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تحليل دقت و عدم قطعيت مدل شبكه عصبی مصنوعی در پيشبينی عملكرد زعفران در
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ریاحی ،ح ،.خاشعی ،ع ،.و سيری ،ا .9911 .تحلي دقت و عدم قوعيت مدل شبکه عابی مانوعی در پيشبينی عملکزرد ععرزرا در
خراسا جنوبی مبهنی بر داد هاي اقليمی .عراعت وفناوري ععررا .011-059 :)9(1 ،
چکيده
با توجه به حساسيت ع ملکرد ععررا و تیثيرپذیري آ اع پارامهرهاي اقليمی و خاصيت غيرخوی توابع عملکرد گياهی ،در ایزن تحقيزق
پيشبينی و تحلي عدم قوعيت مدل شبکه عابی مانوعی در تخمين عملکرد ععررا انجام شزد .بزردار ورودي مزدل اع بزين  95مؤلرزه
مخهلف ،بر اساس اسهراتژي همبسهيی و تحلي تورم واریانس بهينهساعي شد و مدل با معماري  99-0-0-9با تابع فعالسزاعي سزييموئيد
در مراح سهگانه آموع

و آعمایش و ارعیابی عملکزرد برتزري را نشزا داد .مقزادیر پارامهرهزاي  MAEو  RMSEمزدل شزبکه عازبی

مانوعی در مرحله یادگيري برابر  2/9و  2/1و در مرحله آعمایش بهترتيب  2/5و  9حاص شد .نهایج تحلي عدم قوعيزت مونزتکزارلو بزر
مبناي  9222نمونهگيري بدو جایيذاري ،بر اساس فاکهورهاي  d-factor, 95% PPU, R2بيانير پهناي باند اطمينا مولوب پيشبينیها
بود و اليوهاي عمومی و کلی تغييرات عملکرد ععررا را بهخوبی پيشبينی نمود .مهوسط ضریب  R2مدل در مرحله آموع

و آعمزایش بزر

اساس  9222شبيهساعي مونتکارلو بهترتيب  2/10و  2/10بود که براي مدلهاي عملکرد گياهی مبهنی بر داد هاي اقليمزی داراي معنزی-
داري در سوح  %9است .با اینحال در شرایط حدي و مرعي ،احهمال بروع وقایعی خار اع باند پيشبينی  11درصد وجود داشهه و لزوم توجه
به شرایط مدیریت تغذیه ،کود ،خاک و آب مزارع در مدلهاي هوشمند پيشبينی عملکرد را نشا میدهد .بر اساس نهزایج پزژوهش حاضزر
برنامهریزا بهجاي مواجهه با یک رقم بهعنوا پيشبينی ،ترکيب این رقم و باند اطمينا را در اخهيار داشهه و میتواننزد تازميمات واقزع-
بينانهتري اتخا نمایند.
کلمات کليدي :پارامهرهاي اقليمی ،تحلي عدم قوعيت ،شبکه عابی مانوعی ،شبيهساعي مونتکارلو ،عملکرد ععررا .

 -9اسهادیار گرو مهندسی آب ،دانشکد کشاورعي ،دانشيا وليعار (عج) رفسنجا
 -0دانشيار گرو مهندسی آب ،دانشکد کشاورعي ،دانشيا بيرجند
(* -نویسند مسئول)h.riahi@vru.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2017.31901.1100

