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Abstract
Soil and plant resource management has been introduced
in recent years as one of the most important ways to
reduce management costs using modern methods,
including artificial intelligence techniques. The present
study attempted to use the neural network method to
predict the nutritional status of the two copper and zinc
elements in the Echinops plant using the data of the
chemical forms of the copper and zinc elements, as well
as the stability indicators of the aggregates. For this
purpose, the chemical forms of the two elements of
copper and zinc, as well as the average of weight
diameter and geometric mean diameter of aggregates in
34 soil samples, and zinc and copper concentrations in
the Echinops plant were analyzed for each soil sample
and eventually Multilayer perceptron modeling was
performed using Levenberg-Marquardt algorithm with
four separate inputs in each section. The results showed
that the sum of carbonate and exchangeable forms as the
input data had the highest coefficient of variation and the
lowest standard error in predicting Zn concentration of
the plant. On the other hand, the total exchange and
carbonate forms with the stability of aggregates as inputs
had the best prediction of the copper status of the plant.
Unlike zinc, soil physical data (aggregate stability
indicators) could have a significant effect on predicting
the state of copper in the plant.
Keywords: Aggregate stability indices, Artificial Neural
Network, Copper, Rangland plant Zinc

چ کی د ه
 از جمله روشهای،مدیریت منابع خاک و گیاه با استفاده از روشهای نوین
      در سالهای اخیر به عنو هم زا یکی نا م کهار نیرت ا هر ای،هوش مصنوعی
     تحقیق حاض ات دراد شالت ر.کاهش هزینههای مدیریتی معرفی شده است
ی مناس زا یب
 به پیش بینی ی،بتواند با استفاده از یکی از روشهای شبکه عصبی
   وضعیت تغذیهای دو عنصر مس و روی در گیاه ش  هدافتسا اب لاغیت رک از
     

  

نینچمه و

 له ایمیش یا ی م رصانع ی س و کاخ یور
 دادهه کش یا لللل

 بدین منظور شکلهای شیمیایی دو. بپردازد،شاخصهای پایداری خاکدانهها
عنصر مس و روی و همچنین شاخصهای میانگین وزنی قطر خاکدانهها و
 نمونه خاک و غلظت روی و مس در34 میانگین هندسی قطر خاکدانهها در
گیاه شکر تیغال نزدیک به هر نمونه خاک مورد تجزیه قرارگرفته و در نهایت
     م راهچ اب تدراوکرا-گ
مدلسازی پرسپترون چند الیه با الگوریتم لو ربن گ گ
اشن هدمآ تسدب ن د  ا ااا اااااد ک  ه

 نت جیا.ورودی مجزا در هر بخش انجام گرفت

مجموع دو شکل کربناتی و تبادلی به عنوان دادههای ورودی دارای بیشترین
ضریب تببین و کمترین خطای استاندارد در پیشبینی غلظت روی گیاه بوده
 مجموع شکلهای تبادلی و کربناتی به همراه پایداری، در طرف مقابل.است
     بهترین پیشبین زا ار ی وض هایگ رد سم تیع،خاکدانهها به عنوان ورودی
     یور  ود داد هههههههههه هههه زیف یا یکی، دوب ار صنع ر رو. ش د لاغیت رک ا فالخرب
خاک(شاخصهای پایداری خاکدان )ه سناوت ت ت ریثا ظحالم لباق ههههه ههههههای بر
.شبینی وضعیت مس در گیاه بگذارد
 پی
لا،  شکر تیغ، شبکه عصبی، شاخص پایداری خاکدانه، روی:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

شده بوسیله گیاه باشند( .)Saffari et al., 2009آگاهي

مدیریت منابع آب و خاک بهمنظور تولید و بهره هوری
حداکثر به همراه حفظ منابع آب و خاک و جلو یریگ

مصرف در خاك ،براي اف تالوصحم دركلمع شياز    
زراع شب يتمالس ظفح و ي رررر ررررر و دام الزم وضرور یی ی

از تخریب ،هدررفت و آلو کذم عبانم یگد و یرما ر     

است .بررسی روابط بین شکلهای شیمیایی عناصر با

ضروری و مه سا م تت تتت) .(Okina et al., 2006خ کا
بهعنوان یکی از مهمترین من رد دنمشزرا یعیبط عبا

لها ،مقادير ،واكنشه تكرح و ا   
از شك 

عنا مک رص   

  

جهان بهشمار میرود ،که مدیریت پایدار در آن ام یر
ضروری است ،ک خرچ یاقب و ظفح اب اهنت ه هههههه هههههههی
زیستی این امر حاصل میشود .پای کی ،کاخ یراد    

خصوصیات مهم فیزیکی خاک از جمله شاخصه یا
پایداری خاکدانهها ،که میتواند تاثیر بسزایی بر می ناز
ی تغذیه
دسترسی عناصر بگذارد ،میتوان بایزرا رد د یی یی
گیاه سب یعترم نا ی و مهم را ت لباق و  هج ب .دشا               

