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مجله علمی و ترویجی نیوار ،شماره  ،104-105بهار و تابستان ( 1398دو فصلنامه)

امکانسنجی آموزش شبکههای عصبی مصنوعی با استفاده از مدلهای گیاهی برای پیشبینی عملکرد و طول
دورههای رشد گندم
فاطمه صفری ،1هادی رمضانیاعتدالی ، 2عباس کاویانی ، 3بهنام

آبابایی4

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 -2عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب  ،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 -3عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب  ،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 -4پژوهشگر مرکز علوم گیاهی ،دانشگاه کوئینزلند ،استرالیا
(تاریخ دریافت ،97/05/08 :تاریخ پذیرش)98/03/01 :

چکیده
افزایش روزافزون تقاضای محصوالت کشاورزی و افزایش فشار بر منابع آب و خاك از یک سو و مشکالت دستیابی به دادههای
میدانی از سوی دیگر ،ضرورت استفاده از مدلهای مناسب برای پیشبینی عملکرد محصوالت کشاورزی را نمایان میسازد.
بسیاری از پارامترهای ورودی مدلهای گیاهی در کشور ما در دسترس نیستند .از طرف دیگر با پدید آمدن تکنیکهای آماری
نوین و شبکههای عصبی مصنوعی ،مدلهای پیشبینیکننده عملکرد محصوالت زراعی به سرعت رو به توسعه است .بدین منظور
پژوهشی با هدف ارزیابی قابلیت شبکههای عصبی مصنوعی برای یادگیری از مدلهای پیچیده گیاهی و توانایی آنها در پیشبینی
عملکرد و طول دوره رشد گندم و برخی از پارامترهای مورد نیاز مدل گیاهی  AquaCropانجام گرفت .ارزیابی مدلهای شبکه
عصبی مصنوعی نیز با شاخصهای آماری ضریب تبیین ( ، 1)R2جذر میانگین مربعات خطا نرمال شده ( 2)SRMSEانجام شد .نتایج
نشان دادکه مدل شبکه عصبی شماره ( 9طول دورة رشد از گلدهی تا برداشت) با  R2و  SRMSEبه ترتیب برابر با  0/98و % 4/79
و مدل شبکه عصبی شماره ( 2عملکرد دانه در زمان برداشت) با  R2و  SRMSEبه ترتیب برابر با  0/97و  %9/69به ترتیب بهترین
دقت را در بین مدلهای پیشبینی دورههای مهم رشد و عملکرد دانه گندم داشتند .براساس نتایج این مطالعه  ،کارآیی شبکههای
عصبی مصنوعی برای پیشبینی عملکرد و طول دورههای مهم فصل رشد گندم با استفاده از متغیرهای اقلیمی مورد تایید قرار
گرفت.

واژههای کلیدی :شبیه سازی ،مدل گیاهی ،متغیرهای اقلیمی ،دورههای رشد گندم.
مقدمه

باتوجه به اینکه بررسی پاسخ گندم به نهادههای مختلف

گندم مهمترین محصول کشاورزی است که به وسیله

در اقلیمهای متفاوت با روش میدانی زمانبر و پرهزینه و در -

انسان زراعت شده و به همین دلیل مهمترین گیاه زراعی به

برخی موارد غیرممکن است ،همچنین امکان بررسی همزمان

شمار میآید .گندم ) (Triticum aestivumگیاهی است

اثرات آب ،کود ،زمان کاشت ،تراکم و نوع خاك بر روی

متعلق به خـانواده غـالت ،کـه در سـطح وسـیعی از زمینهای

گیاه در روش میدانی وجود ندارد بنابراین معرفی مدلی موفق

کشاوزی دنیا کـشت و تولیـد مـیشـود .این گیاه از نظر

و قابلاعتماد کمک شایانی برای این مشکل است .از آنجایی

ارزش غذایی نقش عمدهای در تغذیه انسان دارد و به دلیـل

که دقت تمامی مدلها تابعی از ورودیهای آنها میباشد،

سـهم آن در الگـوی غـذایی عمده جمعیت جهان ،از اهمیت

شناسایی پارامترهای ورودی مؤثر از اهمیت ویژهای

ویژهای برخوردار است (.)Khodabandeh, 1998

برخوردار است و مدلهایی که از پارامترهای ورودی کمتری

* نگارنده رابط:

f71safari@gmail.com
1- Coefficient of Determination
2- Standardized Root Mean Square Error

 102امکان سنجی آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از مدل های گیاهی برای پیش بینی عملکرد و طول دوره های رشد گندم

فاطمه صفری و همکاران

استفاده کرده و قادر به ارائه نتایج نزدیکتری به واقعیت

رگرسیونی دارای خطای کمتری میباشد (

هستند ،مطلوب میباشند ( .)Bagheri et al, 2012با اینحال؛

 .)al, 2003کول و همکاران ) )2005از قابلیت شبکههای

واسنجی ،اعتبارسنجی و بکارگیری مدلهای گیاهی عموماً به

عصبیمصنوعی برای پیشبینی عملکرد ذرت و سویا در

تخصص و تجربة قبلی نیازمند است که شاید در دسترس

منطقه مریلند استفاده نموده و بیان کردند که مدل شبکه

نباشد .لذا تالش برای یافتن جایگزینی سادهتر برای این

عصبیمصنوعی در مقایسه با مدلهای رگرسیونی دارای دقت

مدلها به نحوی که برای کاربران فاقد تخصص مدلسازی

باالتری میباشد .آنها از پارامترهای میزان بارندگی و

گیاهی امکان پیشبینی برخی متغیرهای گیاهی مثل عملکرد

خصوصیات خاك به عنوان ورودیهای مدل استفاده کردند

و دورههای رشد را فراهم سازد ضروری به نظر میرسد.