221

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،5شماره  ،3پاییز 6331

مقدمه

پيشبينی عملکرد و ميزا توليزد محازوالت کشزاورعي در

ایرا بزرگ ترین توليدکنند و صادرکنند ععررا در جهزا

شززرایط اقليمززی و هواشناسززی مخهلززف براسززاس داد هززاي

است بهطوريکه بيش اع  11درصد توليد جهزانی ایزن محازول

قاب دسهيابی ،به دلي اهميهی که در برنامهریزي اقهاادي دارنزد

گرا بها به ایرا اخهااص دارد ،ولزی عملکزرد در واحزد سزوح

اع دیر باع مورد توجه پژوهشيرا بود است .در این ميا مزدل-

ایرا در مقایسه سایر کشورهاي توليدکنند این محاول کمهزر

هاي کامپيوتري مبهنی بر داد هاي سه الوصول امکا بررسزی

است ( )Akrami et al., 2014و عليرغم قدمت کشت ععرزرا

اسهراتژيهاي مخهلزف مزدیریهی را فزراهم آورد انزد .در عمينزه

و ارع افزود این محاول ،توليزد آ عمزدتا بزر دانزش بزومی

پيشبينی عملکرد گياهی با مدلهاي هو

مهکی است ( .)Sanaeinejad et al., 2010ععررا اع مهمترین

به مواردي اع قبي  :ارعیابی کارایی شبکه عابی مانوعی جهت

محاوالت کشاورعي ایرا در اسزها هزاي خراسزا رضزوي و

پيشبينی مؤلرزههزاي عملکزرد گنزدم دیزم ( Norouzi et al.,

جنوبی میباشد ( )Nekouei et al., 2014و قزدمت کاشزت آ

 ،)2008پيشبينی عملکرد گندم دیم به کمک شبکههاي عابی

در این اسها ها به  512سال میرسد ( .)Sadeghi, 2012آنزاليز

مانوعی تحت تیثير ویژگی هاي خاک و توپوگرافی ،شبکههزاي

روند سزوح عیرکشزت ععرزرا بيزانير افززایش  %91در سزوح

عابی مانوعی و موجکی در پيشبينی درصد شکسهيی جو در

عیرکشت این محاول ولی کاهش عملکرد به ميزا  10درصزد

کمباین برداشت ( ،)Shabani et al., 2011پزيشبينزی انزر ي

عملکرد سزی سزال گذشزهه اسزت ( )Behdani et al., 2005و

خروجی (عملکرد محازول) در توليزد سزيبعمينزی بزا رویکزرد

نشا دهند تیثيرپزذیري عملکزرد ععرزرا اع شزرایط اقليمزی و

شبکههاي عابی مانوعی و منوزق فزاعي ( Pasandi et al.,

مدیریهی کشاورعي است .اقليم اع طریق تغييزر در مقزادیر ،CO2

 ،)2015تخمين عملکرد محاول جزو بزه رو

شزبکه عازبی

درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد محاوالت کشزاورعي تزیثير

مانوعی ( ،)Rahmani et al., 2008کارآیی مدلهزاي شزبکه

میگذارد .ارتباط داد هاي اقليمی با عملکزرد و سزوح عیرکشزت

عاززبی ماززنوعی در محاسززبه عملکززرد و بهززر وري آب گنززدم

گياها عراعی وجود ارتباط دو سویه بين بارندگی و درجه حرارت

( ،)Alvarez, 2009شبيهساعي پاس عملکرد گيزا آفهزابيردا

با عملکرد و سوح عیرکشت را نشا داد است ( Adams et al.,

به شرایط خاک و شوري با اسهراد اع شبکه عازبی مازنوعی (

 .)2001نهایج پژوهشها در منوقه خراسا نشا دهند کزاهش

 ،)Dai et al., 2011برآورد عملکرد و خوشهبندي ارقام نخود بزا

مداوم عملکرد ععررا در یک دهه گذشهه بزه واسزوه تغييزرات

اسهراد اع تکنيک محاسبات نرم شبکهعابی مانوعی و منوزق

شاخصهاي آب و هوایی است ،بهطوريکزه کزاهش  99تزا 11

فاعي ( ،)Khazaei et al., 2008پزيشبينزی کميزت و کيريزت

درصدي عملکرد ععررا با دو عام درجه حرارت و رطوبت قاب

گندم دیم با اسهراد اع مدل شبکه عابی مانوعی ( Norouzi

توصيف است .ععررا کارا فردوس بزا اسزهراد اع کزود دامزی

 )et al., 2010اشار کرد .تحلي حساسيت مدلها نشا دهنزد

فراوا و آب کافی به عملکزردي برابزر  02کيلزوگرم در هکهزار

بيشهرین حساسيت عملکرد محاول به عامز بارنزدگی سزپس

دست یافههاند ( )Koocheki, 2014و این مسئله لزوم توجه بزه

دما و در نهایت رطوبت میباشد (.)Akbarpour et al., 2013

شرایط مدیریت کشاورعي آب و خاک در توسعه مزارع ععررا را

با توجه به اینکه شرایط رشد و توسعه و نهایها عملکزرد گيزا

نشا میدهد.

مانوعی مزیتزوا

تابع شرایط مخهلف گياهی ،اقليمی ،مدیریت آبيزاري و مزدیریت
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تغذیه و کود و خاک است و اع روابط پيچيزد غيرخوزی پيزروي

حداکثر درستنمایی و اسهنها بيزین و رو

میکند ،پيشبينی عملکرد گيزا نياعمنزد اسزهراد اع مزدلهزاي

شد توسط مزارس و همکزارا ( )Marce et al., 2004را نزام

غيرخوی است بههمين دلي اع مدلهاي داد محزور مبهنزی بزر

برد .در تحقيق حاضر رو

مارس و همکارا ( Marce et al.,

شبکههاي عابی مانوعی بدین منظزور اسزهراد مزیشزود .در

 )2004به دلي جدید بود و عملکرد مناسب گززار

اغلب موالعات مدلساعي عملکرد گياهی ،نااطمينانی در پزيش-

آ اسهراد شد است .این تحقيق تیثير عدم قوعيت و خواها در

بينیهاي بهينه مدلهزاي تخمزينگزر وجزود دارد .در واقزع ،در

وروديهاي مدلهاي هو

مانوعی پيشبينی عملکرد گيا بزا

فرآیند مدلساعي اغلزب نزا اطمينزانی بزهطزور اتزی و اجهنزاب

رویکرد شبيهساعي مونتکارلو بررسی مینماید .با توجه به ارع

ناپذیري تحت تزیثير وجزود عزدم قوعيزت و خوزا در مهغيرهزاي

اسهراتژیکی ععررا در اسها هاي خراسزا رضزوي و جنزوبی و

مسهق ورودي مدل ،پارامهرهزا ،ضزرایب و سزاخهار مزدل اسزت

اینکه تاکنو تحليز عزدم قوعيزت مزدل شزبکههزاي عازبی

(.)Riahi et al., 2011

مانوعی در پيشبينی عملکرد ععررا انجزام نشزد اسزت ایزن

در رو

عمومی عدم قوعيت تشابهات در تحلي ها با فرض

مونتکارلو پيشنهاد

شزد  ،اع

تحقيق با هزدف تحليز دقزت و عزدم قوعيزت شزبکه عازبی

عدم وجود پارامهرهاي بهينه منحار به فرد بزا اسزهراد اع رو

مانوعی در پيشبينی عملکرد ععررا مبهنی بر داد هاي اقليمی

شبيهساعي مونتکارلو چندین سري پارامهرهاي مخهلزف ایجزاد

در اسها خراسا جنوبی بر اسزاس داد هزاي اقليمزی  02سزاله

شد  ،نهایج حاص اع سريهاي مخهلف براسزاس نسزبت اعهمزاد

انجامشد است.

آ ها وع گرفهه و سزپس اع ایزن وع هزا بزراي تعيزين توعیزع
احهماالتی پيشبينی اسهراد میشزود (.)Shafiei et al., 2013

مواد و روشها

اگرچه تحلي هاي عدم قوعيت در موالعات منابع آب در دو دهه

منطقه مورر مطاسعه و رارههای مورر استفاره

گذشهه اسهراد شد است ولی در عمينه مدلهاي گياهی و مدل-

منوقه مورد موالعه در این تحقيق اسزها خراسزا جنزوبی

هاي عملکرد گياهی موضوع نسبها جدیدي محسزوب مزیشزود.

است .در شک  9موقعيت شهرهاي اسها نشا داد شد اسزت.

برخی اع مهمترین چالشها در این عمينه اسزهنها منزابع اصزلی

آمار و اطالعات مربوط به عملکرد ععررا و پارامهرهاي اقليمزی

خواي مزؤثر بزر پزيشبينزیهزاي مزدل و اسزهنها رو هزاي

و هواشناسی بهترتيب اع ساعما جهاد کشاورعي و ایسهيا هزاي

محاسباتی مناسب براي کمیساعي این عزدم قوعيزتهزا اسزت.

هواشناسی تهيه شد است .مجموعه مهغيرهاي هواشناسی مزورد

یکی اع موارد مهمی که بر خالف مدلهاي آماري در مدلهزاي

اسهراد در این تحقيق عبارتند اع :مجموع حداق و حزداکثر دمزا

شبکههاي عابی مانوعی پيشبينی عملکرد گياهی بزه آ هزا

در فا ها و سالهاي مخهلف ،بارندگی فالی و ساليانه ،تبخيزر

کمهر پرداخهه شد است ،تحلي عزدم قوعيزت در هنيزام ارائزه

و تعرا فالی و ساليانه ،مهوسط رطوبت نسبی فازلی و سزاليانه

نهایج میباشد (.)Riahi el a., 2011

که بر اساس مقادیر روعانه داد ها و اطالعات محاسبه شد انزد و

بررسی تحقيقات پيشين مرتبط با تحلي عدم قوعيت مزدل-

همچنين مهغير خروجی نيز عملکرد محاول ععررا بزر حسزب

مانوعی بيا گر ایزن اسزت کزه رو هزایی بزراي

کيلوگرم بر هکهار است .در جدول  9محدود تغييرات ،ميانيين و

هاي هو

تعيين عدم قوعيت در این مدلها توسعهیافهه که اع جملزه مزی-
توا رو هاي تخمزينعننزد سزاندویچ (،)Tibshirani, 1994

انحراف معيار کليه پارامهرها ارائه شد است.

