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چکیده
با توجه به ارتباط بین عملکرد محصول و ویژگیهای خاک و توپوگرافی زمین ،شـناخت و آگاهی از ویژگیها برای دستیابی
به توسعه پایدار در کشاورزی ،ضروری است .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تعیین رابطه بین عملکرد گل محمدی و
ویژگیهای خاک و توپوگرافی زمین با استفاده از مدلهای رگرسیون خطی چندمتغیره ،شبکه عصبی مصنوعی و روش
مدلسازی معادالت ساختاری در شهرستان بردسیر ،استان کرمان اجرا گردید .برای این منظور ،نمونهبرداری از خاک و
عملکرد محصول ،در قالب یک الگوی شبکه ای منظم صورت گرفت .همچنین ،با تهیه مدل رقومی ارتفاع منطقه ،برخی
ویژگیهای توپوگرافی زمین محاسبه گردید و برای اجرای مدل روابط ساختاری ،سه مدل نظری طراحی و مورد آزمون قرار
گرفت .نتایج نشان داد که مدلهای رگرسیون خطی چندمتغیره و شبکه عصبی مصنوعی بهترتیب 88 ،و  81درصد از
تغییرپذیری عملکرد را توجیه میکنند که نشاندهنده دقت باالتر مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به رگرسیون خطی
چندمتغیره در تخمین عملکرد میباشد .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که کنترل عملکرد گل محمدی در
این منطقه ،بیشتر در اختیار ویژگیهای شیمیایی خاک ،سپس ویژگیهای توپوگرافی زمین و ویژگیهای فیزیکی خاک
قرار دارد .سناریوهای مختلف برای انجام مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که هر چقدر مدل طراحیشده سادهتر و
دارای سازههای پنهان کمتری باشد ،میتواند برازش مطلوبتری داشته باشد .بنابراین ،اولین مدل مفهومی این روش با دارا
بودن مقادیر جذر میانگین مربعات خطا ،شاخص نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی بهترتیب  1/88 ،1/199و ،1/14
بهعنوان بهترین مدل انتخاب شد .نتایج کلی نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی بهدلیل لحاظ کردن روابط غیرخطی
بین عملکرد و عوامل تأثیرگذار بر آن ،کارایی بهتری نسبت به رگرسیون چندمتغیره در تخمین عملکرد داشت .عالوه بر
توانایی مدل شبکه عصبی در برآورد عملکرد محصول ،مدلسازی روابط ساختاری نشان داد که روش اخیر نیز میتواند
توضیحات بیشتری در مورد روابط و تعاملهای همزمان بین متغیرها ارائه کند .بهطور کلی ،کاربرد روش مدلسازی روابط
ساختاری ،با تکیه بر تواناییهای این روش میتواند زمینه ارتقای عملکرد محصوالت مختلف را فراهم کند.
واژههای کلیدی :بردسیر کرمان ،شاخص برازش تطبیقی ،شاخص نیکویی برازش ،کشاورزی پایدار ،مدل رقومی ارتفاع
بهمنی م ،.محمدی ج ،.اسفندیارپور بروجنی ع ،.متقیان ح .9911 .بررسی روابط بین عملکرد گل محمدی و ویژگیهای خاک و توپوگرافی با روش-
های رگرسیون چند متغیره ،شبکه عصبی مصنوعی و مدلسازی روابط ساختاری .تحقیقات کاربردی خاک .جلد  .8شماره  .2صفحه-942 :
.951
 -9دانشآموخته دکتری تخصصی گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
 -2استاد گروه علوم و مهندسی خاک  ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
 -9دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 -4استادیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
* پست الکترونیکBahmanimorteza@yahoo.com :

942

بررسی روابط بین عملکرد گل محمدی و ویژگیهای خاک و توپوگرافی با روشهای...

 19درصد از واریانس کل در زیستتوده و عملکرد دانه
را توجیه کنند .یکی دیگر از روشهای متداول برای
پیشبینی تولید محصول ،شبکه عصبی مصنوعی
( )Artificial neural network; ANNمیباشد .این
شبکهها الهامگرفته از عملکرد و نحوه کار شبکههای
عصبی بیولوژیکی هستند .مدلهای  ANNاز یکسری
الیههایی به نام نرون تشکیل شدهاند که بهصورت موازی
با هم عمل میکنند .هر الیه ورودی به یک یا تعداد
بیشتری الیه میانی مرتبط است و الیههای میانی نیز به
الیه خروجی (پاسخ نهایی شبکه) مرتبط هستند
( ANN .)Menhuaj, 2003بیانگر یک سامانه غیرخطی
است که بدون داشتن اطالعات کامل از نحوه ارتباط

مقدمه
کشاورزی پایدار ،فعالیتی علمی و مبتنی بر اصول
اکولوژیک است که هدف اصـلی آن ایجـاد حالـت
تعـادل و رسیدن به پایداری در تولید میباشد .همچنین
مهمترین مسـئله برای کشاورزان یک منطقه ،کسب
درآمد و نیل بـه حـداکثر محصـول است .ایـن موضوع،
نیازمند درک کامل روابط بین مقدار عملکرد بـا
ویژگـیهـای اراضـی میباشد .درنتیجه ،بهنظر میرسد
که برآورد عملکـرد محصول بـهعنـوان یـک ویژگی
دیریافت از روی ویژگیهای زودیافت (مانند ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک) از اهمیت فراوانی برخوردار
باشد .در سالهای اخیر ،رشد علم و فناوری رایانهای و
نرمافزاری ،سبب بهکارگیری مدلهای پیشرفته بهعنوان
ابزار قوی در مدیریت بخش کشاورزی شده است .در
واقع مدل ،شکل سادهشدهای از واقعیت است کـه بعـد
از ایجـاد آن ،میتوان بـدون انـدازهگیـری و آزمـایش،
رفتـار یـک پدیـده را پیشبینی نمود .استفاده اصلی از
مدل و مدلسازی در مطالعات ارزیابی اراضی ،پیشبینی
مقـدار محصول است (.)Ayoubi & Jalalian, 2010
انواع مختلفی از مـدلهای پـیشبینـی عملکـرد وجـود
دارند که یکی از رایجترین و درعینحال سـادهتـرین
آنها مدلهای رگرسیونی است که با اسـتفاده از
ویژگیهای اراضـی ،تخمین تولید محصول از طریق
آنها میـسر مـیگـردد .در مدلهای رگرسیونی ،تنهـا
ورودیها و خروجیها مورد بررسی قرار میگیرند.
بهعبارت دیگـر ،ایـنگونـه مـدلها بـدون اینکـه روابط
ریاضـی بـین متغیرهای ورودی و خروجی را مورد توجه
قـرار دهنـد ،تنهـا مقدار خروجی را برآورد میکنند که
این موضوع ،امکـان تفسیر و بررسی میزان تأثیر هر یـک
از متغیرهـای ورودی و خروجی را برای کاربر مشکل
میسازد ( .)Goudarzinejad, 2001شوکال و همکاران