و دریافتند که بارندگی در ماههای ژوئن تا اوت دارای

Drummond et

یکی از روشهای مدلسازی که در سالهای اخیر مورد

اهمیت بیشتری میباشد و به همین دلیل بهتر است که آمار

توجه بسیاری از محققین در علوم مختلف واقع شده ،مدل-

بارندگی در این ماهها به صورت هفتگی به مدل معرفی گردد

سازی با استفاده از شبکههایعصبیمصنوعی است .شبکههای

( .)Kaul et al, 2005آلوارز ( )2009شبکههایعصبی-

عصبیمصنوعی با پردازش روی دادههای تجربی یا دانش،

مصنوعی را برای تعیین بازده گیاه گندم در منطقه پامپاس

دادهها را به ساختار شبکه منتقل میکنند .در ساختار این

آرژانتین بکار برد .وی نسبت بارندگی به تبخیروتعرق پتانسیل

سیستمها پارامترهایی وجود دارند که قابلتنظیم هستند .تنظیم

محصول ) (R/CPETرا به عنوان مهمترین فاکتور آب و

این پارامترها برای آن است که سیستم رفتار مطلوبی را در

هوایی مؤثر بر بازده این محصول معرفی نمود (

برابر تحریکات و اطالعات خارجی از خود نشان دهد که به

 .)2009نوروزی و همکاران ( )2010از شبکههایعصبی-

اصطالح به این عمل آموزش آن سیستم گفته میشود ( Jain

مصنوعی بهمنظور پیشبینی عملکردگندم دیم در مناطق نیمه

.)et al, 1996

خشک وکوهستانی غرب ایران استفاده نمودند و بیان

پژوهشگران حوزه کشاورزی از شبکههای عصبی

Alvarez,

داشتندکه شاخص انتقال رسوب مهمترین عامل توپوگرافی بر

مصنوعی در شبیهسازی متغیرهایی چون میزان تبخیروتعرق -

میزان عملکرد این گیاه بودهاست و میزان پروتئین موجود در

هفتگی ( ،)Landeras et al, 2009تبخیر روزانه ( Piri et al,

دانهها تحت تأثیر میزان نیتروژن کل خاك میباشد

 ،)2009پیشبینی دمایهوا ( ،)Smith et al, 2009تابش-

(.)Norouzi et al, 2010

خورشیدی ( ،)Mubiru, 2008شبیهسازی جریان رودخانه

اندرزیان و همکاران ( )2011از  AquaCropبرای شبیه-

( ،)Ababaei et al, 2012پیشبینی سیالب ( Mukerji et al,

سازی مراحل رشد و میزان آب مصرفی بر عملکرد گندم

 ،)2009تخمین میزان فرسایش خاك (،)Kim et al, 2008

تحت سناریوهای مختلف آبیاری در اقلیم گرم و خشک

پیشبینی عملکرد سیستمهای آبیاری تحتفشار ( Ababaei et

اهواز استفاده کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که این مدل

 ،)al, 2013و قابلیت نگهداشت آب و ضریب آبگذری اشباع

قادر است به خوبی میزان رطوبت منطقه ریشه ،توده گیاهی و

خاك ( )Merdun et al, 2006استفاده کردهاند.

عملکرد دانه را شبیهسازی کند (.)Andarzian et al., 2011

بررسیها نشان میدهد از شبکههای عصبی مصنوعی در

پندی و همکاران ( )2017از دو نوع شبکه عصبی مصنوعی

برآورد عملکرد محصوالت زراعی کمتر استفاده شدهاند.

برای پیشبینی عملکرد سیبزمینی در منطقه

دراموند و همکاران ( )2003برای تعیین روابطی میان

هندوستان استفاده کردند .براساس نتایج حاصله از این

خصوصیات خاك ،توپوگرافی و عملکرد غالت در منطقه

پژوهش شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته ( )GRNNقادر به

میسوری آمریکا مطالعاتی را انجام دادند و مشاهده نمودند

پیشبینی بهتر برای عملکرد در این منطقه بود (

که روش شبکههای عصبیمصنوعی نسبت به روشهای

 .)al., 2017ابوکریم و همکاران ( )2015اقدام به پیشبینی

Bhadohi

Pandey et
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سطح برگ پنبه در مصر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مواد و روشها

کردند که بر اساس نتایج بدست آمده ،زمانیکه ورودی های

منطقه موردمطالعه

مدل شامل عرض برگ ،طول آویز اصلی ،طول آویز راست
و چپ برگ باشد بهترین پیشبینی بدست میآید

به دلیل کمبود اطالعات مکانی و زمانی (گستردگی
مکانی و طول دوره آماری) مربوط به عملکرد و طول دوره-