221

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،5شماره  ،3پاییز 6331

مبناي رو

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی

مدلهاي شبکههاي عابی ( )ANNsقادرنزد رابوزه ميزا
وروديها و خروجیهاي یک سيسهم را توسط شبکهاي اع گر ها
که هميی به هم مها هسهند ،تعيين نمایند کزه در آ ميززا

سعی و خوا بنا شزد اسزت وعي آ بزا اسزهراد اع

ارقام مخهلف الیههاي پنها و نرو هاي مربوط ،میتزوا ابعزاد
مناسب شبکه را تعيين نمود.
در ساخهار  ANNsاطالعات رسيد اع نرو هاي قبلی ( x1تا

فعاليت هر یک اع این اتااالت توسط اطالعزات تزاریخی ثبزت

 )xjبه نرو  iام در وع هاي مربزوط بزه هرکزدام ( wi1تزا )wij

شد تنظيم میشود (فرآینزد یزادگيري) و در نهایزت مزدل قزادر

ضرب و سپس جمع میشوند .براي جلوگيري اع صرر شد مقدار

خواهد بود قوانين مرتبط ميا وروديها و خروجزیهزا را کشزف

ورودي نرو  ،یک مقدار آسهانه نيز به مقدار قبلی اضافه گردیزد

نماید ،هرچند این قوانين غيرخوی و پيچيزد باشزند ( Riahi et

( )biو بدین ترتيب مقدار ورودي نرو ( )netiتعيزين مزیگزردد.

 .)al., 2011در  ،ANNsنرو ها در دسزهههزایی کزه الیزه نزام

وع ها مبين شدت اتاال نرو ها به هم میباشند و طی فرآینزد

دارند ،مرتب میشوند که تعداد این الیهها و تعداد نزرو موجزود

یادگيري اوعا و آسهانه بهينه میگردند .در ادامه مقزادیر ورودي

در هر یک اع الیهها معماري شبکه را تعریف مزیکنزد .معمزاري

در تابع عضویت نرو قرارگرفهه و خروجی به الیزه بعزد انهقزال

معمول شبکه عابی مهشک اع سزه الیزه اسزت :الیزه ورودي،

مییابد (.)Maier & Dandy, 2000

الیه پنها و الیه خروجی .طراحی معمزاري  ANNsعمومزا بزر

شکل  -1نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Location of the studied area.
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جدول  -1مشخصات متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق
انحراف معيار STDEV

Table 1- Range and statistical characteristics of collected data set
پارامتر Parameter
ميانگين Average
محدوده Range

888.04

1850.7-5138.1

3490.736

671.430

7684.8-10445.4

8959.144

54.145

14255.3

143.689

5179.011

1900.3-18538

10629.43

201.761

1170.932-2255.715

1691.198

1.805

0.92-7.94

3.883

اولين مرحله و در عين حال اع مهمتزرین مراحز در سزاخت

مجموع دماي حداق

ردیف Row
1

)Tmin Total (oC

مجموع دماي حداکثر

2

)Tmax Total (oC

مجموع بارندگی

3

)Pr Total (mm

رطوبت نسبی

4

)RH Total (%
مجموع تبخير  -تعرا )ET Total (mm.day-1

5

عملکرد

6

)Yield (kg.ha-1

یکسا به مهغيرهاي مخهلف در عمزا آمزوع

شزبکه عازبی،

مدلهاي  ،ANNsانهخاب وروديهاي مزؤثر اع بزين اطالعزات

داد ها قب اع ورود به مدل طبق پيشنهاد سزانکومار و همکزارا

موجود میباشد .انهخاب وروديهاي مناسب به دالی عیزر مهزم

( )Sanjhkumar & Thandaveswara, 1999بززهصززورت

مزیباشزد ( :)Bowden et al., 2005الزف) بزا افززایش تعزداد

تاادفی اسهاندارد شزدند .نزوع شزبکه عازبی انهخزابی در ایزن

مهغيرهاي ورودي پيچيدگی محاسباتی و حافظه مورد نيزاع مزدل

تحقيق اع نوع شبکه پرسپهرو چندالیه با قانو یادگيري پزس-

به سرعت افزایش مییابد ،ب) با ورود مهغيرهاي عیزاد ،آمزوع

انهشار خوا به علت قابليت بارع آ در مسائ پيچيزد مهندسزی

مدل مشک و ناکارآمد میشود و ) ورود مهغيرهاي پرت سزبب

است .کارکرد اصلی این نوع شبکه در شناسایی روابط اتی بزين

افزایش تعداد حداق هاي محلی در سوح خوا گردیزد کزه ایزن

مهغيرهاي مسهق و وابسهه است که در این تحقيق نياشت بزين

امر میتواند باعث کاهش هميرایی و در نهيجه دقت پایين مزدل

مهغيرهاي ورودي اقليمی و مهغيزر خروجزی عملکزرد ععرزرا را

گردد .در ابهدا پاالیش گرافيکی روي داد ها انجام شد و مهغيرهزا

انجام داد است .در این تحقيق معماري شزبکه بزه رو

تکزرار

یا سالهایی که مهغيرها غيرمعقول و یا گمشد بودنزد اع مزدل-

خودکار با یک برنامه که با شزروع اع یزکالیزه مخرزی و تعزداد

ساعيها حذف گردید .به منظور انهخاب مهغيرهاي بهينزه ورودي

نرو هاي مهغير بين یک تا  02نرو  ،در الیه مخری انجام شزد.

اع تحلي همبسهيی و تحلي تورم واریانس بين عملکرد ععررا

ابهدا تعداد نرو هاي بهينه در شبکه با یک الیه مخری تعيزين و

و کليه مهغيرهاي اقليمی اسهراد شد و مهغيرهایی که بزاالترین

در مرحله بعد دو الیه مخری اسهراد و مجددا تعزداد نزرو هزاي

همبسهيی را با توجه به ضریب  R2محاسباتی داشهند بزهعنزوا

بهينه الیه مخری دوم نيز تعيين شد و به همزين صزورت تعزداد

وروديهاي مدل شبکه عابی مازنوعی انهخزابشزد انزد و در

الیههاي مخری یکی افززایش یافزت و فرآینزد تزا دسزهيابی بزه

نهایت مهغيرهاي ورودي با بههرین نهزایج ،بزهعنزوا مهغيرهزاي

ساخهار بهينه شبکه عابی ادامه یافت .در نهایت اع بزين مزدل-
هاي مخهلف آموع

ورودي نهایی به مدل انهخاب شدند.

یافهه شبکه عازبی مازنوعی مزدلی کزه

در فرآیند توسعه مدل شبکه عابی مازنوعی  %12داد هزا

بههرین پيشبينیها را داشت بهعنوا مدل بهينزه انهخزاب شزد.

