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 چکیده

 نيز توجهي قابل هاي محدوديت اما هستند، مفيد زهكشي هايسامانه موجود شرايط شناخت منظور به اي مزرعه آزمايشهاي

 تا را هامحدوديت اين سازيشبيه هايمدل كاربرد .كرد استفاده بيني پيش براي تواننمي ها راآزمايش اين اينكه، جمله از دارند.

 مزرعه هاي آزمايش نتايج با بايد هاآن از آمده بدست نتايج درستي هايي،مدل چنين كاربرد از قبل اما كند.برطرف مي زيادي حدود

بيني سطح ايستابي براي پيش DRAINMODو مدل ( ANN)در اين پژوهش از مدل شبكه عصبي مصنوعي . مقايسه گردد اي

ها شامل نوسانات سطح از مزارع نيشكر دعبل خزاعي انتخاب و پارامترهاي ورودي مدل  9R-11استفاده شد. بدين منظور مزرعه 

از تاريخ  خصوصيات فيزيكي خاک و پارامترهاي سيستم زهكشيهاي اقليمي منطقه، دادهها، ايستابي، حجم آب آبياري، دبي زهكش

نتايج نشان داد كه باالترين دقت در پيش بيني سطح ايستابي مربوط به مدل شبكه عصبي  برداشت گرديد. 2/7/93تا  2/8/92

عصبي مصنوعي و شبكه  بين مقادير اندازه گيري شده و شبيه سازي شده با مدل RMSEكه مقدار باشد. به طوريمصنوعي مي

 نياز مورد ورودي هايدادهبدست آمد. همچنين اين پژوهش نشان داد دقت  8/16و  02/0به ترتيب برابر   DRAINMODمدل 

 پارامترهاي گيري اندازه در دارند. بنابراين دقت ها مدل از حاصل نتايج در مهمي بسيار نقش ها،مدل وسيله به سازي شبيه انجام براي

 همراه خواهد داشت.سازي را به شبيه در دقت نياز، مورد ورودي

مدلسازی، متلب، های کلیدی: پیزومتر، خوزستان، زهکشی، شبیهواژه

 مقدمه

 اين در موجود هايزمين از هكتار هزاران حال عين در ولي است گسترش كشاورزي براي مستعد شرايط داراي خوزستان استان

باشد. اراضي باال بودن سطح ايستابي در اين مناطق مي اين نرفتن كشت زير ترين عوامليكي از مهم اند.مانده كشت غيرقابل استان

هاي سيستم پيچيدگي دليل رود. بهبه همين علت بررسي و آگاهي از نوسانات سطح ايستابي در اين مناطق امري ضروري به شمار مي

ترين ترين و كاربردياز مهم .باشندمي ضروري هاسيستم اين تشريح عملكرد و طراحي براي سازيشبيه هايمدل آب، مديريت

و مدل شبكه عصبي مصنوعي اشاره كرد.  DRAINMODتوان به مدل سازي سطح ايستابي ميهاي به كار رفته براي شبيهمدل

 DRAINMODآبياري، مدل هاي مديريت آب شامل زهكشي زيرزميني، سطحي و سازي عملكرد سيستمهاي شبيهيكي از مدل
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هاي متعدد ها و اقليم. مدل مذكور توسط بسياري از محققين براي خاکه استارائه شد 1978در سال  Skaggsاست كه توسط 

نتايج ، پرداخت DRAINMODدر ايالت كاروليناي شمالي به ارزيابي مدل  1978در سال  Skaggsمورد ارزيابي قرار گرفته است. 

