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چکیده
نفوذ در هیدرولوژی سطحی و زیر سطحی نقش مهمی ایفا کرده و عامل کلیدی در معادالت بارش و رواناب است .استفاده از
روشهایی که محدودیتهای روشهای تئوری و تجربی متداول تعیین روابط نفوذ را نداشته باشد ،لزوم انجام آزمایشهای
پرهزینه و زمانبر تعیین مقادیر نفوذپذیری را به حداقل رسانده و تخمین مقادیر کاربردی آن را ممكن خواهد ساخت .در همین
راستا در این تحقیق ،میزان نفوذپذیری خاک در دشت ساحلی بهشهر-گلوگاه واقع در استان مازندران با استفاده از روش فازی،
الگوریتم خوشهبندی فازی و همچنین شبكه عصبی-فازی انطباقی (نرو-فازی) برآورد گردید بهطوریکه درصد رطوبت وزنی
پیشین خاک ،درصد مواد آلی خاک و درصد آهک خاک به عنوان پارامترهای ورودی و سرعت نفوذ نهایی خاک به عنوان پارامتر
خروجی مدلها در نظر گرفته شدند و نتایج بهدست آمده از این سه روش با مقادیر مشاهدهای نفوذ نهایی به روش تک استوانه
مورد مقایسه قرار گرفت .بر اساس نتایج بهدست آمده ،روش نرو-فازی با میانگین انحراف  1/1142سانتیمتر در دقیقه ،میانگین
اختالف  1/62سانتیمتر در دقیقه ،ریشه میانگین مربعات خطای  9/29سانتیمتر در دقیقه و ضریب همبستگی  1/12بهترین
عملكرد را در تخمین سرعت نفوذ نهایی خاک در بین مدلهای مورد مطالعه نشان داد ،در حالیکه الگوریتم خوشهبندی فازی با
میانگین انحراف  ،1/1125میانگین اختالف  ،2/92ریشه میانگین مربعات خطای  2/12و ضریب همبستگی  1/11و سیستم
استنتاج فازی با میانگین انحراف  ،1/196میانگین اختالف ،2/51ریشه میانگین مربعات خطای  2/45و ضریب همبستگی 1/12
به ترتیب در رتبههای بعد قرار گرفتند .همچنین بیشترین همبستگی میان مقادیر مشاهدهای و برآورد شده در مدل نرو-فازی
( )R2=1/15مشاهده گردید و پس از آن ،مدلهای الگوریتم خوشهبندی فازی ( )R2=1/22و سیستم استنتاج فازی ()R2=1/66
قرار گرفتند .در پایان این تحقیق پیشنهاد گردیده است تا با تهیه دادههای بیشتر از مشخصات فیزیكی و شیمیایی خاکها و
مقادیر نفوذپذیری محدوده مطالعات زمینه تخمین و مقایسه دقیقتر مدلهای مورد مطالعه فراهم گردد.
واژههای کلیدی :نفوذپذیری ،رطوبت وزنی خاک ،ماده آلی ،درصد آهک خاک ،بهشهر-گلوگاه
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جمله روابط تئوری مبتنی بر فیزیک میتوان به رابطه
فیلیپ و رابطه گرین امپت و از روابط تجربی نیز به روابط
کوستیاکف و هورتن اشاره نمود ( Mohammadi & Refahi,
 .)2005انجام تمامی طرحهای آب و خاک نیازمند داشتن
آگاهی از مشخصات نفوذپذیری خاک به خصوص نفوذ پایه
یا نهایی میباشد ( .)Machiwal et al., 2006بنابراین ارائه
یک روش مطمئن ،سریع ،نسبتاٌ ساده و کمهزینه جهت
برآورد پارامتر نفوذ نهایی میتواند قابل توجه واقع شود.
امروزه با بهکارگیری روشهای هوشمند از جمله مدلهای
آماری ،شبكههای عصبی مصنوعی و سیستمهای مختلف
فازی میتوان میزان نفوذپذیری آب در خاک را با دقت و
اطمینان بیشتری برآورد نمود .تاکنون تحقیقاتی در زمینه
تخمین نفوذپذیری خاک با استفاده شبكههای عصبی
مصنوعی و همچنین برخی سیستمهای فازی انجام گرفته
است اما به نظر میرسد استفاده از الگوریتم خوشهبندی
فازی و همچنین مدل شبكههای عصبی-فازی (نرو-فازی)
در تخمین میزان نفوذپذیری خاک تاکنون کمتر مورد توجه
و بررسی قرار گرفته است .بسیاری از خواص خاک که
خصوصیات هیدرولیكی آن را تحت تأثیر قرار میدهند
توسط محققین متعددی به منظور تخمین غیرمستقیم
فرآیند نفوذ مورد استفاده قرار گرفتهاند ( Canarache et