پارامترها و قوانین حاکم بین آنها سامانههای مختلف را
شبیهسازی میکند .استفاده از این سامانه غیرخطی
میتواند بسیاری از مشکالت روشهای سنتی را مرتفع
سازد و مطابق با شرایط فعلی و شرایط حاکم بر سامانه و
به کمک دادههای واقعی ،آموزش دیده و برای
کاربردهای بعدی تعمیم داده شود.
نـــوروزی و همکـــاران ( )Norouzi et al., 2010از
شبکههای عصبی مصنوعی بهمنظور پیشبینـی عملکـرد
گندم دیم در مناطق نیمهخشک و کوهستانی غرب ایران
استفاده نمودند .آنها بیان داشـتند کـه شـاخص انتقـال
رسوب ،مهم تـرین عامـل توپـوگرافیکی مـثثر بـر میـزان
عملکرد این گیاه بوده است و میزان پروتئین موجـود در
دانهها تحت تأثیر میزان نیتروژن کـل خـاک مـیباشـد.
بــهطــورکلی ،نتــایج ایشــان نشــان داد کــه مــدل ANN
می تواند  81تا  15درصـد تغییـرات در بیومـا گنـدم،
عملکرد دانه و میزان پروتئین دانه را شـبیهسـازی کنـد.
میـاا و همکـاران ( )Miao et al., 2006شـبکه عصــبی
مصنوعی را برای ارزیابی تأثیر فاکتورهای خاک ،زمیننما
و گیاه بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت بهکـار بردنـد .ایـن
پژوهشگران 1 ،تا  99فاکتور مهم را شناسایی کردند کـه
 89تا  11درصد تغییرات عملکرد را توجیه مینمودند.
مــدلســازیروابط ســاختاری )Structural equation
 (modeling; SEMیــک راهکــار تحلیــل چنــدمتغیره از
خانواده رگرسیون است که به پژوهشگر امکان میدهـد
مجموعهای از روابط رگرسیونی را بهصورت همزمان مورد
آزمـون قــرار دهــد و بـه بررســی هــمزمـان روابــط بــین
متغیرهای مختلف بپردازد ( .)Hoyle, 2012اهمیـت ایـن

( )Shukla et al., 2004با استفاده از مدلهای
رگرسیونی ،عملکرد دانه و ماده خشک ذرت را پیشبینی
کردند .نتایج آنها نشان داد که این مدلها ،بیش از 18
درصد از تغییرات عملکرد را توجیه میکنند .ایوبی و
همکاران ( )Ayoubi et al., 2009رابطه بین عملکرد دانه
جو را با ویژگیهای خاک از طریق بهکارگیری رگرسیون
چندمتغیره و تجزیه عاملی بررسی نمودند .نتایج ایشان
نشان داد که روابط رگرسیونی میتوانند بهترتیب  18و
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تاکنون هیچگونه پژوهشی در راسـتای شناسـایی عوامـل
مثثر بر میزان عملکرد این گل صورت نگرفته اسـت .لـذا
مطالعه حاضر بهمنظور بررسی روابـط بـین ویژگـیهـای
خاک و پستیوبلندی با عملکرد گل محمدی ،مدلسازی
عملکرد با استفاده از روش هـای رگرسـیون چنـدمتغیره،
شــبکه عصــبی مصــنوعی و روابــط ســاختاری و مقایســه
کارایی این مـدلهـا در بـرآورد تولیـد گـل محمـدی در
منطقه گلزار انجام شد.

راهکارهــا در پــژوهشهــای گونــاگون ،آن اســت کــه
پژوهشگران قـادر خواهنـد بـود بـه بررسـی روابـط بـین
متغیرهای مختلف در قالب مـدل یـا شـبکهای از روابـط
بپردازند .بنـابراین پژوهشـگران مـیتواننـد شـمای کلـی
فرضیههای خود در مورد روابط بین متغیرها را در قالـب
مـدلی از پـیشسـاخته طراحـی نماینـد (.)Dion, 2008
امــروزه پژوهشــگران علــوم مختلــف (از علــوم انســانی و
سالمت گرفته تا علوم کشاورزی و منابع طبیعی)SEM ،
را به عنوان یک راهکار مناسب برای آزمون روابط پیچیده
بین متغیرهای طبیعی و نیـز غلبـه بـر محـدودیتهـای
مربوط به روشهای تحلیلی سنتی برگزیدهاند .بررسیهـا
گویای آشنایی بسیار کم خاکشناسان با کاربرد این راه-

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

مزرعه گل محمدی مـورد مطالعـه در ایـن پـژوهش ،در
منطقه گلزار شهرستان بردسیر ،واقـع در  11کیلـومتری
جنوب غربی کرمان قرار دارد .این مزرعـه بـا وسـعت 98
هکتار در محدوده جغرافیـایی  21درجـه و  98دقیقـه و
 41ثانیــه تــا  21درجــه و  91دقیقــه و  2ثانیــه عــر
شمالی و  51درجه و  99دقیقه و  51ثانیه تا  51درجـه
و  94دقیقه و  91ثانیه طـول شـرقی واقـع شـده اسـت.
ارتفاع منطقه نسبت بـه سـطد دریـا حـدود  2821متـر
می باشد .میانگین بارندگی و متوسـط دمـای سـالیانه در
ایــن منطقــه بــهترتیــب 211 ،میل ـیمتــر و  95درجــه
سلســیو مــیباشــد .رژیــمهــای حرارتــی و رطــوبتی
خاکهای منطقه به ترتیب زریک و مزیک هسـتند .مـواد
مادری منطقه مورد مطالعه از رسوبات نئـوژن و کـواترنر
همراه با سنگهای آتشفشانی ائوسن تشکیل شده اسـت
(.)Khoddami et al., 2011

کار در پژوهشهای خود است؛ بنابراین ،آشـنایی بیشـتر
پژوهشــگران بــا ایــن روش و کــاربرد آن در زمینــههــای
مختلف مرتبط با علوم خاک ،ضروری بـهنظـر مـیرسـد.
برای آگاهی بیشتر از مبـانی و نحـوه بـهکـارگیری روش
 ،SEMمطالعه منابعی نظیـر محمـدی ( Mohammadi,
 )2018و استیج و همکاران ( )Stage et al., 2004توصیه
میگردد.
و همکاران ( )Marcus et al., 2017از
مارکو
مدلسازی روابط ساختاری برای بررسی روابط درونی
بین چرخه فسفر و ویژگیهای خاک استفاده کردند .این
پژوهشگران گزارش کردند که مدلهای مفهومی آنها
با فرضیه وابستگی بین ذخیره فسفر و مواد آلی و
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک مطابقت داشت.
هانگفن و همکاران ( )Hongfen et al., 2016نیز به
بررسی روابط بین ویژگیهای شیمیایی خاک و
ویژگیهای توپوگرافی با عناصر کممصرف قابلاستفاده
خاک با استفاده از روش مدلسازی روابط ساختاری
پرداختند .نتایج آنها نشان داد که ویژگیهای شیمیایی
خاک دارای اثرات مستقیم بر روی تمام عناصر کم-
مصرف خاک میباشند ،اما ویژگیهای توپوگرافی دارای
اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر روی عناصر مزبور
هستند.
کشاورزان منطقه گلزار شهرستان بردسیر ،از توابع استان
کرمان ،سالیان سال است که به کشت گـل محمـدی در
این منطقه میپردازند و یکی از مهمتـرین منـابع درآمـد
مردمان این منطقه ،تولید این گل میباشد .با توجـه بـه
اهمیت باالی کشتزارهای گل محمدی در منطقه مزبـور،

