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مقدمه
فرسایش خاک یك مشکل جهانی است که به طور جدی منابع 
طبیعی را تهدید می کند ]19[. یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی، 
کشاورزی و تولید غذا در جهان است که در سال های اخیر با افزایش 
جمعیت و دگرگونی فعالیت های انسانی شدت یافت، به گونه ای که 
هر ساله 75 میلیارد تن خاک از اراضی فرسایش می یابد  ]3، 12 و 
5[؛ فرسایش پاشمانی اولین مرحله در فرآیند فرسایش شناخته شده 
]20، 13، 14 و 25[؛ که نتیجه ی بمباران سطح خاک بوسیله ی قطرات 
باران است. یکی از متغیرهای مهم و قابل بررسی در رخداد فرسایش 
ویژگی های خاک است. برداشت ذرات خاک توسط فرآیند پاشمان، 
متأثر از چسبندگی، ویژگی های خاک مثل ماده آلی و بافت می باشد 
]25[. یکی از روش های مبارزه با فرسایش خاک استفاده از تثبیت 
کننده های خاک مانند پلیمر های شیمیایي است. پلیمرها به عنوان بهبود 
دهنده ی خاک، با بهبود ساختار خاک باعث افزایش رشد گیاه، کاهش 
فرسایش آبی و بادی و افزایش نگه داشت آب می شوند. پلیمرهای 
جاذب رطوبت انواع مختلف داشته و از نظر شیمیایي در سه دسته ی 
پلي واینیل الکل ها  و  پلی اکریل آمیدها  اکریالت،  نشاسته  کوپلیمرهای 
دسته بندی  می شوند ]4[.پلی اکریل آمیدها، پلی مرهایی با وزن مولکولی 
باالیی هستند که در کاهش فرسایش خاک استفاده می شوند ]22[. 
اشکال  و  مولکولی  وزن های  از  وسیعی  محدوده  پلی اکریل آمیدها 
 متنوعی هستند که می توانند به آنیون، کاتیون و غیرآنیونی تبدیل شوند. 
آنیونی حالل در آب که شامل 150000 مونومر  پلی اکریل آمیدهای 
برای هر مولکول، در کنترل فرسایش خاک و رواناب استفاده می شود 
اصالح  بهترین  پلی اکریل آمید  پلی مرها،  دیگر  با  مقایسه  در   .]18[
کننده خاک است زیرا مقدار پلی آکریل آمید مورد نیاز برای رسیدن 
به نتایج مشابه و حتی بهتر در حفاظت خاک 10 تا 100 برابر کمتر 
است ]17[. با توجه به خسارات فرسایش استفاده از روش هایی که 
اهمیت  از  دهد  افزایش  فرسایش  برابر  در  را  مقاومت خاک  بتواند 
زیادی برخوردار است. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از باران 
ساز مصنوعی تأثیر مقادیر مختلف پلی اکریل آمید )0/2، 0/4 و 0/6 
پاشماني خاک در شدت هاي  فرسایش  میزان  بر  مربع(  متر  بر  گرم 
60، 90 و 120 میلي متر بر ساعت در سه بازه زماني )10، 20 و 30 
دقیقه( مورد بررسی قرار گرفت ]4[. در قسمتی دیگر از این تحقیق 
قابلیت سه مدل جعبه سیاه در مدل سازی میزان خاک حمل شده 
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در شدت های مختلف بارش و مقادیر مختلف پلی اکریل آمید مطالعه 
گردید.

موادوروشها
نورو- فازي1

منطق  گردید.  معرفي  زاده  توسط   1965 بار  اولین  فازي  منطق   
فازي راه حل مناسبي براي حل سیستم هایي که به صورت غیر خطي 
بوده و کمتر شناخته شده، مي باشد. با توجه به مشکالتي که در هر 
یك از دو روش منطق فازي )عدم آموزش، عدم وجود یك الگوریتم 
مشخص براي تعیین پارامترها، بعنوان مثال شکل توابع عضویت و 
مشکل بودن بهینه سازي پارامترهای توابع عضویت ( و شبکه عصبي 
وجود  عدم  و  بودن  سیاه  جعبه  شبکه،  بهینه  طراحي  بودن  )مشکل 
روش مستقیم و ساده اي براي وارد کردن دانش قبلي و بیرون آوردن 
قوانین( وجود داشته محققین به فکر ترکیب روش هاي شبکه عصبي 
و سیستم فازي به منظور استفاده از مزایاي هر دو روش و اجتناب 
از معایب آنها افتادند ]1 و 15[. بر این اساس یکی از متداول ترین 
معرفي   ]12[ ژانگ  ANFISتوسط  سیستم  نورو-فازي  سیسم هاي 
گردید. این مدل یك سیستم فازي سوگنو را در یك ساختار عصبي 
اجرا مي کند و براي فرآیند آموزش از ترکیبي از روش هاي آموزش 
این  در  کند.   مي  استفاده  مربعات خطا  انتشار خطا و حداقل  پس 
روش هر epoch از دو قسمت پیشرو و پسرو تشکیل شده است 
در مسیر پیش رو سیگنال هاي عملگر پیشرو تا الیه4 پیش رفته و در 
حالي که پارامترهاي قسمت شرط ثابت مي باشند، پارامترهاي بخش 
مربعات  از روش حداقل  استفاده  با   )2 Sپارامترهاي تالي)مجموعه 
تعیین مي شوند. در مسیر برگشت خطاي محاسبه شده در الیه آخر 
به سمت الیه اول انتشار یافته و پارامترهاي قسمت شرط )مجموعه 
پارامترهاي1S( با استفاده از روش شیب گرادیاني اصالح مي شوند. 