موضوع کلیدی در مدیریت منابع خاک میباشد که با

شکرتیغال( )Echinopsگیاه چند ساله ای است که ع هوال

هدف باال بردن توان تولید پای هجوت دروم عبانم راد     

بر مصرف دام به عنوان گی یوراد ها ی یم هتخانش  شو .د      

قرار میگیرد .پایداری خاکدانهها در خاک ،میتواند به

ارزش ﺬﻏ ا ﯽﯾ

ک از
صورت مستقیم بر ب رايس ييي از ويژگ ييي ها ييي خاک ک

منظور ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

جملههه انتشارر ر عناصررر غ ياذ ييي و وض  تیع ت یا هیذغ

  

ﻪﻓﻮﻠﻋ های مرتعی همچون ش لاغیت رک  ،،، ،،به
ﺮﭼ ا ﯽﯾ

ﺮﻣ ا ﻊﺗ

ﺮﺿ ورت دارد .امروزه ت شال

بر این است از روشهایی که دارای بیشترین دقت و کم-

عناصر برای گیاه تأ يث رگذار باشد( Six and Paustian,

ترین هزینه در زمان کوتاهتری هستند به منظور پیش بینی

 .)2014وضعیت تغذیهای گی ب ها هه ههه م ازي ننن ز داي ييي به

دادهای دیریافت و سخت یافت ،اس .دوش هدافت    در دهه

س امتخا ننن ن خا ککک ک و خاکدان ههه هها يييي آن م بتر ططط ط

های اخیر ،استفاده از روشهای مدل سازی از جمله

اس تت ت( .)Pulido Moncada et al., 2015می نیگنا   

روشهای مختلف شبکههای عصبی ،توس یناوارف هع   

وزنی قطر خاکدانهها( )MWDو میانگین هندسی قطر

ب پ یار ی نیب ش ی م تایصوصخ  خ دیپ فلت ا ااااااااااااااااا ا

خاکدانهههها(( ( )GMDب زا مهم صخاش ود ناونع ه         
فرسایش پذیری خاک و مقاومت خاک در برابر ت شن

کردهاند) .)Esalatpour et al., 2013با توجه به مقدمه
گفته شده ،تحقی راد شالت رضاح ق د ات  اب دناوتب       

های مکانیکی محسو م ب یی یی
یشو دن (( Marashi et al.,

له میش یا یایی   
داشتن دو خصوصیت شیمیایی(شکل ل

 .)2017در طرف مقاب رب ،ل ر یذغت تیعضو یس هههه هههههای

عنا  سم رص و  )یور  و کیزیف  ییی ییی ی
ی( GMDو )MWD

عناصر برای هر گیاه می تواند مت خاش زا رثا صص صصصه یا
پایداری خاکدانهها و همچنین قابلی ره یسرتسد ت    

خاک به پیش بینی مشخصی از وضعیت تغذیهههای دو
عنصر مس و روی گیاه شکر تیغال ،به عنوان یک گیاه

عنصر باشد .اندازهگيري غلظت کل عناصر کم مصرف

مرتعی مهم در استان آذربایجان شرقی ،ب زا هدافتسا ا   

در خاک ،هرچند که میتواند اطالعاتي در مورد غني

روش شبکه عصبی پرسپترون چند اليه بپردازد.

شدن احتمالي اين عناصر در خاک بدهد ،اما نميتواند

فرآیند پژوهش

براي تخمين اثرات شيميا يي آنها مفيد واقع شود ،بلکه

منطقه مورد مطالعه و نمونهبر خ یراد ا  ک و یگ ا :ه    

اين شکل شيميا يي يک فلز در خاک است ک نييعت ه   

ق نیمهههخشک ک
ک
استان آذربايجان شرقي که جزووو من طا ق ق

کننده ظرفيت تحرک و رفتار آن فلز در خاک و جذب

کشو رر ر بود هه ه و از لحا ظظ ظ وض يع تت ت آب و هو يا ييي و

استفاده از شبکه عصبی ،شاخص پایداری7 ...

ل ز داي ييي ب ار ييي
پدولوژيکي و پوشش گ هاي ييي پتان يس ل ل

آذربایجانشرقی و گزارشهای مطالع انشکاخ تا سس سسسی

تغییرات پایداری خاکدانهها دارد ،براي انجاممم تحقيققق

موجو،د     34منطق فتم تایصوصخ اب ه ا اخ تو کککککککککک ک
رکش هایگ     

انتخا بب ب ش دد د .اس ب يقرش ناجيابرذآ نات اااااااا ا45 /184

انتخاب گردیدند .نمونه ب و کاخ یرادر

کيلومتر مربع مساحت ،حدود  2/8در تعسو زا دص   

تیغال انجام گرفت .نمونههههاای خ مزآ هب کا اا ااایش اگ هه
انتقال یافتند و بعد از هوا خشک ک کلا زا ندر   

