نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز
جلد  ،6شماره  ،3131 ،4صفحات 133-133

Journal of Watershed Engineering and Management
Volume 6, Issue 4, 2015, Pages 312-322

کاربرد مقایسهای رگرسيون خطي چندگانه و شبكههای عصبي مصنوعي برای
شبيهسازی اثرات عوامل توپوگرافي بر تغييرات کربن آلي خاك
4

سميه مقيمي* ،1یحيي پرویزی ،2محمدحسين مهدیان 3و محمدحسن مسيحآبادی

 3دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات 3 ،استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي کرمانشاه 1 ،استاد،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و  4استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات
تاریخ دریافت3133/72/32 :

تاریخ پذیرش3133/33/72 :

چكيده
کربن آلي خاک یکي از مهمترین ویژگيهای خاک بوده و هرگونه تغییر در مقدار و ترکیب آن بر اکثر ویژگيهای
شیمیایي ،زیستي و فیزیکي خاک تاثیرگذار است .بهبود کربن آلي خاک سبب بهبود ساختمان خاک ،کیفیت و کمیت
رطوبت در حوضه ،کیفیت هوا ،افزایش سطح عناصر غذایي خاک و در نتیجه کیفیت و کمیت محصول ،جلوگیری از
تخریب و فرسایش خاک و احیا خاک و زیست بوم خواهد شد .عوامل متعددی از جمله عوامل اقلیمي ،توپوگرافي و
مدیریتي بر مقدار کربن آلي خاک تاثیر ميگذارند .در مقیاس کوچک محلي مانند مرتع مورد مطالعه ،عامل اقلیم تنوع
قابل مالحظه ای نداشته و عوامل توپوگرافي بر تغییرات کربن آلي خاک ،بسیار اثرگذارند .لذا ،هدف این پژوهش ،برآورد
تاثیر متغیرهای توپوگرافي ارتفاع ،جهت شیب ،درصد شیب ،سایه روشن و انحنا بر مقدار کربن آلي خاک در اراضي
مرتعي واقع در حوضه مرگ استان کرمانشاه است .به این منظور ،برآورد کربن آلي خاک با دو روش رگرسیون
چندمتغیره خطي ( )MLRو شبکههای عصبي مصنوعي ( )ANNانجام شد .بر طبق نتایج ،مدل  ،MLRتوانست 31
درصد و مدل  22 ،ANNدرصد از تغییرات کربن آلي خاک را پیشبیني کند .در روش  ،MLRمقدار  RMSEو
بهترتیب  7/4و صفر در روش  ،ANNمقادیر  RMSEو  MBEبهترتیب  7/36و  7/771محاسبه شد .نتایج بررسيها
نشان داد ،شبکه عصبي مصنوعي با آرایش  3-3-3و تابع فعالسازی تانژانت هایپربولیک در الیه پنهان ،نسبت بهروش
رگرسیون خطي چندگانه ،دارای دقت و صحت باالتری است .طبق نتایج شبکه عصبي مصنوعي ،از بین متغیر های مورد
بررسي ،بهترتیب ارتفاع با  ،7/23سایه روشن با  7/64و درصد شیب با  7/32ضریب تاثیر ،در تغییرات ذخایر کربن آلي
خاک در این منطقه بیشترین سهم را دارند.
MBE

واژههای کليدی :ارتفاع ،انحنا ،جهت شیب ،درصدشیب ،سایه روشن
مقدمه
گرمایش جهاني در اثر افزایش دی اکسید کربن،
توجه جامعه بشری را به جنگلها و مراتع بهعنوان
محل ذخیره کربن جلب کرده است ،چرا که این
___________________________
* مسئول مکاتباتsm_moghimi1010@yahoo.com :