مقدمه
نفوذپذیری خاک بیانگر چگونگی رفتار خاک در برابر بارش
رسیده به سطح خاک است .نفوذ ،تعیین کننده سرنوشت
آب رسیده به سطح خاک بوده و اصلیترین پارامتر در تعیین
مقدار تلفات بارش میباشد ،به همین دلیل کمّی کردن
پدیده نفوذ آب به خاک در مدیریت حوزههای آبخیز از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .نفوذپذیری یكی از
ویژگیهایی فیزیكی خاک است که تحت تاثیر عوامل
مختلفی از قبیل بافت خاک ،پوشش گیاهی ،ساختمان
خاک ،فشردگی ،میزان الشبرگ گیاهی ریشه دوانی و
هوموس ،شیب سطح زمین ،رطوبت اولیه و دمای آب و
خاک می باشد ( .)Baybordi, 1983تهیه و اجرای طرحهای
توسعهای و برنامهریزیهای مربوط به حفاظت خاک و
مدیریت کمّی و کیفی منابع آبی نیازمند درک کامل و
کمیسازی دقیق فرآیند نفوذ به عنوان یكی از اجزاء مهم و
تأثیرگذار چرخه هیدرولوژیكی است ( Chahinian et al.,
2006; Ghorbani Dashtaki et al., 2009; Lassabatere et
 .)al., 2010همچنین فرآیند نفوذ وظیفه انتقال مقداری از

بارش به سیستم خاک برای دسترسی ریشه گیاه را نیز به
عهده دارد .از آنجاییکه سرعت نفوذ آب در خاک ،تعیین
کننده زمان تداوم آبیاری برای ذخیره نمودن مقدار
مشخصی آب در داخل خاک بوده از اهمیت زیادی
برخوردار میباشد .در حقیقت نفوذ آب در خاک یكی از
حساسترین پارامترهای هیدرولیكی موثر بر آبیاری
سطحی و یكی از مشكلترین پارامترهایی است که بایستی
برآورد شود ( .)Sohrabi & Paydar, 2005کاهش سرعت
نفوذ دلیل اصلی ایجاد رواناب و فرسایش خاک میباشد ،چرا
که میزان نفوذ نشان میدهد که چه مقدار از آب وارد منطقه
غیراشباع خاک شده و چه مقدار از آن به رواناب تبدیل و
موجب فرسایش میگردد ( .)Hillel, 1998تعیین حجم
رواناب حاصل از بارندگی به منظور پیش بینی و پیشگیری
از وقوع سیالب ،فرسایش خاک و انتقال آالیندهها از اهمیت
زیادی برخوردار است که بهطور مستقیم به پدیده نفوذ آب
در خاک وابسته است ( .)Lange et al., 1999نفوذ آب در
خاک ،شامل فرایند اولیه ورود آب از سطح خاک به داخل
ناحیه غیر اشباع خاک میباشد .این فرایند یكی از اجزای
اصلی هیدرولوژی سطحی و زیرسطحی است ( Turner,
 .)2006; Kumar, 2006روابط نفوذ شامل دو دسته کلی
روابط تجربی و روابط تئوری مبتنی بر فیزیک میباشند .از