کل ايران را به خود اختصاص داده است .ا ناتسا ني   

4/57

در شمال غرب کشور و بين مدارهاي  ۳۶درجه و ۴۵

یمتر عبو  هداد ر وووبرخ تایصوصخ ی   
میل 

دقيق ات ه       ۳۹درج هه ه و  ۲۶دقيقه    عر ضض ض ش لام ييي و

ش ششیمیایی ان دندش یریگ هزاد ((( (((( Swift and Sparks,

نصفالنهارهاي  ۴۵درجه و  ۵دقيقه تا  ۴۸درجه و ۲۲

 )1996که آمار توصیفی  36نمونه خاک در ج لود

دقيقه طول ش قر ييي جا ييي گرفت سا ه تت تت
ت .آب و هو يا
آذربایجان شرقی به طور کل و درس ي

فیزیک ککی و

قاب رطق ینزو نیگنایم .تسا هدهاشم ل    

تسا کشخ     

       

1

      

خاکدانهها) (MWDبا الک تر و همچنین الک خشک

ولي به علت تنوع توپوگرافيکي از اقليمهاي متف يتوا

نمونهها و میانگین هندسی قطر خاکدانهها) (GMDبا

برخوردار است .م يلاس يگدنراب نيگناي ا هن      052الي

الک مرطوب ب شور ه

 300میلیمترمی باشد .با بررس سسی نقش ناتسا کاخ ه    

Nimmo and Perkins, 2002

با انجام تصحیح شن همراه تعیین شدند.

جدول  :1مقادیر حداقل ،حداکثر ،میانگین ،انحراف استاندارد) ،(SDضریب تغییرات) ،(CVچولگی و کشیدگی برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکهای مورد آزمایش

Table 1: Minimum, Maximum, Mean, Standard Deviation (SD), Coefficient of variation(CV), Skewness and Kurtosis of some of the physical and
chemical properties of the tested soils
CEC pH
Splash ErosionGMDMWD Clay OM
)gr/30min cm-2 (mm) (mm) (%) (%)(cmol (+) kg-1
0/ 01 0/ 46 0/ 05
8 0/ 06
6/8 6/ 81
حداقل
حداکثر

59 /9 8/3

میانگین

22/ 54 7/ 76

SD

12 /9 0/ 35

)0/750/540CV (%
چولگی

1/ 68 -4/ 95

کشیدگی 2/ 46 11/ 26

50 4/ 38

1/ 18

0/33 1/ 01

24 1/ 71

0/ 27

0/ 15

0/ 6

0/11 1/ 38

0/ 30

0/ 15

0/ 10

0/ 48

1/ 10

0/ 26

0/ 68

0/ 8

0/5 0/ 82

1/ 04

1/ 82 -0/780-0/ 52

0/ 6
1/ 05

0/ 60
4/ 23

ی آم دا هه شدهه بوس لي ههه روش عص را ههگ ري ييي دنبالهههاي
اندازهگیری شکلهای شمیایی مس و روی :نمونهها خاکهای ی
ل
ش ق ار ررر گرفتتت .خالصههه مراحل ل
لهاي مختلف روي و مس مورد آزم يا ش ش
 Singh et al., 1988جهت جداسازي شک 
عصارهگيري دنباله اي  Singh et al., 1988در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2مراحل مختلف عصاره يگ ري دنبالهاي ،شکلهاي شيميا يي قابل جداسازي و عصاره يگ رهاي مورد استفاده در روش Singh et al., 1988

Table 2: Different stages of sequential extraction, chemical forms, and extractants used in Singh et al., 1988 method
غلظت عصارهگير
زمان رسيدن
ن س بت خ ا ک
شكل شيميا يي
مرحله عصارهگيري
(موالر)
به تعادل
به عصاره گير
استخراج شده
1

تبادلي()Ex

2/5 : 10

 2ساعت

2

كربناتي()Car

2/5 : 10

 5ساعت

3

*آلي()Om

4
5
6
7

همراه با ا يسك دها ي
منگنز()OX Mn
همراه با ا يسك دهاي

آهن بي شكل()OX Fe
همراه با ا يسك دهاي
آهن متبلور()OXC Fe
** باقی مانده()Res

2/5 : 5

 30دقيقه

1M Mg (NO3)2
1M NaOAc
pH=5
0.7 M NaOCl
pH = 8.5

2/5 : 25

 30دقيقه

0.1M NH2OH. HCl
pH=2

2/5 : 25

 30دقيقه

0.25M NH2OH . HCl
0.25M HCl

2/5 : 25

 30دقيقه

0.2M ( NH4 )2 C2O4,
اسيد آسکوربيک0.2M H2C2O4 + 0.1M

----

يشود
* دو مرتبه عصارهگيري م 
لها
** اختالف بين غلظت کل روي یا مس و جمع غلظت روي یا مس در ساير شک 