زیست بومها قادر به ذخیره مقادیر زیادی کربن در
زیتوده گیاهي و خاک هستند ( .)3773 ،Lalکربن
آلي خاک شاخص بسیار مهمي از وضعیت خاک از نظر
تولید ،باروی و کیفیت فیزیکي ،شیمیائي و زیستي
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است .بهبود کربن آلي خاک عالوه بر آنکه باعث
کاهش گاز کربنیک اتمسفری و در نتیجه اصالح
گرمایش زمین مي شود ،سبب ارتقاء کیفیت و کمیت
آب در حوضه ،بهبود کیفیت هوا ،افزایش کمیت و
کیفیت محصول ،امنیت غذایي ،حفاظت خاک و اصالح
اراضي تخریب یافته ،تصفیه آالینده ها ،تسهیل انتقال و
ذخیره آب و امالح و احیاء خاک و زیست بوم ها خواهد
شد.
با توجه به طیف وسیع کارکردها و اهمیت در
حفظ محیط زیست و سالمت زیست بوم ،کربن آلي
خاک نقشي غیرقابل جایگزین دارد ( Parviziو
همکاران .)3737 ،کربن آلي نقش بسیار مهمي در
کشاورزی و مدیریت پایدار خاکها دارد و کیفیت و
پایداری زیست بوم را بهویژه در مناطق نیمهخشک
تضمین ميکند ( Parviziو همکاران.)3737a ،
زیست بومهای مرتعي قابلیت باالیي در ترسیب و
ذخیره کربن دارند .با وجود اینکه مقدار ذخیره کربن
در مراتع در واحد سطح ناچیز است ،ولي بهدلیل
وسعت زیاد آن در کل جهان ،این اراضي پتانسیل
باالیي برای ذخیره کربن خاک دارند ( Schumanو
همکاران.)3773 ،
عوامل بسیاری مانند توپوگرافي ،کاربری اراضي،
نوع خاک ،مدیریت اراضي و پوشش گیاهي تغییرات
مکاني کربن آلي را در مقیاسهای مختلف کنترل مي-
کند .توپوگرافي یکي از عوامل کلیدی تشکیل خاک
بوده و تاثیر آن روی کربن خاک در مطالعات مختلف
مورد بررسي قرار گرفته است ( Senthilkumarو
همکاران .)3773 ،در سالهای اخیر ،پژوهشهای
زیادی برای تعیین تغییرات مکاني کربن آلي خاک در
جهان انجام شده که نتایج آن بیانگر این نکته است که
در مقیاس جهاني ،تنوع اقلیم اولین عامل کنترلکننده
میزان کربن آلي خاک و سرعت چرخه آن بوده و
توپوگرافي دومین عامل کنترلکننده در یک منطقه
مشخص ميباشد ( Wangو همکاران.)3773 ،
در بررسي مقدار کربن آلي خاک ،عالوه بر
روشهای آماری ،از روشهای مختلفي نظیر شبکه
عصبي مصنوعي نیز ميتوان بهره گرفت .امروزه استفاده
از شبکه های عصبي در علوم خاک رواج و گسترش
پیدا کرده و در تخمین ویژگيهایي نظیر کربن آلي
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خاک ( Inglebyو  ،)3773 ،Crowظرفیت تبادل
کاتیوني ( Sarmadianو ،Taghizadeh Mehrjardi
3772؛  Keshavarziو  ،)3737 ،Sarmadianهدایت
الکتریکي خاک ( Namdar-Khojastehو همکاران،
 ،)3737مقاومت برشي خاک ( Besalatpourو
همکاران )3733 ،و تخمین نقاط شاخص منحني
رطوبتي تعدادی از خاکهای آهکي بهکمک
پارامترهای زودیافت خاک ( Belyaniو همکاران،
 ،)3733بهکار گرفته شده است.
بهمنظور بررسي متغیرهای کنترل کننده مقدار
کربن آلي خاک Parvizi ،و همکاران ( ،)3737aاز
روشهای تحلیل تفکیک اعتباری و شبکه عصبي
مصنوعي استفاده نمودند .شبکه عصبي مصنوعي و
تحلیل تفکیک اعتباری بهترتیب قادر به توضیح  27و
 63درصد تغییرات کربن آلي خاک هستند و مدل
شبکه عصبي هفت درصد توان برآورد بیشتری دارد.
طبق نتایج ،هر دو روش توان باالیي در برآورد تغییرات
کربن آلي خاک دارند.
در پژوهش دیگری Parvizi ،و همکاران (،)3737b
فاکتورهای مربوط به ویژگي های خاک ،اقلیم و هندسه
زمین را بر روی ذخیره کربن خاک در کاربریهای
مختلف مورد بررسي قرار دادند .نتایج بررسي حاکي از
این است که شبکه عصبي مصنوعي با آرایش 13-3-3
با قدرت برآورد باالیي ،قادر به توضیح  26درصد از
تغییرات کربن آلي خاک است .از بین متغیرهای
فیزیکي ،جهت شیب و نوع آب و هوا در پیش بیني
کربن آلي خاک تاثیر بیشتری دارند .تحلیل دقت آنالیز
حساسیت بیانگر این موضوع است که افزودن تعداد
بیشتری از متغیرهای فیزیکي به مدل تاثیر قابل
مالحظه ای در افزایش قدرت برآورد مدل نداشته و به-
منظور باالبردن قدرت برآورد ،الزم است که
فعالیتهای مدیریتي بهویژه شخم ،تناوب ،بقایای
گیاهي و مدیریت چرا مورد توجه قرار گیرد.
برای بررسي توانایي فناوری سنجش از راه دور در
تخمین کربن آلي خاک Ayoubi ،و همکاران (،)3733
از روشهای شبکه عصبي مصنوعي و رگرسیون خطي
چندگانه در دو سایت جنگل و مرتع استفاده نمودند .از
دادههای سنجش از دور ماهواره لندست ETM
باندهای یک ،دو ،پنج ،هفت و ترکیب باند سه و چهار
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برای محاسبه ضریب  NDVIدر هر دو سایت استفاده
شد .نتایج این پژوهش موید این است که باندهای یک،
دو و  ،NDVIمهمترین فاکتورهای موثر در برآورد
تغییرپذیری کربن آلي در دو سایت جنگل و مرتع،
ميباشد .طبق نتایج ،روش شبکه عصبي نسبت بهروش
رگرسیون چندگانه خطي در سایت جنگل  33درصد و
در سایت مرتع  16درصد قدرت تخمین باالتری دارد.
طي پژوهشي Falahatkar ،و همکاران ( ،)3733با
تهیه نقشه  DEMمنطقه با روشهای آمار کالسیک به
بررسي تاثیر شیب ،جهت شیب ،عمق خاک و ارتفاع بر
روی مقدار کربن آلي خاک پرداختند .بین طبقههای
مختلف شیب و همچنین ،جهت شیب با مقدار ماده
آلي خاک تفاوت معنيداری مشاهده نشد ،ولي
دانسیته کربن آلي خاک در ارتفاعهای مختلف دارای
تفاوت معنيداری بود.
ذخیره کربن در خاک باید در مقیاس های متفاوت
مزرعه ای ،محلي ،منطقه ای و جهاني مورد بررسي قرار
گیرد .در مقیاسهای بزرگ مهمترین عامل موثر در
تغییرات کربن آلي خاک ،اقلیم است .در مقیاسهای
کوچک محلي مانند مرتع مورد پژوهش ،عامل اقلیم
تنوع قابل مالحظهای نداشته و عوامل توپوگرافي بر
تغییرات کربن آلي خاک اثرگذارند .همچنین،
توپوگرافي در تغییرات اقلیم محلي 3و خرد اقلیم 3در
مقیاس مزرعه ،محلي و حتي منطقه ای ،مي تواند موثر
باشد.
با وجود اینکه با روشها و برنامههای مختلف،
تغیی رات کربن خاک در اثر عوامل مختلف مورد
بررسي قرار گرفته ،ولي لزوم پژوهشهای بیشتر به-
منظور دستیابي به راهکارهای علمي ،قابل قبول و
عملي بهمنظور کمک به حل معضل گرمایش زمین با
افزایش ذخیره دیاکسید کربن در خاک و تعدیل
انتشار آن به اتمسفر ،همچنان حایز اهمیت است.
در این پژوهش ،تاثیر متغیرهای توپوگرافي نظیر
ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،سایه روشن و انحنا بر
مقدار کربن آلي خاک ،در نمونههای برداشت شده از
اراضي مرتعي واقع در حوضه مرگ در استان کرمانشاه،
بررسي شد .سپس ،با روشهای رگرسیون خطي
Mesoclima
Microclima

