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چکیده
یکی از روشهاي نوین در ارزیابی اراضی نسبت به کاربريهاي مختلف ،مدلسازي یا شبیهسازي کاربري مورد نظر است .با توجه به اهمیت عوامل
موثر بر عملکرد باغات زیتون کشور ،این ارزیابی در شمال ایران در بیش از  08باغ زیتون شهرستان رودبار استان گیالن که مهمترین باغات زیتون کشور
واقع شده است با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی انجام شد .عملکرد محصول باغات زیتون تحت تاثیر عوامل مختلف خاکی ،آبیی ،توویوگرا ی و
اقلیمی می باشند ،که در مجموع بیست و هشت عامل موثر بر عملکرد زیتون انتخاب و به عنوان متغیرهاي ورودي میدل انتخیاب شیدند .ایین متغیرهیا
عبارت بودند از خصوصیات خاک شامل  ،ECمیزان مواد خنثی شونده ( ،)TNVدرصد کربن آلی ،سفر قابل جذب ،وتاسیم قابیل جیذب ،درصید ر و
درصد سیلت ،خصوصیات آب آبیاري شامل  ECو میزان آب آبیاري ،خصوصیات توووگرا ی شامل ارتفاع و شیب ،غلظت عناصر غیذایی در بیرش شیامل
نیتروژن ،سفر ،وتاسیم ،آهن و روي ،عوامل اقلیمی شامل ساعات آ تابی ،میزان تبخیر ،میزان متوسط دما به عنوان متغیرهاي ورودي و عملکرد محصول
به عنوان خروجی مدلهاي شبکه عصبی مصنوعی در نظر گر ته شد .نمونههاي خاک ،آب و برش از باغات به طور همزمان در مرداد ماه جمع آوري شده
و عوامل توووگرا ی از طریق میانیابی در محیط  GISو با استفاده از نیرما یزار  ArcGisبدسیت آمید و اطالعیات مربیو بیه عوامیل اقلیمیی نییز از
ایستگاههاي هواشناسی منطقه و روش میانیابی بدست آمد .وس از تعیین بهترین ساختار شبکه عصبی با میزان  Rآزمون  08درصد ،بیه کمی آنیالیز
حساسیت به روش  ،Hillعکسالعمل مدل به هر ی از متغیرهاي ورودي بررسی و مهمترین اکتورهاي تأثیرگذار بر عملکرد محصول زیتون به دسیت
آمد .بر اسا نتایج آنالیز حساسیت ،مهمترین وارامترهاي مؤثر در عملکرد محصول زیتون ،به ترتیب نیتروژن برش ،سفر خاک ،تبخیر زمسیتان ،تبخییر
تابستان ،میانگین دماي واییز ،ساعات آ تابی تابستان ،میزان وتاسیم برش ،شوري خاک ،شوري آب و شیب میباشند .که به طور خالصه میتوان به الویت
تامین عناصر غذایی ماکرو المنت مانند نیتروژن و سفر و تامین رطوبت مورد نیاز با توجه به تبخیر منطقه حتی در صل زمستان بیراي باغیداران تاکیید
نمود.
واژههاي کلیدي :آنالیز حساسیت ،زیتون ،شبکه عصبی مصنوعی ،گیالن ،مدل سازي

مقدمه

1

زیتون ) (Olea europaea L.در حال حاضر به عنیوان یکیی از
منابع اصلی تیامین کننیده چربییهیا در تغذییه انسیان در بسییاري از
کشورهاي ارووایی به ویژه در حوزه دریاي مدیترانه محسوب میشیود.
 1و  -2دانشجوي دکتري خاکشناسی و دانشیار گروه علوم خاک ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(*-نویسنده مسئول)Email: m.torkashvand54@yahoo.com :
 -3استادیار بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاري ،سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزي،
شهرکرد ،ایران
-4استادیار موسسه تحقیقات خاک وآب کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزي ،کرج ،ایران
DOI: 10.22067/jhorts4.v33i4.82069