----

HF, HClO4, HNO3, H2SO4
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مقادیر مس و روی :نمونه گیاهان شکرتیغال برداشت

دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد ( Johnson and

شده از نقاط نزدیک به نمونهه روظنم هب ،کاخ یا     

.)Ulrich, 1959

بررسی مقادیر م لقتنم هاگشیامزآ هب نآ یور و س     
شدند .بدین منظور اندام هوایی گیاه که از محل طوقههه

مدلسازی مقادیر روی و مس در گیاه شکرتیغال با
روش ش تپسرپ یبصع هکب رون ننن ننن چندال :هي در این  

برداشت شده ،در آون و در دمای  65درجه سلسیوس

بخش از مدلسازی پرسپترون چند الی  اب ه ا متیروگل    

ی پودررر شددد.
ب برقی ی
خشک ،سپس توزین و باا آس ای ب ب

لونبرگ -مارکواردت استفاده شد .پرسپترون چند الیه

سپس یک گرم ماده خشک گیاهی در کوره الکتریکی ی
ی

بر اساس توابع سیگموئیدی و الیه پنهان انجام گرفت.

در دمای  055درجه سلسیوس خاکستر شد .خاک تس ررر

یتوان یک یا چند الیه پنه هدافتسا نا   
در این روش ،م 

حاصل در  5میلی لیتر اسید کلریدریک  2موالر حل و

ل1
نمود .ساختار اصلی پرسپترون چند الیه را در شکل ل

پس از شست و شو با آب مقطر داغ و صاف کردن با

یشود.
مشاهده م 

ی محلوللل باا اس دافت هه از آب
کاغذ صافی ،حجم نه یا ی ی
مقطر به  50میلی لیتر رسانده شد .روی و مس بوسیله

شکل :1ساختار کلی از روش شبکه عصبی پرسپترون چند الیه

Fig 1: General structure of multilayer perceptron neural network method

پرسپترون چندالیه میتواند بیشتر از ی ناهنپ هیال ک    

تبیین( )R2و می اطخ تاعبرم نیگنا

داشته باشد ،هر چند که مطالعات مختل اد ناشن ف ده   

 )errorاستفاده گردید.

است که یک الیه پنهان میتواند مناس شیپ یارب ب    

نتایج و بحث

بینی توابع غیر خطی پیچی شاب هد دد ددد( .)Kisi, 2004در
ابتدای این مطالعه مربوط ب  ه اای هیال دادعت ،لدم ن     
پنهان مناسب و اپوکها بوس و یعس هلی

جنا اطخ ام     

شد ،و در نهایت الیه پنهان بصورت تک الیه و 1000
اپوک استفاده شد .به منظور بررس راک ی ا و یی

تقد    

مدلهای از برخی شاخصهای آم بیرض ریظن یرا    

((( (((( Mean square

توصیف متغیرهای مورد مطالعه :مجموع داد ه ه هه یا
مربوط به یک جامع ش بترم هک یتروص رد ه و دن      
حاوی اطالعات مفی زا .دنتسه دنمشزرا و د فرط     
دیگر برای هر مطالعه یا محاسبه آماری بای داد یتس ه ه-
های آزمایشی حاوی اعداد خام به شکل خاص م مظن
ی عدد و لوادج رد ی
شوند .تنظ داد می ه ههای ی

میسرت    

نمودارهای توزی هیزجت لحارم نیلوا زا یناوارف ع      

استفاده از شبکه عصبی ،شاخص پایداری9 ...

آماری است .وضعیت توزی داد ع ههه تاعلاطم یارب ا    

در نمونههای خاک منطقه نمایش داده ش .تسا هد

آماری از جمله مدلسازی با شبکه عص تیمها زا یب   

له فلتخم یا   
همچنین شکل 2درصد نسبی شکل ل

زی  نیا هلمج زا .تسا رادروخرب یدا و گژی یی ییییی ی یییی یها   
حداکثر ،ح  ،تارییغت هنماد ،نیگنایم ،لقاد ا رحن اف      

ضرردب     ) 00 1را نش م نا یییی یده هک هنوگنامه .د

معیار ،چولگگگی و کش یرامآ فیصوت .تسا یگدی     
برخی از پارامتره میش یا یای و ی

زیف یکی    

 36خ کا

همانگونه که مشاهده میشود ،خاکهای مورد مطالعه
پها شش ش
 6/ 81و دارای می  نیگنا پپ 

حداکثر  8/3میباشند که نشان از قلیایی بو کاخ ند   

نسبی ،شکل ب و رادقم نیرتشیب یور هدنام یقا   
درصد نس صتخا دوخ هب ار یب ا د ص اد  ه ا .تس    
گزارشات انجام شده بوس هلی

Saffari et al., 2016

و  Moazallahi et al., 2017نشان میدهد که شکل
باقی مانده ،مق مک رصنع ره زا لکش نیرتموا