، ( Wahba et al.,2006)مدل بود.  بسيار خوب نشان از عملكرد بيني شده سطح ايستابيگيري شده و پيشدازهمقايسه مقادير ان

و  ايستابي سطح نوسانات مورد در بخشي رضايت و نتايج دادند قرار استفاده مورد استراليا شرقي جنوب براي اراضي را مدل اين

، نيز در كاروليناي (Workman et al.,1989)نمودند.  گزارش شده، و مشاهده مدل توسط شده بيني پيش ارقام بين خروجي زهاب

سازي سطح ايستابي را تاييد نمودند. مدل ديگر جهت شبيه ، استفاده و قابليت باالي مدل در شبيهDRAINMODشمالي از مدل 

 دقت و كاربرد آساني به امر اين دليل و است افزايش به رو سرعت باشد كه بهسازي سطح ايستابي مدل شبكه عصبي مصنوعي مي

 است هوشمند هايلاين مد از مصنوعي يكي عصبي شبكه گردد.برمي رياضي پيچيده و غيرخطي هايمعادله تقريب در لمد باالي

اين مدل توانايي باالئي در  ،نتايج استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مطالعات، نشان مي دهد باشد.مي مغز از برگرفته كه

براي پيش بيني سطح آب زيرزميني دشت مهيار اصفهان ، ( Alipour et al.,2014)كشف رابطه بين داده ها و شناخت الگوها دارد. 

هاي زماني براي يافتن بهترين روش استفاده كردند، در اين پژوهش از سه روش شبكه عصبي مصنوعي، سيستم استنتاج فازي و سري

هاي زماني داراي كمترين دقت، مدل شبكه عصبي مصنوعي داراي دقت قابل قبول و سيستم استنتاج فازي داراي باالترين ل سريمد

با روش پس انتشار  مدل شبكه عصبي مصنوعي از زيرزميني آب سطح برآوردبراي ، (Ioannis et al.,2005)دقت پيش بيني بود. 

 قابل برآورد محدود، هاي داده از استفاده با است مدل قادر اين كه رسيدند نتيجه اين هب واستفاده كردند  LMخطا و الگوريتم 

ساختار جديد سيستم پردازش  مدل شبكه عصبي مصنوعيعنصر كليدي دهد.  ارائه آينده در زميني زير آب براي سطح قبولي

كه هماهنگ با هم براي حل مسائل مخصوص كار  باشد و از تعداد زيادي عناصر )نرون( با ارتباطات قوي داخلياطالعات آن مي

ها را به . شبكه هاي عصبي مصنوعي با پردازش روي داده هاي تجربي، دانش يا قانون نهفته در وراي دادهاستتشكيل شده  ،كنندمي

اي توان ساختار دادهينويسي رايانه ما استفاده از دانش برنامهب .كه به اين عمل يادگيري مي گويند ،كندساختار شبكه منتقل مي

هاي مصنوعي به هم پيوسته، ايجاد يک الگوريتم اي از اين نورونطراحي كرد كه همانند يک نرون عمل نمايد. سپس با ايجاد شبكه

داد. بدين ترتيب هدف از پژوهش حاضر مدلسازي سطح ايستابي اعمال اين الگوريتم به شبكه آن را آموزش  با آموزشي براي شبكه و

مدل شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از نرم افزار و  DRAINMODرع كشت و صنعت دعبل خزاعي با استفاده از مدل مزا

Matlab باشد.مي 

 هامواد و روش

از كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعي انتخاب گرديد. مساحت ناخالص اين واحد كشت و صنعت  9R-11براي انجام اين تحقيق، مزرعه 

. استكيلومتري جنوب شهرستان اهواز مركز استان خوزستان و شرق رودخانه كارون قرار گرفته 30باشد و در هكتار مي 12000نيشكر 

دهد. منطقه مورد تحقيق داراي اقليم خشک و نيمه خشک بندي اراضي و محل قطعه مورد تحقيق را نشان مي( نحوه تقسيم1شكل )

د. يابهاي جوي از آبان ماه شروع و تا ارديبهشت ماه ادامه ميباشد. فصل ريزشعتدل ميهاي مهاي بسيار گرم و زمستانبا تابستان

 باشدترين آن مرداد ماه ميسردترين ماه سال در منطقه دي ماه و گرم



 

 بندی اراضی و محل تحقیق در کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی واقع درجنوب اهوازنحوه تقسیم -(1شکل )

پيرامون  تحقيقات است.  گرفته الهام انسان مغز بيولوژيكي شبكه از عصبي هاي شبكه كلي ساختار :1مدل شبکه عصبی مصنوعی