مطالعات میدانی و آزمایشگاهی

در ابتدا به کمک نـرمافـزار  Map sourceموقعیـت 911
نقطه نمونهبـرداری در قالـب یـک الگـوی نمونـهبـرداری
شبکهای منظم با فاصله تقریبی  51متـر طراحـی شـد و
سپس با استفاده از سامانه موقعیتیاب جهانی ( Global
 ،)positioning system; GPSتمامی این نقاط در سـطد
مزرعه مکانیـابی شـدند (شـکل  .)9سـپس ،از دو عمـق
 1-25و  25-51سانتیمتـری هـر نقطـه مشـاهداتی ،بـا
استفاده از مته ،نمونهبرداری خاک صورت گرفت .پـس از
تعیین نقاط نمونهبرداری خاک در مزرعه ،در محل همان
نقاط ،عملکرد گـل محمـدی بـه دسـت آمـد .بـهمنظـور
بهدست آوردن عملکرد گـل محمدی هـر روز گـلهــای
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بازشده را توزین و در نهایت با یکدیگر تجمیع و عملکـرد
گل محاسبه شد.
پس از هوا خشک کردن نمونههای برداشتشـده و عبـور
آنها از الک دو میلیمتری ،تجزیههای آزمایشگاهی الزم
بر روی آنهـا انجـام گرفـت .بـرای ایـن منظـور ،درصـد
حجمی ذرات درشت آنها با استفاده از الـک و بـه روش
حجمی ( ،)Gee & Bauder, 1986بافت خـاک بـه روش
هیـدرومتری ( ،)Gee & Bauder, 1986نیتــروژن کــل
خاک با روش کجلدال ( ،)Bremner, 1982مواد آلـی بـا
روش اکســایش تــر (،)Nelson & Sommers, 1982
پتاسیم قابل دستر بـا اسـتفاده از عصـارهگیـر اسـتات
آمونیوم یـک نرمـال ( ،)Al-Kanani et al., 1994فسـفر
قابـل دسـتر

و آهـن) بـا اسـتفاده از Lindsay & Norvell, ( DTPA

 ،)1978ظرفیـت تبــادل کــاتیونی بـا اســتفاده از اســتات
سدیم یک نرمال ( ،)Page et al., 1982کربنـات کلسـیم
معادل ( )CCEتوسط روش برنارد (،)Page et al., 1982
واکنش خـاک ( )pHو قابلیـت هـدایت الکتریکـی ()EC
به ترتیب در سوسپانسیون  9:2آب به خـاک و عصـاره بـا
استفاده از دسـتگاههـای pHمتـر و ECمتـر ( Mclean,
 )1982اندازهگیری شدند .سپس نقشه توپوگرافی منطقه
با مقیا  9:25111تهیه گردید و با تهیه مـدل رقـومی
ارتفاع منطقه ،برخی ویژگی های پسـتی و بلنـدی ماننـد
ارتفاع از سطد دریا ،درجه شیب ،جهـت شـیب ،انحنـای
سطحی و انحنای عمودی با استفاده از این مـدل تعیـین
شد.

بـا اسـتفاده از روش اولسـن ( & Olsen

 ،)Sommers, 1982عناصر کممصرف (مس ،منگنز ،روی

شکل -1موقعیت منطقه مورد مطالعه و الگوی توزیع نقاط نمونهبرداری
Figure 1. Location of the study area and distribution pattern of the sampling points

شکل -2مدل رقومی ارتفاع در منطقه مورد مطالعه
Figure 2. Location of the study area and distribution pattern of the sampling points
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مدلسازی رگرسیونی

قرار میگیرند .سپس درون هر مثلفه اصلی ،شاخصهایی
کــه دارای بــاالترین ســهم باشــند شناس ـایی و انتخــاب
میشوند ( .)Govaerts et al., 2006برای رسیدن به ایـن
هدف ،ابتدا متغیرهای مشاهده شـده در قالـب دو دسـته
ویژگی های شـیمیایی و ویژگـی هـای فیزیکـی (خـاک و
توپوگرافی) قرار گرفتند .سپس آنالیز مثلفـههـای اصـلی
برای هر دسته انجام شد و کاهش تعداد متغیرها صـورت
گرفت (نتایج این قسمت آورده نشـده اسـت) .در نهایـت
خروجی روش تجزیه مثلفههـای اصـلی ،تعـدادی متغیـر
غیروابسته بود که بخش قابلتوجهی از واریانس دادهها را
تشکیل میداد .همانطور که گفته شد ،اولین گـام بـرای
ارزیابی روابط و پـیشبینـی عملکـرد محصـول براسـا

هدف کلی از مدلسـازی رگرسـیون خطـی چنـدمتغیره
( ،)Multiple Linear Regression, MLRپیـدا کـردن
رابطه بین چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته اسـت.
برای ایـن منظـور از نـرمافـزار  Statistica 10.0اسـتفاده
گردید .برای تعیین صحت و اعتبار مدلها از آمـارههـای
ضــریب تبیــین ( )R2و ریشــه می ـانگین مربعــات خطــا
( )RMSEبین مقادیر اندازهگیری شده و پیشبینی شـده
استفاده میشود.
مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی

در این پژوهش از ساختار شبکه پـیشخـور پـسانتشـار
برای توسعه مدلهای پیشبینـی عملکـرد در نـرم افـزار
 NeuralWorks Professional II/PLUSاستفاده گردید.
معمول ترین شـبکه در مسـائل مهندسـی و در رابطـه بـا
مسائل غیرخطی شبکه پرسـپترون چنـد الیـه بـا قاعـده
یادگیری پسانتشار اسـت .مـدلهـای  ANNبـه منظـور
طراحــی ،نیازمنــد حـــداقل دو دســته داده آموزشـــی
( )Training dataو آزمون ( )Testing dataمیباشـند .از
دادههــای آموزشــی بــهمنظــور پیــدا کــردن رابطــه بــین
ورودیها و خروجیهای مشاهدهای اسـتفاده مـیگـردد.
دادههــای آزمــون نیــز بــرای ارزیــابی عملکــرد شــبکه

روش  ،SEMتوسعه فرضیه های پژوهشـگران بـهصـورت
یک مدل مفهومی مـیباشـد .بـرای بررسـی روابـط بـین
عملکرد و سایر ویژگیهای اندازهگیری شده ،سه رویکـرد
در قالب سه مدل مفهومی طراحی شـد .در رویکـرد اول،
روابط بین ویژگی هـای خـاک و توپـوگرافی بـا عملکـرد
محصول در قالب دو ساختار پنهـان شـامل ویژگـیهـای
فیزیکی (خـاک و توپـوگرافی) و ویژگـیهـای شـیمیایی
خاک بررسی گردید (شـکل  .)9در رویکـرد دوم بـا جـدا
کردن ویژگی های توپوگرافی ،مـدل مفهـومی دارای سـه
ســاختار پنهــان شــامل ویژگــیهــای شــیمیایی خــاک،