های منطقه دارد .ظرفیت تبادلی کاتیونی خ یاه کا   

   

مصرف می باشد که قابلیت دسترسی بسیار پ یا ی ین

مورد تحقیق به طور میانگین  22/ 54س راب لوم یتنا    
مثبت بر کیلو لقادح اب مرگ      6/8و ح رثکاد

    

مشاهده می ش دصرد و نیگنایم تروص هب دو      

مو د ار هعلاطم در ر ج  د لو         1مش دها ه نک یم  ی .د       
 ،7/ 76و ح لقاد   

روی(مقدار هر شكل تقسيم بر جمع شكلهاي روي

برای آبش یو ی گ یارب یسرتسد و  ی د ها ا اذل .در   

59 / 90

میتوان گفت وج تشیب یور دو ر ،لکش نیا رد      

مشاهده شد .فراوانی ماده آلی در خاکهای منطقه به
طور میانگین در حدود  1/ 71میباشد که در مقایسه با
خاک های خشک و نیمه خشک ایران دارای متوسط

مقاومت روی به آبشویی را در این خاکه ناشن ا   
له یا
میدهد .پ کش ،هدنام یقاب لکش زا س للللل للللل

MWDنسبتا باالیی می باشد شاخص

کربناتی ،شکل روی متص نهآ یاهدیسکا هب ل     

 0/ 05و حداکثر  1/ 18و میانگین  0/ 27بدس .دمآ ت   

کریس یلآ لکش ،یلات

    

دارای GMDهمچنین مقادیر بدست آمده از شاخص

اکسیدهای آهن بی شکل ،ش هب لصتم یور لک    

داراي ح لقاد

حداقل  0/ 46و حداکثر  1/ 01و میانگین  0/6مباش .دن

منگنز و شکل محلول و شکل تب رت هب ،یلدا ت بی    

باالتر بودن این دو شاخص نشان از پای رتشیب یراد   

بیشتر  زا لکش نیرتمک هب نی رر یو ا دوخ هب 

خاک در برابر فرسایش و درنتیج تیعضو دوبهب ،ه    
یباشد .همچنین به منظور ارزیابی و
عناصر در خاک م 
در ش هکب     MWDو GMDا د یشخب رث و رتماراپ        

شکلهای شیمیایی روی در مناطق مختلف ایران از

دارد( .)Saffari et al., 2009گزارشات قبلی نش نا

کشیدگی در جدول مذکور به منظو رب ر ر لامرن یس    
بودن دادهها از توزیع نرمال تبعیت میکنند(چولگی و
کشیدگی در بازه  2و.)-2
حداکثر ،حداقل و میانگین شکلهای مختل یور ف

اختصاص داده اند .گزارش یسررب زا هتشذگ تا    

مانده و حداقل ب ور یلدابت لکش رادقم ندو ی    

برخوردار باشند .مق زا هدمآ تسدب ریدا و یگلوچ   

شکلهای شیمیایی روی و مس در خ :کا

    

     

خاکهای آهکی نیز داللت بر برتر یقاب لکش ی    

عصبی نیاز است دادههای مذکور از فراوان یلامرن ی   

ج لود

هب لصتم یور ،یور      

3

میدهد که دو شکل تبادلی و کربناتی دو شکل قابل
دسترس برای گیاه می باشند که بیشترین همبستگی
را با روی گیاه دارا میباش .دن ربانب اا اااین ب ظنم ه ور   
مدلسازی و پیش بینی مقادیر در درون گیاه ،عالوه
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روی درون گیاه ،مورد مطالعه قرار خواهد گرف .ت

بر همه شکلهای شیمیایی روی ،دو شکل کربن یتا
و تبادلی نیز جداگانه نیز تاثیرپذیریش نازیم رب نا    

لهای شیمیایی روی و غل تظ
جدول  :3مقادیر حداقل ،حداکثر ،میانگین ،انحراف استاندارد) ،(SDضریب تغییرات) ،(CVچولگی و کشیدگی شک 

روی در گیاه شکرتیغال

Table 3: Minimum, Maximum, Mean, Standard Deviation(SD), Coefficient of variation(CV), Skewness and Kurtosis of chemical
forms of zinc and zinc concentration in Echinops persicus plant
Zn-Ex
حداقل

0

حداکثر

2/20

میانگین

0/ 62

Zn-Car

Zn-Om

Zn-OX Mn

Zn-OXA Fe

Zn-plant Zn-Res Zn-OXC Fe
میلی گرم بر کیلوگرم

9/2

0/7

0/1

1/1

2/7

75/8

23 /7

15

7/8

1/5

3/2

7/6

131/4

62 /1

2/ 45

0/ 53

1/ 99

5/ 14

88/ 60

40 / 14

11/ 74

مقادیر حداقل ،ح اد ککثر ،می دصرد نینچمه و نیگنا    

کهای غیر آلودهه
 Jalali and Khanlari, 2008در خا 

نسبی از شکلهای شمیایی مس به ترتی دج رد ب ول   

و آلوده شده به مس نشان دادند که بیشترین شکللل از

   