 سيستم مصنوعي هاي عصبي شبكه است.  شده شروع انسان مغز يادگيري كار و ساختار بررسي و شناخت با عصبي هاي شبكه

 بعضي توانند مي بهتر ديگر عبارت به يا باشندعصبي مي طبيعي سيستم همانند محاسباتي عمليات انجام به قادر كه هستند هايي

 از سه اليه تشكيل شده است:  عصبي شبكه يک كلي حالت كنند. در تقليد را آدمي مغز عملكرد به شبيه هاي ويژگي

تواند شامل چند اليه باشد و از مهمترين پنهان كه خود ميكند، اليه مياني يا الف(: اليه ورودي كه اطالعات را دريافت مي -2)شكل

 مدل :ب( -2 دهد. )شكلرود و اليه خروجي كه اين پردازش را دريافت و خروجي را نمايش ميپردازشگرهاي اطالعات به شمار مي

 است. بخش شده تشكيل شبخ دو از سلول اين بدنه دهد. مي شود نشان مي ناميده نرون كه را شبكه عصبي سلول يک از اي ساده

طبق اين شكل  .دهدمي نشان داروزن مجموع يک صورت به را نتيجه و كندمي جمع را ها ورودي تمام داردكه نام تركيب اول تابع

شوند، سپس هر ورودي در وزن مربوطه ضرب شده و حاصلضرب وزندار مي jWتوسط فاكتور  ijIتمام ورودي هاي  iبراي هر نرون 

 را نتيجه دهند: iuدار شوند تا مجموع وزنها با هم جمع مي

 

                                                           
1 Artificial Neural Network 



 پنهان الیه یك و میانی الیه یك ورودی، الیه یك از که مصنوعی عصبی شبکه یك ساده مدل الف: -(2) شکل

 .نرون یك در پردازش فرایند از ریاضی مدل: ب است. شده تشکیل

درصد داده هاي  سطح ايستابي براي اعتبار سنجي مدل  15درصد داده هاي سطح ايستابي براي آموزش و  85در اين پژوهش 

 شبكه عصبي مصنوعي در نظر گرفته شدند. مراحل طراحي و پياده سازي مدل شبكه عصبي عبارتند از:

 زي داده هاي ورودي مدل شبكه عصبي  اندازه گيري و استاندارد سا -1

تعيين مدل، مشخص كردن معماري، تعداد اليه ها  و تابع محرک مناسب براي شبكه عصبي مورد نظر )در اين پژوهش  -2

 (1باشداليه با يک اليه مخفي طراحي شده و تابع محرک مورد استفاده هم تان سيگ مي 3مدل 

 ها آموزش دادن شبكه با قسمتي از داده -3

 ها  ارزيابي و آزمايش شبكه با باقيمانده داده  -4

 نمايش خروجي و نتايج شبيه سازي توسط مدل -5

اي هدر اين تحقيق با توجه به هدف مورد مطالعه، در هفت دسته پيزومتر لوله پارامترهای ورودی مدل شبکه عصبی مصنوعی:

كه دسته كننده زه آب نصب گرديد. بطوريمشخص از جمعهاي متري( در فاصله 500در طول نصف مزرعه ) 2/2پيزومتري در عمق

متري، دسته  200متري، دسته چهارم در فاصله  50متري، دسته سوم در فاصله  30اول در فاصله پنج متري، دسته دوم درفاصله 

ننده زهآب قرار متري از جمع ك 400متري و باالخره دسته هفتم در فاصله  300متري، دسته ششم در فاصله 250پنجم در فاصله 

 گرفتند.