این گیاه براي تمام کشورهایی که در عرضهاي  38-44درجه قیرار
دارند مناسب می باشد ( .)44مصرف سرانه روغن زیتون در جهان 488
گیرم ،در یونیان  28کیلیوگرم ،در بعضیی از کشیورهاي اروویایی 18
کیلوگرم و در ایران  148گرم میباشد ،اما سرانه مصرف کنسرو آن در
جهان  388گرم و در ایران حدود  088گرم ،که حدود دو برابر میباشد.
کشت زیتون امروزه در اغلب نقا جهان به سرعت در حیال ا یزایش
است ،به طوري که هم اکنون برنامه توسعه آن در کشیورهایی ماننید
چین که هیچگونه سابقه زیتونکاري نداشتهاند نیز در دست اجراسیت.
سطح زیر کشت باغهاي زیتون جهان بر اسا آمارهاي به دست آمده
شوراي بینالمللی زیتون ( ،)01بیش از  18میلیون هکتار بوده و ایران
بیا  118888هکتیار سیطح زییر کشیت مرتبیه شیانزدهم را در بیین
کشورهاي تولید کننده زیتون داراست ،همچنیین مییزان تولیید مییوه
زیتون در جهان  10میلیون تن در سال گزارش شده که ایران با تولیید
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 182هزار تن میوه نیز در رتبه شانزدهم قرار گر ته اسیت ( .)23تولیید
میوه زیتون در ایران از  4004تن به حدود  182هزار تن و سطح زییر
کشت آن از  4028هکتار به حدود  04888هکتار در سال  1334تغییر
یا ته است که از این مقدار  48888هکتار بارآور و ما بقی غییر بیارآور
هستند .تعداد استانهاي تولیدکننده زیتون کشیور  24اسیتان کیه بیه
ترتیب شیامل گییالن ،زنجیان ،قیزوین ،گلسیتان ،یار  ،سیمنان و
کرمانشاه هستند 44 .درصد سطح باغات زیتون کشیور در سیه اسیتان
گیالن ،قزوین و زنجان واقع است که ساالنه حدود  08هزار تن زیتون
از آن برداشت می شود که بخشی از آن صرف تولید روغن خیوراکی و
بخش دیگر تولید کنسرو زیتون میشود ( .)4ا زایش سطح توسعه باغ-
هاي زیتون جهان بیانگر اراده کشورهاي زیتونخیز براي توسیعه بیاغ-
هاي جدید به صورت مستمر میباشد .درخت زیتیون نقیش مهمیی در
توسعه روستایی مناطق بهویژه در مناطق مدیترانهاي ایفیا میینمایید
( .)28اهمیت باغات سنتی زیتیون بسییار بیراي محییط زیسیت مهیم
میباشد چرا که آنها به حفاظت خاک و تنیوع گونیهاي کمی بسییار
مینمایند ( .)10عملکرد درختان زیتون تحت تاثیر عوامل اقلیمی قبل
از گلییدهی و در طییول دوره رشیید مثییل کمبییود آب ،ا ییزایش دمییا،
بیماريهاي گیاهی میباشد ،که این عوامل در عملکرد زیتیون نقیش
مهمی ایفا مینمایند ( 42 ،10و .)43
وضعیت کلی بهره وري باغات زیتون در سراسر جهان رضیایت
بخش نیست .حدود  48درصد باغهاي زیتون سینتی و حاشییهاي بیه
دلیل عدم مدیریت مناسب باغ ها با از بهرهوري متوسط تا بسیار وایین
برخوردار هستند .باغ هیاي شیرده جدیید (حیدود  38درصید از کیل
باغات) بازده مناسبی دارند ،اما اغلب با اثرات زیسیت محیطیی منفیی
همراه هستند ( 03و  .)34براي ا زایش بهرهوري در اراضی کشیاورزي
الزم است تناسب اراضی براي هیر نیوع کیاربري ،قبیل از اسیتفاده از
اراضی تعیین گردد .به عبارتی بهترین روش به منظور استفاده صحیح
از اراضی موجود ،ارزیابی توان تولید آنها در کاربريهیاي مختلیف و
اختصاص اراضی به بهترین کاربري اسیت .روشهیاي نیوین ارزییابی
اراضی شامل روشهاي مختلف مدلسیازي اسیت ،تیا بیا اسیتفاده از
تکنی هایی توانایی مدلها را در تعیین ارتبا بین خصوصیات اراضیی
و عملکرد آزمون نمایند ( .)38ی مدل شکل ساده شدهاي از واقعیت
است که بعد از ایجاد آن میتوان بدون اندازهگیري و آزمیایش ،ر تیار
ی ودیده را ویشبینی کرد .این مدلهاي شبیه ساز به صیورتهیاي
مختلف عمل کرده و انواع مختلف از جمله مدلهاي تجربیی ،آمیاري،
دینامی و هوشمند دارند .در تیدوین برنامیههیاي میدیریتی)کاشیت،
داشت ،برداشت( ،مدلسازي ریاضی به عنوان رایندي براي ویشبینیی
عملکرد محصول مورد استفاده قرار می گیرد ( .)44تاکنون ،روشهیاي
زیادي براي تخمین عملکرد در کشاورزي به کار گر ته شده اسیت (،04
 14و  .)20برخی از وژوهشگران ،از همبستگی سیاده خطیی اسیتفاده و