مس در بخش تتمه وجود دارد Li et al., 2009 .نشان

 4و شکل 3نم وگنامه .تسا هدش هداد شیا ن هک ه

  

مشاهده می شود ،به مانند شکللله ایمش یا ی ،یور ی

دادند که حدود  90درصد از مس در خاکهای آلودهه

بیشترین شکل از مس به صو هدنام یقاب لکش تر     

به مس به صورت تتمه می باشند .به مانند شکله یا

است .پس از آن شکل های مس متصل به اک یاهدیس

شیمیایی روی که در بخش گذشته توض ،دش هداد حی   

   

به منظور مدلللس نیب شیپ و یزا ی  ریداقم  د نورد ر     

آهن کریستالی ،کربناتی ،متص یب نهآ دیسکا هب ل

شکل ،شکل آلی ،شکل متصل به اکسیدهای منگن و ز

گیاه ،عالوه بر همه شکلهای شیمیایی مس ،دو شکل

شکل تبادلی ،بیشترین به کمترین شکل از م رد ار س

کربناتی و تبادلی نیز جداگانه تاثیرپذیریش سم رب نا    

خاکهای مورد پژوهش ب اصتخا دوخ ه ص .دنداد      

درون گیاهی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

لهای شیمیایی روی در خاکهای مورد مطالعه
شکل  :2درصد نسبی شک 

Fig 2: Relative percentage of zinc chemical forms in the studied soils

استفاده از شبکه عصبی ،شاخص پایداری11 ...
جدول  :4مقادیر حداقل ،حداکثر ،میانگین ،انحراف استاندارد) ،(SDضریب تغییرات) ،(CVچولگی و کشیدگی برخی ویژگی های فیزیکی
و شیمیایی خاک های مورد آزمایش شکرتیغال

Table 4: Minimum, Maximum, Mean, Standard Deviation (SD), Coefficient of variation (CV), Skewness and Kurtosis of chemical
forms of copper and copper concentration in Echinops persicus plant
Cu-plant Cu-Res Cu-OXC Fe
Cu-OXA Fe Cu-OX Mn
Cu-Om Cu –Car
Cu-Ex
میلی گرم بر کیلوگرم
حداقل

0/1

2/9

0/2

0

1/3

4/9

14 /8

14 /6

حداکثر

2/1

7/1

4/2

1/1

7/2

14 /7

50 /3

29 /2

3/16

9/2

31 /6

میانگین

0/ 97

1/49

5/ 01

0/ 31

19 / 92

لهای شیمیایی مس در خاکهای مورد مطالعه
شکل  :3درصد نسبی شک 

Fig 3: Relative percentage of copper chemical forms in the studied soils

مقادیر روی و مس در گیاه :جداول  3و  4به ترتیب
مقادیر روی و مس در درون گیاه شکر تیغال را نش ششان
می دهند .به طور میانگین وضعیت گیاه از نظر مق راد

اهمیت ویژه بررسی کیفیت تغذیه در گیاه یعترم نا   
مختلف دارد.
مدلسازی مقادیر مس و روی در گیاه شکر تیغ :لا
      

روی( 40 /4میل ب مرگ ی ر لیک  و اب هسیاقم رد )مرگ             

در ای یبصع هکبش شور زا ،قیقحت زا شخب ن    

مس(  19 / 92میلی گرم بر کیلوگرم) در درون این گیاه،

پرسپترون چند الیه با الگوریتم لونبرگ -م تدراوکرا

دو برابر بود .ح  نازیم زا یبسانم د ا هب رصانع نی       

استفاده شد .پرس رب هیال دنچ نورتپ ت ساسا وا عب       

منظور رشد بهینه در منابع آورده نشده اس هب اما ،ت    

سیگموئیدی و الیه پنهان انجام گرفت .در ای ،شور ن

 25تا 50

می توان یک ی اهنپ هیال دنچ ا ن فتسا  ا رد .دومن هد       

میلی گرم بر کیلوگرم از عنصر روی 10 ،تا  02میلی

    

طور کلی میتوان بیان کرد که وجود مق ریدا
گرم بر کیلو دح ،سم رصنع زا مرگ

نیا زا هنیهب     

ابتدای این مطالعه مربوط ب هیال دادعت ،لدم نیا ه
پنهان مناسب و پوکها بوس و یعس هلی

جنا اطخ ام     

       