( .)Aboukarima et al., 2015ساچیترا و همکاران ()2018

های رشد محصوالت مختلف در سطح کشور ،در این مطالعه

میزان کود موردنیاز برای درخت نارگیل را در واحد

از دادههای حاصل از شبیهسازی رشد و عملکرد گندم با

اکولوژیکی کشاورزی شمال ساحل کراال با استفاده از دو

استفاده از مدل  AquaCropدر کل سطح اتحادیة اروپا (به

نوع شبکه عصبی مصنوعی( ANNو  )DNNپیشبینی کردند

انضمام بریتانیا) استفاده شدهاست (.)Ababaei et al., 2016

که میزان دقت  DNNدر مقایسه با  ANNبرای برآورد کود

بانکهای اطالعاتی مورد استفاده در این مطالعه در جدول 1

موردنیاز بهتر بوده است ( .)Suchithra et al., 2018اکهند و

بطور مختصر معرفی شدهاند .شبیهسازی بین سالهای زراعی

همکاران ( )2018طی پژوهشی که در بنگالدش بر روی

 1984تا  2014و تنها در مناطقی (نقاط شبکة 25×25

عملکرد برنج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام دادند،

کیلومتری ،موسوم به شبکة  )JRCانجام گرفت که سطح

به نتایج امیدوارکنندهای دست یافتند و با مقایسه مقادیر پیش-

کشت گندم بیش از  1000هکتار گزارش شده است.

بینی شده عملکرد با دادههای واقعی ،مشخص شد این مدل با

اطالعات روزانة هواشناسی بر روی همین شبکة 25×25

خطای پیشبینی کمتر از  %10قادر به برآورد میزان عملکرد

کیلومتری و از بانک اطالعاتی  Agri4Castاستخراج گردید.

برنج در این منطقه میباشد (.)Akhand et al, 2018

پارامترهای گیاهی با مقایسه نتایج شبیهسازیها با عملکرد

با توجه به احساس نیاز در جایگزینی مدلهای گیاهی

گندم در بانک اطالعاتی  EuroStatدر مقیاس منطقهای و نیز

پیچیده با مدلهای آماری سادهتر و نیز با توجه به عدم وجود

مقایسة نتایج شبیهسازیها با دورة رشد گندم در بانک

سوابق قبلی در ارتباط با این نیاز ،هدف از این پژوهش

اطالعاتی ( AgroPhenoبا تمرکز بر زمان گلدهی) واسنجی و

بررسی قابلیت شبکهعصبی در یادگیری از مدلهای گیاهی و

برای هر منطقه ارزیابی شدند .دادههای همین بانک اطالعاتی،

توانایی آن در پیشبینی عملکرد و شبیهسازی دورههای رشد

معیار انتخاب تاریخ کشت در هر یک از نقاط شبکه قرار

گندم از کاشت تا گلدهی ،کاشت تا برداشت وگلدهی تا

گرفتند .منظور از منطقه در این مطالعه ،مناطق موسوم به

برداشت با استفاده از متغیرهای اقلیمی و تعیین متغیرهای مهم

 1NUTS2میباشد که بطور معمول برای ارائه و طبقهبندی

برای برآورد عملکرد محصول و شبیهسازی دورههای حساس

اطالعات آماری در مقیاس ملی و منطقهای در سطح اروپا

رشد گیاه میباشد.

مورد استفاده قرار میگیرند .اطالعات خاکشناسی از بانک
اطالعات  HWSDنسخة  1/2در مقیاس  1×1کیلومتر
استخراج گردید.

1- Classification of Territorial Units for Statistics
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جدول  :1منابع اطالعات استفاده شده برای شبیهسازی با مدل AquaCrop

نوع داده

منبع

متغیرها

Agri4Cast Gridded
Agro-Meteorological
Data in Europe

دمای بیشینه () C

پایگاه  CGMSشامل دادههای هواشناسی از ایستگاههای هواشناسی

دمای کمینه ()oC

است که در شبکه  25×25کیلومتری درونیابی شدهاند .دادههای

میانگین دما ()oC

هواشناسی روزانه از  1975تا کنون برای کشورهای اتحادیه اروپا،

میانگین سرعت باد در ارتفاع 10

کشورهای همسایة اروپا و کشورهای خاورمیانه در دسترس

متری ()m/s

میباشند.

هواشناسی

توضیحات
o

میانگین فشار بخارآب روزانه ()hPa
بارش ()mm/day
مجموع تشعشع ()KJ/m2/day
سطح

Agri4Cast European
Crops Masks

زیرکشت

سطح زیرکشت گندم در سطح شبکة

این بانک اطالعاتی از طریق ارتباطات شخصی تهیه شده است .این

 25×25کیلومتری

اطالعات شامل دادههای شبکهبندی شده برای  8486نقطه در سطح

گندم

شبکة  25×25کیلومتری ( JRCمشابه اطالعات هواشناسی) میباشد.
Harmonized World
)Soil Database (HWSD
)(42

خاک

حداکثر عمق توسعه ریشه

یک بانک اطالعاتی رستری با شبکه بندی  30ثانیه (حدود 1

باقت خاك

کیلومتر) که از تجمیع اطالعات نقشه  FAO-UNESCOبا مقیاس

درصد مواد آلی

 1:5000000و چندین نقشة بزرگمقیاس دیگر ایجاد شده است.

چگالی ظاهری خاك
AgroPheno
)(JRC-MARS

تاریخ کشت

این بانک اطالعاتی از طریق ارتباطات شخصی تهیه شده و شامل

فنولوژی

تاریخ گلدهی

تاریخ های کاشت ،جوانهزنی ،گلدهی ،رسیدن و برداشت برای

(دورههای

تاریخ رسیدن

 22823سلول شبکه (مشابه اطالعات هواشناسی) است .تاریخ

رشد)

کاشت تاریخ گلدهی برای ارزیابی مدل در شبیهسازی دورههای
رشد استفاده شد.
EuroStat

عملکرد

داده های تاریخی عملکرد دانه در

داده های تاریخی عملکرد دانه در سطح مناطق  NUTS2برای دوره

مقیاس منطقهای و ملی

 1985-2010از بانک اطالعات کشاورزی  Eurostatاستخراج شد.
دادههای عملکرد برای ارزیابی مدل در مقیاس منطقهای استفاده
شد.