رابطه عملکرد با متغیرهایی نظیر ویژگیهاي خیاک را بررسیی و نتیایج
مختلفی ارائه نمودهانید (13و  .)41بسییاري از وژوهشیگران دیگیر ،بیا
روشهاي رگرسیون چندمتغیره خطی بیه بیرآورد عملکیرد ورداختیهانید
( .)24در برخی از وژوهشها نیز روشهاي آماري غیرخطیی بیراي ایین
منظور ،میورد بررسیی قیرار گر تیه انید ( 30 ،0 ،24و  .)34مهمتیرین
مدلهاي برآوردکننده ،توابع انتقیالی شیامل میدلهیاي رگرسییونی و
شبکههاي عصبی مصنوعی هستند .شبکههاي عصبی مصنوعی یکی
از روشهاي مدلسازي هستند کیه در سیالهیاي اخییر میورد توجیه
بسیاري از محققین در علوم مختلیف واقیع شیده اسیت .ایین تکنیی
هوشیمند در چنید سییال اخییر کاربردهیاي مناسییبی در علیوم زیسییت
محیطی ،مهندسی و کشاورزي به خود اختصاص داده اسیت .در سیال
هاي اخیر ،استفاده از شبکه هاي عصیبی مصینوعی اجیازه میی دهید
تجزیه و تحلیل بهتر نسبت به روشهاي کالسی آمیاري در صینعت
کشاورزي ارائه گردد ( .)02شبکههاي عصبی مصنوعی با الهام گییري
از مدل مغز انسان ،ضمن اجراي رآیند آموزش ،اطالعات مربیو بیه
دادهها را وردازش و در درون وزنهاي شیبکه خخییره میینماینید .بیا
استفاده از روش شبکههاي عصبی مصنوعی مناسب و انتخاب صحیح
وزنها و توابع عالساز میتوان روابط خطی و عمدتاً غیر خطی حاکم
بر ودیدهها را شبیهسازي نمود ( .)32ی شبکه عصبی یی مکیانیزم
محاسباتی است که قادر است در ی ضاي چند متغیره از اطالعیات،
که به صورت ی مجموعه داده به آن ارائه میگیردد ،کیاوش نمایید،
محاسبه کند و ی نقشه ارائه کند .ی شبکه عصبی ضمن آمیوزش،
قادر است ظریف ترین روابطی که توسیط روشهیاي معمیول امکیان
دسترسی به آن نیست را مورد شناسیائی قیرار داده و اسیتخراج کنید.
براي ی بار که مرحله یادگیري و آزمیون شیبکه بیا مو قییت انجیام
گیرد ،الگوریتم ایجاد شده می تواند به آسانی براي کاربرد عملی میورد
استفاده قرار گیرد (.)24
وژوهشهاي گستردهاي در سیستمهاي کشیاورزي بیراي بیرآورد
محصول با استفاده از شبکه عصبی انجام شده که برخی از آنها شامل:
ایوبی و همکیاران ( )4در وییشبینیی عملکیرد گنیدم دییم  ،وانی و
همکاران ( )00در ویشبینیی عملکیرد سیویا در میزارع کشیور چیین،
نوروزي ( )30در ویشبینی عملکرد گندم دیم ،نیازیان و همکاران ()34
به منظور ویشبینی عملکرد گیاه دارویی زنییان ،مییباشیند .توبلییه و
همکاران ( )04در مدلسازي عملکرد زیتون بیا اسیتفاده از رگرسییون
چند گانه ،و بررسی وضعیت تغذیهاي زیتون گزارش نمودند که خاک و
خصوصیییات زمییین از یی طییرف و تغذیییه درختییان از طییرف دیگییر
بیشترین تاثیر را بر عملکرد داشته و در بررسی ارتبا عناصیر غیذایی
خاک با عملکرد ،وتاسیم کل خاک ،مییزان ازت خیاک و عمیق خیاک
بیشترین همبستگی را با عملکرد زیتون داشتهاند .وتاسیم خاک و عمق
خاک  44درصد تغییرات عملکیرد را توجییه نمودنید و ایین دو عامیل
بعالوه آهن و بُر برش  03درصد تغییرات عملکیرد را در میدل سیازي
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توجیه نمودند .آگریلرا و والنیزوال ( )1در وییش بینیی عملکیرد زیتیون
تحت تاثیر عوامیل بییواقلیمی عنیوان نمودنید کیه دقیت میدلهیاي
رگرسیونی بین  03تا  33درصد بوده و بیا اسیتفاده از ایین میدلهیاي
ویشبینی ،عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد محصول زیتون مشخص شد.
شاخص گرده ا شانی و بارش تجمعی ،به وییژه بیاران در طیول دوره
ثبت شده در ماههاي قبل از گلدهی ،مهمتیرین وارامترهیاي میؤثر بیر
عملکرد زیتون بودند .میزان دماي ثبت شده در طیول دو میاه قبیل از
جوانه زدن متغیر مهم دیگري بود ،که اثرات مثبت بر عملکیرد نشیان
داد.
شناخت مهمترین وارامترهاي ورودي به مدلهاي ویشبینیی کیه
عوامل مؤثر در عملکرد نیز محسیوب مییگردنید ،از اهمییت شیایانی
برخوردار است .از طریق رآیند آنیالیز حساسییت مییتیوان اطالعیات
ارزشمندي درباره میزان حساسیت مدل بیه متغیرهیاي ورودي آن در
اختیییار طییرام و معمییار مییدل قییرار داد ( .)30آنییالیز حساسیییت مییدل،
مشخص می کند که خروجی مدل تا چه اندازه تحت تأثیر هر کدام از
ورودي هاي مدل بیوده و بیه ازاي تغیییر یی واحید در هیر کیدام از
وروديها ،خروجی مدل چه مقدار تغییر خواهد کیرد .عملکیرد گییاهی
بستگی به تعداد زیادي از عوامل دارد که اغلب به طور مسیتقیم و ییا
غیر مستقیم بر عملکرد ی گیاه تاثیر میگذارد ،عوامل خیاکی ماننید
 ،pHنوع و میزان ماده آلی ،سطح مواد مغذي و عوامل اقلیمیی ماننید:
دماي هوا ،بارش و همچنین نوع گیاهان و تکنولوژيهاي برداشیت را
میتوان بیشتر مورد توجه قرار داد ( 20و  .)04باقر زاده و همکاران ()3
در ارزیابی کیفی زمین براسا مدل ائو  1304و  1303و مدل سیایز
و همکییاران ( )40و وانیی و یییون ( )00بییا اسییتفاده از مییدلهییاي
شبیهسازي شبکههاي عصبی و یازي بیراي محصیول سیویا عنیوان