134/

چندگانه و شبکه عصبي مصنوعي ،مقدار کربن آلي بر
اساس متغیرهای توپوگرافي یادشده ،برآورد شد.
همچنین ،عالوه بر شناسایي ،اولویتبندی مهمترین
فاکتورهای توپوگرافي موثر در مقدار کربن آلي خاک
نیز مد نظر قرار گفت.
مواد و روش ها
منطقه مورد پژوهش :در این پژوهش ،بخشي از
اراضي مرتعي در حوزه آبخیز مرگ 1واقع در استان
کرمانشاه ،انتخاب شد .این سایت که با وسعت 37
هکتار در موقعیت کوهستان قرار دارد ،دارای ارتفاع
متوسط  3662متر بوده و در محدوده طول جغرافیایي
 631377تا  634377متر و عرض  1263377تا
 1227377متر ،واقع شده است .در حوزه آبخیز مورد
پژوهش ،دمای متوسط سالیانه  34/3درجه سانتي-
گراد ،سردترین و گرمترین ماه های سال ،دی ماه و
مرداد ماه بهترتیب با دماهای  3/4و  32/3درجه
سانتيگراد بوده و میانگین بارندگي سالیانه 432
میليمتر است .بر اساس پردازش اطالعات ایستگاه
هواشناسي سینوپتیک کرمانشاه بهوسیله نرم افزار
نیوهال ،رژیم رطوبتي خاک زریک و رژیم حرارتي
خاک ،ترمیک تعیین شد ( .)3772 ،Fatehiشکل 3
موقعیت حوضه مورد مطالعه را در سطح ایران و استان
کرمانشاه ،نشان مي دهد.
نمونه برداری :بهمنظور بررسي وضعیت ذخیره کربن،
شبکه نمونهبرداری منظمي بهروش سیستماتیک با
گامهای  377متری طراحي شد .در این رابطه ابتدا،
نقشه توپوگرافي سایت مرتع مورد مطالعه با تغییرات
توپوگرافي مناسب انتخاب شد .سپس ،تعداد نقاط
نمونه برداری با توجه به مساحت سایت و تغییرپذیری
توپوگرافي ،در یک شبکه منظم طراحي شد .نقاط
تقاطع شبکه بهعنوان نقاط نمونه برداری ،روی نقشه
منتقل شد.
در مراجعه به عرصه ،بر اساس موقعیت جغرافیایي
معین شده در شبکه ،محل نقاط نمونهبرداری با
استفاده از سیستم موقعیتیاب جهاني (،)GPS
مشخص شد و نمونهبرداری از عمق صفر تا  17سانتي-