روش انجام پژوهش

مشاهدهای داشت به عنوان ساختار بهینه معرفی شد .قابل

در این تحقیق ،از شبکه عصبی مصنوعی چندالیه

ذکر است که آموزش و ارزیابی عملکرد مدلهای شبکه

استفاده شد (شکل .)1این شبکه دارای سهالیه نرون است.

عصبی مصنوعی در محیط نرم افزار  MATLABانجام

تعداد نرون در الیه اول برابر با تعداد عناصر ورودی و در

گرفت.

الیه سوم یک نرون برای خروجی استفاده شد .ورودیهای
شبکه بهصورت دستهای و همزمان به شبکه اعمال شدند .در
اینجا ،ساختار شبکه با افزودن یا کاستن تعداد نرونها در
الیههای میانی تغییر یافت .روال آموزش و اعتبارسنجی برای
هرساختار تکرار شد .درنهایت ساختاری که نتایج آن بر
مبنای شاخصهای آماری حداقل اختالف را با مقادیر

شکل -1ساختار یک شبکه عصبی مصنوعی
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جدول  -2متغیرهای اقلیمی مورداستفاده در مدلهای شبکه عصبی مصنوعی
شماره متغیر ورودی

شرح ورودیها
مجموع بارش بین کاشت تا گلدهی ()mm

1

مجموع بارش بین گلدهی تا برداشت ()mm

2
3

مجموع بارش بین کاشت تا برداشت ()mm
متوسط دمای هوا بین کاشت تا گلدهی () C

4

متوسط دمای هوا بین گلدهی تا برداشت ()oC

5

متوسط دمای هوا بین کاشت تا برداشت ()oC

6

متوسط دمای میانگین روزانه بین کاشت تا گلدهی ()oC

7

متوسط دمای میانگین روزانه بین گلدهی تا برداشت ()oC

8

متوسط حداکثر دمای روزانه بین کاشت تا گلدهی ()oC

9

متوسط حداکثر دمای روزانه بین گلدهی تا برداشت ()oC

10

متوسط تابش خورشیدی روزانه بین کاشت تا گلدهی ()MJ/m2

11

متوسط تابش خورشیدی روزانه بین گلدهی تا برداشت ()MJ/m2

12

مجموع تابش خورشیدی روزانه بین کاشت تا گلدهی ()MJ/m2

13

مجموع تابش خورشیدی روزانه بین گلدهی تا برداشت ()MJ/m2

14

متوسط فشاربخار میانگین روزانه بین کاشت تا گلدهی ()kPa

15

متوسط فشاربخار میانگین روزانه بین گلدهی تا برداشت ()kPa

16

o

به دلیل سهولت بیشتری دسترسی به دادههای بارش و دما

مدیریت زراعی ،امکان استفاده از این اطالعات در مدلهای-

در مقایسه با سایر متغیرهای اقلیمی ،برای مدلسازی طول

گیاهی همچون  AquaCropاست .طول دورههای رشد مهم

دورههای مهم رشد گندم تنها از دادههای بارش و دما

گیاه (به صورت طول دوره یا درجه-روز مورد نیاز برای

(متغیرهای  )1-6استفادهگردید .علت پیشبینی دورههای مهم

تکمیل دوره) از مهمترین متغیرهای ورودی به مدلهای

رشد گیاه گندم در این مطالعه عالوه بر اهمیت این دورهها در

گیاهی هستند.

جدول -3مشخصات مدلهای شبکه عصبی
شماره مدل شبکه عصبی

عاملهای ورودی

عامل خروجی

2

7-16

عملکرد دانه در زمان برداشت ()kg/ha

3

1-6

طول دورة رشد از کاشت تا جوانه زنی (روز)

4

1-6

طول دورة رشد از جوان زنی تا ساقه رفتن (روز)

5

1-6

طول دورة رشد از ساقه رفتن تا گلدهی (روز)

6

1-6

طول دورة رشد از گلدهی تا پرشدن غالف (روز)

7

1-6

طول دورة رشد از کاشت تا گلدهی (روز)

8

1-6

طول دورة رشد از کاشت تا گلدهی (روز)

9

1-6

طول دورة رشد از گلدهی تا برداشت (روز)

10

1-6

طول دورة رشد از کاشت تا برداشت (روز)
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درنهایت بهمنظور مقایسه کمی مقادیر محاسبه و

فاطمه صفری و همکاران

و مدل شماره ( 2متغیرهای  )7-16با ورودیهای دما ،تابش-

مشاهداتی از شاخصهای آماری ضریب تبیین ( )R²بین

خورشیدی و فشاربخارآب با مقادیر  R2و  SRMSEبه ترتیب

مقادیر اندازهگیری شده و پیش بینی شده( SRMSE ،جذر

در آموزش  0/97و  %9/69و در اعتبارسنجی  0/96و %11/57

میانگین مربعات خطاهای استانداردشده) استفاده شد:

است .در ادامه تاثیر افزودن متغیرهای تابشخورشیدی و

2

 yo 

p

y

متوسط فشاربخارآب مورد بررسی قرارگرفت.

