدا دادهها در قالب یک فایل اکسل در نرمافزار
بارگذاری شد ،سپس برنامهنویسی بصری مدلهای مورد ارزیابی
شامل جنگل تصادفی ،ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی
مصنوعی با استفاده از فن کشیدن و رهاکردن 1صورت گرفت .در

گام بعدی با استفاده از گزینه  ،Test and Scoreمیزان دادههای
آموزش و آزمون مشخص شد و همزمان پس از وارد نمودن
اطالعات الزم ،فرایند شبیهسازی و بهینهسازی صورت گرفت و
نتایج آن در دو بخش گزینههای  Scatter Plotو Predictions
ثبت شد (شکل .)3

شکل  -3برنامهنويسی بصری توسط روشهای ماشين بردار پشتيبان ( ،)SVMجنگل تصادفی ( )RFو شبکهی عصبی مصنوعی ( )ANNدر نرمافزار Orange

جنگل تصادفی ،ماشين بردار پشتيبان و شبکه عصبی

الگوریتم جنگل تصادفی در فرایندهای طبقهبندی جزء
طبقهبندی نظارتشده و نامتغیریک محسوب میشود و شامل
1. Drag and Drop

مجموعهای از درختهای تصمیمگیری است که با جایگزین کردن
و تغییر مداوم متغیرهای مرتبط با هدف ،سبب ایجاد تعداد زیادی
درخت تصمیمگیری شده که در نهایت برای پیشبینی با یکدیگر
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ترکیب میشوند (.)Vorpahl et al., 2012; Chen et al., 2018
پس از برنامهنویسی بصری برای روش جنگل تصادفی ،متغیرهای
فیزیکی و هیدرولیکی خاک بهعنوان ورودی به مدل داده شد و
متغیرهای گزینه تعریف شد (جدول  .)2در این الگوریتم66 ،
درصد دادهها برای آموزش و  33درصد از دادههای باقیمانده نیز
برای آزمون استفاده شد ( Breiman, 2001; Partopour et al.,
.)2018

متغیرهای گزینه تعریفشده در این پژوهش در جدول ( )4ارائه
شده است.
جدول  -3متغيرهای گزينه تعريفشده در روش ماشين بردار پشتيبان

جدول  -2متغيرهای گزينه تعريفشده در روش جنگل تصادفی

نوع متغیر

مقدار

تعداد درخت
تعداد مؤلفههای در نظرگرفته در هر تقسیم
محدوده عمق هر تک درخت
محدوده عدم تقسیم زیرمجموعهها

10
5
3
2

الگوریتم  SVMجزء الگوریتمهای تشخیص الگو به شمار
میآید و از آن میتوان در هر پروژهای که نیاز به تشخیص الگو یا
دستهبندی در کالسهای خاص باشد ،استفاده کرد .این الگوریتم
یکی از روشهای یادگیری با نظارت است که کاربران از آن در
طبقهبندی و رگرسیونها استفاده میکنند ( Cortes and
 .)Vapnik, 1995; Sun et al., 2019از مهمترین ویژگیهای
 SVMمیتوان به طبقهبندی دادهها بر اساس حداقل خطای
آزمایش اشاره کرد ( .)AzimiPour et al., 2020مفهوم اصلی
رگرسیون بردار پشتیبانی ابتدا با یک مدل خطی مورد بحث قرار
میگیرد و سپس با انتخاب یکی از توابع کرنل (،RBF ،Linear
 Polynomialو  )Sigmoidموجود در گزینهها SVM ،به یک مدل
غیرخطی تبدیل میشود که روند محاسبه هر کدام از این توابع به
شرح زیر میباشد (:)Vapnik, 2013
Linear:
𝑥 𝑘(𝑥𝑖,𝑥) = 𝑥𝑖 ,
(رابطه )2
Polynomial:
𝑑)𝐶 𝑘(𝑥𝑖 ,𝑥) = (𝛾𝑥𝑖 . 𝑥 +
(رابطه )3
2
RBF:
(رابطه 𝑘(𝑥𝑖 ,𝑥) = exp(−𝛾|𝑥𝑖 − 𝑥| ) )4
Sigmoid:
(رابطه 𝑘(𝑥𝑖 ,𝑥) = tan(𝛾𝑥𝑖 . 𝑥 + 𝐶) )5
در این روابط 𝑖𝑥 و 𝑥 به ترتیب الگوهای آموزش و آزمونd ،
ابعادی از بردار ورودی است.
برای انجام فرایند پردازش در ابتدا مقدار هر کدام از
متغیرهای ) Cost(cو )𝜀(Numerical ،Regression loss epsilon