1
2

Mereg
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متری خاک سطحي به انجام رسید .برخي از نقاط
نمونهبرداری پیش بیني شده ،بهدلیل اختالط با کاربری
زراعت و بهمنظور پرهیز از خطا در نتایج و تحلیل ها،
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حذف شده و در نهایت از  13نقطه ،نمونهبرداری شد.
شکل  3توزیع نقاط نمونهبرداری در سایت مرتع را
نشان مي دهد.

شكل  -1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد پژوهش

شكل  -2توزیع نقاط نمونهبرداری در سایت مرتع مورد پژوهش

آمادهسازی و آناليز نمونهها :نمونههای خاک پس از
هوا خشک شدن ،کوبیده شدن و عبور از الک دو
میليمتری به آزمایشگاه منتقل شد .مقدار کربن آلي
نمونههای خاک آماده شده با روش والکلي و بالک

اندازهگیری شد .در این روش ،خاک با اسید
سولفوریک غلیظ و دیکرومات پتاسیم مخلوط و پس
از اتمام واکنش اکسایش و کاهش باقيمانده دی
کرومات پتاسیم با فروآمونیوم سولفات تیتر شد.
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استخراج دادههای مورد نياز :در ابتدا ،مدل رقومي
ارتفاعي  (DEM)3اراضي مرتعي ،بر مبنای نقشه
توپوگرافي  3:33777تهیه شد .در مرحله بعد ،بر
اساس مدل رقومي ارتفاعي ،نقشه مربوط به
فاکتورهایي نظیر ارتفاع 3جهت شیب ،1درصد شیب،4
6
3
سایه روشن و انحنا  ،با استفاده از نرمافزار ArcGIS
تهیه شد و مقادیر هر یک از فاکتورهای توپوگرافي یاد
شده در نقاط نمونهبرداری بهدست آمد .بر اساس رابطه
( ،)3متغیر کیفي جهت شیب بهصورت یک متغیر
2
کمي تحت عنوان جهت شیب تغییر یافته )(TA
تعریف و محاسبه شد ( .)3737 ،Parviziپس از
استخراج دادهها ،از روشهای رگرسیون خطي
چندگانه و شبکه عصبي مصنوعي بهمنظور تجزیه و
تحلیل استفاده شد.
()3
که در آن TA ،جهت شیب تغییر یافته و Aspect
جهت شیب است.
تجزیه و تحليل داده ها
روش آمار کالسيک :دادههای مربوط به عرصه مورد
مطالعه پس از جمع آوری با استفاده از نرمافزار
 SPSS19 PASWمورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .ابتدا ،دادههای پرت با استفاده از نرم افزار
شناسایي و بررسيهای الزم در مورد لزوم حذف آنها
انجام شد .آمارههای توصیفي نظیر حداقل ،حداکثر،
میانگین ،واریانس ،انحراف معیار ،ضریب تغییرات،
چولگي و کشیدگي بهدست آمد .با استفاده از عوامل
توپوگرافي (ارتفاع ،درصد شیب ،جهت شیب تغییر
یافته ،سایه روشن و انحنا) بهعنوان متغیرهای مستقل
و با انجام رگرسیون خطي گام به گام ،درصدکربن آلي
خاک برآورد شد.
روش شبكه عصبي مصنوعي :شبکه عصبي
مصنوعي به خانوادهای از مدل ها اشاره ميکند که به-
صورت ساده شده ای از سیستم های عصبي الگو گرفته
1