n
yo

()1

SRMSE  100 

2

()2

در پژوهش مشابهی که سجادی و همکاران ( )1391بر
روی گیاه کلزا در منطقه گنبد گلستان انجام دادند این نتیجه

n

]) [  ( y p  y p
) y
p

 i 1n

p

(y

حاصل شد  ،شبکه عصبی که دارای کمترین مقدار
2

RMSE

برابر با  101/23و بیشترین مقدار  R2برابر با  0/997بود در

R

میان ساختارهای مختلف شبکه عصبی بعنوان ساختار بهینه

i 1

که در آن  ypمقدار پیش بینی شده عامل موردنظر،

yo

انتخاب شد ( .)Sajadi et al., 2012اندرزیان و همکاران

مقدار مشاهدهای عامل موردنظر y̅p ،میانگین مقادیر پیش

( )2011طی پژوهشی گزارش کردند که مدل

بینی شده عاملهای موردنظر y̅o ،میانگین مقادیر مشاهدهای

بخوبی توانسته رطوبت خاك ،زیست توده محصول و

عاملهای موردنظر و  nتعداد داده مورد استفاده در محاسبات

عملکرد دانه را شبیهسازی کند .این محققان ریشه دوم خطای

SRMSE

میانگین مربعات نرمال را کمتر از  %10بدست آوردند

بصورت درصد اختالف نسبی مقادیر پیشبینی شده در برابر

( .)Andarzian et al., 2011رمضانی اعتدالی و همکاران

مقادیر واقعی بیان میشود و براساس تعریف ،قدرت پیشبینی

( )2009کارایی مدل  Cropwatرا حدود  0/58و  -0/15برای

مدل در صورتیکه مقدار  SRMSEکمتر از  %10باشد

گندم در دورآبیاری  7و  14روز (

"عالی" ،اگر بین  10تا  %20باشد "خوب" ،اگر بین  20تا

 )al., 2009و علیزاده و همکاران ( )2010نیز کارایی مدل

 30%باشد "متوسط" و اگر باالتر از  %30باشد "ضعیف"

 AquaCropرا  0/98و  0/76برای دور آبیاری  7و  14روز

برآورد میگردد (.)Tavassoli, 2014

( )Alizadeh et al., 2010گزارش کردند .همچنین حداکثر

است .در رابطه با این دو معادله قابل ذکر است که

AquaCrop

Ramezani-Etedali et

خطای نسبی برای پیشبینی عملکرد گندم توسط مدل
نتایج و بحث

 CropWatحدود  25و توسط مدل  AquaCropحدود 27

پیشبینی عملکرد

درصد گزارش شدهاست .نتیجه ارزیابی مدل

AquaCrop

با استفاده از شبکه عصبیمصنوعی در نرمافزار متلب،

توسط آرایا و همکاران ( )2010در اتیوپی نشان میدهد که

مدلهای متعدد با ساختارها و متغیرهای ورودی متفاوت برای

این مدل جرم توده هوایی و عملکرد محصول را در تارخهای

پیشبینی عملکرد و دورههای مهم رشد گندم تعریف شد.

کشت متفاوت در منطقه موردمطالعه به خوبی شبیهسازی می-

نتایج پیشبینی عملکرد در جدول  4ارائه شده است .مدلهای

کند (.)Araya et al., 2010

شماره  1و  2مربوط به پیشبینی عملکرد با استفاده از

همانطورکه جدول  4نشان میدهد ،لحاظکردن این

متغیرهای اقلیمی (بارش  ،دما  ،تابش خورشیدی و

پارامترها تاثیر چندانی بر روی شاخص  R2نداشته اما باعث

بهترین

کاهش شاخص  MSEشده است .بنابراین تنها با استفاده از

معماری شبکه عصبی در مدل شماره  1با ورودیهای بارش و

متغیرهای اقلیمی مربوط به بارش و دما (مدل شبکه عصبی

دما (متغیرهای  )1-6و مقادیر  R2و  SRMSEبه ترتیب در

شماره  )1که به آسانی در دسترساند ،میتوان میزان عملکرد

آموزش  0/94و  13%/61و در اعتبارسنجی  0/93و %14/55

گیاه را با دقت قابل قبولی برآورد کرد.

فشاربخارآب) است .براساس نتایج ارائه شده،
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مختلفی برای شبیهسازی رشد گندم توسـعه داده شـدهانـد ،از

استفاده از مدل های شـبیهسـازی بـه دلیـل هزینـه پـایین،

جمله این مدلها میتـوان بـه ،CERES-Wheat ،WOFOST

سـرعت بـاال و در اختیـار قـراردادن اطالعـات کامـل گزینـه

 APSIMو  AquaCropاشاره نمود .در مطالعهای که دلقندی

مناسبی برای تکمیل و توسعه نتایج آزمـایشهـای مزرعـهای

و همکاران ( )1393به منظور ارزیابی مـدل CERES-Wheat

محسوب میشوند ( .)Singh et al., 2008پیشبینـی صـحیح

در شـرایط آب و هـوایی اهـواز انجــام دادنـد ،توانـایی بسـیار

مراحل رشد گیاهـان زراعـی بـرای بهینـهسـازی فعالیـتهـای

باالی این مدل در شبیهسازی عملکـرد و مراحـل فنولـوژیکی

مدیریتی در مزرعه و سازگاری بهتر تقویم زراعی با سیسـتم-

رشــد گنــدم مــورد تاییــد قرارگرفــت (

های اگرواکولوژیـک خـا ،،بسـیار مهـم اسـت (

Khanal,

Delghandi et al.,

.)2014

 .)2005فاصله زمانی کاشت تا گلدهی یکی از خصوصـیات

در جدول  ،4نتایج پیشبینی طول دورههای مهم رشد

مهم برای پیشبینـی عملکـرد و دسـتیابی بـه عملکـرد بـالقوه

گندم با متغیرهای اقلیمی در شبکه عصبی نیز ارائه شده است.