 Iteration limit ،toleranceو نوع تابع کرنل مشخص و تنظیم
شد (جدول .)3
شبکه عصبی مصنوعی جزء روشهای محاسباتی و
سامانههای پویا است که در علم یادگیری ماشین و سایر علوم
مرتبط کاربرد فراوانی دارد و متشکل از الیهی ورودی ،میانی
(مخفی) و خروجی است (.)Podvalny and Vasiljev, 2017

نوع متغیر

نوع /مقدار

تابع کرنل
ارزش
رگرسیون اپسیلون
تحمل عددی
حد مجاز

خطی
1/00
0/1
0/001
100

جدول  -4متغيرهای گزينه تعريفشده در روش شبکه عصبی

نوع متغیر

نوع /مقدار

تابع عملکرد

Logistic

تابع هدف
تکرار
ضریب مقررات
تعداد نورونها در الیهی پنهان
حداکثر تکرارها

SGD

20
1
1000
2000

تجزيهوتحليل آماری

بهمنظور ارزیابی و مقایسه عملکرد روشهای سطح پاسخ ،جنگل
تصادفی ،ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی از
شاخصهای آماری شامل ضریب تعیین ( ،)R2ضریب همبستگی
( ،)rجذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEو میانگین مربعات خطا
( )MSEاستفاده شد .شاخص ضریب تعیین که مقدار آن بین 0
و  1میباشد ،نشاندهنده مقدار تغییرات متغیر وابسته تحت تأثیر
متغیر مستقل است .شاخص ضریب همبستگی (بین  1و ، )-1
نشاندهنده همبستگی متغیر وابسته به متغیرهای مستقل است.
اگر مقدار این متغیر برابر با صفر باشد ،نشاندهنده عدم وجود
همبستگی است ولی در مقابل نزدیک بودن مقدار این شاخص به
عدد  1نشاندهنده وجود همبستگی مثبت و به عدد  -1بیانگر
وجود همبستگی منفی بین دو متغیر است .شاخص جذر میانگین
مربعات خطا ،تفاوت بین مقادیر پیشبینیشده با مقادیر واقعی را
نشان میدهد و هر چه به صفر نزدیکتر باشد ،نتایج قابلقبولتری
را خواهد داشت ( .)Parsafar and Marofi, 2011طریقه محاسبه
هر کدام از این شاخصها به شرح رابطه ( )6تا ( )8میباشد.
2

(رابطه )6

 n

   X i  X Y i Y  
i 1


2
R  n
n
2
2
  X i  X   Y i Y 
i 1

(رابطه )7
(رابطه )8

2



i 1

n

i

 Y

X

i



Y i

2

i 1

1
n

RMSE 
n

i

X
i 1

1
n

MSE 

شيرازی و همکاران :ارزيابی روشهای يادگيری نظارتی هوشمند و 1661 ...

در تمامی روابط باال  Xiو  Yiبه ترتیب نشاندهنده  iامین
داده واقعی و برآوردشده X ،و  Yبه ترتیب نشاندهنده میانگین
دادههای  Xiو  Yiو  nتعداد نمونهها است.