نمودند که بیشترین عامل محدود کننده براي کشت سیویا در منطقیه
مطالعاتی ،خواص حاصلخیزي خاک بوده است .شیردلی و توسلی ()43
با ویشبینی عملکرد و کارآیی مصرف آب زعفران با اسیتفاده از میدل
شبکه عصبی نشان دادند که عملکرد و کارآیی مصیرف آب محصیول
زعفران ،بیشترین حساسیت را به عامل آبییاري ،سیسس بارنیدگی و در
نهایت ساعات آ تابی دارد.
از آنجا که ویشبینی عملکرد زیتیون بیا اسیتفاده از میدلهیاي
نوین ،روشی براي ارزیابی اراضی تحت کشت ایین گییاه و همچنیین
اراضی مورد نظر براي اختصیاص بیه کشیت ایین گییاه مییباشید ،و
همچنین تعیین عوامل موثر بر عملکیرد باغیات زیتیون کشیور بیراي
مدیران و تصمیم گییران و کارشناسیان بخیش کشیاورزي بیه لحیا
شناخت عوامل مؤثر مثبت و منفی در عملکرد ،بسیار مهیم مییباشید،
این تحقیق با هدف واسخگوئی به این نیاز براي اولین بار در کشیور و
حتی در دنیا با این روش انجام گردید.
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مواد وروشها
منطقییه مییورد مطالعییه در اسییتان گیییالن و در بخییش مرکییزي
شهرستان رودبار شامل دهستانهیاي رسیتم آبیاد ،رودبیار ،منجییل و
لوشان واقع شیده کیه از منیاطق اصیلی تولیید کننیده زیتیون کشیور
میباشد .محدوده مورد مطالعه در منطقهاي بیه وسیعت  288کیلیومتر
مربع ،از طیول جغرا ییایی " 43°20'44شیرقی و عیرض جغرا ییایی
" 30°44'1شمالی تیا " 43°33'21شیرقی و " 30°30'33شیمالی را
شامل میشود .براسا آمار هواشناسی ،این منطقه داراي اقلییمهیاي
متفاوت از مرطوب به راخش بوده که به ترتیب از رستم آباد ،رودبار،
منجیل تا لوشان تغییر مینماید .دماي هوا در منطقه منجییل کمتیر از
لوشان بوده ولی شدت باد آن بیشتر و حدود  34کیلومتر بر سیاعت بیا
تبخیر  2348میلیمتر در سال میباشد ،اما منطقیه لوشیان حیدود 288
میلیمتر بارندگی با هواي بسییار گرمتیر نسیبت منجییل را دارا اسیت.
رودبار داراي میانگین بارندگی  412میلیمتر در سال و میانگین دمیاي
وایینتر از لوشان و منجیل که تا رستمآباد بر میزان بارندگی اضیا ه و
از میزان ساعات آ تابی آن کاسته میشود.
براي مدلسازي شبکه عصبی مصنوعی نیاز به متغیرهاي ورودي
و متغیر خروجی است .متغیرهاي ورودي در این تحقیق شامل  4گروه
اصلی بود که دادههاي اقلیمی شامل :سیاعات آ تیابی ،مییزان تبخییر،
میزان متوسط دما در هر صل؛ خصوصیات خاکی شامل ،EC :مییزان
مواد خنثیشونده ( ،)TNVدرصد کربن آلی ،سفر قابل جذب ،وتاسیم
قابل جذب ،درصد ر و درصد سیلت؛ خصوصیات آب آبیاري شیامل:
 ECو میزان آب آبیاري؛ خصوصیات توووگرا ی شامل :ارتفاع و شییب
و خصوصیات عناصر غذایی برگی شامل :نیتروژن ،سفر ،وتاسیم ،آهن
و روي که مجموعاً  20متغیر به عنوان وروديهیاي میدل و عملکیرد
محصول زیتون در سال زراعی  30-34به عنوان خروجی مدل به کار
گر ته شد .بخشی از دادههاي هواشناسیی از طرییق آمیار بلنیدمیدت
ایستگاههاي هواشناسی موجود شامل ایسیتگاه سیینووتی منجییل و
ایستگاه رودبار و بخش دیگر براي مناطق لوشان و رستم آباد از طریق
روشهاي درونیابی با روش IDW1بوسیله نرما زار  ArcGisنسیخه
 10/3تهیه گردید .تالش گردید که از کل محیدوده کشیت زیتیون در
منطقه مطالعاتی از رستمآباد تا لوشان نمونهبرداري شیود و نهایتیا 00
باغ به طور تصاد ی انتخاب و مورد ارزیابی و نمونه برداري قرار گر ت
(شکل  .)1سسس نسبت بیه ثبیت مختصیات جغرا ییایی مکیانهیاي
نمونهبرداري شده توسط سیسیتم مکیانییابی جهیانی ) )GPSاقیدام
گردید .براي تعیین ویژگیهاي زمین (ارتفاع و شیب نقیا ) در منطقیه
مورد مطالعه ،از ی الییه میدل رقیومی ارتفیاع ) (DEMبیا قیدرت
تفکی  38متر که توسط سازمان نقشه بیرداري کشیور تهییه شیده و
1- Inverse distance weighting
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موقعیت هندسی هر نقطه ارتفاعی را در رمتی رستري ارائه مییکنید،
استفاده شد .براي تعیین خصوصیات خاک در هر باغ زیتون انتخابی از
عمق عالیت ریشه ( )38-08cmنمونه برداري مرکب از خیاک بعمیل
آمد .بعد از هواخش شیدن نمونیههیا و عبیور از الی  2میلیمتیري،
اندازهگیري خصوصیات خاک بیا روشهیاي اسیتاندارد انجیام گردیید.
درصد ر  ،سیلت و شن بیه روش هییدرومتري تعییین گردیید (.)13
میزان کربن آلی خاک طبق روش والکی بل ( )00تعیین شد .غلظت
سفر قابل جذب به روش اولسن ( )33و غلظت وتاسیم قابل جذب بیا
به کارگیري روش استات آمونیوم  1نرمال به عنوان عصیارهگییر ()44
تعیین گردید .میزان کربنات کلسیم معادل به روش خنثی کردن میواد
خنثی شونده با اسید کلریدری و سسس تیتراسییون اسیید اضیا ی بیا
سود تعیین شید ( .)48واکینش خیاک در گیل اشیباع و بیا اسیتفاده از
الکترود  pHمتر دستگاه  metrohmو هدایت الکتریکی عصاره اشیباع
خاک توسط دستگاه هدایت سنج الکتریکی  jenwayاندازهگیري شید.