و  %01براي صزحت

شزبکه ،مقزدار ميزانيين مربعزات

براي آموع  %01 ،براي نظارت بر آموع

سنجی مورداسهراد قزرار گرفزت .بزه منظزور اطمينزا اع توجزه

براي هر حالت بعد اع آمزوع

خواي آ ثبت شد .مقایسه مقادیر خواها نشا داد که شبکه بزا

212

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،5شماره  ،3پاییز 6331

 0الیه پنها و  0نرو در الیزه پنهزا اول و  0نزرو در الیزه

در عدم تکرار یک اليو در یک نمونه میباشد .در این رو  ،ابهدا

پنها دوم با تابع فعالساعي سييموئيدي کمهرین خوا را داشزهه

اع اطالعاتی که براي کاليبراسيو مدل در نظر گرفههشد اند بزه

و بههرین سزاخهار بزراي شزبکه عازبی در شزرایط مزورد نظزر

دفعات عیاد معمزوال  92222بزار ( )Aqil et al., 2007و بزدو

میباشد .بعد اع انهخاب ساخهار شبکه عابی ،حالتهاي مخهلری

تکرار نمونهگيري میشود بهنحوي که تعداد داد هاي آمزوع

و

در هر نمونه یکسا باشد و بزراي هزر نمونزه

براي توابع آسهانه نرو هاي الیه مخری و خروجی در نظر گرفهه

نظارت بر آموع

شد و در نهایت تابع سزييموئيد بزه عنزوا تزابع بهينزه انهخزاب

عمليات کاليبراسيو مدل انجام میشود .در نهيجزه پارامهرهزاي

گردید .سایر مشخاات شبکه عابی مانوعی به صورت سعی و

مدل به دفعات عیاد و هر بار بر اساس نمونزهاي اع وقزایع اترزاا

خوا و بر اساس مقادیر پيشفرض مهلب انهخزاب شزدند .بعزد اع

افهاد در گذشهه بهدست میآیند.

تعيين ساخهار نهایی و بهينه شبکه عازبی مازنوعی اقزدام بزه

انجام این مراح به تخمين عدم قوعيت در پارامهرهاي مدل

نهایی مدل گردید و وع هزاي نهزایی نزرو هزا تعيزين

و نهيجها خروجی مدل ،عدم اریب بود ميانيين خروجی مزدل و

یافهه براي شزبيه سزاعي و

تعيين حدود اطمينا مقادیر پيشبينی شد میانجامزد ( Marce

تحلي مونتکارلو و برآورد عدم قوعيت پيشبينیها اسهراد شد.

 .)et al., 2004در نهيجه با اسهراد اع ایزن تکنيزک محاسزباتی

آموع

گردید و سپس اع مدل نهایی آموع

حجيم به جاي پيشبينی یک عزدد مولزق موزابق بزا آنچزه در
تحقيقات مشابه انجام گرفهه ،محدود اي اع خروجزی کزه نهيجزه

برآورر عدم قطعیت رر پیشبینیها

هما طور که کر شد ،هدف اصزلی ایزن تحقيزق بررسزی و

عدم قوعيت مدل ساخههشد میباشد ،حاص خواهزد شزد .ایزن

تخمززين عززدم قوعيززت در خروجززی مززدلهززاي شززبکه عاززبی

بر مبناي قرارگيري مدلها در قالب یزک پروسزه نمونزه-

مانوعی میباشد که بدین منظور اصول رو

رو

پيشنهادي مارس

گيري تاادفی مونتکارلو میباشد که اولزين بزار بزراي بزرآورد

و همکارا ( )Marce et al., 2004مبنا قرار داد شزد .در ایزن

ميزا خرو ساالنه مواد معزدنی مغزذي محلزول در رودخانزه اع

مدلهاي شبکه عابی مانوعی در قالب یک نمونهگيري

حوضه با اسهراد اع مدل نروفاعي بهکار گرفهه شد ( Aqil et al.,

شزبيهسزاعي مونزت-

 .)2007چهار شاخص آمزاري مهزداول ضزریب همبسزهيی (،)R

کارلو بر پایه اسهراد اع اعداد تاادفی و دستیابی به تابع توعیزع

ميانيين خواي مولق ( ،)MAEریشزه ميزانيين مربعزات خوزا

احهماالتی خروجی یک مدل است .بزدین صزورت کزه مهغيرهزا

( )RMSEو درصززد ميززانيين خوززاي نسززبی ( )MAPEبززراي

(ورودي به مدل) با اسهراد اع تابع توعیع احهمزاالتی مناسزب بزه

سنجش خواي مدلها بهکار گرفهه شد.

رو

مونتکارلو بهکار گرفهه شدند .مبناي رو

طور تاادفی توليدشد  ،سپس خروجی معادل آ ها اع مدل مورد

براي بررسی عدم قوعيزت حزدود اطمينزا )95PPU( 11%

نظر به دست میآید و این عم بارها تکرار میشود .سپس عزدم

براي پيشبينیها مد نظر قرار گرفت که طریقه به دسزت آورد

قوعيت خروجی (تابع) اع طریق محاسبه شاخصهاي آماري و یزا

آ تعيين حزدود  ) X L ( 0/1%و  ) X U ( 15/1%توعیزع تجمعزی

مزورد

احهمال تجربی بهدست آمد اع  92222پيشبينی انجامشد می-

بحث در این تحقيق با تعریف باال ،اسهراد اع نمونههاي تاادفی

باشد .حدود اطمينا مناسب حدودي هسزهند کزه بزاالي  02%اع

گرفههشد به جاي اعداد تاادفی ساخههشد میباشد .ایزن رو

مقادیر مشاهد شد در آ حدود قرارگرفهه باشند و داراي عزرض

تعيين تابع توعیع احهماالتی برآورد میشزود .ترزاوت رو

بسيار به رو

نمونهگيري دودویی شباهت داشهه و تنها فرا آ

تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبي مصنوعي در پیشبیني عملکرد زعفران...
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مهوسط قاب قبولی باشند .بزراي سزنجش عزرض مهوسزط بانزد

فرآیند آموع

اطمينا  ،شاخص فاکهور عرض باند موزابق عیزر پيشزنهاد شزد

تحقيق ،داد ها و اطالعزات مربزوط بزه پارامهرهزاي هواشناسزی

است (:)Abbaspour et al., 2007

مخهلف در مقياس ماهانزه ،فازلی و سزاليانه گزردآوري شزد و
dx

x

()9

d . factor 

سپس اقدام به باعبينی و پاالیش داد هاي گردآوري شد گردیزد
و با دو رویکرد تحلي همبسزهيی و تحليز تزورم واریزانس بزه

که در آ   xانحراف اسهاندارد مشاهد شد و  d xعزرض
مهوسط باند اطمينا میباشد و بهصورت عیر تعریف میشود:
1 k
 (X U  X L )i
n i 1

()0

مدل شبکه عابی مانوعی اسهراد شد .در ایزن

dx 

که مقدار فاکهور عرض باند کوچکهر اع  9مناسب بزه حسزاب

ترتيب به منظور انهخاب مؤثرترین مهغيرها بر عملکرد ععرزرا و
انهخاب مهغيرهاي ورودي ناهمبسهه اقدام شد.
نهایج مربوط به تحلي همبسهيی بين مهغيرهزاي ورودي 95
مهغيززر ورودي و مهغيززر خروجززی عملکززرد ععرززرا در جززدول 0
ارائهشد است .موابق نهایج تحلي همبسهيی مشاهد مزیشزود

مزیآیزد ( .)Abbaspour et al., 2007درصزد داد هزاي قزرار

که بيشهرین ضریب تعيين  R2بين دماي حداکثر و دماي حداق

گرفهه در باند اطمينا  11%نيز بهصورت عیر محاسبه میشود:

بهار با عملکرد ععررا بهترتيب برابر  2/01و  2/01مشاهد شزد

()9

1
count (Q X L  Q  X U )  100
n

Bracketed by 95PPU 

و این دو پارامهر به عنوا مؤثرترین پارامهرها بر عملکرد ععرزرا
محسوب میشوند .در مرتبه بعدي بهترتيزب پارامهرهزاي دمزاي

در این تحقيق کليه مراح توسعه و انهخاب معمزاري بهينزه

حززداق تابسززها بززا همبسززهيی  2/90دمززاي حززداق پززایيز بززا

مدل شبکه عابی مانوعی و شبيهساعي مونتکزارلو و تحليز

همبسهيی  ،2/91دماي حداکثر مهر با همبسزهيی  ،2/90دمزاي

عدم قوعيت با برنامهنویسی و اسهراد اع قابليتهاي و ابزارهزاي

حداکثر ساليانه بزا همبسزهيی  ،2/90دمزاي حزداق سزاليانه بزا

موجود در نرمافزار  MATLAB R2011انجام شد.