نتايج و بحث
شاخصهای آماری مدلهای ارزیابیشده شامل سطح پاسخ،
ماشین بردار پشتیبان ،جنگل تصادفی و شبکهی عصبی مصنوعی
ارائه شده است (جدول  .)5همانگونه که نتایج مندرج در جدول

( )5نشان میدهد ،روش سطح پاسخ دارای باالترین  R2میباشد،
لذا این روش میتواند بهعنوان مناسبترین روش برای بهینهسازی
متغیرهای مؤثر بر فرسایش خاک مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین بین روشهای محاسباتی در نرمافزار  ،Orangeروش
جنگل تصادفی دارای باالترین  R2است ،در نتیجه بین روشهای
ماشین بردار پشتیبان ،جنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی،
روش جنگل تصادفی بهعنوان بهترین روش محسوب میشود.

جدول  -5نتايج تحليل آماری مدلها برای ( R1پاسخ اول :مقدار فرسايش خاک قبل از اعمال مديريت) و ( R2پاسخ دوم :مقدار فرسايش خاک بعد از اعمال
مديريت)

شاخصهای آماری

روش بهینهسازی
RSM
SVM
Random Forest
Neural Network

MSE

R2

RMSE

R1

R2

R1

R2

R1

R2

28/7
14/437
0/991
11/286

4/16
2/684
0/095
2/032

5/37
3/666
0/995
3/359

2/03
1/638
0/307
1/425

0/999
0/493
0/963
0/575

0/998
0/258
0/974
0/438

مدلسازی با استفاده از روش سطح پاسخ

نمودارهای خروجی است و یکی از آنها نمودار همبستگی است،

بر اساس تجزیههای انجامشده و خروجیهای حاصله از تمامی

که نقاط رنگی موجود در این نمودار نشاندهنده مقادیر واقعی و

مدلهای ارزیابیشده و توابع انتقالی موجود در بانک اطالعاتی

پیشبینی است (شکل -4الف و ب) .همانگونه که شکل (-4الف)

نرمافزار  ،Design Expertدر نهایت طرح  Box-Behnkenو مدل

نشان میدهد ،دامنه تغییرات فرسایش خاک قبل از اعمال

 Quadraticبهعنوان مناسبترین طرح و مدل برای هر دو پاسخ

راهکارهای مدیریتی شامل قرق و اصالح پوششهای گیاهی ،بین

 R1و  R2انتخاب شد .همچنین نتایج آماری نشان میدهد که

 14/59تن در هکتار در سال تا  26/89تن در هکتار در سال بوده

مقدار شاخص میانگین مربعات خطا برای پاسخ اول و دوم به

است .اعمال سناریوهای مدیریتی در دامنهها سبب شده است تا

ترتیب  28/7و  4/16و شاخص جذر میانگین مربعات خطا برای

اثرات فرایندهای تخریبی خاک با گذشت زمان کاهش یابند و

پاسخ اول و دوم به ترتیب برابر با  5/37و  2/03است که در مقایسه

همین امر زمینه را برای بهبود و احیاء خاک فراهم نموده است.