همزمان نمونه آب و نمونه برش نیز از باغات منطقه نیز تهیه و هدایت
الکتریکی نمونههاي آب اندازهگییري شید .در میرداد میاه در هیر بیاغ
نمونههاي بیرش از  38درخیت و از چهیار طیرف هیر درخیت زیتیون
(مجموعا حدود  188بیرش) نمونیهبیرداري گردیید .نمونیههیا ویس از
شستشو با آب مقطر در آون در دمیاي  04درجیه سیانتیگراد خشی ،
سسس آسیاب و از ال  8/4میلیمتیري عبیور داده شیدند و آنالیزهیاي
مربوطییه شییامل نیتییروژن بییه روش کجلییدال ،سییفر بییه روش
اسسکترو تومتري با تولید رن زرد ،وتاسیم به روش لییم تیومتري و
عناصییییر میکییییرو بییییا اسییییتفاده از دسییییتگاه جییییذب اتمییییی
 THERMOELEMENTALاندازهگیري گردیید .سیسس در اواخیر
شهریور در زمان برداشت ،عملکرد محصول باغات زیتون بیر اسیا
متوسط عملکرد کل  18درخت که از آن نمونه مرکب برش تهیه شده
نیز تعیین و ثبت گردید.

شکل  – 1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
Figure 1-Geographical location of the studied area

مدلسازي شبکه عصبی مصنوعی
در ابتدا به منظور هم ارزش شدن دادهها ،وس از به دست آوردن
مقادیر اقلیم ،خصوصیات خاک ،آب ،ویژگیهیاي توویوگرا ی و نتیایج
تجزیه برگی و همچنین مقادیر عملکرد محصول زیتون ،این مقادیر با
استفاده از معادله ( )1استاندارد شدند:
)Xs (((( Xi  Xmean) /( X max  X min))0.5)0.5
()1
که در این رابطه:

 :XSمقدار استاندارد شده :Xi ،مقدار واقعیی :Xmean ،متوسیط
مقادیر:Xmax ،مقدار حداکثر :Xmin ،مقدار حداقل.
قبل از طراحی شبکههاي عصبی باید دادههاي میورد نییاز بیراي
آمیوزش شیبکه آمیاده گیردد .بیراي طراحیی سیاختار شیبکه عصیبی
مصنوعی ،از بسته نرم ا زاري ) (MATLAB, 2019اسیتفاده گردیید.

در این تحقیق ،ساختار شبکه ویشخور وسانتشار براي توسیعه میدل-
هاي ویشبینی عملکرد مورد استفاده قرار گر ت .در مدلسازي توسط
شبکه عصبی مصنوعی دادههاي ورودي در  4گروه شامل ویژگیهاي
توووگرا ی ،عناصر اقلیمی ،خصوصیات خاک ،آب و برش ،و درکیل 20
وارامتر ،به عنوان دادههاي ورودي و عملکرد زیتون به عنوان دادههاي
هدف یا خروجی مورد استفاده قرار گر تند .ایین مجموعیه دادههیا بیه
طور تصاد ی تقسیم گردید به طوري که  14 ، 48و  14درصد از آنها
به ترتیب براي آموزش شبکه ،1تایید 2و آزمیون 3میورد اسیتفاده قیرار
گر ت .رآیند آموزش با استفاده از روش انتشار به عقب در دو مرحلیه
1- Training
2- Validation
3- Testing

تعیین مهمترین عوامل موثر بر عملکرد باغات زیتون شمال ایران

(رو به جلو و رو به عقب) انجام شد .این روش ی روش سیستماتی
براي آموزش شبکههاي عصبی چند الیه اسیت .ورسیسترون چندالییه
( )MLPبا قاعده یادگیري وس انتشار )BP( 1با الگوریتم آموزش وس-
انتشییار لییونبرش -مییارکواردت ( (Levenberg-Marquardtبییراي
آموزش شبکه عصبی مصنوعی به کار ر ت .شبکه عصبی ورسیسترون
بعنوان رایجترین ساختار شبکه عصبی در مدلسازي محییط زیسیت و
علیوم خیاک مییباشید ( .)2تیابع انتقیالی بیه کیار ر تیه ،یی تیابع
سیگموئیدي بود .یادگیري وسانتشار نوعی از ییادگیري نظیارت شیده
است که در آن میزان خطا از طریق بیاز ویسگردانیدن ،باعیت تغیییر
وزنها در جهت بهبود ویشبینی و کاهش خطا میگردد .این الگوریتم
ی شیوه گرادیان نزولی است که تابع خطاي شبکه را حداقل میکند.
هر ورودي مجموعه دادههاي آموزشی از بین شبکه و از الییه ورودي
به الیه خروجی عبور میکند ،خروجی شیبکه بیا خروجیی میورد نظیر
(هدف) مقایسه شده و خطا محاسبه میشود .در واقیع خطاهیاي الییه
خارجی به سمت الیه ورودي منتشر میشوند و وزنها بیراین اسیا
اصالم میشوند .این عمل تا زمانی ادامه میییابید کیه خطیاي الییه
خروجی به حداقل برسد ،در این مرحله آموزش شبکه به اتمام رسییده
و شبکه توانایی تولید نتایج قابل قبول با وروديهاي جدید را دارد.
سسس براي ارزیابی دقیت شیبکه از ضیریب تبییین (معادلیه  )2و
مجذور میانگین مربعات خطا (معادله  )3استفاده شد.
N
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1

N

که در آنها y ،yi :و

̂y

RMSE 

به ترتیب متغیر وابسته انیدازهگییري

شده ،میانگین متغیر وابسته و متغیر وابسیته بیرآورد شیده و  Nتعیداد
مشاهدات میباشد.
شناخت متغیرهاي مؤثر در عملکرد زیتیون ،آنیالیز حساسییت بیه
روش هیل ( )22انجام شد .در این روش ضریب حساسییت نسیبی 2از
طریق تقسیم ضریب میباشد.
تعیین مهمترین پارامترهاي مؤثر بر عملکرد زیتون
به منظور حساسیت هیر متغییر ،زمیانی کیه آن متغییر  18درصید
کاهش مییابد بر حداکثر ضریب حساسیت محاسبه مینماید .بنابراین
1- Back Propagation
2- Relative Sensitivity Coefficient
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بیشینه ضریب حساسیت نسبی برابر ی خواهد بود .در این روش هیر
متغیري که داراي ضریب حساسیت باالتر از  8/1باشد به عنوان متغیر
مهم و متغیري که داراي بیشترین ضریب حساسیت نسبی باشید ،بیه
عنوان مهم تیرین متغییر و بیه همیین ترتییب متغیرهیاي بیا ضیریب
حساسیت نسبی کمتر متغیرهاي در درجات بعیدي اهمییت محسیوب
میشوند .با این روش ده متغیر موثرتر در تولیید و عملکیرد محصیول
زیتون با ضریب حساسیت نسبی باالتر تعیین گردید.