به صورت روزانه برداشت گرديد. همچنين مقادير  2/7/1393تا  2/8/1392اطالعات مربوط به تغييرات سطح ايستابي از تاريخ 

 ها هم در اين بازه زماني اندازه گيري و به عنوان ورودي مدل شبكه عصبي استفاده شد. حجم آب آبياري و دبي خروجي از لترال

 

 

ها در سازي نوسانات سطح ايستابي و زهاب خروجي از زهكشبه منظور شبيه DRAINMODمدل : DRAINMODمدل 

رود. اين مدل عموماً در مناطق مرطوب كه سطح ايستابي در عمق مناطقي كه سطح ايستابي در عمق كم قرار گرفته است به كار مي

اس گيرد. مدل بر اسباشد مورد استفاده قرار ميهاي زهكشي اجتناب ناپذير ميشده و به كارگيري سيستمكمي از سطح زمين واقع 

 شود:بندي ميكند. بيالن بندي در اين مدل به دو بخش طبقهمحاسبه معادله بيالن آب عمل مي

 اناب و نگهداشت سطحي انجام مي دهد: مدل بيالن بندي آب سطحي را به منظور برآورد نفوذپذيري، رو الف( بیالن بندی سطحی:

(1) 𝑃 = 𝑓 + ∆𝑠 + 𝑅𝑜  

𝑃،مقدار بارندگي : 𝑓،شدت نفوذ :∆𝑠،تغييرات نگهداشت سطحي :𝑅𝑜رواناب سطحي : 

 كند:مدل بيالن آبي را براي مقطع نازكي از خاک كه در وسط دو زهكش قرار گرفته است محاسبه مي بندی زیر سطحی:ب( بیالن

(2) ∆𝑉𝑎 = ±𝐷 + 𝐸𝑇 + 𝐷𝑠 − 𝐹  

                                                           
1- tan sig 



∆𝑉𝑎،تغييرات ميزان خلل و فرج خالي از آب :𝐷:  عمق آب زهكشي و يا عمق آبي كه از طريق آبياري زيرزميني تامين

 : نفوذ تجمعي.𝐹 نشت عمقي، :𝐷𝑠تبخير و تعرق، :𝐸𝑇 گرددمي

خصوصيات فيزيكي خاک و پارامترهاي هاي اقليمي، هاي ورودي مدل شامل دادهداده :DRAINMODپارامترهای ورودی مدل 

 باشد.سيستم زهكشي مي

باشد. در اين هواشناسي مورد نياز مدل شامل بارندگي ساعتي، تبخير و تعرق روزانه و دماي روزانه مي اطالعاتهای اقلیمی: داده

 1393-1392ميالدي ) 2014و  2013هاي هاي ايستگاه هواشناسي اهواز مربوط به سالمطالعه اطالعات هواشناسي از پايگاه داده

. اطالعات درجه حرارت حداكثر و حداقل دماي هوا نيز از آمار هواشناسي به مدل معرفي شد. شمسي( تهيه و به مدل معرفي گرديد

 د.ش محاسبه وايت ترنت روش به مدل توسط پتانسيل تعرق و تبخير تحقيق اين در

مهمترين اطالعات ورودي خاک، اطالعات مربوط به هدايت هيدروليكي افقي خاک و منحني مشخصه رطوبتي خاک اطالعات خاک: 

( 3اي از اطالعات مربوط به بافت خاک آورده شده است. منحني مشخصه رطوبتي خاک نيز در شكل )( خالصه1باشد. در جدول )مي

 نشان داده شده است. 

 ای از خصوصیات فیزیکی خاک مزرعه آزمایشی(: خالصه1جدول )

 بافت خاک درصد شن درصد سيلت درصد رس (cmعمق )

0-60  9/48  2/49  88/1  silty clay 

60-120  9/52  2/45  88/3  silty clay 

120-180  9/54  2/43  98/1  silty clay 

 

 
 (: منحنی مشخصه رطوبتی خاک معرفی شده به مدل 3شکل )

گيرد. در اين پژوهش با هاي خاک است كه در مطالعات زهكشي مورد اهميت قرار ميهدايت هيدروليكي از مهمترين مشخصه

استفاده گرديد و نتايج  RETCهاي مختلف، براي برآورد اين پارامتر از بسته نرم افزاري بندي و بافت خاک در اليهتوجه به دانه

 ( ارائه شده است.2حاصل از آن در جدول )