با سایر روشهای ارزیابیشده ،دارای میانگین مربعات خطا و جذر

تأثیرات اعمال شیوههای مدیریتی در قالب راهکارهای مدیریتی

میانگین مربعات خطای باالتری است .مهمترین دلیل این اختالف

غیر سازهای در شکل (-4ب) نمایان است که مقدار فرسایش در

در روش سطح پاسخ با سایر روشهای ارزیابیشده این است ،که

دامنهی  0/09تا  6/01تن در هکتار در سال قرار گرفته است .این

در روش سطح پاسخ روند پردازش بدین صورت است که تکتک

کاهش معنیدار به خوبی تأثیرات اعمال شیوههای مدیریتی

متغیرها را به دو صورت تک عامل و اثر متقابل مورد تجزیهوتحلیل

مطلوب و متناسب را تائید مینماید

( ;Eggers et al., 2017

قرار میدهد و این مقدار از  MSEو  RMSEبرابر مجموع تمامی

 .)Andersen et al., 2019همانگونه که نتایج این پژوهش نیز

حالتها یا به عبارتی برابر مدل ( )Quadraticمیباشد و همین امر

نشان میدهد ،اتخاذ و بهکارگیری شیوههای مدیریتی مناسب و

سبب میشود تا مقدار باالیی داشته باشد .ضریب تعیین ()R2

متناسب با شرایط منطقه منجر به کاهش معنیدار رخدادهای

دیگر متغیر آماری است که برای پاسخ اول و دوم به ترتیب برابر

فرسایش خاک میشود .در واقع با توجه به توپوگرافی پیچیده

 0/999و  0/998است (جدول  .)2شاخص همبستگی دیگر

حاکم بر منطقه و عدم تناسب پوششهای گیاهی موجود در زیر

شاخصی است که با استفاده از آن میتوان تشخیص داد که بین

حوزههای مطالعاتی ،در نتیجه اصالح پوششهای گیاهی منجر به

مقادیر واقعی و پیشبینیشده چه مقدار تفاوت وجود دارد.

کاهش معنیدار هدررفت خاک شده است.

نرمافزار  Design Expertدارای یک بخش گرافیکی مختص به

 1662تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،7مهر ماه 1399

مدلسازی با استفاده از الگوريتم جنگل تصادفی
اختالل1

در روش
شایان ذکر است که برازش دادههای دارای
جنگل تصادفی در مقایسه با روشهای ماشین بردار پشتیبان و
شبکهی عصبی مصنوعی سادهتر و مناسبتر است ( Norouzi et
 .)al., 2019فرایند پیشبینی با استفاده از ترکیب نمودن متغیرها
صورت گرفت و توسط شاخصهای آماری  RMSE ،MSEو R2
ارزیابی شد و مدل بهینه بر اساس مقایسه شاخصهای آماری،
مشخص شد .همانگونه که شکل ( )5نشان میدهد ،بین مقادیر
فرسایش اندازهگیریشده و برآوردی در شرایط پاسخ اول که
نمایانگر عدم اعمال راهکارهای مدیریتی میباشد ،همبستگی

باالیی وجود دارد .همچنین قبل از اعمال شیوههای مدیریتی
میزان فرسایش خاک از مقادیر باالیی برخوردار است که ضرورت
اعمال شیوههای مدیریتی را تائید مینماید .شاخصهای آماری
روش جنگل تصادفی برای پاسخ اول برای متغیرهای ،MSE
 RMSEو  R2به ترتیب برابر  0/995 ،0/991و  0/963و همچنین
برای پاسخ دوم به ترتیب برابر  0/307 ،0/095و  0/974است
(جدول  .)2بعالوه نمودار همبستگی برای پاسخ اول و دوم به
خوبی نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل و وابسته
همبستگی باالیی وجود دارد و ضریب همبستگی برای هر دو پاسخ
برابر  0/99میباشد (شکل  5و .)6

شکل  -4همبستگی بين مقادير واقعی و پيشبينیشده فرسايش خاک با استفاده از روش سطح پاسخ (الف) قبل از اعمال شيوههای مديريتی ( )R1و (ب) پس از
اعمال شيوههای مديريتی ()R2

شکل  -5نمودار همبستگی روش جنگل تصادفی برای پاسخ اول ()R1

همانگونه که شکل ( )6نمایش میدهد ،متأثر از اعمال شیوه-
های مدیریتی ،مقدار فرسایش خاک به شکل معنیداری کاهش پیدا
کرده است .شیوههای مدیریتی در حوزههای آبخیز از اهمیت باالیی
1. Noise

برخوردار است و در صورت اعمال متناسب این شیوهها ،خاک در برابر
عوامل فرساینده محفاظت شده و از دست رفتن خاک کاهش مییابد.
آنچه که در این ارتباط از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است ،مناسب

شيرازی و همکاران :ارزيابی روشهای يادگيری نظارتی هوشمند و 1663 ...