در این قسمت نیز پارامترهاي بخش تالي ثابت مي باشند ]10[.
)SVM2(روشماشینبردارپشتیبان

یکی از روش های کارامد جهت مدل سازی داده پیوسته و گسسته 
مبتنی بر آموزش آماری روش ماشین بردار پشتیبان است. در روش 
SVM داده هایی که در بعد پایین غیر خطی هستند با استفاده از تابع 
کرنل به بعد باالتر انتقال و در این بعد قابل مدل سازی به صورت 

خطی می باشند. 
شده  تشریح  بندی  کالسه  برای   SVM روش  مختلف  منابع  در 
رگرسیونی  پشتیبان  بردار  مدل  فقظ  تحقیق  این  در  بنابراین  است 
توضیح داده می شود. فرض می شود که تعداد N سری داده آموزشی 
  موجود باشد. معادله رگرسیون خطی که در فضای 
رابطه  به صورت  داده می شود  برازش  داده ها  به  باال  بعد  با  ویژگی 

)1( است. 
                            )1( 

1- Neuro-fuzzy
2- Support Vector Regression

در اینجا  و b ضرایب رابطه در فضای ویژگی در بعد باال و  
 تابعی است که داده ها را از فضای ورودی به فضای ویژگی 
افراز می کتد. مانند هر مدل دیگر جهت تخمین پارامترهای این مدل 
باید یك معیار خطا در نظر گرفته شود، در این رابطه توابع خطای 
مختلف مثل خطی، کوادراتیك، توانی و غیره استفاده شده است. در 
-ɛVapnik′sکه به صورت رابطه )2( ارائه شده  این تحقیق از معیار

است، جهت بهینه سازی پارامترهای مدل باال استفاده می شود.

   )2( 

رابطه  پارامترهای  تخمین  خطا،  معیار  این  گرفتن  نظر  در  با 
صورت  به  که  Convexتبدیل  سازی  بهینه  مسئله  به  رگرسیونی 

روابط )3و 4( بیان می شود. 
                         )3(

 

      )4(

در این روابط  و  ضرایب کمبود3)که حد باال و پایین خطای 
باالی  حد  و   کننده4  پارامترتنظیم   C کند(،  می  تعیین  را  آموزش 
خطای خروجی هستند. با در نظر گرفتن ضرایب الگرانژ و شرایط 
بهنیه  به مسئله  تبدیل  باال  بهینه سازی  تاکر فرم دوگانه5مسئله  خان 
سازی برنامه ریزی کوادراتیك می شود که با بهینه سازی آن ضرایب 
،  و بردار وزن های بهینه ابر صحفه رگرسیون محاسبه و  الگرانژ 
در نهایت برای بردارهای پشتیبان رابطه رگرسیون به صورت رابطه 

)5( بیان می شود. 
     )5( 

در این رابطه nl نشان دهنده تعداد بردار پشتبان است.در رابطه ها 
صورت  کرنل  تابع  توسط  ویژگی  فضای  در  داخلی  ضرب   )5(
داشته  بردار  و  وجود  یعنی چنانچه دو  می گیرد.  
باشد ضرب داخلی آنها به وسیله تابع کرنل بصورت رابطه صورت 
می گیرد. هر تابعی که در شرایط Mercer صدق کند می تواند به 
عنوان تابع کرنل مورد استفاده قرار گیرد ]21[. از توابع کرتل متداول 
می توان به تابع های کرنل خطی، چندجمله ای، گوسی )رابطه )6(( 