 هدایت هیدرولیکی خاک در اعماق مختلف -(2جدول )

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

10 20 30 40 50 60

رطوبت حجمی )درصد(

)k
P

a
ش )

مک



(cm/day) sK  عمق خاک(cm) 

35/15 0-60 

49/17 60-120 

8/20 120-180 

 

هاي منحني مشخصه رطوبتي خاک و هدايت هيدروليكي خاک، ساير با توجه به داده DRAINMODالزم به ذكر است مدل 

آمپت را نسبت  -، حجم تخلخل زهكشي شده و ضرايب معادله نفوذ گرين1خصوصيات فيزيكي خاک از جمله مقدار جريان رو به باال

 كند.هاي خود محاسبه ميبرنامه به عمق آب زيرزميني و به كمک زير

ها، هاي مورد نياز براي پارامترهاي سيستم زهكشي شامل عمق نصب زهكش، فاصله زهكشوروديپارامترهای سیستم زهکشی: 

 ( خالصه شده است.3حداكثر عمق ذخيره سطحي، ضريب زهكشي، شعاع موثر زهكشي، عمق اليه غير قابل نفوذ در جدول )

 مترهای سیستم زهکشیهای پاراای از ورودی(: خالصه3جدول )

 پارامتر مقدار

 عمق زهكش )متر( 2/2

 ها )متر(فاصله زهكش 60

 (متر بر روزميليضريب زهكشي ) 64/8

 ها )سانتيمتر(شعاع موثر زهكش 5/1

 عمق اليه غير قابل نفوذ )متر( 2/4

 حداكثر نگهداشت سطحي )سانتيمتر( 10

تواند داشته باشد برابر مقدار ضريب بيني شده توسط مدل حداكثر مقداري كه ميشدت تخليه پيش DRAINMODدر مدل 

ها با عواملي چون گرفتگي پوشش دور لوله، باشد. در شرايط واقعي شدت تخليه و توان تخليه زهكشزهكشي معرفي شده به مدل مي

ه منظور لحاظ كردن اين مسئله در اين مطالعه مقدار يابد. بهايي موجود در مسير جريان كاهش ميها و ساير مقاومترسوب در لوله

، به عنوان ضريب زهكشي به مدل معرفي گرديد متر بر روزميلي 64/8حداكثر ضريب زهكشي مشاهده شده در واحد دعبل خزاعي، 

 هاي زهكشي در شرايط واقعي لحاظ گردد.تا بدين ترتيب توان تخليه لوله

 استفاده شد: MAPEو  RMSEها از مقاديربراي تعيين ميزان دقت مدل: معیارهای ارزیابی مدل

                                                           
1 Upward flux 



(3) RMSE = √
1
n

∑(yobserved − ypredicted)2 

(4) MAPE = 100 ∗
1
n

∑
|yobserved − ypredicted|

yobserved
 

: تعداد داده ها مي باشد. هر چه مقادير  n: مقادير مشاهداتي و  yobserved: مقادير پيش بيني شده  ypredictedدر رابطه فوق 

RMSE  وMAPE تر باشد، دقت مدل در پيش بيني بهتر است.به صفر نزديک 

 نتایج و بحث

متري از سطح زمين و با فواصل مختلف از جمع كننده زهاب مورد بررسي قرار گرفت. در  2/2نوسانات سطح ايستابي در عمق 

)دعبل  9R-11عنوان سطح مبنا،  ميانگين تغييرات سطح ايستابي طي دوره تحقيق در مزرعه  (،  با در نظر گرفتن زمين به6شكل )

 خزاعي( نشان داده شده است.