)Digital Elevation Model (DEM
Elevation
3
Aspect
4
Slope Percent
5
Hill Shade
6
Curvature
7
Transposed Aspect
2
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و دارای تعداد زیادی عناصر پردازنده متصل بههم است
که عملکردی هماهنگ دارند .این شبکه ابزاری برای
مدل کردن روابط پیچیده بین داده های ورودی و
خروجي است .سلولهای عصبي 2طبیعي ،ورودی خود
را از طریق سیناپس دریافت ميکنند .این سیناپسها
بر روی دندریتها یا غشاء عصب قرار دارند .در یک
عصب واقعي ،دندریتها دامنه پالسهای دریافتي را
تغییر ميدهند که نوع این تغییر در طول زمان یکسان
نمي ماند و در اصطالح ،بهوسیله عصب آموزش داده
ميشود .اگر سیگنال دریافتي به حد کافي قوی باشد و
از یک مقدار آستانه بیشتر شود ،عصب فعال شده و
سیگنالي را در طول اکسون منتشر ميکند .این
سیگنال قادر به ورود به سیناپس دیگر و تحریک سایر
اعصاب است.
شبکه عصبي مصنوعي با استفاده از مدل ساده
شده عصب واقعي به پردازش اطالعات ميپردازد .در
یک نگاه ساده ،مدل یک عصب شبکه مصنوعي ،شامل
ورودیهایي است که در نقش سیناپس انجام وظیفه
ميکند .این ورودی ها در وزن نهایي ضرب ميشوند تا
قدرت سیگنال را تعیین کنند .نهایتاً یک تابع ریاضي
تصمیمگیری ميکند که آیا سلول عصبي فعال شود یا
خیر و اگر جواب مثبت باشد ،میزان خروجي را
مشخص ميسازد .در شکل  1تصویری از یک سلول
عصبي و شبکه عصبي ساده نمایش داده شده است.
شبکه عصبي بهصورت مکرر از توابع برای آموزش
شبکه (تغییر وزنها و اریبها ،)3استفاده ميکند تا در
نهایت وزن و اریب مناسب را برای بهترین برآورد را
بیابد.
در این پژوهش ،برای اجرای شبکه عصبي
مصنوعي از نرمافزار  ،MATLAB 2010استفاده شد.
در این نرم افزار برای پایان دادن به روند آموزش،
شاخصهایي اعم از تعداد تکرارها ،زمان آموزش ،خطا،
گرادیان خطا و اعتبارسنجي را در نظر گرفته شد.
آموزش شبکه بهصورت خودکار با گذر هر یک از
عوامل یادشده از حد تعیین شده ،پایان ميپذیرد .در
واقع ،روال آموزش تا زماني ادامه ميیابد که خطای
شبکه روندی رو به افزایش داشته باشد .به این ترتیب
Neuron
Bias

8
9
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از بیش برازش شبکه جلوگیری مي شود .برای برآورد
با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي ،پس از پیش
پردازش دادهها ،انتخاب توپولوژی و معماری شبکه و
تقسیم دادهها به بخش های آموزش ،آزمون و

اعتبارسنجي انجام شد .تعداد الیههای پنهان ،تعداد
نورون در الیههای ورودی ،پنهان و خروجي تعیین و
پس از انتخاب توابع فعالسازی الیههای پنهان و
خروجي ،برآورد کربن آلي خاک انجام شد.

شكل  -3الف) ساختار سلول عصبي  ،ب) ساختار کلي یک نورون خطي

در شبکه طراحي شده ،تعداد نورونهای الیه
پنهان و معماری شبکه ،از روش سعي و خطا و با
کمینهسازی مقدار میانگین مربعات خطا )MSE( 3در
3
هر آموزش و افزایش ضریب همبستگي چندگانه (،)R
بهدست آمد 27 .درصد دادهها بهعنوان داده آموزش،1
 33درصد داده آزمون 4و  33درصد دادهها برای
اعتبارسنجي 3منظور شد .بهمنظور آموزش شبکه و
اصالح وزنها ،از الگوریتم پس انتشار خطا 6استفاده
شده و مدل شبکه ،پرسپترون چندالیه )MLP( 2در
نظر گرفته شد.
ارزیابي نتایج :بهمنظور ارزیابي صحت و دقت
روشهای استفاده شده از شاخصهای ارزیابي ریشه
میانگین مربعات خطا ،)RMSE( 2میانگین انحراف
خطا )MBE( 3و ضریب همبستگي چندگانه (،)R
مطابق روابط ( )3تا ( ،)4استفاده شد.