نام برد که در این تحقیق از تابع گوسی استفاده گردید.
               )6( 

روش تحقیق
باران ساز

در این تحقیق از باران ساز FEL3  با ارتفاع 2/65 متر، عرض 2/3 

3- Slack Variables
4- Regularization Parameter
5- Dual
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متر و طول 1/6 متر که واقع در مرکز تحقیقات آبخیزداری کل کشور 
استفاده شد. به منظور انجام آزمایشات پاشمان از کاسه های پاشمان 
استفاده گردید که بر اساس کاسه های پاشمان مورگان که دارای ارتفاع  
2/5 سانتی متر و قطر 10 سانتی متر و مساحت 78/5  سانتی متر مربع 
می باشند طراحی و ساخته شده اند]4[. خاک مورد استفاده در این 
تحقیق از نوع مارنی می باشد که از منطقه طالقان تهیه شده است. پس 
نمونه خاک های  آزمایشات،  انجام  باران ساز جهت  کالیبره کردن  از 
تیمار شده به غلظت های مختلف ماده ی پلی اکریل آمید در زیر باران 
شبیه سازی شده با شدت های 60، 90 و 120 میلی متر بر ساعت و 
بارش  اتمام  از  پس  گرفتند.  قرار  دقیقه   30 و   20  ،10 مدت  برای 
نمونه ها را در آون با دمای 105 درجه ی سانتی گراد خشك کرده و 

وزن ثانویه را محاسبه می کنیم.

روش محاسبه ی نرخ پاشمان
در  پاشمانی  فرسایش  میزان   ،)1990( کای  و  الک  تعریف  بنابه 
واحد زمان و واحد سطح را، نرخ فرسایش پاشمانی می نامند و بر 

اساس رابطه ی )7( محاسبه می شود ]14[:
S=                                                         )7(

S= نرخ پاشمان بر حسب گرم بر دقیقه در مترمربع،
t2بر  t1 و  بین زمان های  تولید شده در  و Dt2= رسوب   Dt1

حسب گرم
t1 و t2= زمان بارش بر حسب دقیقه،                

A= سطح کاسه ی پاشمان به مترمربع.
الک  رابطه ی  اساس  بر  نمونه  هر  در  پاشمانی  فرسایش  میزان 
سه  میانگین  از  تیمار،  هر  برای  پاشمانی  فرسایش  نرخ  و  محاسبه، 
اندازه گیری  از  آمد. پس  بدست  تیمار،  آن  برای  آزمون شده  تکرار 
درصد  و  بارش  شدت های  مقادیر  در  شده  تولید  پاشمان  مقادیر 
مصنوعی،  عصبی  شبکه  روش  سه  از  استفاده  با  مختلف  نانوهای 
مقدار  سازی  مدل  به  اقدام  رگرسیون  برداری  ماشین  و  نوروفازی 
رسوب تولید شده گردید. چنانچه مقیاس داده های ورودی به شبکه 
متفاوت باشند هر یك از ورودی ها تأثیر متفاوتی گذاشته به طوری که 
به عنوان مثال در شبکه عصبی ممکن است برخی از نرون ها به حد 
آتش رسیده و برخی دیگر از نرون ها حتی تحریك نشده باشند. لذا 
نیاز است تا قبل از ورود داده ها به مدل داده ها در یك دامنه عددی 
خاصی قرار گیرند بدین منظور در این تحقیق با استفاده از رابطه )8( 

تمام داده های ورودی در دامنه 0/05 تا 0/95قرار گرفتند. 
                       )8( 

مشاهداتی،  داده  کوچکترین  رابطه   این  در 
بزررگترین داده مشاهداتی و  مقدار استانداردسازی شده هستند. 
پس از استانداردسازی نیاز است که داه های  آموزش، اعتبارسنجی و 
تست انتخاب گردید. با توجه به تعداد داده برداشتی در این تحقیق 
متقابل  اعتبار سنجی  رویکرد  از  بود(  داده  متغییر 36  هر  برای  )که 