 

 )دعبل خزاعی(9R-11های مختلف مزرعه تغییرات میانگین سطح ایستابی در دسته -(6شکل)

از كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعي از مدل شبكه عصبي مصنوعي و  9R-11در اين مقاله براي پيش بيني سطح ايستابي مزرعه 

( به ترتيب منحني برازش شده بين نقاط اندازه گيري و شبيه سازي توسط مدل 8(و )7استفاده شد. شكل )DRAINMOD مدل

 دهد.و شبكه عصبي مصنوعي را نشان مي DRAINMODمدل 
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منحنی برازش شده بین نقاط اندازه گیری و  -(7شکل )

 DRAINMODشبیه سازی مدل 

منحنی برازش شده بین نقاط اندازه گیری و  -(8شکل )

 شبیه سازی مدل شبکه عصبی مصنوعی

 باشد.مربوط به مدل شبكه عصبي مصنوعي مي 2R( باالترين مقدار ضريب 8( و )7هاي )با توجه به شكل

مقايسه ميانگين سطح ايستابي شبيه سازي شده با استفاده از دو مدل به كار رفته را با مقادير اندازه گيري شده در مزرعه ( 9شكل )

 دهدنشان مي

 
 DRAINMODشبیه سازی میانگین سطح ایستابی با استفاده از دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و  -(9شکل )

( مشخص است، نتايج مدل شبكه عصبي مصنوعي در شبيه سازي سطح ايستابي همپوشاني زيادي با 9همانطوركه از نمودار شكل )

اي است با تعداد زيادي ورودي و تنها يک خروجي و شبكه عصبي مصنوعي سامانهداده هاي واقعي اندازه گيري شده در مزرعه دارد. 

گيرد كه در مقابل الگوهاي ورودي خاص برانگيخته شود. در اشد. در حالت آموزش ياد ميبشامل دو حالت آموزش و عملكرد مي

بل هاي عصبي با توانايي قاشبكهشود. حالت عملكرد وقتي يک الگوي ورودي شناسايي شده وارد شود، خروجي متناظر با آن ارائه مي

ر ها و كامپيوتهاي مختلفي كه براي انسانها و گرايشتخراج الگوتوانند در اسهاي پيچيده ميتوجه خود در استنتاج نتايج از داده

y = 0.3409x + 0.7398

R²  =0.0845
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هم قابليت نسبتا خوبي در شبيه سازي سطح ايستابي دارد  DRAINMODها بسيلر دشوار است، استفاده شوند. مدل شناسايي آن

توان به برنامه ميدر اجراي  DRAINMODهاي مدل باشد. از محدوديتولي دقت آن از مدل شبكه عصبي مصنوعي كمتر مي

 موارد زير اشاره كرد:

اين مدل اساسا براي شرايط مرطوب طراحي شده است ولي كاربرد آن براي مناطق خشک و  نيمه خشک قابليت خوب  -1

 مدل جهت استفاده در اين نواحي را نشان داده است.

باشد زيرا هاي مدل ميدوديت، دور آبياري بايد به صورت ثابت معرفي شود و اين مسئله از محDRAINMOD در مدل -2

 باشد.برنامه آبياري مزرعه همواره بدين صورت نمي

=1در اين مدل فرض شده كه رطوبت حجمي در منطقه غير اشباع با شرايط تعادل فشار سيال مطابقت دارد) -3
dφ

dz
(. شرط 

هيدروليكي زياد معتبر است و  هاي اشباع كم عمق با هدايتتعادل فشار سيال بيشتر در مواردي براي مواردي مانند اليه

براي شرايطي كه يک اليه غير اشباع عميق وجود داشته باشد و خاک داراي هدايت هيدروليكي كم باشد، اين روش 

 (.3كند )خطاهاي بزرگي ايجاد مي

محاسبه شده  MAPEو  RMSE( تهيه و مقادير ميانگين 4) ها با مقادير واقعي جدولبيني روشبراي بهتر نشان دادن دقت پيش

 است.
 