1

Mean Squared Error
Multiple Correlation Coefficient
3
Train
4
Test
5
Validation
6
Error Back Propagation Algorithm
7
)Multi Layer Perceptron (MLP
8
)Root Mean Square Error (RMSE
9
)Mean Bias Error (MBE
2

()3

∑ √

()1

∑
)

()4

)

(

(∑ ) )

که در آنها، ، ، ،

و

∑
(∑(√

بهترتیب ،تعداد

دادهها ،دادههای برآورد شده ،میانگین داده های برآورد
شده ،دادههای اندازه گیری شده و میانگین دادههای
اندازه گیری شده مي باشد .معیارهای  MBEو RMSE
هر چه به صفر و  Rهر چه به یک نزدیکتر باشد،
بیانگر خطای کمتر روش و نتیجه مطلوبتر مي باشد.
معیار  MBEبهمنظور بررسي اریبي برآوردها کاربرد
دارد .چنانچه مقدار این شاخص مثبت باشد ،طبق
معادله ( ،)1نشاندهنده کم برآوردی ،در غیر این
صورت دلیلي بر بیش برآورد بودن برآورد خواهد بود.
نتایج و بحث
آمارههای توصیفي حاصل از تجزیه و تحلیل
آماری ،مطابق جدول  3بهدست آمد .بر اساس نتایج،
بیشترین ضریب تغییرات متعلق به متغیر انحنا است.
بر طبق نتایج جدول  ،3کلیه متغیرها با توجه به
چولگي و آزمون کولموگروف اسمیرونوف ،از توزیع
نرمال برخوردار هستند .بررسي همبستگي بین

کاربرد مقایسهای رگرسیون خطي چندگانه و شبکههای عصبي مصنوعي ...

متغیرهای توپوگرافي با درصد کربن آلي طبق جدول
 ،3بیانگر این است که همبستگي معنيداری بین
متغیرهای انحنا و سایه روشن با درصد کربن آلي در
سطح احتمال یک درصد ،وجود دارد .بین درصد کربن
آلي با شاخص های ارتفاع ،درصد شیب و همچنین،
جهت شیب تغییر یافته ،همبستگي معنيداری
مشاهده نشد .برای بررسي نقش عوامل توپوگرافي
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موثر در تغییرپذیری کربن آلي خاک و یافتن رابطه
مناسب بین آنها ،از روش رگرسیون خطي گام به گام
استفاده شد .عوامل توپوگرافي بهعنوان متغیرهای
مستقل و کربن آلي خاک بهعنوان متغیر وابسته ،در
نظر گرفته شد .بر اساس ضریب همبستگي بهدست
آمده ،میزان برازش مدل رگرسیون پیشبیني شده با

مشاهدات 33/2 ،درصد برآورد شد.

جدول  -1برخي از آمارههای توصیفي متغیرهای توپوگرافي در مرتع مورد پژوهش
آماره

Elevation
)(m

Slope
)(%

TA

Curvature

Hill shade

OC
)(%

حداقل

3633/77

7/77

-7/33

-3/77

343/77

3/33

حداکثر

3624/77

13/33

3/77

3/77

373/77

1/32

دامنه

11/77

13/33

3/33

4/77

62/77

3/76

میانگین

3662/43

36/36

7/74

7/71

324/33

3/63

انحراف معیار

37/26

2/32

7/24

3/73

32/73

7/42

ضریب تغییرات

7/63

33/22

32/33

1343/23

37/14

32/36

واریانس

333/22

21/61

7/34

3/37

134/31

7/31

چولگي

7/33

-7/34

-7/33

7/17

-7/72

3/33

کشیدگي

-3/43

-7/47

-3/61

-7/64

-7/27

3/31

 Elevationارتفاع از سطح آبهای آزاد Slope ،درصد شیب TA ،جهت شیب تغییر یافته Curvature ،انحنا شیب Hill shade ،سایه روشن و  OCدرصد کربن آلي خاک

جدول  -2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف و همبستگي پیرسون
آزمون

مقادیر

Elevation
)(m

Slope
)(%

TA

Curvature

Hill
shade

OC
)(%

کولموگروف
اسمیرونوف

ضریبk.s

7/21

7/34

3/33

3/72

7/63

7/23

معناداری

7/43

7/14

7/32

7/37

7/23

7/63

همبستگي پیرسون

ضریب
همبستگي

7/34

-7/33

7/33

**7/31

**7/46

3

معناداری

7/43

7/36

7/36

7/77

7/73

-

** همبستگي معنيدار در سطح یک درصد * ،همبستگي معنيدار در سطح پنج درصد

مدل رگرسیون خطي مطابق معادله ( ،)3به دادهها
برازش داده شد .بر اساس این مدل ،مقادیر کربن آلي
خاک در هر یک از نقاط نمونهبرداری برآورد شد.
نمودار پراکنش مقادیر برآورد شده کربن آلي در مقابل
مقادیر اندازه گیری شده آن در شکل  ،4نمایش داده
شده است .مطابق نتایج ،روش رگرسیون گام به گام
توانست اولویت اثرات متغیر انحنا را در میان
متغیرهای توپوگرافي مشخص نموده و حدود 31