شش  به  مشاهداتی  داده های  تمام  رویکرد  این  در  گردید.  استفاده 
دسته تقسیم بندی شدند. در هر اجرای مدل 4 دسته برای آموزش، 
یك دسته برای اعتبار سنجی و یك دسته برای تست استفاده گردید. 
در این حالت طبقات آموزش، اعتبار سنجی و تست طوری انتخاب 
می شوند که هر دسته حداقل یك بار به عنوان تست و اعتبار سنجی 
استفاده گردند. در شبکه عصبی ساختار شبکه شامل تعداد الیه های 
و  سازی  فعال  تابع  نوع  مخفی،  الیه های  نرون های  تعداد  مخفی، 
با  شبکه  یك  که  کرده  بیان  هورنیك1]9[  است.  آموزش  الگوریتم 
یك الیه مخفي  و تعداد کافي نرون در الیه مخفي مي تواند با هر 
درجه صحتي ارتباط بین داده هاي ورودي و خروجي را تعیین کند. 
فقط یك الیه  برای شبکه عصبی مصنوعی  تحقیق  این  در  بنابراین 
مخفی که تابع فعال سازی آن سیگموئید بود و تعداد نرونهای های آن 
به صورت سعی و خطا تعیین می گردید مورد بررسی قرار گرفت. 
دلیل  به  مارگوات  لونبرگ  روش  از  شبکه  آموزش  برای  همچنین 
ANFIS کارایی و سرعت زیاد استفاده گردید. در روش نوروفازي
براي  عضویت  توابع  شکل  و  تعداد  نوع،  شامل  مدل  پارامترهاي 
ورودي ها و خروجي ها مي باشند، نوع توابع عضویت )که در این 
تحقیق سه تابع عضویت گوسی، مثلثی و زنگوله درنظر گرفته شد( 
توابع  )تعداد  براي ورودي ها و خروجي ها  توابع عضویت  تعداد  و 
به روش سعي  گرفته شد(  نظر  در  تابع عضویت   5 تا   2 عضویت 
و خطا تعیین مي گردد. در روش ماشین بردار پشتیبانی پارامترهای 
مدل شامل مقادیر e ،C و پارامترهای تابع کرنل آن هستند. جهت 
تعیین این پارامترهای الگوریتم مشخصی وجود ندارد بدین منظور 
از روش سعی و خطا و به صورت جستجوی شبکه ای مقادیر بهینه 
به دلیل  پارامترهاتعیین گردید. در روش جستجوی شبکه ای   این 
اینکه هیچ الگوریتم بهینه سازی جهت دار برای بهنیه سازی پارامترها 
استفاده نمی گردد نیاز است تا مدل به تعداد خیلی زیاد اجرا گردد 
بدین جهت برای رفع این مشکل از الگوریتم جستجوی شبکه ای دو 
مرحله ای استفاده گردید. در این الگوریتم در اولین گام جستجوی 
مقادیر پارامترها در دامنه بزرگتر اما با دقت کمتری انجام می گیرد در 
دومین مرحله جستجوی به صورت جزئی تر و در قسمتی از فضای 
پارامترها که در مرحله قبل بهتر جواب داده صورت می گیرد]26[. 
به منظور انتخاب ساختار بهینه هر یك از مدل ها و مقایسه مدل های 
ارزیابی، 2RMSE  رابطه )9(،  از معیارهای  مختلف در هر مرحله 
RSE رابطه )10(، ناش ساتکلیف3 رابطه )11( و MARE  رابطه 

)12(،  ضریب همبستگی رابطه )13( استفاده شد.

                              )9(

                                      )10(

1- Hornic
2- Root Mean Mquare Error
3- Nash–Sutcliffe
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                             )11(

                          )12(

رسوب  مقدار  مشاهداتی،  رسوب  مقدار  روابط  این  در 
رسوب  متوسط  مقادیر  مشاهداتی،   داده های  برآوردی،nتعداد 

مشاهداتی و  مقادیر متوسط رسوب برآوردی هستند.

نتایجوبحث
مقادیر  آماري  تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  نتایج   )1( جدول  در 
 ،60 بارندگي  شدت هاي  با  مارني  خاک  در  پاشمان  میزان  مختلف 
90 و 120 میلي متر در ساعت و زمان هاي 10، 20 و 30 دقیقه ارائه 
شده اشت. با توجه به این جدول مالحظه می شود بین شدت هاي 
مختلف بارندگي و زمان هاي مورد نظر از لحاظ افزایش میزان پاشمان 
اختالف معني دار آماري در سطح 0/05 وجود دارد. در حالي که اثر 
متقابل دو فاکتور شدت و مدت بر میزان پاشمان اختالف معني داري 

را نشان نمي دهد.
نتایج بیان کننده آن است که مقادیر مختلف پلي اکریل آمید )0/2، 
0/4 و 0/6 گرم بر متر مربع( در کنترل فرسایش پاشماني در شدت هاي 
60، 90 و 120 میلي متر بر ساعت و زمان هاي بارش 10، 20 و 30 
اما  نشان مي دهد  را  معني داري  تفاوت  تیمار شاهد  به  نسبت  دقیقه 
مقدار 0/2 گرم بر متر مربع این ماده در هر سه شدت و زمان بارش 