گیاهانزراعـی از جملـه گنـدم در منـاطق مختلـف مـیباشـد.

مطابق جدول  ،مدل شبکه عصبی شماره  9با مقادیر  R2و

متخصصان مدلسازی گیاهان زراعی اقدام به ارائه فرمولهای

 SRMSEبه ترتیب در آموزش  0/98و  %4/79و در

کمّـی اکوفیزیولـوژی بـرای تشـریح پاسـخهـای فتوترمـال

اعتبارسنجی  0/97و  %5/74مناسبترین ساختار شبکه

فنولوژی نمـودهانـد تـا بتواننـد زمـان گلـدهی ژنوتیـپهـای

عصبیمصنوعی برای پیشبینی طول دوره رشد شناخته شد.

مختلـف گیاهـان زراعـی را در شـرایط متفـاوت محیطـی و
اقلیمـی پـیشبینـی نماینـد ( .)Yin et al., 2005مـدلهـای
جدول -4نتایج مدلسازی عملکرد و طول دوره رشد گندم
20

15

10

5

6

تعداد نرون در الیه پنهان

عاملهای ورودی

شماره مدل

تعداد نرونهای الیه ورودی

1-6

1

0.92

0.94

0.93

0.93

R²

15.72

13.61

14.48

15.14

)SRMSE (%

0.92

0.93

0.92

0.92

R²

16.14

14.55

15.43

15.78

)SRMSE (%

12

Training

Validating

تعداد نرونهای الیه ورودی

0.97

0.97

0.97

0.96

R²

9.69

10.12

10.17

11.25

)SRMSE (%

0.96

0.95

0.96

0.95

R²

11.57

11.92

11.03

12.56

)SRMSE (%

6

Training

Validating

تعداد نرونهای الیه ورودی

0.93

0.92

0.91

0.89

R²

6.13

6.09

7.83

7.33

)SRMSE (%

0.92

0.92

0.90

0.89

R²

6.20

6.41

6.91

7.83

)SRMSE (%

7-16

2

Training

Validating

1-6

3
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ادامه جدول4
20

15

10

5

6

تعداد نرون در الیه پنهان

عاملهای ورودی

شماره مدل

تعداد نرونهای الیه ورودی

1-6

4

0.78

0.76

0.75

0.70

R²

13.76

14.66

15.75

15.88

)SRMSE (%

0.74

0.77

0.71

0.72

R²

15.21

14.21

14.80

15.75

)SRMSE (%

6

Training

Validating

تعداد نرونهای الیه ورودی

0.81

0.83

0.82

0.78

R²

8.03

7.71

9.30

8.57

)SRMSE (%

0.80

0.81

0.81

0.78

R²

8.57

7.89

8.14

9.30

)SRMSE (%

6

Training

Validating

تعداد نرونهای الیه ورودی

0.96

0.95

0.96

0.95

R²

4.23

4.48

4.56

4.70

)SRMSE (%

0.96

0.95

0.96

0.95

R²

4.50

4.66

4.42

4.56

)SRMSE (%

6
0.97

0.97

0.97

0.96

6.96

6.85

7.67

7.64

)SRMSE (%

0.97

0.97

0.96

0.96

R²

6.93

6.95

7.45

7.67

)SRMSE (%

Validating

6
0.94

0.93

0.94

0.90

4.34

4.73

5.56

5.68

)SRMSE (%

0.93

0.93

0.93

0.91

R²

4.95

4.83

4.66

5.56

)SRMSE (%

Validating

6
0.97

0.98

0.98

0.97

5.26

4.79

6.30

6.16

)SRMSE (%

0.98

0.97

0.97

0.96

R²

5.29

5.74

5.26

6.30

)SRMSE (%

Validating

6
0.93

0.93

0.92

0.91

4.94

4.70

5.32

5.45

)SRMSE (%

0.92

0.94

0.91

0.91

R²

4.87

4.55

5.58

5.32

)SRMSE (%

1-6

9

Training

Validating

تعداد نرونهای الیه ورودی
R²

1-6

8

Training

تعداد نرونهای الیه ورودی
R²

1-6

7

Training

تعداد نرونهای الیه ورودی
R²

1-6

6

Training

تعداد نرونهای الیه ورودی
R²

1-6

5

Training

Validating

1-6

10
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(ز)

(ح)

(ط)

(و)

فاطمه صفری و همکاران

شکل -2بررسی بهترین برازشها برای متغیر خروجی ،الف) مدل شماره 1با  15نرون در الیه پنهان ،ب) مدل شماره 2با  20نرون در الیه پنهان  ،ج) مدل
شماره 3با  20نرون در الیه پنهان  ،د) مدل شماره 4با  20نرون در الیه پنهان  ،ه) مدل شماره 5با  15نرون در الیه پنهان  ،و) مدل شماره 6با  20نرون در الیه
پنهان  ،ز) مدل شماره 7با  15نرون در الیه پنهان  ،ح) مدل شماره 8با  20نرون در الیه پنهان  ،ط) مدل شماره 9با  15نرون در الیه پنهان  ،و ی) مدل شماره10
با  15نرون در الیه پنهان.