al., 1968; Rawls et al., 1989; van De Genachte et al.,

.)1996; Mbagwu, 1997; Ghorbani Dashtaki, 2008

همچنین تحقیقات بسیاری در زمینه پیشبینی پارامترهای
نفوذ با استفاده از دادههای موجود خاک انجام شده است
(et al., 1968; Rawls et al., 1983; van De Canarache
 )Genachte et al., 1996; Ghorbani Dashtaki, 2008که
هیچکدام از آنها به نتیجه رضایتبخشی در زمینه
پیشبینی پارامتری نفوذ دست نیافتند و همگی پیشبینی
نقطهای را توصیه نمودند.
شبكه عصبی مصنوعی از جمله روشهای غیرمستقیم
تخمین خصوصیات هیدرولیكی خاک است که در سالهای
اخیر مورد استفاده قرار گرفته است ( ;Schaap et al., 2001
.)Baker & Ellison, 2008; Haghverdi et al., 2012
پرچمی و همكاران ( )Parchami et al., 2013شبكه عصبی
مصنوعی را به منظور تخمین نقطهای فرآیند نفوذ مورد
استفاده قرار دادند و اعالم نمودند که این روش در صورت
وجود اطالعات کمی ساختمان خاک روش دقیق و مناسبی
جهت تخمین نقطهای نفوذ میباشد .ابوکریما و همكاران
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و تاثیر هریک از متغیرهای فوق در توالیهای زمانی گذشته
بر روی میزان دبی جریان رودخانه در ماههای آینده را
بررسی نمودند و میزان دبی رودخانه در ماههای آینده
پیشبینی گردید که نتایج خوبی در این زمینه بهدست آمد.
محققان فوق مدل شبكه عصبی مصنوعی را برای پیشبینی
پارامترهای اقلیمی توصیه نموده و مناسب تشخیص دادند.
همچنین شو و اواردا ( )Shu & Ouarda, 2008به بررسی و
مقایسه توانایی روش نروفازی و چندین سیستم دیگر جهت
پیشبینی دبی جریان از جمله سیستم فازی پرداختند که
در پایان اعالم گردید که روش نروفازی توانایی بسیار بهتری
در پیشبینی دبی جریان در مقایسه با دیگر روشهای
پیشبینی دارد .در برخی پژوهشها به پهنهبندی حوزههای
آبخیز بر اساس خصوصیات مختلف خاک با استفاده از
خوشهبندی فازی پرداخته شده است ( Noorzadeh et al.,
 )2011; Rao & Srinivas, 2006در تحقیقی دیگر ورنیو و
همكاران ( )Vernieuwe et al., 2007به بررسی تخمین
جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدلهای فازی خوشهای
با در نظر گرفتن میزان رطوبت خاک به عنوان پارامتر
ورودی پرداختند و در پایان به عملكرد مناسب این روش در
پیشبینی جریان آب زیرزمینی اشاره نمودند.
با توجه به پژوهشهای انجام شده بهنظر میرسد که تاکنون
استفاده از روشهای فازی (فازی ،نرو-فازی و خوشهبندی
فازی) در تخمین فرآیند نفوذ با استفاده از دادههای فیزیكی
و شیمیایی خاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است و
پژوهشی به طور مستقیم به این موضوع نپرداخته است .لذا
در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه عملكرد سه روش
فازی فوقالذکر در تخمین سرعت نفوذ نهایی خاک با
استفاده از دادههای موجود شامل درصد رطوبت وزنی
پیشین خاک ،درصد مواد آلی خاک و درصد آهک خاک در
دشت ساحلی بهشهر-گلوگاه به دلیل نزدیک بودن منطقه
به ساحل دریا و همچنین باال بودن سطح آب دریا و در
نتیجه اهمیت باالی بررسی تاثیرپذیری نفوذ سطحی خاک
از جبهه آب شور در این منطقه پرداخته شده است.

( )Aboukarima et al., 2007سیستم فازی تاکاگی
را برای پیشبینی نفوذپذیری خاک با استفاده از دادههای
مشاهدهای بهدست آمده از روش استوانه مضاعف 2مورد
آزمایش قرار دادند که نتایج نشان از شبیهسازی تقریباً دقیق
این مدل بود .ابراهیمی و نایب لوئی ( & Ebrahimi
 )Nayeblouei, 2009نفوذپذیری نهایی خاک را با استفاده
از مدل شبكههای عصبی مصنوعی ،برآورد نمودند .ورودیها
در این مدل شامل پارامترهای فیزیكی خاک از جمله وزن
مخصوص حقیقی و ظاهری ،درصد مواد آلی ،تخلخل و
همچنین پارامترهای شیمیایی آن شامل میزان سدیم و
اسیدیته و پارامتر خروجی درمدل مذکور شامل مقادیر
نفوذپذیری نهایی خاک لحاظ شد .نتایج این تحقیق نشان
داد که بر اساس پارامترهای زودیافت خاک مدلهای شبكه
عصبی مصنوعی با دقت بسیار خوبی قادر به تخمین و
پیشبینی مقادیر نفوذپذیری نهایی خاکها میباشند.
کاشی و همكاران ( )Kashi et al., 2011با استفاده از مدل
شبكههای عصبی مصنوعی ،نفوذپذیری خاک را پیشبینی
نموده و نتایج آن را با یک مدل آماری مورد مقایسه قرار
داد .نتایج نشاندهنده کارایی بهتر مدل شبكههای عصبی
مصنوعی نسبت به مدل آماری بود .قربانی دشتكی و
همكاران ( )Ghorbani Dashtaki et al., 2009با استفاده از
پارامترهای زودیافت خاک به پیشبینی نفوذپذیری خاک با
روش شبكه عصبی مصنوعی پرداخته و نتایج بهدست آمده
را با چند مدل دیگر برآورد نفوذ مقایسه نمودند که عملكرد
شبكه عصبی مصنوعی در مقایسه با دیگر روشها مناسب
تر تشخیص داده شد .در زمینه استفاده از روشهای فازی
بهمنظور تخمین دیگر خصوصیات هیدرولیكی خاک نیز
میتوان به پژوهشهایی از جمله هونگ و همكاران ( Hong
 )et al., 2002در مورد رفتار دینامیک آبهای زیرزمینی در
نیوزیلند ،رائو و سرینیواس ( )Rao & Srinivas, 2005در
زمینه منطقهای نمودن فراوانی وقوع سیل در حوزههای
آبخیز ایالت ایندیانا ایاالت متحده و  ...اشاره نمود که در
اکثر این تحقیقات نتایج بهدست آمده رضایتبخش بوده
است .پوستیزاده و همكاران ()Poostizadeh et al., 2008
نیز با استفاده از سیستم استنتاج فازی و بر اساس دبی،
درجه حرارت و بارش ماهانه ،سری پیوسته ای از دبی
جریان رودخانه و هر یک از متغیرهای مذکور تشكیل داده