نتایج و بحث
به منظور مدل سازي عملکرد باغات زیتون با اسیتفاده از نیرم
ا زار  ،MATLABبهترین ساختار شیبکه عصیبی مصینوعی ویس از
اجراي برنامه و با تکرار زیاد به دست آمد .سیاختار ایین شیبکه بیا 20
نرون ورودي با ی الیه ونهان و  30نرون مخفی در این الیه و تیابع
محرک تانژانت سیگموئید کمترین مقدار خطا و باالترین همبستگی را
در رونید آمیوزش شیبکه ( ،)R=1اعتبارسینجی ( )R=0.16و آزمیون
( )R=0.79مدل ایجاد نمود (جدول .)1
شکل ( )3همبستگی مقادیر اسیتاندارد شیدهي وییشبینیی شیده
بهدست آمیده از ایین میدل را در مقابیل دادههیاي اسیتاندارد شیدهي
مشاهده شده براي عملکرد محصول زیتون به همیراه ضیریب تبییین
مربوطه نشان میدهد .با توجه به ضریب تبیین بهدست آمیده (،)02/0
مدل توسعهیا ته شبکه عصبی مصنوعی بیراي شیبیهسیازي عملکیرد
زیتون ،توانست حدود  03درصد از تنوع در عملکیرد محصیول زیتیون
منطقه مورد مطالعه را در مقیا زمیننما توصییف نماینید .بخشیی از
تنوع که غیر قابل توصیف بوده اسیت ،مییتوانید ناشیی از تفیاوت در
شیوههاي مدیریتی کشاورزان مانند نوع آبیاري ،هر باغیات ،مبیارزه
با علفهاي هرز ،نحوه تغذیه باغات و عوامیل دیگیر باشید .همچنیین
مقدار  RMSEبه دست آمده از مدل شیبکه عصیبی مصینوعی برابیر
 8/21براي ویشبینی عملکرد محصول زیتون بود.
(شکل (4ترتیب اهمیت وارامترهاي میؤثر بیر عملکیرد زیتیون در
منطقه مورد مطالعه را به کم آنالیز حساسیت روش هیل نشان می-
دهد .همانطور که این شکل نشان مییدهید ،متغیرهیاي ورودي بیه
مدل شبکه عصبی مصنوعی داراي ضریب حساسیت نسیبی متفیاوتی
بودند .با توجه به اینکه مقدار ضریب حساسیت نسبی همه متغیرهیاي
ورودي بیشتر از  8/1بوده است ،این نتیجه به معنی مؤثر بیودن تمیام
وارامترهاي در نظر گر ته شده بر عملکرد زیتون است.
در بین متغیرهاي ورودي ،وارامتر میزان نیتروژن بیرش از اهمییت
بیشتري نسبت به دیگر وارامترها برخوردار بوده و سسس سیفر قابیل
جذب خاک که نقش موثري در تولید گل و مییوه دارد بیه ترتییب بیا
بیشترین ضریب حساسیت نسبی به عنوان مهمترین عوامیل شیناخته
شد .به عبارت دیگر ،تولید محصول زیتیون بییشتیرین حساسییت را
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نسبت به نیتروژن برش و سیفر خیاک داشیت .ایین نتیجیه اهمییت
مدیریت و تغذیه باغات و مصرف متعادل کودهاي نیتروژنه در ا زایش
محصول زیتون در مناطق مورد بررسیی را نشیان مییدهید .نیتیروژن
معموالً ی عامل کلیدي و عنصر اصلی در دستیابی به بازده مطلیوب
اکثر محصوالت کشاورزي محسوب میگردد ،درایین ارتبیا الکیوز و
همکاران ( )4ضمن تاکید بر مدیریت صحیح نیتروژن ،عنیوان نمودنید

بهرهوري گیاه در استفاده از نیتروژن در اندام هوایی به چنید عامیل از
جمله زمان مصرف ،میزان نیتروژن مصر ی ،بارش و دیگر متغیرهیاي
مربو به آب و هیوا بسیتگی دارد .شیارما و همکیاران ( )42گیزارش
نمودند که غلظت عناصر نیتروژن ،سیفر ،وتاسییم ،کلسییم و منییزیم
همبستگی باالیی با عملکرد زیتون دارد.

جدول  -1خالصه بهترین ساختار مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی عملکرد محصول زیتون
Table 1- Summary of the best structure of the artificial neural network model (ANN) for olive crop yield prediction
تعداد نرونهاي مخفی تعداد الیههاي مخفی تعداد نرونهاي ورودي
معادله
Rآزمون ساختار ANNتکرار (دوره)
No. of input
No. of hidden
No. of hidden
ANN
Testing
Model
Function
Iteration
neurons
layers
neurons
structure
R

مدل

0.79

1-38-28

20

Tansig

38

1

عملکرد زیتون

28

Output=0.12*Target=0.33

Output=1*Target=1.1e.0006

Output=0.8*Target=0.1

Output=3.9*Target=1.3

شکل -2بهترین  Rآزمون ایجاد شده شبکه عصبی مصنوعی توسط همه عوامل
Figure 2 -The best test R created for artifical neural network test by all factors

Olive yield
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شکل-3همبستگی مقادیر مشاهده شده و مقادیر پیشبینی شده عملکرد محصول زیتون با درنظر گرفتن همه عوامل با استفاده از روش شبکه
عصبی
Figure 3- Correlation between observed and predicted product yield values of olive by considering all factors using neural
network method