همبسهيی  ،2/90دماي حزداکثر شزهریور بزا همبسزهيی ،2/99
بززار

بهززار بززا همبسززهيی  ،2/90دمززاي حززداکثر تابسززها بززا

نتایج و بحث

همبسهيی  ،2/05بار

استراتژی انتخاب متغیرهای وروری بهینه

بهار با همبسهيی  ،2/95تبخيرتعرا مهزر بزا همبسزهيی ،2/91

براي تعيين و انهخاب مهغيرهاي بهينه ورودي به مدل شبکه
عابی مانوعی اع دو رو

تحلي مدل آعاد و رو

بر نهایج مدلساعي اسهراد شد .در رو

دوم مبهنی

مزدل آعاد اع تکنيزک-

ساليانه با همبسهيی  ،2/95تبخير تعزرا

دماي حداکثر عمسها بزا همبسزهيی  ،2/91بزار

شزهریور بزا

همبسهيی  ،2/91تبخيزر-تعزرا شزهریور بزا همبسزهيی ،2/90
بار

مهر با همبسهيی  ،2/90تبخيرتعرا تابسها با همبسزهيی

هاي مبهنی بر سنجش وابسزهيی هزمچزو تحليز همبسزهيی

 ،2/99تبخير-تعرا ساليانه با همبسزهيی  ،2/99رطوبزت نسزبی

اسززهراد مززیشززود کززه اقززدام بززه شناسززایی مهغيرهززاي ورودي

شهریور با همبسهيی  ،2/99رطوبت نسزبی مهزر بزا همبسزهيی

ناهمبسهه مسهق و همچنين تعيين مزؤثرترین مهغيرهزاي وردي

 ،2/90ت زابش مهززر بززا همبسززهيی  2/90و تززابش شززهریور بززا

مبهنی بر تحلي مدلسزاعي ،بزراي

همبسهيی  2/99قرار دارند .هما گونزه کزه مشزاهد مزیشزود

دسهيابی به بههرین ترکيزب مهغيرهزاي ورودي اع شزاخصهزاي

بيشزهرین تیثيرپززذیري عملکززرد ععرزرا اع پارامهرهززاي اقليمززی

آماري اع قبي شاخصهاي هموارساعي منررد محاسباتی در طی

مربوط بزه مقزادیر و شزرایط در فاز هزاي تابسزها و پزایيز و

بر خروجی میکند .در رو
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همچنين ما هزاي شزهریور و مهرمزا اسزت .سزایر پارامهرهزاي

شهریور ،رطوبت نسبی شهریور ،رطوبزت نسزبی مهزر ،تبخيزر و

هواشناسی طبق جدول عیر و آعمزو احهمزال فيشزر همبسزهيی

تعرا شهریور و تبخير و تعرا مهزر .ایزن مهغيرهزا اع مجموعزه

کمهر اع  2/9داشهند و اع تحلي ها حذف شدند .تعزداد  01پزارامهر

وروديهاي مدل شبکه عابی حزذف و در نهایزت مزدل شزبکه

کرشد در بزاال بزهعنزوا مزؤثرترین پارامهرهزا در پزيشبينزی

عابی براي پيشبينی عملکرد ععررا اسها خراسا جنوبی بزا

عملکرد ععررا انهخاب شدند و  99پارامهر دیير حذف شدند .در

 92مهغير ورودي دماي حزداق پزائيز ،دمزاي حزداق عمسزها ،

مرحله بعدي براي حذف پارامهرهاي وابسهه اع مهغيرهزاي ورودي

تبخيزر و تعزرا تابسزها  ،دمززاي حزداکثر بهزار ،دمزاي حززداکثر

و انهخاب پارامهرهاي ورودي ناهمبسهه اع تحلي شزاخص تزورم

بهزار،

واریانس اسهراد شد.

بار

شاخص تورم واریانس بهصورت عیر محاسبه میشود ( Kroll

:)& Song, 2013

در ایززن رو

ساليانه ،تبخير و تعرا بهار بهعنوا مدل بهينه پيشبينزی

عملکرد ععررا اسهراد و اقدام به آموع

و ارعیابی و در نهایت

تحلي عدم قوعيت نهایج آ شد.
1
1 R2

()0

تابسها  ،دماي حداکثر پائيز ،دماي حداکثر عمسها  ،بار

VIF 

همبسززهيی هززر مهغيززر توضززيحی بززا سززایر

مهغيرهاي توضيحی محاسبه شزد و در نهایزت مهغيرهزایی کزه
داراي ضریب VIF

باال هسهند بهعنوا مهغيرهاي ورودي که همبسهه میباشزند
شناخههشد و اع فرآیند مدلساعي حذف میشوند .مقزدار آسزهانه
حذف مهغيرهزاي چنزدخوی ورودي بزراي  VIFعزدد  90اسزت
(.)Kroll & Song, 2013
در جدول  9نهایج محاسبه شزاخص  VIFبزراي  01پزارامهر
انهخابشد در تحلي همبسهيی ارائهشد است .بنابراین با توجه
به نهایج تحلي تورم واریانس مشاهد مزیشزود کزه اع بزين 01

شيردلی و توسلی ( )Shirdeli & Tavassoli, 2015طبزق
نهایج تحقيقات مشاهد شد است که عملکرد ععرزرا بيشزهرین
حساسزيت را بززه پارامهرهزاي بارنززدگی و سزاعات آفهززابی دارد و
مهمترین پارامهرها در برآورد عملکزرد اع طریزق شزبکه عازبی،
بارندگی ،دما و رطوبت نسبی هسهند بهطوريکه بزا حزذف ایزن
پارامهرها اع روند پيشبينی ،تغييرات عیادي در ضرایب همبسهيی
ایجاد میشود ( .)Akbarpour et al., 2015همچنين بيشهرین
کارایی مدل  ANNدر پيشبينی عملکرد ععررا را با داد هزاي
دماي حداکثر ،بارندگی ،تبخير-تعرا و رطوبت نسزبی بزهدسزت
آمد است (.)Nekouei et al., 2014
نتایج مدل شبکه عصبی مصنوعی

مهغير انهخابی در مرحلزه تحليز همبسزهيی ،مهغيرهزاي تزابش

در شک  0معماري مدل بهينه انهخابی با  0دو الیه مخرزی،

شززهریور بززا  VIFبرابززر  9099/1و تززابش مهززر بززا  VIFبرابززر

در الیه اول  0نرو و در الیه دوم  0نرو ارائه گردید اسزت و

 9091/9بيشهرین وابسهيی را با سایر مهغيرهاي ورودي دارنزد و

همچنين در اشکال  9و  0نهایج مرحله توسعه مدل شبکه عابی

نمیتوانند به عنوا مهغير مسهق وارد مدل پزيشبينزی عملکزرد

مانوعی ارائهشد است .در شک  9مشاهد میشود که با توجه

ععررا شوند .بههمين طریق سایر مهغيرهایی که  VIFبزرگتزر

به معيار توقف بيش براع

و یزادگيري

اع  90به عنوا آسهانه ناهمبسهيی دارند عبارتند اع دماي حزداق

مدل شبکه عابی مانوعی ،در نهایت بههرین نهایج مربزوط بزه

بهار ،دماي حداق تابسها  ،دماي حزداق سزاليانه ،تبخيرتعزرا

تکرار  09بود.