درصد منابع تغییرپذیری کربن آلي خاک را به
تغییرات خطي و مستقیم متغیر انحنا نسبت دهد.
()3
که در آن OC ،درصدکربن آلي خاک وCurvature
متغیر انحنا مي باشد.
شبكه عصبي مصنوعي :آموزش شبکه عصبي
مصنوعي در صورت اعمال یک سری پیش پردازش بر
روی ورودی ها و هدف کارایي باالتری خواهد داشت.
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برای جلوگیری از اشباع زود هنگام نورونها و یکسان
نمودن ارزش دادهها برای شبکه ،بهتر است دادهها در
محدوده تابع سیگموئید قرار گیرد.
بهدلیل اینکه محدوده خروجي تابع سیگموئید در
بازه صفر و یک است ،لذا دادههای ورودی و هدف در

جلد  ،6شماره 3131 ،4

محدوده صفر و یک آرایش یافتند .تابع مورد استفاده
در الیه پنهان تابع سیگموییدی از نوع تانژانت
هایپربولیک و تابع الیه خروجي ،خطي ميباشد .در
شبکه نهایي طراحي شده ،تعداد نورون های الیه پنهان
 3در نظر گرفته شد.

شكل  -4مقادیر اندازهگیری و برآورد شده کربن آلي خاک بهروش رگرسیون خطي گام به گام

نتایج آنالیز حساسیت متغیرهای ورودی به شبکه
عصبي مصنوعي در عرصه مورد پژوهش در شکل ،3
نمایش داده شده است .ترتیب اولویت اثرگذاری
متغیرهای توپوگرافي در تغییرات مقادیر کربن آلي
خاک در این منطقه بهترتیب مربوط به ارتفاع ،سایه
روشن ،درصد شیب ،انحناء سطح و جهت شیب تغییر
یافته است .این تفاوت نسبت به رگرسیون خطي به-

دلیل رفتار یا اثرات غیرخطي این متغیرها بر روی
کمیت کربن آلي است که در شبکه عصبي قابل ردیابي
و شناسایي است .مطالعات زیادی به این نکته اشاره
دارند که در مناطق کوهستاني با افزایش ارتفاع ،مقدار
و ذخیره کربن آلي خاک افزایش ميیابد ( Powersو
3773 ،Schlesinger؛  Tsuiو 3737 ،Chen؛
 Podwojewskiو همکاران.)3733 ،

شكل  -5آنالیز حساسیت متغیرهای ورودی به شبکه عصبي مصنوعي در مرتع مورد پژوهش

عامل ارتفاع با تاثیر غیرمستقیم بر تغییرات
مینرالوژی و مقدار و نوع پوشش گیاهي ،سبب تغییر
در مقدار کربن آلي خاک ميشود .تغییر در میزان و

نوع پوشش گیاهي و بقایای آلي ،سبب تغییر در
کیفیت و کمیت کربن آلي ورودی به خاک را فراهم
ميکند ( Djukicو همکاران3737 ،؛  Podwojewskiو

کاربرد مقایسهای رگرسیون خطي چندگانه و شبکههای عصبي مصنوعي ...

همکاران .)3733 ،تفاوت کربن آلي خاک در طول
گرادیان ارتفاعي به تغییرات در تعادل ورود و خروج
کربن در خاک برميگردد که این مساله به تغییر
عوامل غیرزنده مانند دما و عوامل زنده مانند
میکروارگانیسمها و بقایای گیاهي ،وابسته است
( Gartenو .)3776 ،Hanson
 Thompsonو  ،)3773( Kolkaارتفاع ،شکل
شیب ،جهت شیب ،ارتفاع و شیب زمین بهسمت
رودخانه را بهعنوان فاکتورهای موثر در میزان کربن
آلي معرفي کردند .در همین رابطه ،نتایج  Rezaeiو
 ،)3773( Gilkesموید این است که در منطقهای با
مواد مادری و رژیم حرارتي یکسان ،مشخصات زمین-
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نما شامل جهت ،ارتفاع و کاربری ،فاکتورهای غالب
موثر بر روی کربن آلي خاک ميباشد.
مقدار ضریب همبستگي دادههای آزمون و آموزش،
اعتبارسنجي و کل دادهها ،محاسبه شد .نمودارهای
مربوط به دادههای آزمون و تمامي دادهها ،در شکل 6
نمایش داده شده است .با مقایسه شکلهای  4و  ،6به
نظر مي رسد شبکه عصبي مصنوعي طراحي شده در
مقایسه با روش رگرسیون خطي چندگانه ،به نحو
مطلوبتری روابط غیرخطي بین عوامل توپوگرافي و
کربن آلي خاک را شبیهسازی ميکند .نتایج ارزیابي
روشهای رگرسیون خطي چندگانه و شبکه عصبي
مصنوعي در جدول  1ارائه شده است.