پیشنهادی کاربرد دارند .در این پژوهش ،به ترتیب  81و
 21درصــد کــل دادههــا بــرای آمــوزش و آزمــون مــدل
اختصاص یافت .در نهایت بـرای انجـام آنـالیز حساسـیت
مدل  ANNاز روش  )Statsoft, 2004( Statsoftاسـتفاده
شد .بر اسا این روش اگر مقدار ضریب حساسیت یـک
متغیر بیشـتر از یـک باشـد ،آن متغیـر سـهم زیـادی در
توضــید تغییرپــذیری عملکــرد دارد و هرچــه ایــن عــدد
بزرگتر باشد متغیر مثثرتر است (.)Miao et al., 2006

ویژگی های فیزیکی خاک و ویژگی های توپـوگرافی بـود.
در نهایت در رویکرد سوم بـا اضـافه کـردن ویژگـیهـای
مورفولوژیکی گیاه به مرحله قبـل از آن ،مـدل مفهـومی
دارای چهار ساختار پنهان بـود کـه شـامل ویژگـیهـای
شیمیایی خاک ،ویژگی های فیزیکی خاک ،ویژگـی هـای
توپوگرافی و ویژگی های مورفولوژیکی گیاه مـی باشـند و
ارزیابی روابط بـین عملکـرد محصـول بـا چهـار سـاختار
پنهــان بررســی گردیــد .در نهایــت مقایســه مــدلهــای
مفهومی فوق با استفاده از شاخص های آماری ،RMSEA
شاخص برازش تطبیقی ( )CFIو شاخص نیکویی بـرازش
( )GFIصورت گرفت.

مدلسازی روابط ساختاری

پیش از انجام این مدلسازی ،در ابتدا بـهمنظـور کـاهش
تعــداد متغیرهــای ورودی بــه مــدل روابــط ســاختاری و
جلــوگیری از روابــط بســیار پیچیــده و همبســتگیهــای
متغیرها بـا یکـدیگر از روش تجزیـه مثلفـههـای اصـلی
( )PCAاستفاده شد .انجام آنالیزهای آمـاری مربـوط بـه
این روش با استفاده از نرمافـزار آمـاری  MiniTabانجـام
شد .بر اسا این روش ،مثلفه های اصلی ( )PCبـا ارزش
ویژه بزرگتر از یک برای کاهش ابعاد دادهها مورد بررسی

)𝑓𝑑 √(𝑋 2 −

()9
()2
()9
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شکل -3دیاگرام مدلهای مفهومی معادالت ساختاری مورد استفاده در پژوهش حاضر
Figure 3. Diagram of Conceptual models of structural equations used in this study

رابطه به دست آمده برای این منظـور در جـدول  2ارائـه
شده است .مدل بهدست آمده نشان میدهد که در عمق
اول ویژگیهای نیتروژن کل ،درصد سیلت و ماده آلـی و
در عمــق دوم درصــد ذرات درشــت خــاک مهــمتــرین
پارامترهــای مــثثر بــر عملکــرد گــل محمــدی هســتند.
بااینوجود ،مشاهده میشود که در این مدل ،هیچیـک از
پارامترهای پستی و بلنـدی زمـین مـثثر تشـخیص داده
نشــــدهانــــد .پورمحمــــدعلی و همکــــاران (Pour-
 )Mohammadali et al., 2018برای مدلسازی عملکرد
پسته از روش  MLRاستفاده کردند .نتـایج آنهـا نشـان
داد که رگرسیون خطـی چنـدمتغیره تنهـا  98/1درصـد
تغییرات عملکرد را توجیه مینماید .اما وقتیکه باغهـای
مورد بررسی از نظر مقدار عملکرد به سه دسـته تقسـیم
شد ،کارایی مـدل رگرسـیون خطـی بهبـود یافـت؛ بـه-
طوریکه دقت مدل برای باغهای با عملکرد کم ،متوسط
و زیاد بهترتیب  91/5 ،82/1و  51/2درصد شد .بابـایی و
همکـاران ( )Babaei et al., 2016بـا بـهکـارگیری روش
رگرسیون حداقل مربعات جزئی ،مدلی برای بیـان رابطـه
عملکرد دانه گندم دیم و ویژگی های خاک ارائـه کردنـد
( n=41و  .)R2=1/8ســیلت و کربنــات کلســیم معــادل،
مــثثرترین عوامــل بــر عملکــرد گنــدم دیــم و ضــرایب
استاندارد شده آنها در مدل برآوردکننده بهترتیب 1/29
و  -1/24بود .این پژوهشـگران بیـان کردنـد کـه برخـی
ویژگـیهـای فیزیکـی و شــیمیایی خـاک شـامل میــزان
سیلت ،کربنات کلسیم معادل و پتاسیم بهترتیب اولویت،
تأثیر بیشتری بر عملکرد دانه گندم دیم دارند.

نتایج و بحث
توصیف آماری دادهها

خالصــه آمــاری ویژگــیهــای گــل محمــدی ،خــاک و
توپــوگرافی در جــدول  9آورده شــده اســت .محمــدی
( )Mohammadi, 2007بیان نمود تمامی ویژگیهایی که
دارای ضریب چولگی بین  -9تا  9باشند ،از توزیع نرمـال
تبعیــت مــیکننــد .بنــابراین براســا ضــریب چــولگی
به دستآمده ،تمام ویژگیهـای گـل محمـدی ،از توزیـع
نرمال برخوردار میباشـند .بیشـترین و کمتـرین ضـریب
تغییرات ویژگیهای خاک به ترتیـب مربـوط بـه قابلیـت
هــدایت الکتریکــی و  pHبــا ضــریب تغییــرات  48/11و
 9/95درصد در عمق صفر تا  25سـانتیمتـر و نیتـروژن
کل و  pHبا ضـریب تغییـرات  58/28و  2/91درصـد در
عمــق  25تــا  51ســانتیمتــر مــیباشــد .لوپزگرانــادوز و
همکاران ( )Lopez-Granados et al., 2002و کـاکس و
همکاران ( )Cox et al., 2006نیز در مورد  ،pHکمتـرین
ضریب تغییرات را در بین ویژگـی هـای خـاک بـهدسـت
آوردهاند.با توجه به نتـایج ایـن جـدول تمـام ویژگـیهـا
توپوگرافی بهجـز انحنـای عمـودی ،دارای توزیـع نرمـال
هستند .نتایج این جدول نشاندهنده تفاوتهای پستی و
بلندی در منطقه مورد مطالعه میباشد.
بررسی رابطه بین ویژگیهای خاک و توپوگرافی با
عملکرد گل محمدی توسط مدل رگرسیون خطی چند
متغیره
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)n=111(  خاک و توپوگرافی، خالصه آماری ویژگیهای گل-1 جدول
Table 1. Statistical Summary of Rose, Soil and topographic Characteristics (n= 100)
Coefficient
Variable
Unit
Min
Max
Average
of variation Skewness
(%)
Rose Yield
gr
Height
Cm
Diameter
Cm
Gravel
%
Clay
%
Silt
%
Sand
%
Organic matter
%
Calcium carbonate
%
equivalent
Cation Exchange
cmol+ kg-1
Capacity
Depth 0-25
Total N
mg kg-1
Available K
mg kg-1
Available P
mg kg-1
Available Cu
mg kg-1
Available Mn
mg kg-1
Available Zn
mg kg-1
Available Fe
mg kg-1
pH
EC
dS m-1
Gravel
%
Clay
%
Silt
%
Sand
%
Organic matter
%
Calcium carbonate
%
equivalent
Cation Exchange
cmol+ kg-1
Capacity
Depth 25-50
Total N
mg kg-1
Available K
mg kg-1
Available P
mg kg-1
Available Cu
mg kg-1
Available Mn
mg kg-1
Available Zn
mg kg-1
Available Fe
mg kg-1
pH
EC
dS m-1
Elevation
meter
Slpoe
%
Landscape
Aspect
degree
Properties
ProfPlan
1/m
ProfLong
1/m
)Jenness, 2013( )= انحنای سطحی (رادیان بر مترProfPlan
)Jenness, 2013( )= انحنای عمودی (رادیان بر مترProfLong
Crop
Properties