سزاليانه ،دمزاي حززداکثر شزهریور ،دمزاي حززداکثر مهزر ،بززار

مورد اسهراد در آموع

تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبي مصنوعي در پیشبیني عملکرد زعفران...

جدول  -2نتایج تحليل همبستگي متغيرهاي مؤثر بر عملکرد
Table 2- Correlation analysis of effective parameters on yield

همبستگي

متغير

ردیف

همبستگي

متغير

ردیف

Correlation

Variable
تبخيرتعرا ساليانه Et-Total

Row
20

Correlation
*0.46

Variable
دماي حداق بهار Tmin-Spring

Row
1

*0.13
0.005

رطوبت نسبی بهار RH-Spring

21

*

0.38

دماي حداق تابسها Tmin-Summer

2

0.003

رطوبت نسبی تابسها RH-Summer

22

*

0.36

دماي حداق پائيز Tmin-Autumn

3

0.04

رطوبت نسبی پائيز RH-Autumn

23

*0.13

دماي حداق عمسها Tmin-Winter

4

0.017

رطوبت نسبی عمسها RH-Winter

24

*

0.34

دماي حداق ساليانه Tmin Total

5

0.008

رطوبت نسبی ک RH-Total

25

*0.49

دماي حداکثر بهار Tmax-Spring

6

0.04

دماي حداق شهریور Tmin-Aug-Sep

26

*

0.27

دماي حداکثر تابسها Tmax-Summer

7

0.06

دماي حداق مهر Tmin-Sep-Oct

27

*0.14

دماي حداکثر پائيز Tmax-Autumn

8

*0.33

دماي حداکثر شهریور Tmax- Aug-Sep

28

*

0.16

دماي حداکثر عمسها Tmax-Winter

9

*0.34

دماي حداکثر مهر Tmax- Sep-Oct

29

*

0.34

30

*0.32

31

0

32

0

33

0.03

34

*0.17

35

*

36

*0.13

37

0.009

*0.15
*0.14
*0.13
*0.12
*0.11
*0.12
*0.14
*0.16

شهریور Pr- Aug-Sep

بار
بار مهر Pr- Sep-Oct
رطوبت نسبی شهریور RH- Aug-Sep
رطوبت نسبی مهر RH- Sep-Oct
تابش شهریور Ra- Aug-Sep
تابش مهر Ra- Sep-Oct
تبخير تعرا شهریور ET- Aug-Sep
تبخير تعرا مهر ET- Sep-Oct

0.17

0.04

دماي حداکثر ساليانه Tmax Total

بار

10

بهار Pr-Spring

11

تابسها Pr-Summer

12

بار
بار پائيز Pr-Autumn
بار عمسها Pr-Winter
بار ساليانه Pr-Total
تبخيرتعرا بهار Et-Spring
تبخيرتعرا تابسها Et-Summer
تبخيرتعرا پائيز Et-Autumn
تبخيرتعرا عمسها Et-Winter

13
14
15
16
17
18
19

جدول  -3نتایج تحليل تورم واریانس متغيرهاي مؤثر
Table 3- VIF analysis of effective parameters

تورم

متغير

ردیف

Variable

Row

3.5

تبخيرتعرا تابسها Et-Summer

14

820.3

تبخيرتعرا ساليانه Et-Total

15

48.8

دماي حداکثر شهریور Tmax- Aug-Sep

16

657.9

دماي حداکثر مهر Tmax- Sep-Oct

17

4.33

18

644.3

VIF

613.9
650.2
57.7
60.4
1213.9
1219.1
371.7
144.4

شهریور Pr- Aug-Sep

بار
بار مهر Pr- Sep-Oct
رطوبت نسبی شهریور RH- Aug-Sep
رطوبت نسبی مهر RH- Sep-Oct
تابش شهریور Ra- Aug-Sep
تابش مهر Ra- Sep-Oct
تبخير تعرا شهریور ET- Aug-Sep
تبخير تعرا مهر ET- Sep-Oct

متغير

ردیف

VIF
139.9

Variable

Row

دماي حداق بهار Tmin-Spring

1

116.1

دماي حداق تابسها Tmin-Summer

2

5.8

دماي حداق پائيز Tmin-Autumn

3

دماي حداق عمسها Tmin-Winter

4

دماي حداق ساليانهTmin Total

5

19

10.7

دماي حداکثر بهار Tmax-Spring

6

20

11.9

دماي حداکثر تابسها Tmax-Summer

7

21

5.3

دماي حداکثر پائيز Tmax-Autumn

8

22

7.5

دماي حداکثر عمسها Tmax-Winter

9

دماي حداکثر ساليانه Tmax Total

10

واریانس

23

47

24

2.2

25

2.6
, 3.9

بهار Pr-Spring

بار
بار ساليانه Pr-Total
تبخيرتعرا بهار Et-Spring

11
12
13
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شکل  -2معماري و الیههاي مدل نهایي
Figure 2- Strcuture and ANN model layers

شکل  -3روند تغييرات خطا و همگرایي مدل شبکه عصبي
Figure 3- Error trend in ANN model.

که ضرایب این تکرار در پيش بينی ها اسزهراد شزدند .طبزق

مانوعی بهترتيب در مرحله آموع

و آعمایش ارائهشد اسزت و

نهایج در شک  0مشاهد میشود که مدل بهينه طراحیشزد در

مجددا دقت مولوب مزدل شزبکه عازبی مازنوعی در بزرآورد

مراح مخهلف آمزوع  ،آعمزایش و ارعیزابی دقزت مولزوبی در

مقادیر حزداکثر و حزداق عملکزرد ععرزرا تییيزد شزد .مقزادیر

پيشبينی عملکزرد ععرزرا بزر اسزاس مزؤثرترین پارامهرهزاي

پارمهرهاي  MAEو  RMSEمدل شبکه عازبی مازنوعی در

هواشناسی غيرمسهق داشهه است که با اسهراد اع آ میتوا به

مرحله یادگيري برابر  2/9و  2/1و در مرحله آعمزایش بزهترتيزب

سهولت و براساس پارامهرهاي هواشناسی سه الوصول عملکزرد

 2/5و  9بززود .در تحقيززق شززيردلی و توسززلی ( & Shirdeli

محاول عراعی ععررا را پيشبينی نمود .همچنزين در شزک -

 )Tavassoli, 2015پيشبينی عملکرد ععررا با ساخهار  0الیه

هاي  1و  1نيز نهزایج بزا مقایسزه مقزادیر پزيشبينزی و مقزادیر

پنها و  0نرو انجام گردید و حاول مقادیر پارامهرهاي ضریب

مشاهداتی عملکرد ععررا به همرا خواي مدل شزبکه عازبی

تبيين RMSE ،و  MSEبهترتيب برابر با  0/50 ،2/15درصزد و

تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبي مصنوعي در پیشبیني عملکرد زعفران...
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 2/220دليلی بر توانایی مدل شبکه عابی مازنوعی در پزيش-

مخهلف یادگيري ،ارعیابی و آعمایش تییيزد شزد .در ایزن قسزمت

بينی عملکرد بيا شد.