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

دشت ساحلی بهشهر گلوگاه در طول جغرافیایی"21/14
' 53° 31' 56/22" -53° 45و عرض جغرافیایی "22/64

1- Takagi-Sugeno
2-Double Ring
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' 36° 43' 36/24" -36° 42واقع شده است (شكل .)9
وسعت این منطقه  1111هكتار میباشد .حداقل ارتفاع
منطقه  -31متر و حداکثر آن  21متر میباشد .عرصه
تحقیق به علت نزدیكی به دریای خزر از یک طرف و دیواره

کوهستانی البرز و فاصله اندک کوه و دریا از طرف دیگر،
دمای معتدلی دارد که دامنه گرمای آن محدود است.
تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل و مرطوب
از ویژگیهای عمده این منطقه میباشد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و شکل شماتیک از طرح نمونهبرداری
Figure 1- Location of the study area and a schematic view of the sampling plan

و تهیه شبكه برداشت ،دقت کافی به عمل آید .با وجود این
تفاسیر به تهیه شبكهای به ابعاد  9111متر × 9111متر
پرداخته و سپس طی عملیات صحرایی با استفاده از دستگاه
 GPSموقعیت هر یک از گرههای شبكه در منطقه مورد
مطالعه پیدا شده و در محل هر یک از گرهها اقدام به
آزمایش نفوذسنجی گردید .با توجه به ابعاد شبكه و مساحت
منطقه در نهایت در تعداد  23نقطه آزمایش نفوذسنجی
انجام گرفت (شكل .)2

اغلب کاربری اراضی این منطقه را زمینهای کشاورزی در
بر میگیرند که در طول سال تحت کشت گندم ،لوبیا ،باقال
و کلزا قرار میگیرند .در اراضی ساحلی گیاهانی شورپسند
از خانواده سالیكورنیا و گیاهانی دیگر از جمله قمیش و جگن
به وفور در این مناطق یافت میشود.
آزمایشهای نفوذسنجی

به منظور انجام پژوهش ،ابتدا با استفاده از نرم افزار
 Earthبررسی اجمالی در منطقه مورد مطالعه صورت
پذیرفت تا در شناسایی هر چه بهتر نقاط قابل اندازهگیری
Google
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شکل -2شکل شماتیک از طرح نمونه برداری
Figure 2- Schematic view of the sampling plan

اندازهگیری نرخ نفوذ آب در خاک با استفاده از استوانه
تکحلقه (شكل  )3به قطر  31سانتیمتر صورت پذیرفت
( .)Dashtaki et al, 2010; Reynolds et al., 2002در این
روش ،فرض بر آن است که نفوذ آب به خاک از درون
استوانه بهصورت سه بعدی است و بر این اساس ،جریان آب
درون استوانه بر مبنای معادله ریچاردز حل شده و با حل
آن بر اساس شرایط مرزی و اولیه اعمال شده ،جریان یک
بعدی شبیهسازی شده و سپس هدایت آبی اشباع عمودی
خاک تعیین میگردد ( .)Reynolds et al., 2002اگرچه
استفاده از روش استوانه مضاعف در آزمایشهای نفوذسنجی
توصیه شده است ( ،)Parchami et al., 2013اما در یک
منطقه وسیع با زمان ،امكانات و نیروی انسانی معین ،روش
تکاستوانه امتیازات قابلتوجهی نسبت به روش استوانه
مضاعف دارد و به آن ترجیح داده میشود ( Nimmo et al.,
 ،)2009چرا که تجارب اخیر نشان داده است که تغییرات
منطقهای نفوذپذیری ،عموماً به اندازهای زیاد است که
خطای ناشی از عدم وجود استوانه بیرونی در مقابل آن اندک
است .از اینرو در برخی از مراجع ،استفاده تنها از یک
استوانه کافی تشخیص داده شده است ( ;Bouwer, 1986
 .)Reynolds et al., 2002آزمایش نفوذسنجی در  23نقطه
در محدودهای به وسعت  1111هكتار بر اساس استاندارد
 )2115( USDA-NRCSانجام پذیرفت.