690
51
73
12
12
8
45
0.53

1120
110
142
47
28
30
74
4.28

824.85
75.63
106.1
29.93
19.31
18.64
61.29
2.25

12.2
19.5
14.5
24.09
17.18
24.25
10.24
39.55

0.85
0.35
0.50
-0.2
0.47
0.3
-0.25
0.16

4

12

8.04

21.21

-0.28

5.2

16

9.96

23.98

0.39

0.46
245
4.5
0.7
3.5
0.9
4.1
7.1
0.38
16
9
9
44
0.25

1.53
342
13.1
1.5
9.8
2.3
6.9
8.1
4.3
63
25
31
76
2.48

0.98
293.8
9.18
1.03
6.86
1.61
5.53
7.66
1.7
38.87
15.74
19.66
62.61
1.27

27.55
7.33
23.01
17.51
23.92
20.45
11.89
3.35
46.09
25.99
16.76
23.42
9.95
40.86

0.34
-0.18
-0.41
0.57
0.03
0.16
-0.02
-0.31
1.06
0.13
0.52
0.20
-0.43
0.23

3

12

7.57

28.68

-0.24

2.5

13.4

7.54

27.8

-0.02

0.03
240
4.9
0.7
4.2
0.9
3.5
7.4
0.35
2602.93
0.33
0.00
-11.84
-11.12

1.2
35.1
13.2
1.4
10.1
2.3
6.8
8.2
2.34
2618.83
6.85
337.50
9.90
91.55

0.35
291
8.99
1.02
6.93
1.55
5.43
7.84
1.11
2612.17
3.13
180.06
-0.11
1.44

56.28
7.05
19.52
14.26
23.61
23.79
12.97
2.39
37.67
3.36
1.56
139.05
4.45
9.98

1.21
-0.1
-0.18
0.31
-0.04
0.11
-0.19
-0.46
0.8
-0.45
0.42
-0.26
-0.15
7.75

 مدل رگرسیون پیشبینی عملکرد گل محمدی-2 جدول
Table 2. Regression model of rose yield prediction
Training data
Model
R2 RMSE
Y= 577.57+ 108.39(N0) +7.42(Silt0) + 35.58(OC0) -1.99(Frag25) 0.65 55.60
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Testing data
R2 RMSE
0.68 54.30
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انتشار خطا مورد استفاده قرار گرفت .بر این اسا  ،مدل
به دست آمده دارای  91نرون در الیـه ورودی ،یـکالیـه
پنهان و  94نرون در الیـه پنهـان و یـک نـرون در الیـه
خروجی بود (جدول .)9

بررسی رابطه بین ویژگیهای خاک و توپوگرافی با
عملکرد گل محمدی توسط مدل شبکه عصبی
مصنوعی

همان گونه که پیش از این بیـان شـد ،در ایـن پـژوهش،
مـدل شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با الگوریتم پـس-

جدول  -3ویژگیهای بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی عملکرد گل محمدی
Table 3. Characteristics of the best artificial neural network structure for rose yield prediction
Number of
Number of
Testing data
Number of
Transfer
ANN
hidden
hidden
Repeat
input neurons
function
structure
R2
RMSE
layers
neurons
41.4

0.87

37-14-1

200000

Sigmoid

لیــو و همکــاران ( )Liu et al., 2001از یــک شــبکه
پرسپترون با  95نرون در الیه ورودی 21 ،نرون در الیـه
پنهان و یـک نـرون در الیـه خروجـی بـرای پـیشبینـی
عملکـرد ذرت بـهکمـک ویژگـیهـای خـاک ،آبوهــوا و
مدیریت در ایالت ایلـینـویز آمریکـا اسـتفاده کردنـد .در
مطالعهای دیگر ،میائو و همکـاران ()Miao et al., 2006
به منظور پـیش بینـی عملکـرد ذرت بـه مـدلی از شـبکه
عصبی با  99متغیـر ورودی 99 ،نـرون در الیـه پنهـان و
یک متغیر خروجی و برای پیشبینی مقدار پروتئین دانه
ذرت به ساختاری از شبکه عصبی با  91متغیر ورودی1 ،
نرون در الیه پنهان و یک متغیر خروجی دسـت یافتنـد.
مدلهای توسعهیافته آنها توانستند  89تا  11درصـد از
تغییرات عملکـرد و کیفیـت ذرت را در دو مزرعـه مـورد
مطالعه در ایالت ایلینویز آمریکا توجیه کنند.محنت کش
( )Mehnatkesh, 2013بهمنظور پیشبینی عملکرد دانـه
و زیستتوده هوایی گندم دیم توسط شبکههـای عصـبی
مصنوعی ،بهترین ساختار این شبکهها برای هـر کـدام از
مثلفههای عملکرد را بهدست آورد .وی گزارش کـرد کـه
هــر یــک از ســاختارهای آمــوزشدیــده ،دارای  54گــره
ورودی در  4گروه و یک گره خروجی بود .تعداد گرههای
الیــه پنهــان 11 ،و  ،51و مناســبتــرین تعــداد تکــرار
یـــادگیری براســـا آزمـــونوخطـــا 1111 ،و 91111
به ترتیب برای عملکـرد دانـه و زیسـتتـوده گنـدم دیـم
تعیین شد .مدلهای  ANNبهدست آمده برای عملکـرد
دانه و زیستتوده گندم دیم بهترتیـب دارای مقـادیر R2
آزمــون  1/12و  1/81بــود .نتــایج بدســت آمــده نشــان
میدهد است کـه در منطقـه مـورد مطالعـه مقـدار  R2و
 RMSEداده های آزمـونی بـرای مـدل  ANNبـه ترتیـب
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بیشتر و کمتر از مدل  MLRمیباشـد (جـدولهـای  2و
 .)9این موضوع بیانگر دقت بیشتر مدل  ANNدر برآورد
عملکرد گل محمدی میباشد .کائول و همکـاران ( Kaul
 )et al., 2005نیــز در بررســی پــیشبینــی عملکــرد
محصوالت ذرت و سویا در منطقه مریلند آمریکا بـه ایـن
نتیجه رسیدند که شبکههای عصبی مصنوعی پیشبینـی
دقیقتری از عملکرد ،نسبت به مدلهای رگرسیونی ارائه
میدهنـد .آلـوارز ( ،)Alvarez, 2009گـرین و همکـاران
( ،)Green, 2003پورمحمـــدعلی و همکـــاران (Pour-
 )Mohammadali et al., 2018و بابــایی و همکــاران
( )Babaei et al., 2016هم بـه نتـایج مشـابهی در ایـن
ارتبــاط دســت یافتنــد .مــدلهــای  ANNبــهدلیــل در
نظرگرفتن روابط غیرخطی موجود میان عوامـل محیطـی
و عملکــرد و بــهدنبــال آن افــزایش دقــت در بــرآورد
پیش بینیها ،میتوانند جایگزین مناسبی برای مدلهـای
مرسوم رگرسیونی در مدلسازی تخمین عملکرد باشـند.
بر اسا نتایج فوق روش  ANNبـر روش  MLRبرتـری
داشـته و از طـرف دیگــر وجـود روابــط غیرخطـی میــان
ویژگیهای خاک و توپوگرافی با عملکرد محصول را نیـز
تأیید میکند .آنـالیز حساسـیت عملکـرد گـل محمـدی
نسبت به متغیرهای ورودی با استفاده از روش StatSoft
بــرای مــدل  ANNانجــام و مقــادیر ضــریب حساســیت
متغیرها محاسبه گردید .نتایج آنالیز حساسیت در شـکل
 4نشان داده شده است .بـا توجـه بـه شـکل  4مشـاهده
می شود که در منطقه مورد مطالعه ویژگـیهـای درصـد
ماده آلی ،pH ،نیتروژن کل ،درصد ر  ،ظرفیت تبـادلی
کاتیونی و فسفر قابلاستفاده در عمق  1-25سانتیمتـر؛
درصد شـن و سـنگریزه در عمـق  25-51سـانتیمتـر و
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تحقیقات کاربردی خاک