مورد نظر تفاوت معني داري نسبت به تیمار شاهد نشان نمي دهد. به 
طور کلي نتایج نشان داد که مقدار 0/6 گرم بر متر مربع پلي اکریل امید 
بهترین تأثیر را در کنترل نرخ پاشمان در شدتها و مدت هاي بارندگي 
خصوصیات   )2( جدول  است.در  داشته  تحقیق  این  در  نظر  مورد 
آماری داده های مشاهداتی برای پاشمان ها با دوام های مختلف آورده 
شده است. با توجه به این جدول مالحظه می شود بیشترین مقادیر 

پاشمان مربوط به آزمایش با تدوام 30 دقیقه است. 
مختلف  مدل های  به  داده ها  کردن  وارد  و  پردازش  پیش  از  پس 
با استفاده از داده های آموزش و اعتبار سنجی پارامترهای مدل های 
مختلف برآورد گردیدند و با استفاده از داده های آزمایشی عملکرد 
مقادیر   )1( نمودارهای شکل  در  گردید.  ارزیابی  مختلف  مدل های 
MARE و ضریب همبستگی برای ساختارهای مختلف   ،RMSE
مالحظه  نمودارها  این  به  توجه  با  است.  شده  ارائه  عصبی  شبکه 
می شود برای حالتی که مدت زمان آزمایش ده و بیست دقیقه باشد 
شبکه با دو نرون در الیه مخفی و برای آزمایش با دوام 30 دقیقه 
شبکه با چهار نرون در الیه مخفی بهترین عملکرد را داشته اند. با 
توجه به این نمودارها مشاهده می شود بهترین عملکرد شبکه عصبی 

به ترتیب مربوط به آزمایشهای با تداوم 20 و 30 دقیقه هستند.
مختلف  دوام های  با  آزمایشها  برای  ابتدا  در   ANFIS روش  در 
حالتی که تمام قوانین ساخته شده توسط ANFIS در مدل سازی 
وارد شوند، مورد بررسی قرار گرفت. در این حالت مشاهده گردید 
با افزایش تعداد توابع عضویت با توجه با داده های در دسترس نوعی 
بیش برازشی اتفاق افتاده است. در روش های هوش مصنوعی بیش 

جدول1-نتایجآنالیزواریانسدوطرفهرويدوفاکتورشدتومدتهايمختلفبارندگي
Table 1. The results of two-way analysis of variance on two factors of the intensity and duration of precipitation

مجموع مربعات (df)  درجه آزادي میانگین مربعات معنی داری F

منابع تغییرات Sources of changes Sum of squares
 Degrees of
freedom ( df)

Mean square Sig F

شدت بارش Rainfall intensity 2023.041 2 1011.520 0.00 60.268

مدت بارش Duration of rainfall 1945 2 174.360 0.01 10.385

شدت بارش×مدت بارش rainfall intensity× rainfall duration 0.541 4 6.136 0.830 0.366

خطا Error 16.784 18 302.106 - -

جدول2-پارامترهایآماریدادههایمشاهداتیبرایپاشمانهابادوامهایمختلف
Table 2. Statistical parameters of observation data for the splashes with different durations

تداوم 10 دقیقه تداوم 20 دقیقه تداوم 30 دقیقه

Duration of 10 minutes Duration of 20 minutes Duration of 30 minutes

میانگین Mean 47.96 50.88 57.12

انحراف معیار  Standard
deviation

13.89 12.28 11.63

حداقل Minimum 16.49 23.12 32.84

حداکثر Maximum 71.39 73.18 79.41
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برازشی زمانی رخ می دهد که ساختار مدل پیچیده باشد و یا فرآیند 
آموزش طوالنی گردد. با توجه به اینکه در این تحقیق از داده های 
اعتبار سنجی در فرآیند آموزش استفاده گردید می توان گفت بیش 
برازشی در نتیجه ساختار پیچیده مدل است. بنابراین به منظور ساده تر 
کردن مدل، هر یك از ساختارهای ANFIS با تعداد توابع عضویت 
مختلف بررسی و با حذف برخی از قوانین ساختار بهینه که بهترین 
خطا  و  سعی  صورت  به  داشت  مشاهداتی  داده های  به  را  برازش 
تعیین گردید. قابل ذکر است که در این قسمت بدلیل عملکرد بهتر 
تابع عضویت گوسی، فقط تابع عضویت گوسی مورد بررسی قرار 
گرفت. در جدول )3( نتایج ANFIS در حالتی که برخی از قوانین 
آن حذف شد ارائه شده است. در بررسی ساختار مختلف در هر سه 
آزمایش و در تمام تعداد توابع عضویت مورد بررسی، بهترین نتایج 
مربوط به حالتی بود که تعداد قوانین حداقل یعنی برابر با دو بود و به 
نوعی می توان گفت ساده ترین ساختارها بهترین عملکرد را داشتند. 
در تحقیق Wang و همکاران ]23[ مشاهده کردند مدل ANFIS در 
 ،geneticprogramming ،SVM،مقایسه با مدل های شبکه عصبی
قسمت  در  اما  است  داشته  بهتری  عملکرد  آموزش  در   ARMA
آزمون عملکرد مدل های دیگر بهتر بوده است که این نشان دهنده 
این مسئله است که در مدل ANFIS احتمال بیش برازشی نسبت به 
مدل های دیگر بیشتر است. در تحقیق He و همکاران ]8[ نیز بهترین 
عملکرد مربوط به حالت بود که تعداد توابع عضویت برابر با 2 و 
e و   ،C پارامترها شامل مقادیر  SVM مهمترین  بودند.در روش   3