شکل  -3روش تک استوانه برای اندازهگیری نفوذپذیری آب
در خاک
Figure 3- Single Ring approach for soil infiltration
measurement

مدلسازی عددی

در کلیه روشهای مورد مطالعه ،درصد رطوبت وزنی پیشین
خاک ،درصد مواد آلی خاک و درصد آهک خاک به عنوان
پارامترهای ورودی و سرعت نفوذ نهایی خاک به عنوان
پارامتر خروجی مدل در نظر گرفته شدند چرا که این سه
فاکتور ،تاثیر بسیار قابل توجهی در ساختمان خاک و میزان
نفوذپذیری آن دارند ( ;Ebrahimi & Nayeblouei, 2009
.)Kashi et al., 2011
الگوریتم خوشهبندی فازی

هدف این روش ،افراز یک مجموعه معلوم از دادهها به تعداد
معینی خوشه میباشد ،بهطوریکه این افراز دو ویژگی مهم
داشته باشد :اوالً خوشههای آن همگن باشند ،یعنی داده-
هایی که به یک خوشه مشخص تعلق دارند باید تا حد ممكن
15
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مشابه باشند .ثانیاً خوشههای مختلف نسبت به یكدیگر
نامتجانس باشند .در الگوریتم خوشهبندی  ،cمیانگین فازی
تابع هدف بهصورت رابطه ( )9میباشد ()Bezdek, 1981
رابطه:
()9

n

𝑐

′

n

برای بررسی توانایی سه روش خوشهبندی فازی ،نروفازی و
فازی در تخمین میزان نفوذپذیری خاک ،خروجیهای
متناظر با هر یک از مجموعه دادههای آموزش ( 11درصد)
و آزمون ( 21درصد) تعیین شدند .نتایج حاصل از کاربرد
روشهای مختلف با استفاده از شاخصهای آماری با یكدیگر
مورد مقایسه قرار گرفتند.

𝑐

′

m 2
m ‖x
2
J = ∑ ∑ Uik
dik = ∑ ∑ Uik
‖ k − υi
i=1 k=1

i=1 k=1

معیارهای ارزیابی
جهت ارزیابی کارایی مدلهای تخمین میزان نفوذپذیری
خاک ،از شاخصهای آماری مختلف شامل ریشه میانگین
مربعات خطا یا ( RMSEرابطه  ،)2میانگین اختالف یا
( BIASرابطه  ،)3میانگین انحراف یا ( MDرابطه  )4و
ضریب همبستگی یا ( rرابطه  )5استفاده گردید ( Dashtaki
.)et al., 2010; Amini et al., 2005

در رابطه ( m′ )9یک عدد حقیقی بزرگتر از  9است که در
اکثر موارد برای آن عدد  2انتخاب میشود ( & Hathaway
 xk . )Bezdek, 2001نمونه kام و  viنماینده یا مرکز خوشه
iام و  nتعداد نمونهها میباشد Uik .میزان تعلق نمونه iام
در خوشه  kرا نشان میدهد .عالمت‖∗‖ میزان تشابه
(فاصله) نمونه با مرکز خوشه میباشد که میتوان از هر
تابعی که بیانگر تشابه نمونه و مرکز خوشه باشد استفاده
کرد (.)Bezdek, 1981

1

o
s )2
RMSE = √ ∑ni=0(𝐼Si
− ISi

()2

n

سیستم استنتاج فازی -عصبی انطباقی ()ANFIS

𝑛

𝑜
s
1
𝑖𝑆𝐼
− ISi
∑ = 𝑆𝐴𝐼𝐵
o
𝑛
ISi

()3

پروفسور جانگ در سال  9113مدل استنتاج فازی-عصبی
 ANFISرا ارائه کرد که همانند مدل فازی از دانش تجربی
بهره گرفته و نیز همانند مدل شبكه عصبی مصنوعی
میتواند آموزش ببیند ( .)Jange, 1993در این تحقیق نیز
دادههای نفوذپذیری پس از نرمالسازی و انتخاب تابع
عضویت  gussiوارد  ANFISدر نرم افزار مطلب شده و با
انتخاب تابع عضویت خطی ،خروجیها دریافت شدند.

𝑖

𝑛

1
𝑜
𝑖𝑆𝐼 ∑ = 𝐷𝑀
𝑠𝑖𝑆𝐼 −
𝑛

()4

𝑖

o
s
̅o )(ISi
) ̅s
∑ni=0(ISi
− ISi
− ISi

()5

=r

o
s
̅o )2 − ∑ni=0(ISi
̅ s )2
√∑ni=0(ISi
− ISi
− ISi

s
o
:ISi
 :ISiنفوذپذیری نهایی مشاهده شده،
دراین روابط
s
نفوذپذیری نهایی برآورد شده̅ ،
 :ISiمیانگین مقادیر برآورد
شده̅o ،
 :ISiمیانگین مقادیر مشاهداتی و  :nتعداد داده است.