شکل – 4نمودارمقادیر ضریب آنالیز حساسیت نسبی کلیه پارامترهاي ورودي در پیشبینی عملکرد زیتون با روش شبکه عصبی مصنوعی
Figure 4- Analysis of the relative sensitivity coefficient values of all input parameters in the prediction of olive yield using
artificial neural network method

همچنین کوریا و همکیاران ( )14عنیوان نمودنید کیه  32درصید
عملکرد درختان در مدیترانه تحت تاثیر غلظت نیتروژن ،سفر ،وتاسیم،
منگنز و آهن بوده است .محنتکیش و همکیاران ( )31نشیان دادنید
متغیرهیاي تیامین کننیده رطوبیت و سیسس نیتیروژن کیل خیاک ،و
خصوصیات توووگرا ی در تولید دانه گندم دیم موثر میباشند .البریزییو

همکاران ( )3نیز عنوان نمودند سهم زیادي از عملکیرد گنیدم توسیط
اکتور تعداد دانه گندم در واحد سطح توجیه میگردد کیه ایین عامیل
بهطور عمده به مصرف کودهاي نیتروژنه بستگی دارد .محققین دیگیر
وارامترهاي مهم و مؤثر بر عملکرد دانه را به ترتییب شیامل شیاخص
قدرت جریان ،ماده آلی خاک ،انحناي سطحی ،شاخص انتقال رسوب،
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شیب ،وایداري خاکدانه ،ر  ،میانگین انحناي سیطح زمیین و مقیدار
روي قابل جذب خاک اعالم نمود( )30که در تحقیق حاضیر شییب و
غلظت عنصر روي نیز اهمیت وییژهاي در عملکیرد محصیول باغیات
زیتون داشته است .دومین عامل موثر در عملکرد محصول زیتیون در
منطقه مطالعیاتی سیفر خیاک شیناخته شیده اسیت .سیفر یکیی از
مهمترین عناصر مورد نیاز در تولید محصول به شمار میآید .سیفر در
کلیه عالیتهاي بیوشیمیایی ،ترکیبات انیرژيزا و سیاز و کیار انتقیال
انرژي دخالت دارد .سفر جزئیی از ویروتئین سیلول بیوده ،بیه عنیوان
بخشی از وروتئین هسته و غشاي هسته است .این عنصر در جوانه زنی
گلها ،تشکیل میوه ،تسریع رسیدن آن ،ا زایش رشد رویشی درخیت،
بزرش شدن اندازه درخت و ا زایش کیفیت میوه نقیش دارد .ارل ()14
در تحقیقی نشان داد نیتروژن و سفر در مقایسه با وتاسیم بیر شیدت
گلدهی و مقدار باردهی زیتون تاثیر بیشتري داشته و با ا زایش سیطح
نیتروژن برش از  8/0به 1/4درصد ،مقیدار بیاردهی مییوه بیه حیداکثر
رسیده است .بنابراین طبق نتایج این تحقیق با ا زایش سطوم نیتروژن
و سفر باردهی میوه ا زایش مییابد .نتیایج اییوبی و همکیاران ( )4در
ویشبینی عملکرد گندم دیم با استفاده از ویژگیهاي خاک نشیان داد
که متغیرهاي حاصلخیزي خاک نظیر سیفر قابیل اسیتفاده (،)8/044
مییواد آلییی ( ،)8/018نیتییروژن کییل ( ،)8/442وتاسیییم قابییل اسییتفاده
( )8/424و  )8/424( CECداراي وزنهیییاي بیییاالتري نسیییبت بیییه
متغیرهاي دیگر بوده و بنابراین سهم بیشتري در تغییروذیري عملکیرد
داشته و بر این اسا می توان گفیت تغییرویذیري ناشیی از میدیریت
عامل مهم تغییروذیري خصوصیات خاک و در نتیجه عملکرد در باغات
مورد مطالعه به شمار میرود.
دیگر وارامترهاي مؤثر در تولید محصول زیتون تا رده دهم شیامل
تبخیر اسفند ،تبخیر تابستان ،مییانگین دمیاي ویاییز ،سیاعات آ تیابی
تابستان ،میزان وتاسیم برش ،شوري خاک ،شیوري آب و شییب بیود.
تبخیر اسفند ماه که مصادف با آغیاز عالییت گییاه اسیت ،بیا ضیریب
حساسیت نسبی بیشتر در درجیه سیوم اهمییت قیرار دارد .در منطقیه
رودبار در مراحل آغازین رشد که هنوز شاید آبیاري شروع نشیده ولیی
تبخیر و تعرق وجود دارد و نیاز گیاه زیتون به آب تشدید میییابید .بیا
توجه به اینکه درخت زیتون جزو گونههاي همیشه سبز است و باوجود
توقف رشد ،گیاه در صل زمستان به حیات خود ادامه داده و این نییاز
وجود دارد .وس از این عامل ،متغیر تبخیر تابستان مهم و میؤثر شیده
است که با توجه به اقلیم منطقه ،در تابسیتان تبخییر شیدید و عیاملی
مؤثر بر عملکرد است و اهمیت تأمین کا ی و به موقع نیاز آبی زیتیون
را در تابستان نشان میدهد .تبخیر داراي اثرات مستقیم و غیر مستقیم
بر رشد گیاه است .تأثیر مستقیم آن بر تأمین نیاز آبی گییاه در مراحیل
مختلف رشد گیاه و تأثیر غیر مستقیم آن بر نگهداري یا خخیره آب در
موقعیتهاي مختلف شیب است .سدرا وکالوینو ( )40عنوان نمودند
 38درصد ،از تغییرات عملکرد سویا و  40درصد تغییرات عملکرد خرت