پارامترهای توابع کرنل هستند. C پارامتر تنظیم کننده است 
تعیین می کند. مقادیر  باند  با توجه  که مقدار خطای آموزش را 
به  منجر   C بزرگ  مقادیر  و  آموزش  باالی  خطای  به  منجر   C کم 
بیش برازشیمی گردد]11 و ]Wang .7 و همکاران ]24[ بیان کردند 
که نتایج مدل کمتر به مقادیر C حساس هستند. به طور مشابه برای 
پارامتر  هم چنانچه مقادیر آن کم باشد بدلیل در نظر نگرفتن تعداد 
فاقد  مدل  و  بوده  کم  آموزش  خطای  پشتیبان  بردارهای  از  زیادی 

شكل1-نتایجساختارهایمختلفشبكهعصبیمصنوعی
Fig 1. The results of the different structures of ANN

آزمایش با تداوم 10 آزمایش با تداوم 20 آزمایش با تداوم 30
 10 of duration with Testing

minutes
 of duration with Testing

20minutes
 of duration with Testing

30minutes

تعداد توابع 
عضویت

 The
 of number

 membership
functions

 2  3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

RMSE RMSE 4.266 4.269 3.944 3.861 4.383 4.532 4.076 3.959 3.970 3.728 4.063 3.908

RSE RSE 0.089 0.089 0.082 0.081 0.086 0.089 0.080 0.078 0.070 0.065 0.071 0.068

R R 0.951 0.951 0.958 0.960 0.933 0.929 0.942 0.945 0.938 0.946 0.935 0.941

MARE MARE 8.821 8.805 8.738 8.252 8.227 8.393 7.836 7.513 6.171 5.688 6.584 6.068

جدول3-نتایجANFISدرحالتحذفبرخیقوانین
Table 3. The results of ANFIS when some of the rules eliminated
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آن  مقدار  افزایش  با  است  داده ها  سازی  مدل  برای  الزم  پیچیدگی 
می شود  بیشتر  برازشی  بیش  امکان  و  زیاد شده  مدل  پیچیدگی  نیز 
]11 و 7[. در این رابطه در این تحقیق از روش جستجوی شبکه ای 
]26[  جهت پیدا کردن مقادیری از این پارامترها که بهترین نتیجه 
را دهنداستفاده گردید. که در نهایت برای آزمایش با تداوم 10دقیقه 
مقادیر بهینه پارامترهایɛ ،C و  به ترتیب برابر  با 96/5، 0/09 و 8 
، برای آزمایش با تداوم 20دقیقه به ترتیب برابر با 5، 0/0801 و 2  
و برای آزمایش با تداوم 30دقیقه به ترتیت مقادیر 537، 0/07 و 23  
بدست آمدند. نتایج مدل های مختلف برای آزمایشها با تداوم مختلف 
در جدول )4( آورد شده است. Shu و Ouarda ]16[ بیان کردند 
زمانی که مقدار ناش ساتکلیف بیشتر از 0/8 باشد برآورد مدل قابل 

قبول است. در  این ارتباط He و همکاران ]8[ مشاهده کردند مقدار 
ناش ساتکلیف مدل های جعبه سیاه مانند شبکه عصبی، ANFISو 
SVM در پیش بینی مقادیر دبی ماهانه بیشتر از 0/82 بوده است. در 
به این جدول )4( مالحظه می شود برای تمام  با توجه  این تحقیق 
مدل ها و تمام آزمایشها مقدار معیار ناش ساتکلیف بیشتر از 0/85 
استکه حاکی از عملکرد مناسب این مدل ها است. با توجه به جدول 
)4( مالحظه می شود بیشترین مقدار ناش ساتکلیف و کمترین مقادیر
RSE ،RMSEوMARE مربوط به روش SVM است. در این مدل 
مقادیر MARE نزدیك به صفر هستند نشان دهنده این مسئله است 
که در این مدل مقادیر برآوردی نزدیك به مقادیر مشاهداتی برآورد 
شده است و به نوعی نشان دهنده این مطلب است که در این مدل 