سیستم استنتاج فازی ()FIS

سیستم استنتاج فازی ،سیستمی بر اساس ترکیب قوانین
اگر -آنگاه میباشد .در این سیستم چند قانون فازی بیانگر
حاالت مختلف سیستم میباشند .به ازای هر ورودی خاص
به سیستم ،مقادیر مناسب خروجی آن با استفاده از میزان
ارضای هر قانون توسط آن ورودیها و ترکیب خروجیهای
مختلف محاسبه میگردد .جواب نهایی بر اساس سهم فعال
شدن هر قانون و ترکیب جوابهای آنها با هم به دست
میآید .ترکیب نتایج قوانین مختلف با استفاده از روشهای
مختلفی انجام میگیرد .روش استفاده شده در این تحقیق
موسوم به روش ممدانی میباشد (.)Mamdani, 1976

نتایج و بحث
در جدول  9مقادیر آماری نفوذ نهایی اندازه گیری شده
(مشاهدهای) خاک ارائه شده است و جدول  2نشاندهنده
معیارهای محاسبه شده ارزیابی خطا برای سه مدل مورد
مطالعه یعنی الگوریتم خوشهبندی فازی ،سیستم استنتاج
فازی -عصبی تطبیقی ( )ANFISیا نرو-فازی و سیستم
استنتاج فازی ( )FISدر برآورد سرعت نفوذ نهایی خاک
میباشد.
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جدول  -1مقادیر آماری نفوذ نهایی اندازهگیری شده (مشاهدهای) خاک (سانتیمتر در دقیقه)
)Table 1- Statistical values of measured (observed) soil infiltration (cm min-1
بیشینه ()Maximum

کمینه ()Minimum

میانگین ()Mean

انحراف معیار ()Standard Deviation

0.999

0.005

0.070

0.144

جدول  -2مقادیر شاخصهای آماری و رتبه ارزیابی خطا در روشهای مختلف برآورد نفوذ نهایی خاک در مجموعه دادههای آزمون
Table 2- Values of statistical indices and error evaluation rank in various estimation methods of soil infiltration
in the test data set
روشهای برآورد نفوذ نهایی خاک ()Estimation methods of soil infiltration
شاخصهای آماری ()Statistical indices

نرو-فازی
()ANFIS

الگوریتم خوشهبندی فازی
()FCA

سیستم استنتاج فازی
()FIS

)cm.min -1( MD

0.0042

0.0075

0.0161

)cm.min -1( BIAS

0.6754

2.1165

2.5042

)cm.min -1( RMSE

1.2096

2.0244

2.4533

r

0.9223

0.8776

0.8167

1

2

3

میانگین رتبهها ()Mean rank

الگوریتم خوشهبندی فازی ( )R2=1/2213و سیستم
استنتاج فازی ( )R2=1/6629قرار دارند.
بررسی اشكال 6 ،5و  2شان میدهد که بهترین انطباق مقادیر
برآورد شده با مقادیر مشاهدهای سرعت نفوذ نهایی خاک
متعلق به روش نرو-فازی است و در مورد دو مدل دیگر،
الگوریتم خوشهبندی فازی با اختالف کمی نسبت به سیستم
استنتاج فازی ،انطباق بهتری را داراست .نكته قابل توجه اینكه
در هر سه روش مورد بررسی از نقطه شماره  69تا  23انطباق
قابل قبولی بین دادههای مشاهدهای و شبیهسازی شده
مشاهده نمیگردد که دلیل این موضوع میتواند متراکم بودن
خاک در نقاط مذکور و دشوار بودن نصب استوانه تکحلقه و
در نتیجه کاهش دقت آزمایش در نفوذسنجی خاک تلقی
گردد.