پیش بینی مدل به دست آمـده بـهوسـیله شـبکه عصـبی
مصنوعی دارنـد.

ارتفاع و درجـه شـیب از ویژگـی هـای توپـوگرافی دارای
ضرایب حساسیت بیشتر از  9میباشند .بنابراین میتـوان
عنوان نمود که این پارامترها تأثیر معنـیداری بـر دقـت
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Figure 4. Histogram of the sensitivity coefficients of artificial neural network model

آب و مواد غذایی در خـاک بـر عملکـرد محصـول مـثثر
باشند ،زیرا سنگریزه و شن ،حجمـی از خـاک را اشـغال
میکننـد بـدون آنکـه در نگهـداری آب و مـواد غـذایی
شرکت کنند ( .)Ayobi & Jalalian, 2007همانطور کـه
در جدول  9مشاهده میشود  pHدارای کمترین ضـریب
تغییرات میباشد ،غالمی و همکـاران ( Gholami et al.,
 )2011نیز کمتـرین ضـریب تغییـرات را بـرای اسـیدیته
خــاک گــزارش کــردهانــد .فروغــیفــر و همکــاران
( )Foroughifar et al., 2010نیز بیان داشـتهانــد کــه
ضریب تغییرات کم برای اسیدیته متـأثر از عوامـل ذاتـی
همچـون مـواد مـادری در رفتـار ایـن ویژگـی اسـت در
حالی کـه ضـریب تغییـرات زیـاد میتواند ناشـی از اثـر
متقابل عوامـل مـدیریتی ،ماننـد مصـرف کـود و عوامـل
ذاتی مانند وضعیت زهکشی در خاکها باشد pH .خـاک
بطور مستقیم یا غیرمستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار
می دهد .مهم ترین نقش  pHخاک کنترل حاللیت عناصر
غذایی در خاک می باشد .به عبارت دیگر قابلیـت جـذب
عناصــر غــذایی وابســتگی زیــادی بــه  pHخــاک دارد
(.)Khadem et al, 2014
اقبال و همکاران ( )Iqbal et al., 2005در مطالعـهای در
شرق میسیسیپی نشان دادنـد کـه منـاطق بـا ارتفـاع
بیشتر ،در مقایسه با مناطق کم ارتفاعتر ،معموال عملکرد

مادهی آلی خاک بهصورتهای گوناگونی میتواند باعـ
افزایش میزان عملکرد شود .این ویژگـی مهـم خـاک بـا
افزایش قابلیت نفوذپذیری خاک نسبت به آب و پایداری
خاکدانهها ،از یکسـو باعـ بهبـود فیزیکـی سـاختمان
خاک شده و محیط مناسبی را برای رشد گیاه فراهم می
کند و از سوی دیگر بـهدلیـل دارا بـودن عناصـر غـذایی
ضروری مـورد نیـاز گیـاه و تشـدید فعالیـت زیسـتی در
خاک ،میتواند منبع تغذیهای بسیار مناسـبی نیـز بـرای
گیاه بهحساب آید .همچنین نیتروژن و فسفر از مهمترین
عناصر غذایی پرمصرف میباشند که بر عملکرد محصـول
مثثر هستند .بسیاری از پژوهشگران بر این بـاور هسـتند
که کاربرد کودهای نیتروژنی و افزایش نیتـروژن موجـود
در خاک در مناطق خشک و نیمهخشک ،بهمنظور تولیـد
بیشتر از اهمیت ویژهای برخوردار است ( Shukla et al.,
 .)2004همچنین ،ظرفیت تبادل کاتیونی خاکها نیز به-
عنوان معیاری از وضعیت حاصلخیزی خاک بهشمار می-
رود .با توجه به ارتباط بسیار نزدیک میزان درصـد ذرات
ر و همچنین میزان مـاده آلـی بـا ایـن ویژگـی مهـم
شیمیایی خـاک ،افـزایش ایـن ویژگـی خـاک و متعاقبـا
افزایش میزان عملکرد محصول نیز توجیـهپـذیر خواهـد
بـود ( .)Shukla et al., 2004درصـد سـنگریزه و درصـد
شن میتوانند بهدلیل اثرات منفی بـر ظرفیـت نگهـداری
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همکــاران ( )Marcus et al., 2017هــم از روش SEM

کمتری دارند و احتمـاال تـنش آبـی را در ابتـدای فصـل
تجربـه مـیکننـد .آلکسـاندرا و بـالوک ( & Alexandra
 )Bullock, 2000بهمنظور تعیین مهمترین ویژگـیهـای
توپوگرافی مثثر بر عملکرد ذرت و سویا مطالعهای انجـام
دادند و دریافتند که ارتفاع ،اثر مهمی روی عملکرد ذرت
و سویا دارد و در موقعیتهای کم ارتفاع عملکرد باالتری
مشاهده شد .جیانـگ و تلـن ()Jiang & Thelen, 2004
در مطالعه عملکرد ذرت و سـویا در میشـیگان دریافتنـد
مناطق با ارتفاع کمتـر ،خـاک حاصـلخیزتر و در نتیجـه
عملکرد بیشتری دارند.