نهایج تحلي عدم قوعيت مدل طراحی شزد بزا رویکزرد شزبيه-
ساعي مونتکارلو و نمونهگيري  9222مرتبزه بزدو جایيزذاري

نتایج تحلیل عدم قطعیت

ارائه شد است .در این مرحلزه انهخزاب و آمزوع

مزدل شزبکه

در قسمت قبلی نهایج مدل شبکه عابی مانوعی در پيش-

عابی مانوعی با معماري بهينه طراحی شزد در مرحلزه قبز

بينی عملکزرد ععرزرا براسزاس اسزهراتژي انهخزاب مهغيرهزاي

به صورت تاادفی و خودکار با نمونهگيزري  9222مرتبزه بزدو

ورودي مسززهق غيرهمبسززهه ارائززه شززد و دقززت آ در مراح ز

جایيذاري انجامشد است.

شکل  -4نتایج مدل شبکه عصبي مصنوعي در مراحل مختلف .الف) آموزش ،ب) آزمایش ،ج) ارزیابي ،ج) براي کليه دادهها
Figure 4 -ANN model results in A) train, B) test, C) verification stage and D) All.
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شکل  -5روند پيش بينيها و خطاي مدل شبکه عصبي در مرحله یادگيري
Figure 5- Prediction trends and error of ANN in train stage.

شکل  -6روند پيش بينيها و خطاي مدل شبکه عصبي در مرحله آزمایش
Figure 6- Prediction trends and error of ANN in test stage.

تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبي مصنوعي در پیشبیني عملکرد زعفران...

نظارت بر آموع
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در مدل شبکه عازبی بزهصزورت توقزف

مانوعی در بانزد اطمينزا  %11حاصزله اع  9222شزبيه سزاعي

پس اع افزایش خوزاي اطالعزات نظزارتی اعمزال شزد

مونت کارلو قرار میگيرند .حدود  %90پيشبينیهاي مدل شزبکه

بزراي تازحيح

عابی که خاوصا براي مقادیر حزدي حزداکثر و حزداق اسزت

پارامهرها در شبکه عابی  922و خواي هدف مدل  92-0قزرار

خار اع باند اطمينا  %11پيشبينیها قرار دارنزد و بنزابراین در

داد شد و ساخهار بهينه مدل که در مرحله قب طراحی شد بود،

شرایوی احهمال رخداد عملکردهاي خار اع محدود پزيشبينزی

انهخاب گردید .عدم قوعيت و وجود نا اطمينزانی در برآوردهزا اع

مدل شبکه عابی مانوعی وجزود دارد .همچنزين عزرض بانزد

مشخاات جدائیناپذیر در ساخهار مدلهاي پيشبينی ،داد هاي

اطمينززا عززدم قوعيززت در مرحلززه آمززوع

 2/1و در مرحلززه

ورودي و پارامهرهزاي مزدل اسزت .بزه همزين دليز تخمزين

آعمایش  2/11بهدست آمد که بزه علزت اینکزه عزرض آ اع 9

پارامهرهاي مدل یا واسنجی بهخاوص در برخی مدلهایی کزه

کمهر است اع مولوبيت خوبی برخوردار است و مقزادیر d-factor

روابط بين پارامهرهاي آ ها به شزدت غيرخوزی اسزت ،هماننزد

عدم قوعيت در محدود قاب قبول قرار دارند .همچنزين مهوسزط

مدلهاي شبکههاي عابی مازنوعی کزه یکزی اع مهزمتزرین

ضریب  R2مدل در مرحلزه آمزوع

پارامهرهاي عدم قوعيت ساخهاري آ ها مربوط به وع اتازاالت

شبيهساعي مونت کارلو بزهترتيزب  2/10و  2/10بزود کزه بزراي

و ضرایب اریبی در ساخهار نرو هزا اسزت و بزه سزادگی تعيزين

مدلهاي عملکرد گياهی مبهنی بر داد هاي اقليمی داراي معنی-

مقادیر بهينه وع ها امکا پزذیر نبزود و یزافهن یزک مجموعزه

داري در سوح  %11است .طبق نهایج این تحقيق مالحظه مزی-

پارامهر بهينه ممکن نيست .اسهراد اع رو هزاي تحليز عزدم

شود که مدل شبکه عابی مانوعی در صورتی کزه مهغيرهزاي

قوعيت و شبيهساعي مونت کارلو بدو جايگذاري در شبکههاي

ورودي آ بر اسزاس اسزهراتژيهزاي مولزوبی انهخزاب شزوند،

عابی مانوعی این امکا را فراهم میکند که بهوا اطالعات

به صورتی که هم مؤثرترین مهغيرها بر عملکرد ععرزرا انهخزاب

بيشهري در مورد خروجیهزاي مزدل پزيشبينزی تحزت شزرایط

شوند و هم مهغيرهاي انهخابی ناهمبسهه باشند ،دقت مولوبی در

آموعشی مخهلف بهدست آورد و خواهاي موجود در مدلساعي را

پيشبينیها براساس اطالعزات کزاربردي دارد و محزدود عزدم

بهصورت باع هزاي اطمينزا ارائزه نمزود (شزريعی و همکزارا ،

قوعيت نهایج آ نيز قاب پذیر

است .هرچنزد در مزواقعی کزه

 .)0290در این تحقيق عدم قوعيت فرآینزد یزادگيري و بهينزه-

عملکرد به مقزادیر مزرعي و حزدي خزود در سزمت حزداکثر یزا

ساعي وع ها در پزيشبينزیهزاي عملکزرد ععرزرا مبهنزی بزر

حداق ها میرسد ،مدل شبکه عابی عليرغم توانایی مولزوب در

پارامهرهاي هواشناسی بزا محاسزبات حزدود اطمينزا و عزرض

پيشبينی روند و اليوي کلی و عمومی تغييرات عملکرد ععررا ،

باندها تعيين شد .حدود اطمينا  %11براي پزيشبينزی عملکزرد

دچار عدم قوعيتهاي محسوسی خواهزد شزد کزه ایزن مسزئله

مدل شبکه عازبی مازنوعی اع طریزق تعيزين مقزادیر % 0/1و

نشا دهند شدت حساسيت عملکزرد عراعزی گيزا ععرزرا بزه

% 15/1توعیع احهماالتی تجربی به دست آمد  ،مشزخص گردیزد.