همانطور که جدول ( )2نشان میدهد ،روش نرو-فازی
بهترین عملكرد را در تخمین سرعت نفوذ نهایی خاک در
بین مدلهای مورد مطالعه نشان داد ،در حالیکه الگوریتم
خوشهبندی فازی و سیستم استنتاج فازی به ترتیب در
رتبههای بعد قرار دارند .محاسبه میانگین رتبهها در
شاخصهای آماری مورد نظر نیز نشان داد ،روش نرو-فازی
با میانگین رتبه  ،9الگوریتم خوشهبندی فازی با میانگین
رتبه  2و سیستم استنتاج فازی با میانگین رتبه  3به ترتیب
با دقت و اطمینان بیشتری سرعت نفوذ نهایی خاک را
برآورد مینمایند .در شكل  4مقادیر مشاهدهای سرعت نفوذ
نهایی خاک در مقابل مقادیر بر آورد شده توسط مدلهای
مورد مطالعه رسم شده است .بر اساس این نمودار ،بیشترین
همبستگی میان مقادیر مشاهدهای و برآورد شده در مدل
نرو-فازی ( )R2=1/1526وجود دارد و پس از آن ،مدلهای
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مقادیر برآورد شده ()cm.min -1
Estimated values

0.5

مقادیر برآورد شده ()cm.min -1
Estimated values

1.0

0.0

0.5

1.0

0.0

مقادیر مشاهده ای ()cm.min -1
Observed values
( ب)

مقادیر مشاهده ای ()cm.min -1
Observed values
(الف)

مقادیر برآورد شده ()cm.min -1
Estimated values

1.0

0.0

0.5

مقادیر مشاهده ای ()cm.min -1
Observed values
(ج)

شکل  -4ترسیم مقادیر مشاهداتی در مقابل مقادیر برآورد شده نفوذ نهایی خاک توسط الف) مدل نرو-فازی ( )ANFISب) الگوریتم خوشهبندی
فازی ( )FCAج) سیستم استنتاج فازی ()FIS
Figure 4- Graph of observed values versus estimated values of soil infiltration by: a) ANFIS b) (FCA) c) FIS
نروفازی ANFIS

شکل  -5انطباق مقادیر مشاهدهای نفوذ نهایی خاک و مقادیر برآوردی آن توسط روش نرو فازی
Figure 5- Adaptation of observed values of soil infiltration rate and estimated values by ANFIS
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شکل  -6انطباق مقادیر مشاهدهای نفوذ نهایی خاک و مقادیر برآوردی آن توسط روش الگوریتم خوشهبندی فازی
Figure 6- Adaptation of observed values of soil infiltration rate and estimated values by FCA

شکل  -7انطباق مقادیر مشاهدهای نفوذ نهایی خاک و مقادیر برآوردی آن توسط سیستم استنتاج فازی
Figure 7- Adaptation of observed values of soil infiltration rate and estimated values by FIS

( )Aboukarima, 2007در تضاد است .این عدم همخوانی
احتماال به دلیل عدم دقت در توابع عضویت در نظر گرفته
شده برای متغیرهای ورودی و خروجی میباشد در این
صورت ،این مدل نیاز به بهینهسازی دارد .البته بایستی در
نظر داشت که مدلهای فازی و نرو-فازی مدل جعبه سیاه
هستند اما مدل فازی در مقابل مدل نرو-فازی که قدرت
یادگیری دارد ،از توانایی کمتری در برآورد سرعت نفوذ
نهایی خاک که تابعی از خصوصیات فیزیكی و شیمیایی
خاک است ( Canarache et al., 1968; Rawls et al.,

بر اساس نتایج بهدست آمده ،مدل نرو-فازی که هم از
محاسن مدل شبكههای عصبی مصنوعی و هم مدل فازی
سود میبرد ،بهترین نتایج را در تخمین سرعت نفوذ نهایی
آب در خاک ارائه نمود .از آنجا که انواع مدلهای مبتنی
بر شبكههای عصبی مصنوعی توانایی انعكاس و در نظر
گرفتن رفتار تصادفی متغیرهای هیدرولوژیكی را ندارند،
بیشتر در پیشبینیهای نقطهای بهکار میروند
( )Poostizadeh et al., 2008و در پژوهش حاضر نیز برآورد
سرعت نفوذ نهایی خاک یک تخمین نقطهای محسوب
میشود ،لذا دلیل عملكرد بهتر مدل نرو-فازی همین
موضوع میباشد چرا که یكی از عوامل مؤثر در افزایش
کارایی مدلها انتخاب مدل بر اساس نوع دادههای موجود
میباشد ( .)Singh et al., 2002همچنین مدل فازی
نتوانست بهخوبی بیانگر سرعت نفوذ نهایی خاک باشد که
این نتیجه با نتایج بهدست آمده توسط ابوکریما و همكاران

;1989; van De Genachte et al., 1996; Mbagwu, 1997
 ،)Ghorbani Dashtaki, 2008برخوردار میباشد .مزیت

الگوریتم خوشهبندی فازی ،خوشهبندی مقادیر مشابه
پارامترهای ورودی است که این موضوع به تشخیص تغییر
مكانیسم فرآیندهای مورد مطالعه کمک شایانی مینماید،
البته این موضوع ،اثر خود را در فرآیندهایی که عامل زمان
55
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با توجه به ضرورت و اهمیت باالی پارامتر نفوذپذیری
خاکها در طرحهای آب و خاک و همچنین با عنایت به
هزینههای باالی آزمایشهای یاد شده ،با انجام تحقیقات
مشابه میتوان ضمن تعیین مدلهای مناسب تخمین
نفوذپذیری خاک در مناطق مختلف با استفاده از خصوصیات
فیزیكی و شیمیایی خاک ،گامی در زمینه صرفهجویی در
زمان و هزینه در انجام طرحهای آب و خاک برداشت.