SVMشكل2-دیاگرامپراکنشمقادیرمشاهداتیوبرآوردشدهبامدل
Fig 2. Diagram of the distribution of observed and estimated values   by SVM model

جدول4-نتایجمعیارهایارزیابیمدلهایمختلف
Table 4. The final results of the different models

ANN ANFIS SVM

تداوم 10 تداوم 20 تداوم 30 تداوم 10 تداوم 20 تداوم 30 تداوم 10 تداوم 20 تداوم 30

 Duration
of 10

 Duration
of 20

 Duration
of 30

 Duration
of 10

 Duration
of 20

 Duration
of 30

 Duration
of 10

 Duration
of 20

 Duration
of 30

 RMSE 4.195 4.038 4.068 3.861 3.959 3.728 3.796 3.476 3.411

 RSE 0.087 0.084 0.071 0.081 0.078 0.065 0.079 0.068 0.060

 R 0.955 0.943 0.935 0.960 0.945 0.946 0.961 0.958 0.956

 MARE 8.923 7.351 6.390 8.252 7.513 5.688 7.777 6.449 5.386

 NS 0.906 0.889 0.874 0.921 0.893 0.894 0.923 0.918 0.912



سال دهم- شماره 35-زمستان 711395 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

کمتر بیش و کم برآوردی اتفاق افتاده است. با توجه به جدول )4( 
می توان دید در تمام مدل ها با توجه به مقادیر RSE ،RMSE و 
MARE بهترین نتایج مربوط به آزمایش با تداوم 30 دقیقه است. 
از  بهتر  با تداوم 10 را  ANFIS مقادیر آزمایش  SVMو  مدل های 
مقادیر آزمایش با تداوم 20 محاسبه کرده اند در حالی شبکه عصبی 
با تداوم 10 عملکرد  در مدل سازی مقادیر بدست آمده از آزمایش 
نظر  از   SVM آزمایشها عملکرد مدل  تمام  بهتری داشته است. در 
تمام معیارهای ارزیابی بهتر از مدل های دیگر بوده است. پس از مدل 
SVM که بهترین عملکرد را در بین تمام مدل ها داشته است مدل 
ANFISدر مرتبه دوم قرار می گیرد. در تحقیق اکبر زاده و همکاران 
]2[ در مدل سازی رواناب و پاشمان مدل ANFIS عملکرد بهتری 
نسبت به شبکه عصبی داشت. در تحقیق He و همکاران ]8[ در پیش 
بهتری  عملکرد   SVM مدل  چین    Pailugou رودخانه  دبی  بینی 

نسبت به مدل های ANFIS و شبکه عصبی داشت.   
دبی  ماهانه  بین  پیش  در   ]23[ همکاران  و   Wang تحقیق  در 
کردند  مشاهده  مختلف  مدل   7 از  استفاده  با  در چین  رودخانه  دو 
شبکه  و   ANFIS مدل  دو  به  نسبت  بهتری  عملکرد   SVM مدل 
عصبی مصنوعی داشته است.  در برآورد رسوب معلق با استفاده از 
روش های شبکه عصبی و SVM، کاکایی لفدانی و همکاران ]11[ 
به این نتیجه رسیدند که مدل SVM عملکرد بهتری نسبت به شبکه 
عصبی مصنوعی داشت است.در تحقیق Cimen ]6[ در پیش بینی 
مقدار رسوب معلق روش SVM عملکرد بهتری نسبت به روش های 
سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی داشت. در نمودارهای 
گراف )2( دیاگرام پراکنش مربوط به نتایج SVM آورده شده است. 
 ،RMSE با توجه به نتایج جدول )4( مشاهده شد در حالی که مقادیر
RSE و MARE برای آزمایش با تداوم 10 دقیقه نسبت به آزمایش 
با تداوم 30 دقیقه کمتر بود اما مقدار ضریب همبستگی آزمایش با 
تداوم 10 دقیقه نسبت به مقدار ضریب همبستگی آزمایش با تداوم 
پراکنش  الگوی  در  می توان  را  مسئله  این  که  بود.  بیشتر  دقیقه   30
کرد.  مشاهده   )2( شکل  در  شده  بینی  پیش  و  مشاهداتی  داده های 
این شکل مالحظه می شود در آزمایش  این نمودارهای  به  با توجه 
با تداوم 10 دقیقه یك نوع تقارن بین داده های کم و بیش برآورده 
برازش داده  به خط  نقاط نسبت  اما فاصله برخی  شده وجود دارد 
مقدار  که  در حالی  که  باعث شده  مسئله  این  که  است  بیشتر  شده 
معیار  و  شده  برآورد  و  مشاهداتی  داده های  بین  همبستگی  ضریب 
ناش ساتکلیف برای این داده ها باال است اما مقادیر سایر معیارهای 

خطا برای این داده ها مناسب نباشد.