(الف)

(ب)
شكل  -6الف) مقادیر کربن آلي اندازهگیری و برآورد شده با روش شبکه عصبي مصنوعي برای دادههای آزمون و ب) کل داده ها
جدول  -3نتایج ارزیابي روش رگرسیون چندگانه خطي و شبکه عصبي مصنوعي برای برآورد کربن آلي خاک
روش

R

RMSE

MBE

رگرسیون خطي چند متغیره
شبکه عصبي مصنوعي

7/31
7/22

7/47
7/ 36

7
7/771

 Rضریب همبستگي RMSE ،خطای میانگین جذر مربعات و  MBEمیانگین انحراف خطا است.

بر طبق نتایج آنالیز حساسیت و جدول  ،1ميتوان
نتیجه گرفت که روند اثرات متغیرهای توپوگرافي

ارتفاع ،سایه روشن و درصد شیب بر تغییرات کربن
آلي خاک غیرخطي بوده و شبکه عصبي توانسته است،

3131 ،4  شماره،6 جلد

) نیز به این3731(  و همکارانBesalatpour ،همچنین
نتیجه رسیدند که تخمین با استفاده از رگرسیون برای
 در،تخمین مناسب به حجم باالیي از دادهها نیاز دارد
،صورتي که شبکه عصبي مصنوعي با دادههای کمتر
.قادر به برآورد دقیقتر است
نتایج این پژوهش موید کاربرد مناسب شبکه
عصبي مصنوعي برای کشف روابط غیرخطي متغیرها
- به، با توجه به تعداد کم نمونهها در این پژوهش.است
،منظور دستیابي به نتایج دقیقتر در مطالعات مشابه
 این،بهتر است تعداد نمونهها را افزایش و همچنین
 بهرهگیری.پژوهش را در سطوح وسیعتر نیز انجام داد
از روشهای دیگر محاسبات نرم و بهینهسازی مانند
منطق فازی و الگوریتم ژنتیک و ترکیب این روشها
با شبکههای عصبي مصنوعي ميتواند گامي در راستای
شبیهسازی بهینه اثرات عوامل توپوگرافي بر تغییرات
.کربن آلي خاک باشد
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 این نقطه قوت شبکه عصبي.آن را روندیابي نماید
مصنوعي نسبت به روش رگرسیون چندگانه خطي
 با توجه به افزایش ضریب همبستگي و کاهش.است
میانگین انحراف خطا در روش شبکه عصبي مصنوعي
 به نظر مي رسد،نسبت به رگرسیون چند متغیره خطي
روش شبکه عصبي مصنوعي در برآورد کربن آلي تحت
- موفق،تاثیر عوامل توپوگرافي در کاربری مورد مطالعه
 کاهش قابل مالحظه شاخص.تر عمل کرده است
 نشان از خطای برآورد، در روش شبکه عصبيRMSE
 کربن آلي خاک است که نسبت به دامنه7/36 حدود
تغییرات بیش از دو درصدی کربن آلي خاک در عرصه
 خطای برآورد هشت درصدی را،مرتعي مورد مطالعه
 در حاليکه این خطا در روش خطي،نشان ميدهد
 مقادیر بسیار کم. درصد است37 ،رگرسیون گام به گام
 مبین این است که در،)MBE( میانگین انحراف خطا
.هر دو روش عمال خطای اریبي برآورد وجود ندارد
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Abstract
Soil organic carbon is one of the most important soil characteristics, and any changes in
its content and composition, affects soil physical, chemical, and biological
characteristics. Enhancing soil organic carbon improves soil structure, increases water
and nutrients in soils, reduces soil erosion and degradation and thus greater productivity
of plants and water quality are expected in watersheds and ultimately soil and
ecosystem reclamation happens. Climatic, topographic and managerial factors affect
soil organic carbon content. In local scale, climatic factors have not high efficiency on
soil organic carbon and topographic factors play more important role compared to
climate on soil organic carbon variability. The objective of this study was to predict and
evaluate the effects of topographic factors such as elevation, slope percent, aspect, hill
shade, and curvature on the soil organic carbon content of a rangeland in Mereg
watershed, Kermanshah, Iran. Stepwise Multi Linear Regression (MLR) and Artificial
Neural Network (ANN) were employed to develop models to predict soil organic
carbon. A Multi-Layer Perceptrons (MLP) ANN with back-propagation error algorithm
was applied to this research. The result showed that the multi linear regression and
ANN models explained 53 and 77 percent of the total variability of soil organic carbon,
respectively. The calculated RMSE and MBE were 0.40 and 0 for the MLR and 0.16
and 0.003 for MLP models. Results indicated that designated ANN model with 5-9-1
arrange was more feasible than multi linear regression for predicting soil organic
carbon. Elevation with 0.79, hill shade with 0.64 and slope percent with 0.24, were
identified as the important factors that explained the variability of soil organic carbon.
Key words: Aspect, Curvature, Elevation, Hill shade, Slope
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