نتایج حاصل از این مطالعه با تحقیقات قبلی انجام شده در

دوره رشد گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج ارزیابی نشان

این زمینه هماهنگی نزدیکی دارد .بطوریکه دقت پیشبینی

داد که مدل شبکه عصبی شماره  6بیشترین تطابق را با

عملکرد گندم توسط حسینی و همکاران ( )2007در منطقه

خروجیهای مدل گیاهی دارد .بطوریکه مقدار شاخصهای

قروه کردستان با استفاده از شبکه مصنوعی برابر با  0/99بود

 SRMSEو  MSEبرای این مدل به ترتیب در بازه -4/23

اما درباره ساختار شبکه عصبی مورد استفاده اطالعاتی

4/7درصد و  0/17-0/15می باشند.

گزارش نشده است (.)Hosaini et al, 2007

در واقع این نتایج نشان دهنده آنست که برای هردو

همچنین مدلهای شبکه عصبی با شاخصهای آماری

پارامتر مورد بررسی ،مقدار عملکرد و طول دوره رشد را به

 SRMSEو  MSEبرای هریک از پارامترهای عملکرد و طول

مقدار بسیار کمی بیشتر از مقادیر واقعی نشان می دهد که این

مجله علمی و ترویجی نیوار

شماره  104-105بهار و تابستان ( 1398دو فصلنامه)
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موضوع حاکی از دقت نسبتا باالی مدلهای شبکه عصبی

 -3آبابایی ،ب ،.رضاوردینژاد ،و .1392 .برآورد عملکرد

توسعه یافته در این تحقیق برای پیشبینی عملکرد و طول

هیدرولیکی سیستمهای آبیاری تحت فشار با استفاده از مدل

دوره رشد گندم است.

های شبکة عصبی مصنوعی و رگرسیون ناپارامتری .مجلة
آب و خاك ،دانشگاه فردوسی مشهد.779-769 :)4(27 .

نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی کارآیی شبکههای عصبی مصنوعی
برای پیشبینی عملکرد و طول دورههای مهم رشـد گنـدم بـا
استفاده از پارامترهـای اقلیمـی و امکـان جـایگزینی مـدلهای
پیچیده گیاهی با ایـن مـدلهای آمـاری پرداختـه شـد .نتـایج
نشانداد که هنگامیکه مجموع بارش و متوسط دمای هوا بـه
عنوان ورودی بـه مـدل معرفـی مـیشـود ،شـبکههای عصـبی
مصنوعی میتوانند عملکرد و طول دورههای رشـدگیاه را بـا
دقـت نسـبتاً خـوبی شـبیهسـازی کننـد .همچنـین بـا بررسـی
متغیرهــای هواشناســی موجــود مشــخص شــد کــه افــزودن
متغیرهای تابش خورشیدی و رطوبـت نسـبی بـه ورودیهـای
مدل تاثیر چندانی بر کیفیت پیشبینـی طـول دورههـای رشـد
نداشــته و بــه همــین ســبب در شــبیهســازی مقــادیر آن تنهــا از
متغیرهای بارش و دما (قبل از جوانه زنی تا پس از بلوغ گیـاه)
استفاده گردید که به آسانی قابـل انـدازهگیـری و دردسـترس
اند .این در حالی است که برای پیشبینی عملکـرد گنـدم ،بـا

 -4سجادی ،ج ،.صبوری ،ح .1391 .کاربرد شبکههای
عصبیمصنوعی در پیشبینی عملکرد محصول کلزا .مجله
تولید و فرآوری محصوالت زراعی و باغی ،سال سوم،
شماره دهم.
 -5دلقندی ،م ،.اندرزیان ،ب ،.برومند نسب ،س ،.مساح
بوانی ،ع ،.جواهری ،ا .1393 .ارزیابی مدل

CERES-

 Wheatنسخه  DSSAT 4.5در شبیهسازی رشد ،عملکرد و
مراحل فنولوژی گندم در شرایط مدیریتهای مختلف
تخصیص آب در مزرعه (مطالعه موردی :شهرستان اهواز).
نشریه آب و خاك ،دانشگاه فردوسی مشهد-82 :)1(28 .
.91
6- Ababaei, B., Sohrabi, T., Mirzaei, F. 2012.
Assessment of radial basis and generalized
regression neural networks in daily reservoir
inflow simulation. Elixir Comp. Sci. & Engg.
42(2012) 6074-6077.

وجود اختالف نـاچیز بـین دو مـدل ،مـدلی کـه در آن تعـداد

7- Ababaei, B., Derery, J., Martre, P. 2016. Recent
changes in spatiotemporal patterns of panEuropean wheat yield gap and environmental
stresses. Native Trait, Limagrain Europe.
Clermont-Ferrand, France.

یـادگیری از مـدلهای گیـاهی و پـیشبینـی عملکـرد و طـول
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ورودیها بیشـتر بـوده بهتـرین کـارایی را نشـان داد .براسـاس
نتایج این پژوهش،کارایی شبکههای عصـبیمصـنوعی بـرای
دورههای مهم فصل رشد گندم با استفاده از متغیرهای اقلیمی
با دقت نسبتاً باالیی مورد تایید قرار گرفت.

منابع
 -1خدابنده ن  . 1377 ،.غالت .انتشارات دانشگاه تهران.

9- Alvarez, A. 2009. Predicting average regional
yield and production of wheat in the Argentine
Pampas by an artificial neural network approach.
Eur J. Agron. 30: 70-77.