 نتایج دقت مدل -(4جدول )

شاخص 
MAPE 

شاخص 
RMSE مدل 

43/1  02/0  شبكه عصبي مصنوعي 

4/19  8/16  DRAINMOD 

 

 DRAINMODسازي سطح ايستابي نسبت به مدل ( هم بيانگر باالتر بودن دقت مدل شبكه عصبي مصنوعي در شبيه4جدول )

براي مدل شبكه عصبي مصنوعي، اعدادي تقريبا نزديک صفر هستند. اللهم و  MAPEو  RMSEطوريكه مقادير باشد. بهمي

(، هم با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي به ارزيابي تغييرات آب زيرزميني پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه 2005همكاران)

 سازي شبيه مدل از(، 2005)همكاران  و همچنين كاپوال ورد سطح آب زيرزميني دارد.شبكه عصبي مصنوعي كارايي مطلوبي در برآ

 شبكه مدل كه داد نشان سازي شبيه مدل اين نتايج در نمودند. استفاده زيرزميني آب سطح تراز بيني پيش براي عصبي شبكه

 يميرحنمايد.  بيني پيش بلندمدت افق براي را آب سطح تراز تواندمي زيرزميني آب عددي هاي مدل به نسبت بااليي دقت با عصبي

خوب  تياز قابل يحاك جيكرده و نتا يابيخوزستان، ارز خشکمهين خشک و طيرا در شرا DRAINMOD( مدل 1379قباق تپه )

 خان كوچک ميرزا واحد نيشكر طرح توسعه منطقه در ايستابي سطح (، نوسانات1383آذرنوش ) منطقه بوده است. نيمدل در ا نيا

كرد. متوسط قدر مطلق خطا و ريشه مجذور  سازي شبيه مصنوعي عصبي و شبكه DRAINMODمدل  كمک به را خوزستان

 بدست آمد. 62/10و  61/8و براي مدل شبكه عصبي مصنوعي  14/18و  14/13برابر  DRAINMODخطا براي مدل 

 گیرینتیجه

در اين تحقيق از دو مدل شبكه باشد. مي تصميم گيري و بينيپيش براي مديريتي مهم ابزارهاي از زهكشي در سازيشبيه هايمدل

از مزارع نيشكر دعبل خزاعي خوزستان استفاده شد.  9R-11 براي مدلسازي سطح ايستابي در مزرعه  DRAINMODعصبي و 

كه باشد. بطورييم DRAINMOD سازي سطح ايستابي باالتر از مدلنتايج نشان داد دقت مدل شبكه عصبي مصنوعي در شبيه



برابر   DRAINMODولي در مدل  02/0در روش شبكه عصبي مصنوعي برابر  RMSEبراي شبيه سازي سطح ايستابي مقدار 

 حاصل است، نتايج شده انجام جداگانه صورتبه ها مدل اين از يک هر روي بر كه تحقيقاتي با مقايسه دربدست آمده است.  8/16

 ورودي هايندارند. داده مطابقت واقعي مقادير با كه است هاييداده ورود دليل به احتماال خطا مقداري است. وجود بوده قبول قابل

 گيري اندازه در دارند. بنابراين دقت ها مدل از حاصل نتايج در مهمي بسيار نقش ها،مدل وسيله به سازي شبيه انجام براي نياز مورد

 همراه خواهد داشت.سازي را به شبيه در دقت نياز، مورد ورودي پارامترهاي
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Abstract 

Farm experiments are useful in knowing the drainage systems but they have considerable 

limitations including the inability to use them as prediction tools. Application of simulation models 

can cover these deficiencies but it is necessary to use the field data to evaluate the accuracy of the 

model. In this study, Artificial Neural Networks (ANN) and  model DRAINMOD  is used to 

predict water table. For this purpose, field R9-11 of the Debal Khazaei sugarcane plantation is 

selected  and Input parameters of the models, including fluctuations in water table, the volume of 

irrigation water , drainage flow, Climatic data, Soil physical properties and  Drainage system 

parameters were measured from November 2013 to October 2014 basis. The results showed that 

the artificial neural network method has a highest accuracy in predicting water table. So that the 

average RMSE between measured and predicted with Artificial Neural Networks and 

DRAINMOD obtained 0.02 and 16.8  respectively. It also showed that the input data required to 

perform simulated by models play an important role in the results of the models. The accuracy 

required in the measurement parameters, the accuracy of the simulation will be a plus. 

Keywords: Drainage, Khuzestan,Mathlab, Model, Piezometer, Simulation 
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