برای بررسی روابط درونی بین چرخه فسفر و ویژگیهای
خاک استفاده کردند .این پژوهشگران گزارش کردند کـه
مدلهای مفهومی آنها با فرضیه وابستگی بـین ذخیـره
فسفر و مواد آلی و ویژگـیهـای فیزیکوشـیمیایی خـاک
مطابقت داشت .همچنین عنوان کردند که میـزان فسـفر
پایدار و فسفر قابلاستفاده بهعنوان منبعـی بـرای فسـفر
قابل دستر عمل میکنند و این روابط سـاختاری بـه-
شدت با محتوای مواد آلی خاک مرتبط هستند.
در رویکرد دوم ،ضرایب مسیر بـرای سـاختارهای پنهـان
ویژگی های شیمیایی ،ویژگیهای فیزیکی و ویژگـیهـای
توپوگرافی بهترتیب  1/18 ،1/18و  1/48بـود (شـکل .)8

مدلسازی روابط ساختاری بین ویژگیهای خاک و
توپوگرافی با عملکرد

نتایج این مدل مفهومی نشان میدهد کـه در بـین ایـن
سه گروه ،باز هم ویژگی های شیمیایی بیشترین سـهم را
در کنترل عملکرد محصول دارند و پسازآن ویژگیهـای
توپوگرافی و سپس ویژگی های فیزیکی قرار دارند .انجـام
این رویکرد نشان می دهد که در واقع تأثیر ویژگـیهـای
فیزیکی در رویکرد قبل بیشتر بهدلیل وجود پارامترهای
توپوگرافی بوده است .به دیگر سـخن ،تـأثیر پارامترهـای
توپوگرافی (بهویژه ارتفاع) در کنتـرل عملکـرد محصـول
بسیار زیاد بوده اسـت کـه بـا یافتـههـای پـژوهشهـای
مختلف هـمخـوانی دارد (Iqbal et al., 2005؛ & Jiang

نتایج مدلسازی روابط ساختاری (شـکلهـای  8 ،5و )1
نشان میدهـد کـه بـین ویژگـیهـای شـیمیایی خـاک،
ویژگی های فیزیکی خـاک و ویژگـیهـای توپـوگرافی بـا
عملکرد گل محمدی ارتباط وجود دارد .در رویکـرد اول،
ضرایب مسیر برایساختار پنهان ویژگی هـای شـیمیایی و
ویژگی های فیزیکی به ترتیب  1/18و  1/88بود (شکل )5
که نشان میدهد کنترل عملکـرد گـل محمـدی توسـط
ویژگی های شـیمیایی بـیشتـر از ویژگـیهـای فیزیکـی
میباشد .بااینوجود ،نزدیکـی ایـن ضـرایب حـاکی از آن
است که در این منطقه ویژگی های فیزیکـی نیـز نقشـی
مثثر در عملکرد محصول به عهده دارند .ماده آلـی دارای
بیشــترین تــأثیر بــر روی ســاختار پنهــان ویژگــیهــای
شیمیایی میباشد که نشان میدهد اهمیت ایـن پـارامتر
در عملکرد محصول بسیار زیاد است .براهیم و همکـاران
( )Brahim et al., 2011بـا اسـتفاده از روش  SEMبـه
ارزیابی روابط بـین کـربن آلـی و ویژگـیهـای خـاک در
خاکهای رسی و شـنی منـاطق نیمـهخشـک مدیترانـه
پرداختند .نتایج مدل مفهومی آنها ثابت نمود که کـربن
آلی با ویژگی های شیمیایی خاک ،بیشتر از ویژگـیهـای

Thelen, 2004؛ .)Alexandra & Bullock, 2000
همچنین ،هانگفن و همکاران ()Hongfen et al., 2016
به بررسـی روابـط بـین ویژگـیهـای شـیمیایی خـاک و
ویژگ ـیهــای توپــوگرافی زم ـین بــا عناصــر کــممصــرف
قابلاستفاده خاک بـا اسـتفاده از روش  SEMپرداختنـد.
نتایج آنها نشان داد که ویژگـیهـای شـیمیایی خـاک،
دارای اثرات مستقیم بـر روی تمـام عناصـر کـممصـرف
خـاک بودنــد؛ امــا ویژگـیهـای توپــوگرافی ،هــم اثــرات
مستقیم و هـم اثـرات غیرمسـتقیم بـر روی عناصـر کـم
مصرف دارند .این نتایج ،تأییدی بر یافتـههـای پـژوهش
حاضر میباشد که نشان میدهد ویژگـیهـای شـیمیایی
خاک دارای اثر بیشتری بر پتانسیل تولید و حاصـلخیزی
خاک نسبت به سایر ویژگیها میباشند.

فیزیکی کنترل می شود؛ بهطوریکه در خاکهای رسـی،
ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی به ترتیـب 98/4 ،و 28/1
درصـد از تغییــرات کــربن آلـی را توجیــه مــیکننــد .در
خاک های شنی نیز کنترل کربن آلی توسط ویژگیهـای
شیمیایی بیش از ویژگیهـای فیزیکـی بـود .مـارکو و
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شکل  -5مدل مروابط ساختاری با دو متغیر نهفته (رویکرد اول)
)Figure 5. Structural equation model with two latent variables (first scenario

شکل  -6مدل روابط ساختاری با سه متغیر رویکرد دوم)
)Figure 6. Structural equation model with two latent variables (Second scenario

نتایج آنها نشان داد که تعداد گل در بوته ،وزن تر گـل،
ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش گیاه مـیتواننـد بـهعنـوان
معیار مناسبی بـرای عملکـرد گـل در هـر ژنوتیـپ گـل
محمدی در نظر گرفته شوند .زینلی و همکاران ( Zeinali
 )et al., 2007در مطالعـه روابـط بـین عملکـرد و اجـزا
عملکرد گل در ژنوتیپهای گل محمدی ،به ایـن نتیجـه
رسیدند که همبستگی عملکرد گل در هر بوته با صـفات
وزن تر گل ،عملکرد گل در هر شاخه ،تعداد گـل در هـر
شاخه ،ارتفـاع گیـاه و قطـر تـاج پوشـش گیـاه مثبـت و
معنی دار و با صفت طول غنچـه منفـی و معنـیدار بـود.
نتــایج پــژوهش منصــورقناعی و همکــاران ( Mansour
 )Ghanaei et al., 2014بهمنظـور بررسـی روابـط میـان

در رویکرد سوم ،ضرایب مسیر برای ساختارهـای پنهـان
ویژگیهای شیمیایی ،ویژگیهای فیزیکـی ،ویژگـیهـای
توپوگرافی و ویژگیهـای مورفولـوژیکی گیـاه بـه ترتیـب
 1/49 ،1/94 ،1/59و  1/88بهدست آمد .نتایج این مـدل
مفهومی نشان می دهد کـه بـا وارد کـردن ویژگـیهـای
مورفولوژیکی به مدل ،بیشترین سهم در کنترل عملکـرد
محصول مربوط به این متغیر پنهان میشود و متغیرهای
پنهان ویژگی های شـیمیایی ،ویژگـی هـای توپـوگرافی و
ویژگی های فیزیکی در رتبههای بعدی قـرار مـیگیرنـد.
کاشانی و همکاران ( )kashani et al., 2012در پژوهشی
بــه بررس ـی روابــط ب ـین عملکــرد گــل و اجــزای آن در
ژنوتیپهای گل محمدی مناطق مختلف ایران پرداختند.
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ساقه ،طول برگ ،عر برگ ،ضریب سطد بـرگ ،طـول
میانگره های باال و وسط و پایین مثبت و معنیدار بود.

عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام توتـون نشـان داد کـه
همبستگی بین عملکرد برگ خشک با ارتفاع بوتـه ،قطـر

شکل  -7مدل روابط ساختاری با چهار متغیر نهفته رویکرد سوم)
)Figure 7. Structural equation model with two latent variables (Third scenario

برای مقایسـه مـدل هـای سـه گانـه روابـط سـاختاری از
چندین شاخص بـرازش اسـتفاده شـد کـه نتـایج آن در
جدول  4آورده شده است .مقادیر  RMSEبرای رویکرد -
های اول ،دوم و سوم بـه ترتیـب  1/154 ،1/199و 1/11
مـیباشـد .مقـادیر  RMSEکمتـر از  1/15نشـاندهنـده
برازش مطلوب مدل مـیباشـند (.)Mohammadi, 2018
بنابراین براسا این شاخص ،رویکرد اول دارای بهتـرین
بــرازش مــیباشــد پــس از آن رویکــرد دوم قــرار دارد و
رویکرد سوم دارای عدم برازش مناسب میباشد.
شاخص نیکویی بـرازش ()Goodness of fit index, GFI
برای رویکردهای اول ،دوم و سوم به ترتیـب 1/85 ،1/14
و  1/88به دست آمد .مقادیر این شاخص هر چه به 1/15
نزدیکتر و یا بیشـتر از ایـن عـدد باشـند نشـاندهنـده
برازش

مطلوبتر مـدل اسـت ( .)Mohammadi, 2018براسـا
ایــن شــاخص نیــز رویکــرد اول دارای بهتــرین بــرازش
میباشد .شـاخص بـرازش تطبیقـی ( Comparative fit
 )index, CFIبرای رویکردهای اول ،دوم و سوم بهترتیب
 1/81 ،1/88و  1/84بهدست آمد .مقـادیر ایـن شـاخص
همانند شاخص  GFIهـر چـه بـه  1/15نزدیـکتـر و یـا
بیشتر از آن باشند نشاندهنده برازش مطلـوب تـر مـدل
است ( .))Mohammadi, 2018بر اسا این شاخص نیز
رویکردهای اول و دوم دارای برازش مطلوب تـری نسـبت
به رویکرد سوم هستند .بـهطـورکلی ،نتـایج فـوق نشـان
می دهند که در منطقه مورد مطالعه مناسـبتـرین مـدل
برای پیش بینی عملکرد گل محمدی توسـط روش SEM
رویکرد اول و به کمک دو ساختار پنهان بهدست آمد.

جدول  -4شاخصهای نیکویی برازش مدلهای مروابط ساختاری
Table 4. Goodness fit indices of structural equation models
Model
RMSEA
CFI
GFI
First scenario model
0.033
0.94
0.88
Second scenario model
0.054
0.85
0.89
Third scenario model
0.070
0.86
0.84
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چندمتغیره و شبکه عصبی مصنوعی در بـرآورد عملکـرد
 مدل سـازی مـروابط سـاختاری نشـان داد کـه،محصول
می تواند جزئیات بیشتری در مورد روابـط و تعامـلهـای
همزمان بین متغیرهای موجـود در مـدل مفهـومی ارائـه
 مــدلســازی روابــط ســاختاری نشــان داد کــه.کنــد
ویژگی های شیمیایی خاک نسبت به ویژگی های فیزیکی
 شاخص های بهتری برای پیشبینی عملکرد،و توپوگرافی
 رویکردهـای مختلـف.محصول گل محمـدی مـیباشـند
برای انجام مدلسازی روابط اختـاری نشـان داد کـه هـر
چقدر مدل طراحـیشـده سـاده تـر و دارای سـاختارهای
 میتواند برازش مطلوبتـری داشـته،پنهان کمتری باشد
 پدیدههای طبیعی غالبا دارای علتهای، بهطورکلی.باشد

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از ایـن پـژوهش نشـان داد کـه مهـمتـرین
پارامترهای تأثیرگـذار بـر تخمـین عملکـرد محصـول در
روش رگرســیون خطــی چنــدمتغیره و شــبکه عصــبی
 نیتـروژن کـل،مصنوعی بهطور مشترک شامل ماده آلـی
 مدل هـای رگرسـیونی و. سانتیمتر بودند1-25 در عمق
شبکه عصبی مصـنوعی بـرای پـیش بینـی عملکـرد گـل
 درصـــد از18  و88 محمـــدی بـــهترتیـــب توانســـتند
 ایـن نتـایج نشـان.تغییرپذیری عملکرد را توجیـه کننـد
 عملکـرد،میدهد هرچند رگرسـیون خطـی چنـدمتغیره
 ولی دقـت،این گل را با دقت نسبتا مناسبی برآورد نمود
مدل شبکه عصبی مصنوعی باالتر بـود و کـارایی بهتـری
نســبت بــه رگرســیون خطــی چنــدمتغیره در تخمــین
عملکرد داشت که دلیـل ایـن موضـوع مـیتوانـد لحـاظ
کردن روابط غیرخطی بین عملکرد و عوامل تأثیرگذار بر
 بـرخالف توانـایی روشهـای رگرسـیون خطـی.آن باشد

چندگانـه بـوده و مطالعــه آنهـا مســتلزم لحـاظ کــردن
متغیرها و ساختارهای متعدد و بررسـی روابـط پیچیـده
 مـدلهـای مـروابط، در ایـن مواقـع.بین آنها میباشـد
.ساختاری میتواننـد کـاربرد ارزشـمندی داشـته باشـند
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Abstract
Due to the relationship between crop yield, and soil characteristics and land topography,
knowledge and awareness of these characteristics is necessary to achieve sustainable development
in agriculture. This study was performed to evaluate and determine the relationships between Rose
yield (Rosa Damasceneea Mill) with soil properties and land topography by using Multivariate
Linear Regression models (MLR), Artificial Neural Network (ANN) and Structural Equation
Modeling (SEM) in Bardsir City, Kerman Province. For this purpose, soil sampling and crop yield
were performed in the form of a regular grid pattern. Besides, some topographic features of the
land were calculated using digital elevation model (DEM) of the region, and to implement the
conceptual models, three theoretical models were designed and tested. The results showed that
MLR and ANN models were able to justify 68 and 87 % of the yield variability, respectively,
which indicates the higher accuracy of ANN model than MLR in yield estimation. The results of
SEM illustrated that Rose yield is mainly controlled by soil chemical properties, topographic
features, and soil physical properties, respectively. Different scenarios for SEM showed that
simpler models with fewer hidden structures could have a better fitting. Therefore, the first
conceptual model of this method with the values of root mean square error, goodness of fit index
and comparative fit index of 0.033, 0.88 and 0.94, respectively, was selected as the best model. The
overall results showed that the ANN model was more efficient than MLR in yield prediction due to
consideration of the nonlinear relationship between crop yield and the factors affecting it. In
addition to the ability of the ANN model to estimate crop yield, the SEM also showed that the latter
method can provide more explanations about the relationships and simultaneous interactions
between variables. In general, the application of SEM method, relying on the capabilities of this
method, can improve the yield of various crops.
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