شد ،ب ببه ای نیب هک تروص ن       1تا  10الی ناهنپ ه   

مقادیری از عناصر میتواند در کیفیت علوف رثوم ماد ه

دادههای آموزش فیت و مقادیر ضریب تبی اطخ و نی   

باشد(ارزانی و همکاران .) 92 31 ،بطور مثال باال بودننن

محاسبه شد .همانگونه که در شکل  5نشان داده ش هد

مولیبدن و پایین بودن مس در گی ببس دناوت یم ها     

اس یریگ هزادنا سم صخاش رد لاثم روطب ،ت               

بیماری مولیبدنسیس در حیوانات ش  ناشن ،هک هد از   

شده(داده  ،)P1الیه پنهان بصورت تک الی نیرتمک ه   

عنا .دشاب یم هایگ نورد رد رص ب تیعضو یسرر     

میزان  RMSEرا دارا بود.
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شکل  :4مقادیر  RMSEدر پیش بینی غل تظ

مس بوسیله یک تا  01الیه پنهان

Fig 4: RMSE values for predicting copper concentration by one to ten hidden layers

همچنین افزایش میزان بیشتر از  1000اپوک سبب کاهش کارایی پیش بینی و افزایش  RMSEش ربانب .تسا هد ا نی    
در این بخش از مطالعه ،از یک الیه پنهان و  1000اپوک استفاده شد .دادههای ورودی برای هر خروجی(می یور ناز
له میش یا یایی   
یا مس در داخل گیاه) به چهار صورت بودند .دادههای اولیه شامل  7داده ورودی (شامل هم کش ه لل لل
لهای تبادلی و کربناتی هر عنصر ،) P2دادههای ورودی سوم
 ،)P1دادههای ورودی دوم به صورت  2داده(شامل شک 
به صورت  9داده (شامل همه شکلهای شیمیایی به اضافه دو شاخص پایداری  GMDو  ،)P3- MWDو داده ه یا
ورودی چهارم شامل  4داده(شامل شکلهای کربناتی و تبادلی ب دیاپ صخاش ود هفاضا ه ا یر       GMDو - MWD
.)P4
جدول  :5ارزیابی روش شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با استفاده از دیتاهای اولیه  P1, P2 ,P3, P4به منظور پیش بینی غل تظ

روی و مس در گیاه شکرتیغال

Table 5:. Evaluation of the multilayer perceptron neural network using primary data p1, p2, p3, p4 to estimate zinc and copper
concentration in echinops persicus plant
داده های ورودی

روی
R2
0/ 0015

P1

مس
RMSE
341/ 84
78 /20

P2

0/ 655

P3

0/ 921

543/ 27

P4

0/ 952

89 / 12

R2

RMSE

0/ 810

15 / 54

0/ 23

12 / 87

0/ 40

28 / 31

0/ 474

6/ 98

نتایج بدست آمده برای عنصر روی نشان میده هک د   

توانست نسبت به دادههای ورودی  P1افزایش ب رایس

ورودی  P2به عنوان دادهه بیرض یاراد یدورو یا   

کمی از ضریب تبیین را به همراه بیاورد ،اما کاربرد آن

تبیین باالتر و خطای استاندارد کمتری بود(جدول  5و

با دادههای  P2سبب کاهش ضریب تبی شیازفا و نی   

شکل  .)5کاربرد  P1به عنوان داده ورودی که متشکل

میانگین مربعات خطا شد .به طور کلی در مورد عنصر

از تمام شکلهای شیمیایی روی بوده است نتوان تس

یتوان بیان کرد که دو شکل کربن یلدابت و یتا   
روی م 

به طرز مناسبی پیش بینی مناس رد یور تظلغ زا یب   

میتوانند به عنوان دادههای ورودی ب نیب شیپ یار ی    

له میش یا یای زا ریغ ی   
گیاه داشته باشد .وجود شکل ل

عنصر روی نسبت به سایر ورودیه  تیحجرا ا

شکلهای تبادلی و کربنات  هک ه ه مم مممب اب یتبثم یگتس    

دقت بیشتری مدل سازی از میزان روی داخل گی ار ها

غلظ رادن هایگ رد یور ت ند  یرافص( و ،ناراکمه          

انجام دهند.

 ،) 2009سبب شده است که مدل برازش ش دناوتن هد   
بخوبی پیش بین گ یور رادقم زا یقیقد ی ی ماجنا ها      
دهد .کاربرد شاخصهای پایداری خاکدان دنچ ره ه    

در طرف مقابل ،ورودی ه یا

وو ووو با

 P4ب سم رصنع یار    

توانست بهترین پیش بینی را ار مقدار عنص رد سم ر   
گیاه ش ج(دهد ماجنا لاغیت رک د لو       5و ش لک

. )6
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شاخصهای پایداری خاکدانهها( GMDو  ،)MWDبا

کاربرد  P1و  P2به عنوان داده ورودی که ب بیترت ه   
متشکل از تمام شکلهای ش یایمی ی لکش عومجم و     