در آنها دخیل است ،بیشتر نمایان میسازد و به همین
دلیل این مدل نتوانست توانایی باالیی از خود در برآورد
سرعت نفوذ نهایی خاک نشان دهد چون همانطور که اشاره
شد ،سرعت نفوذ نهایی خاک بیشتر تحت تاثیر خصوصیات
فیزیكی و شیمیایی خاک است تا زمان .اما بهنظر میرسد
همین خوشهبندی مقادیر مشابه پارامترهای ورودی در
الگوریتم خوشهبندی فازی موجب عملكرد بهتر این
الگوریتم در مقایسه با سیستم استنتاج فازی در تخمین
سریع نفوذ نهایی خاک شده است .از آنجا که افزایش عوامل
پیشبینیکننده و ورودیهای مدلها سبب کاهش وابستگی
خروجی مدلها به یک یا چند عامل خاص و عدم نادیده
گرفتن عواملی که اثر قابلتوجهی بر میزان نفوذپذیری خاک
دارند ،میگردد .لذا الزم است دادههای بیشتری از
مشخصات فیزیكی و شیمیایی خاکها و مقادیر نفوذپذیری
محدوده مطالعات تهیه گردد تا زمینه برآورد و مقایسه
دقیقتر مدلهای مورد مطالعه فراهم آید .همچنین انجام
تحقیقات مشابه در سایر مناطق امكان مقایسه نتایج و بحث
از دیدگاههای مختلف علمی را فراهم خواهد نمود .بنابراین

نتیجهگیری کلی
با توجه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،استفاده از
مدل نروفازی که یک مدل با قدرت یادگیری است ،برای
تخمین سرعت نفوذ نهایی خاک با استفاده از خصوصیات
فیزیكی و شیمیایی آن توصیه میشود .همانطور که
خوشهبندی دادههای ورودی موجب برتری الگوریتم
خوشهبندی فازی نسبت به سیستم استنتاج فازی شد،
بهنظر میرسد خوشهبندی پارامترهای ورودی در مدل
نروفازی نیز میتواند در افزایش دقت تخمین موثر باشد که
البته این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است.
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Abstract
Infiltration plays an important role in surface and subsurface hydrology and it is a key factor in the
rainfall and runoff equations. The use of new approaches that have no limitations of common theoretical
and empirical methods to determine infiltration relationships, will minimize the necessity of time
consuming and costly experiments to determine permeability values and will make it possible to estimate
the functional values. In this regard, in the present study the amount of soil permeability was estimated
in Behshahr plain of Galougah located in Mazandaran province, using Fuzzy Inference System (FIS),
Fuzzy Clustering Algorithm (FCA) and Nero-Fuzzy (ANFIS); so that, initial soil moisture content, soil
organic matter content and soil lime content were considered as input parameters, and final soil
infiltration rate was considered as output parameters of the models. Finally, the results obtained by the
three mentioned modes were compared to the observed values by single-ring approach. According to
the achieved results, Nero-Fuzzy approach with a mean deviation of 0.0042 cm/min, BIAS value of
0.6754 cm/min, Root-Mean-Square Error of 1.2096 cm/min and correlation coefficient of 0.9233
showed the most appropriate performance to estimate soil infiltration rate among the studied models;
while, Fuzzy Clustering Algorithm with a mean deviation of 0.0075 cm/min, BIAS value of 2.1165
cm/min, Root-Mean-Square Error of 2.0244 cm/min and correlation coefficient of 0.8776, and Fuzzy
Inference System with a mean deviation of 0.0161 cm/min, BIAS value of 2.5042 cm/min, Root-MeanSquare Error of 2.4533 cm/min and correlation coefficient of 0.8167 were placed in the next ranks
respectively. Also, the highest correlation between observed and estimated values was seen in NeroFuzzy model (R2=0.85), and the two other studied models including Fuzzy Clustering Algorithm
(R2=0.77) and Fuzzy Inference System (R2=0.66) are at the next ranks respectively. At the end of this
research providing more data of soil physical and chemical characteristics as well as permeability
amounts has been recommended in order to more accurate estimation of the studied models.
Keywords: Behshahr-Galougah, Permeability, Soil lime percentage, Soil moisture content, Soil organic
matter
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