مدیریت تغذیه و کودي خاک مزیباشزد .بنزابراین العم اسزت در

حدود اطمينا  11%مدل پيشبينزی شزبکه عازبی مربزوط بزه

مدلهاي پيشبينی عملکرد عراعی به شرایط رطزوبهی ،تغذیزه و

و ارعیززابی بززهترتيززب در شززک هززاي  5و  0و

کودي خاک نيز توجزه شزود و اطالعزات و پارامهرهزاي معزرف

شاخصهاي عدم قوعيت در جدول  0ارائهشد اند .موزابق نهزایج

مربوطه مسهندساعي شد و وارد مدلهاي پزيشبينزی شزوند تزا

آموع

است .حزداکثر تعزداد تکزرار اليزوریهم آمزوع

مراح ز آمززوع

عدم قوعيت مالحظه میشود کزه در مرحلزه آمزوع

 %11و در

مرحله آعمزایش  %10/1پزيشبينزیهزاي مزدل شزبکه عازبی

و آعمزایش براسزاس 9222

قابليت و قوعيت مدلهاي هوشمند را افزایش داد.
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شکل  -7عرض باند اطمينان  55درصد در مرحله یادگيري مونتکارلو مدل شبکه عصبي
Figure 7- 95% confidence bounds in train of ANN by Monte Carlo.

شکل  -8عرض باند اطمينان  55درصد در مرحله آزمایش و ارزیابي مونتکارلو مدل شبکه عصبي
Figure 8- 95% confidence bounds in test and verification of ANN by Monte Carlo.

تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبي مصنوعي در پیشبیني عملکرد زعفران...
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جدول  -4نتایج تحليل عدم قطعيت مدل شبکه عصبي مصنوعي
Table 4- Uncertainty analysis results of ANN model

مرحله آزمایش و ارزیابي

مرحله یادگيري

پارامتر

Test and verification

Train

62.5

65

Parameter
(Bracketed by 95 PPU)%

0.99

0.6

0.58

0.92

درصد داد هاي در باند اطمينا 11%
d-factor

فاکهور پهناي باند
2

R over 1000 simulation

نتيجهگيري

ضریب تعيين در  9222شبيهساعي

عدم قوعيت با شبيهساعي مونت کزارلو بزدو جایيزذاري بزراي

امروع ععررا بهعنوا یکی اع محاوالت اسهراتژیک کشور

 9222مرتبه انجام شد .نهایج این مرحله نشزا دادنزد کزه عزدم

ایرا در شرایط بحرا آب و خشکسالیهاي مهوالی نقش خود را

قوعيت در یک برآورد عملکرد ععررا بهطور یکنواخت در طزول

در مزیت نسبی صادراتی و توا رقابهی بهخوبی نشا داد است.

دامنه محاسباتی توعیع شد نيست و در محدود و بانزد تغييزرات

با توجه به اینکه یکی اع وظایف مهم مهخااا اقهاادي پس

مهغيرهاي مؤثر بر عملکرد ،مناطق مسهعد ابهال به عدم اطمينزا

اع بررسی شرایط روعمر و تحلي این شرایط ،پيشبينی شزرایط

باالتر یا پایينتر وجود دارد .با ایزنحزال عزدم قوعيزت مزدل در

آیند میباشد ،این مسئله لزوم بررسی وضعيت گيا ععررا را در

حالت کلی و عمومی مولوب بود و نهایج شبيهساعيها بيزا گزر

شرایط آیند فراهم میکند تا سياسزتگزذارا عزالو بزر ارایزه

کارآئی مدل شبکه عابی مازنوعی در تخمزين عملکزرد گيزا

راهکارها و سياستهاي مناسب در این راسها تزوا رقزابهی ایزن

ععررا براساس پارامهرهاي اقليمی است .رو شناسی انجام این

گيا را در باعارهاي جهانی حرو کزرد و توسزعه داد و آ را بزه

تحقيق به نحو مولوبی بحث عدم قوعيت را در مدلهاي گياهی

یکی اع نقاط قوت بخش کشاورعي تبدی کنند .بههمين دلي در

مبهنی بر  ANNوارد نمود و با توجه به نهایج مناسب و منوقزی

این تحقيق قابليتهاي مدل شبکه عابی مازنوعی در پزيش-

بهدست آمد  ،اسهراد اع این رو

در تحقيقزات مشزابه توصزيه

بينی عملکرد ععررا در اسها خراسا جنوبی براساس داد هاي

میشود .موالعات انجامشد در ایزن پزژوهش مزیتوانزد مکمز

اقليمی مورد بررسی قرار گرفهه است .انهخزاب  99مهغيزر ورودي

طرحهزاي تحقيقزاتی پزيشبينزی در صزنعت کشزت و برداشزت

بهينه اع بين مجموعه  95مهغير مخهلف هواشناسی ،براسزاس دو

ععررا کشور باشد .بهطوريکه برنامهریزا بهجاي مواجهزه بزه

اسهراتژي تحلي همبسهيی و تورم واریانس انجزام شزد .سزپس

یک رقم بهعنوا پيشبينی ،ترکيب این رقم و بانزد اطمينزا را

مدل بهينه با معماري  99-0-0-9با تابع فعالساعي سزييموئيد

در اخهيار داشهه و میتواننزد تازميمات واقزعبينانزهتزري اتخزا

شناسایی گردید .نهایج مدل ،عليرغم محدود بود تعداد داد هاي

نمایند.

در دسهرس بيا گر دقت مولوب آ در پيشبينی عملکرد در سه
مرحله یادگيري ،ارعیابی و آعمایش بود .در مرحله بعزدي تحليز
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Abstract
Because of saffron yield sensitivity and the effects of climate on its performance, and also due to
the nonlinear nature of crop yield functions, the Artificial Neural Network (ANN) model is employed
in this study for prediction and uncertainty analysis of saffron yield in the South Khorasan province
based on 20 years of data. The input vector of the ANN model was optimized from 37 parameters
through correlation and variance inflation. The optimum architecture of the model was derived as 1-24-11 with a sigmoidal activation function based on the results at three stages of training, testing and
verification. The root mean square error (RMSE) and mean absolute error (MAE) were equal to 0.3
and 0.5 in the training step and 0.7 and 1 in the test step, respectively. These results indicate that the
ANN is a suitable model for predicting saffron yield. Uncertainty analysis based on R2, d-factor and
95%PPU showed that despite use of inadequate data, model prediction showed acceptable prediction
bounds and predicted a satisfactorily saffron yield trend. The R2 values were equal to 0.92 and 0.58 in
the training and test steps, respectively, which are statistically significant at the P<0.01 level.
However, the model results under extreme values of max-min yield values indicated partial
uncertainties which highlight the necessity of considering soil, fertility and water management
parameters in the ANN model input vector. Overall, this study indicated that decision makers and
agricultural developers should consider confidence intervals in the prediction in order to make more
realistic policies instead of using unique yield value. Also, it can be concluded that the Monte-Carlo
uncertainty analysis combined with artificial neural network can provide uncertainty bounds for black
box prediction models and it can be used for more realistic decision making.
Keywords: Artificial Neural Network, Climatological Data, Saffron Yield, Uncertainty Analysis.
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