نتيجهگيری
در این تحقیق اقدام به بررسی تاثیر مقادیر مختلف پلی اکریل امید 
در مقدار فرسایش در شدت ها و دوام ها مختلف در باران ساز گردید.  
تأثیر  بیشترین  امید  اکریل  پلي  گرم   0/6 مقدار  که  داد  نشان  نتایج 
را در کاهش فرسایش پاشماني در سه شدت و مدت هاي مختلف 

بارش نسبت به تیمار شاهد داشته است.پس از بدست آوردن مقدار 
هوش  رویکرد  سه  از  استفاده  با  مختلف  شدت های  در  فرسایش 
مصنوعی شامل شبکه عصبی مصنوعی، ANFIS و SVM و با در 
مقدار  پلیاکریالمید،  مقدار  و  بارش  شدت  ورودی  دو  گرفتن  نظر 
پاشمان تولید شده مدل سازی گردید. نتایج نشان داد در ANFISبا 
توجه به تعداد کم داده های مشاهداتی با افزایش تعداد توابع عضویت 
نوعی بیش برازشی اتفاق افتاده است و بهترین نتایج مربوط به حالتی 
بیش  مشکل  حل  برای  هستند.  کم  عضویت  توابع  تعداد  که  است 
برازشی در ANFIS برخی قوانین حذف و مدل دوباره اجرا گردید 
مدل  عملکرد   ANFIS ساختار  کردن  تر  ساده  با  داد  نشان  نتایج 
بهتر گردید.در بین تمام مدل های مورد بررسی بهترین نتایج مربوط 
بهترین  تحقیق  این  در  است.  ANFISبوده  بعد  و   SVM مدل  به 
نتایج در حالتی بدست آمد که تداوم آزمایش برابر با 10 دقیقه بود. 
روش SVM قادر بوده مقادیر فرسایش را طوری مدل سازی کند که 
حداقل اختالف بین داده های مشاهداتی و برآورد شده وجود داشته 
 ɛ ،C باشد. در این روش مسئله مهم تعیین مقادیر بهینه پارامترهای
و  به نحوی می باشد که کمترین اختالف بین مقادیر مشاهداتی و 
برآورد شده وجود داشته باشد. بدین منظور در این تحقیق از روش 
جستجوی شبکه ای به منظوریافتن پارامترهای بهینه استفاده گردید 
در این روش تمام فضای پارمترها به منظور یافتن پارامترهای بهینه 
جستجو می گردد از مشکالت این روش با توجه به ابعاد مسئله زمان 
بر بودن آن است. با استفاده از روش های بهینه سازی مثل الگوریتم 
ژنتیك با اجرای جستجوی جهت دار می توان این زمان را کاهش داد 
و مقادیری از  پارامترها که به ازای آنها مدل بهترین عملکرد را داشته 

باشد پیدا کرد.
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Abstract

The Modeling of Splash Erosion Produced in Rain-Simulator Uusing Three Methods
of Artificial Neural Network, Neuro-fuzzy, and Support Vector Machine
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   Splash rain erosion, as the first event in soil erosion, causes the movement of soil particles and lumps, 
and it is considered as an important process in erosion. Given the complexity of this process in nature, one 
way of identifying and modeling the process is to use a rain simulator and to study it in the laboratory. 
For this purpose, in the present study the simulation of the amount of material transported in the various 
intensities of rainfall and for different amounts of poly-acryl-amide was carried out. After measuring the 
amount of material transported in different durations and amounts of poly-acryl-amide, using artificial 
neural networks, ANFIS and SVM, the modeling of transported materials was done. The results showed 
that among the three methods used, the best values of evaluation criteria are related to SVM and ANFIS, 
respectively. Among the three studied durations, also the best results are related to the experiment with 
duration of 30 minutes. The results showed that, based on available data, by increasing the number of 
membership functions, extra-fitting happens in the ANFIS method. To reduce the complexity of the model 
and the likelihood of extra-fitting, some of the rules was eliminated. The results showed that the performance 
of the model was improved by eliminating some rules. 
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