اس کی زا هدافت ی شور زا  یاه

کربناتی و تبادلی مس بوده است بوده است نتوان تس

مصنوعی(روش شبکه عصبی پرس ورتپ ننن چنددد ال )،هي
  

به نحو مناسبی پیش بینی مناس رد سم تظلغ زا یب

مممممم محاس شوه یتاب     

داشته باشد .نتایج اولیه از بررسی شکله ییامیش یا   

صه یرادیاپ یا     
گی خاش ندوزفا .دشاب هتشاد ها صصصصصصصصصص 

روی و مس نشان داد که شکل باقیمانده و تب هب یلدا   

خاکدانه( GMDو  )MWDبه ش یایمیش یاه لک ی    

ترتیب بیش د نیا شخب نیرتمک و نیرت و ار رصنع    

مس توانست ب دایز رایسب وحن ه ی ببس 

تشکیل دادهاند .مدلسازی مقادیر مس و روی در گیاه

شیازفا       

ضریب تببین گردد ،به نحوی که کاربرد دادههای ی
ی P3
ک جم ه م لکش عو

یاه   

  

ش د ناشن لاغیت رک اا ا ااا اد که     1الی د ناهنپ ه اد هههه هه یا   
آموزشی مقادیر ضریب تبیین ب ر اطخ نیرتمک و الا ا   

       7گان ایمیش ه ی و سم ی     

شاخصهای پایداری خاکدانه میباشند ،سبب افزایش

در بین  10الیه آموزشی دارا بود .نتایج بدست آمده به

P1

منظور پیش بینی عنص هک داد ناشن هایگ رد یور ر    

شده است .اما ،بهترین نتایج پیش بینی غلظت مس در

ورودی مجموع دو شکل کربناتی و تبادلی ب ناونع ه   

گیاه ،از کاربرد مجموع شکلهای کربناتی و تبادلی با

داده های ورودی دارای ضریب بیشترین ضریب تببین

شاخصهای پایداری خاکدانه بدست آمد که بیشترین

و کمترین خطای استاندارد بوده است .نتایج نشان داد

ضریب تبیین و کترین می ر اطخ تاعبرم نیگنا ا دا ار    

صه هتسناوتن هنادکاخ یرادیاپ یا     
که کاربرد ش خا ص ص

یرس ،د   
م رظن یییییییییییییی یی

است به سبب پیش بینی بهت رد یور تیعضو زا یر   

چشمگیر ضریب تبی  هب تبسن نی و یاه یدور     

بو فالخ رب .د

هب ،یور رصنع

شاخصهای پایداری خاکدانه میتواند به نحو زی یدا

گیاه شود .در طرف مقابل ،مجموع شکلهای تبادلی و

اثر گذاری قابل توجهی را بروی پیش بینی این عنصر

کربناتی به همراه کاربرد پایداری خاکدانهها به عنو نا

در رون گیاه داشته باشد .رفتار عناصر کم مص  فر ددر

ورودی ،بهترین پیش بینی را وضعیت مس را در گی ها

خ تایصوصخ هب یدایز یگتسباو کا

         

ویکیزیف   

انج اد ما د  ،یور رصنع فالخرب .تسا ه ور هداد دو         

صه یا   
.دراد شاخ صصصصصصصص ص

های فیزیکی خاک(شاخصه )هنادکاخ یرادیاپ یا   

پایداری خاکدانه که به عنوان شاخصه یا ی شیپ رد    

توانسته است ت ظحالم لباق ریثا

ههه ههههای ب نیب شیپ ر ی    

بینی فرسایش خاک در نظر گرفته میشود(مرعش و ی

وضعیت مس در گیاه بگذارد .همچنین می توان بی نا

   

یتوانند به عنو نا
کرد که دو شکل تبادلی و کربناتی ،م 

ش می یای و ی

لویب و کاخ یکیژ

همکاران ،) 2017 ،به نظر میرس سناوت د ت رب تسا ه
رفتار تحرکی مس اثرگذاری خاصی را داشته باشد.

مهمترین شاخصهای پیش بین  تیعضو ی ت یذغ ههه ههههای

نتیجهگیری کلی

گیاه معرفی شوند.

تحقیق حاضر تالش داشت تا بتواند پیش بینی مناسبی
از وضعیت تغذیه ای دو عنصر م هایگ رد یور و س   
له یا   
ش ر لاغیت رک ا فتسا اب  ا د زا هد اده ههههههه هه کش یا لللل 
ش می یای ر و سم رصانع ی وی و کاخ

نینچمه
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P1, P2, P3, (یهای مختلف
 روی با استفاده از روش شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با استفاده از ورود
.)P4

 مقایسه و رابطه بین مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده غل تظ:5 شکل

Fig 5: Comparison and relationship between observed and predicted zinc concentrations using multi-layer perceptron neural
network method using different inputs (P1, P2, P3, P4).
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شکل  :6مقایسه و رابطه بین مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده غل تظ

مس با استفاده از روش شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با استفاده از ورودی های مختلف( P1, P2, P3,
.)P4

Fig 6: Comparison and relationship between observed and predicted copper concentrations using multi-layer perceptron neural
network method using different inputs (P1, P2, P3, P4).
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