بودن این شیوههای مدیریتی و انطباق آن با شرایط منطقه است.
ضمنا همبستگی باالیی بین مقادیر اندازهگیریشده و برآوردی وجود

دارد که با پژوهشهای پیشین انطباق دارد ( ;Rouzies et al., 2019

.)Shirmohammadi et al., 2020

شکل  -6نمودار همبستگی روش جنگل تصادفی برای پاسخ دوم ()R2

مدلسازی با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان

با انتخاب تابع خطی بهعنوان تابع کرنل و عاملهای  Cو  εبه
ترتیب برابر  1و  ،0/1مقدار شاخصهای آماری  RMSE ،MSEو
 R2برای پاسخ اول به ترتیب برابر  3/666 ،14/437و ،0/493
برای پاسخ دوم به ترتیب برابر  1/638 ،2/684و  0/258حاصل
شد .روش ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با روش جنگل
تصادفی دارای شاخصهای آماری ضعیفتری بوده و همین امر
سبب میشود تا به نسبت دیگر روشها از کارایی پایینتری برای
پیشبینی وضعیت فرسایش خاک برخوردار باشد .شکلهای ()7
و ( )8همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد که برای پاسخ اول

ضریب همبستگی برابر  0/73و برای پاسخ دوم برابر  0/54است و
این اختالف نشان میدهد که متناسب با نوع راهکار مدیریتی نیز
کارایی روشهای مورد استفاده متفاوت میباشد .همانگونه که
نتایج همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان میدهد،
ضریب همبستگی حاصله از روش ماشین بردار پشتیبان ،کمتر از
روش جنگل تصادفی میباشد و برای پاسخ اول با پاسخ دوم ضریب
همبستگی متفاوت است .شایان ذکر است که این راستا Yoon .
 )2011( et alنیز وجود اختالف در دقت بهینهسازی توسط
روشها و الگوریتمهای مختلف را گزارش نمودند.

شکل  -7نمودار همبستگی روش ماشين بردار پشتيبان برای پاسخ اول ()R1

شکل  -8نمودار همبستگی روش ماشين بردار پشتيبان برای پاسخ دوم ()R2
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مدلسازی با استفاده از الگوريتم شبکهی عصبی مصنوعی

نتایج آماری این بخش برای پاسخ اول شامل ،MSE = 11/286
 R2 = 0/576 ،RMSE = 3/359و برای پاسخ دوم شامل 2/032
=  R2 = 0/438 ،RMSE = 1/425 ،MSEمیباشد .با توجه به
نتایج آماری بهدستآمده ،روش شبکه عصبی مصنوعی نسبت به
روش ماشین بردار پشتیبان نتایج مطلوبتری را ارائه داده است؛
در حالی که نسبت به روش جنگل تصادفی نتایج آن نامطلوبتر
است ،بدین ترتیب روش جنگل تصادفی دارای بهترین نتایج

نسبت به روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی
است .همچنین با توجه شکل های ( )9و ( )10متغیرهای مستقل
و وابسته دارای همبستگی پایینی بوده و مقدار ضریب همبستگی
( )rآن برای هر دو پاسخ اول و دوم به ترتیب برابر با  0/76و 0/67
است .از نظر ضریب همبستگی ،روش شبکه عصبی مصنوعی در
مقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان دارای مقدار ضریب
همبستگی باالتری و نسبت به روش جنگل تصادفی مقدار ضریب
همبستگی پایینتری برای هر دو پاسخ ( R1و  )R2دارد.

شکل  -9نمودار همبستگی روش شبکه عصبی برای پاسخ اول ()R1

شکل  -10نمودار همبستگی روش شبکه عصبی برای پاسخ دوم ()R2

نتيجهگيری
با توجه به پیچیدگی فرسایش خاک و گستردگی عوامل تأثیرگذار
بر آن درنتیجه ضرورت دارد که از روشها و شیوههای مختلفی
برای ارزیابی عوامل مؤثر بر آن در مقیاس حوزه آبخیز استفاده
شود .در صورت بهرهگیری صحیح از روشهای برآوردی و نیز
تحلیل آنها میتوان راهکارهای مدیریتی مطلوب و متناسبی را
اتخاذ و عملیاتی نمود تا بتوان میزان هدررفت خاک را کاهش داد.
در این پژوهش با بهرهگیری از نرمافزارهای  Design expertو
 Orangeبهعنوان ابزارهای بهینهسازی-مدلسازی ،تأثیرات

ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک متأثر از شیوههای
حفاظتی غیر سازهای مشتمل بر اصالح پوشش گیاهی و اجرای
قرق بهعنوان راهکارهای مدیریتی بر روی رخدادهای فرسایش
خاک ،بهینهسازی شد .دستیابی به این حدود بهینه کمک میکند
تا بتوان استراتژیهای متناسب را با شرایط حاکم بر هر منطقه
انتخاب نمود و از میزان فرسایش رخداده و رسوب تولیدشده به
شکل معنیداری کاست .نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از
وجود اختالف بین آمارههای روشهای ارزیابیشده است.
همانگونه که نتایج نشان میدهد ،روش سطح پاسخ در بین

1665 ...  ارزيابی روشهای يادگيری نظارتی هوشمند و:شيرازی و همکاران

الگوریتم جنگل تصادفی به اندازه کافی سریع عمل میکند اما
امکان دارد شرایطی نیز وجود داشته باشد که در آن کارایی زمان
اجرا حائز اهمیت است و در چنین شرایطی استفاده از دیگر
 همچنین کارایی روش سطح پاسخ.رویکردها ترجیح داده میشود
بهعنوان یک روش توانمند جهت بهینهسازی عوامل فیزیکی و
هیدرولیکی تأثیرگذار بر روی فرسایش خاک را تائید نمودند
 در مجموع بهرهگیری از این روشهای.)Shirazi et al., 2020(
 امکان پایش هر چه بهتر و دقیقتر عوامل مؤثر بر،آماری
رخدادهای فرسایشی را فراهم میسازد و بستری را فراهم میکند
.تا تصمیمگیریهای مدیریتی با دقت بیشتری صورت پذیرد
 در،همانگونه که نتایج این پژوهش نیز به خوبی نشان میدهد
 در نتیجه،راستای پیشرفتهای صورت گرفته در علوم مختلف
استفاده از شیوههای نوین نیز امری اجتنابناپذیر است و
مجموعهی این روشها بهعنوان ابزاری مدیریتی محسوب میشوند
که تصمیمگیریها را غنیتر نموده و زیربنایی علمی برای آنها
.تعریف و فراهم مینمایند

تمامی روشهای ارزیابیشده از بهترین آمارهها برخوردار است و
 در.لذا بهعنوان مناسبترین روش بهینهسازی پیشنهاد میشود
 نیزOrange بین روشهای بهینهسازی ارزیابیشده توسط نرمافزار
 یکی از مزایای روش. الگوریتم جنگل تصادفی است،بهترین روش
جنگل تصادفی آن است که هم برای رگرسیون و هم برای
دستهبندی قابل استفاده است و راهکاری مناسب برای پی بردن
 یکی از بزرگترین.به اهمیت نسبی ویژگیهای ورودی مدل است
 بیشبرازش است اما اغلب،مشکالت در روش یادگیری ماشین
اوقات این مسئله به آن آسانی که برای دستهبندی جنگل تصادفی
 محدودیت اصلی جنگل. اتفاق نمیافتد،به وقوع میپیوندد
تصادفی آن است که تعداد زیاد درختها میتوانند الگوریتم را
 به طور.برای پیشبینیهای جهان واقعی کند و غیر مؤثر کنند
 آموزش دادن این الگوریتمها سریع انجام میشود اما فرایند،کلی
. اندکی کند به وقوع میپیوندد،پیشبینی پس از آموزش مدل
یک پیشبینی صحیحتر نیازمند درختان بیشتری است که منجر
، در اغلب کاربردهای جهان واقعی.به کندتر شدن مدل نیز میشود
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