 -2شیردلی ع  ،.توسلی ا  . 1394 .پیشبینی عملکرد و

10- Alizadeh, H. A., Nazari, B., Parsinejad, M.,
Ramezani-Eetedali, H. and Janbaz, H. R. 2010.
Evaluation of AquaCrop model on wheat deficit
irrigation in Karaj area. Iranian J. Irrig. Drain.
)2(4): 273-283. (in Farsi

زراعت و فناوری زعفران.131-121 :)2(3 ،

11- Andarzian, B., Bannayan, M., Steduto, P.,
Mazraeh, H., Barati, M.E. and Rahnama, A. 2011.
Validation and Testing of the AquaCrop Model

کارآیی مصرف آب زعفران با استفاده از مدلهای شبکه
عصبی مصنوعی برمبنای فاکتورهای اقلیمی و آب ،نشریه

فاطمه صفری و همکاران

 امکان سنجی آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از مدل های گیاهی برای پیش بینی عملکرد و طول دوره های رشد گندم112

22- Norouzi, M., Ayoubi, S., Jalalian, A.,
Khademi, H., and Dehghani, A.A. 2010. Predicting
rainfed wheat quality and quantity by artificial
neural network using terrain and soil
characteristics. Acta Agric Scandinavica, Section
B-Plant Soil Sci. 60: 341-352.
23- Pandey, A., Mishra, A. 2017. Application of
Artificial Neural Networks in Yield Prediction of
Potato Crop. Russian Agricultural Sciences.43(3):
266-272.
24- Piri, J., Amin, S., Moghaddamnia, A.,
Keshavarz, A., Han, D., and Remesan, R. 2009.
Daily pan evaporation modeling in a hot and dry
climate. Hydrol Eng, ASCE. 14: 803-811.
25- Ramezani-Etedali, H., Nazari, B., Tavakoli, A.
R. and Parsinejad, M. 2009. Evaluation of
CROPWAT
model
in
deficit
irrigation
management of wheat and barley in Karaj. J.
Water Soil. 23(1): 119-129.(in Farsi).
26- Singh A.K., Tripathy R., andChopra U.K.
2008. Evaluation of CERES-Wheat and CropSyst
models for water-nitrogen interactions in wheat

under Full and Deficit Irrigation Wheat Production
in Iran. Agricultural Water Management.100: 1-8.
12- Drummond, S.T., Sudduth, K.A., Joshi, A.,
Birrell, S.J., and Kitchen, N.R. 2003. Statistical
and neural methods for site-specific yield
prediction. Transactions of the ASAE, 46: 1. 5-14.
13- Hosaini, M. T., A. Siosemarde, P. Fathi and M.
Siosemarde. 2007. Application of artificial neural
network (ANN) and multiple regressions for
estimating assessing the performance of dry
farming wheat yield in Ghorveh region, Kurdistan
province. Agricultural Research 7(1) :41-54 (in
Farsi)
14- Jain, A.K., Mao, J., and Mohiuddin, K.M.
1996. Artificial Neural Networks: a tutorial
computer. IEEE, Pp: 31-44.
15- Kaul, M., Hill, R.L., and Walthall, C. 2005.
Artificial neural networks for corn and soybean
yield prediction. Agric Sys. 85: 1-18.

crop .Agricultural Water Management. 95: 776786.

16- Khanal, R. R. 2005. Phyllochron and leaf
development in field grown rice genotypes under
varying thermal environments of a high altitude
cropping system. MSc. Thesis. Univ. of Zu Bonn.
Germany.

27- Smith, B.A., Hoogenboom, G., and
McClendon, R.W. 2009. Artificial neural
Networks for automated year-round temperature
prediction. Comp. ElectronAgric. 68: 52-61.

17- Kim, M., and Gilley, J. E. 2008. Artificial
neural network estimation of soil erosion and
nutrient concentrations in runoff from land
application areas.

28- Suchithra, M.S., Pai, Maya.L. 2018. Impact of
Deep Neural Network on Predicting Application
Rate of Fertilizers (Focus on Coconut Trees of
Kerala Northen Coastal Plain Agro Ecological
Unit). International Journal of Pure and Applied
Mathematics. 119(10): 451-466.

18- Landeras, G., Ortiz-Barredo, A., and López,
J.J. 2009. Forecasting weekly evapotranspiration
with ARIMA and artificial neural network models.
Irrigation and Drainage Engineering, ASCE. 135:
323-334.

29- Tavassoli, A. 2014. Quantifying yield gap of
wheat in water and nitrogen limit conditions in
Shirvan region: model and field experiment. Ph.D
thesis in the Agronomy, University of Zabol. (In
Persian with English Summary).
30- Yin, Xinyou., P. C. Struik, J. Tang, Ch. Qi and
T. Liu. 2005. Model analysis of flowering
phenology in recombinant inbred lines of barley. J.
Exp. Bot. 56(413): 959-965.

19- Merdun, H., Çınar, Ö., Meral, R., and Apan,
M. 2006. Comparison of artificial neural network
and regression pedotransfer functions for
prediction of soil water retention and saturated
hydraulic conductivity. Soil. Till Res. 90: 108-116.
20- Mubiru, J. 2008. Predicting total solar
irradiation values using artificial neural networks.
Renewable Energy. 33: 2329-2332.
21- Mukerji, A., Chatterjee, C., and Raghuwanshi,
N.S. 2009. Flood forecasting using ANN, NeuroFuzzy, and Neuro-GA models. Hydrol Eng. ASCE.
14: 647-652.