به کمبود آب مرتبط است .شیردلی و توسلی ( )43نشان دادند عملکرد
و کارآیی مصرف آب محصول زعفران ،بیشترین حساسیت را به عامل
آبیاري ،سسس بارندگی و ساعات آ تابی دارد .بندل و هگیر ( )4اعیالم
کردند ظر یت نگهداري آب خاک تأثیر قابل توجهی بر عملکرد گنیدم
داشته و این متغیر به عنوان عامل مهم در ویشبینیی عملکیرد تعییین
گردید .در مناطق خشی و نیمیه خشی مییزان آب خیاک محیدود
کنندهترین عامل در تولید محصوالت زراعی و باغی محسوب میگردد
و رآیندهایی که توزیع آب در خاک را کنترل میکند ،تولید محصیول
را نیز کنترل میکند (.)44
عامل مهم در جایگاه بعدي مربو به میانگین دماي هواي ویائئیز
است .براسا نتایج وژوهشهاي انجام شیده دمیاي هیوا مهمتیرین
عامل محیطی در گلدهی زیتون بوده و نیاز سرمایی براي نمو گل ی
عامل حیاتی است ،به طوري که هرگاه سرماي زمستان در منطقیهاي
وجود نداشته باشد ،گلدهی زیتون انجام نشده و رشد رویشی جوانههیا
نیز به دما بستگی دارد (.)34
از عوامل موثر دیگر در عملکرد محصیول زیتیون ،وتاسییم بیرش
تعیین گردید .این عنصر از طریق تیأثیر در جیذب آب و میواد غیذایی
بیشتر توسط گیاه بر ا زایش عملکرد زیتون مؤثر است .زیتون نسبت
به کمبود نیتروژن ،وتاسیم ،روي و بور بسیار حسیا بیوده و مصیرف
بهینه کودهاي حاوي این چهار عنصر ،به همراه سایر کودها بسییار بیا
اهمیت میباشد ( .)08بنابراین الزم است در برنامه کیوددهی و تغذییه
درختان زیتون ،به این عنصر توجه کا ی صورت گیرد ،البته این بیدان
معنی نیست که کمبود سایر عناصر اتفاق نمیا تد ،بلکه در کنار برنامه
کود دهی وق ،باید ساالنه با تجزیه برگی نیاز درخت به سایر عناصیر
تشخیص داده شده و نسبت به تأمین آنها اقدام شود.
از عوامل موثر دیگر بر عملکرد باغات زیتون ،شوري آب و خاک
بودند .شوري ،یکی از مشکالت اساسی مناطق خش و نیمه خشی
است .یکی از دالیل وایین بودن عملکرد کمی و کیفی باغیات زیتیون
کشور ،تنشهاي محیطی غیر زنده مثل شوري آب و خاک ،خشکی و
تنش عناصر غذایی میباشد( .)43در باغهاي متراکم زیتون ،به ازا هر
ی دسی زیمنس بر متر ا زایش در شوري خاک مییزان عملکیرد بیه
میزان  10تا  23درصد کاهش مییابد ( .)12در بررسی عوامل موثر بر
عملکرد باغات وسته ر سنجان شوري خاک تأثیر قابل مالحظهاي بیر
عملکرد وسته دارد ( .)43وس از شوري عامل مهیم توویوگرا ی زمیین
یعنی شیب نقش مهمی در عملکرد داشته است .موقعیتهاي مختلف
شیب آب قابل استفاده متفاوتی براي گیاه راهم مینمایند .با توجه به
اینکه مناطق مورد بررسی در این تحقیق جز مناطق تسهماهوري و با
موقعیتهاي مختلف شیب بودنید ،بیه دلییل تغیییر در عمیق و دیگیر
خصوصیات خاک ،مقدار آب قابل استفاده در این منیاطق بیا موقعییت
زمیننما تغییر کرده و این تغییرات دلیلی بر تغیییر عملکیرد محصیول
زیتون در این شرایط است که درشیبهاي باالتر قر عناصر غیذایی و

477

تعیین مهمترین عوامل موثر بر عملکرد باغات زیتون شمال ایران

نتیجه گیري
به طورکلی این تحقیق نشیان داد کیه مقیدار ازت بیرش و سیفر
خاک مهمترین عوامل بیراي تولیید محصیول زیتیون اسیت و سیسس
متغیرهایی که به نوعی به مقدار آب در خاک مربو مییشیوند ماننید
 ساعات آ تیابی تابسیتان) مهیم، میانگین دماي واییز،(تبخیر تابستان
 آهین و روي در بیرش و شیوري، غلظت وتاسییم.تشخیص داده شدند
هاي آب و خاک از عوامل تنشزا براي گییاه زیتیون و شییب کیه بیر
- می،عمق خاک و دسترسی آب و عناصر غذایی براي گیاه مؤثر است
توانند به عنوان مهم ترین اکتورها در تولید محصول زیتون محسوب
.گردند

 از عوامیل.میزان رطوبت کمتر میتواند سبب کاهش عملکیرد گیردد
 میزان آهن برش بود که نقش موثري در،موثر دیگر بر عملکرد زیتون
 مییزان آب.سنتز کلرو یل و توسنتز و نهایتا عملکرد ایفا میینمایید
آبیاري عامل مهم دیگیري در باغیات منطقیه اسیت در باغیات نقیش
 تأمین آب مورد،مهمی برعملکرد داشته و براي حصول عملکرد بهینه
 در نهایت میزان روي که نقش آن در بهبود اعمال.نیاز ضروري است
 ویروتئین و،  سنتز اسیدهاي نوکلئیی،بسیاري از سیستمهاي آنزیمی
 نتیایج ایین تحقییق بیا.متابولیسم اکسین نقش به سزایی ایفا میکند
نتایج دیگر وژوهشها که عنوان نمودهاند عملکرد محصول تحت تأثیر
، عوامیل یزیولیوژیکی گییاه،عوامل مختلفی همچون عوامل اقلیمیی
 مدیریت اراضی و وضعیت زمین، مدیریت زراعی،خخیرة عناصر غذایی
.)41؛48 ؛40(  تطابق دارد،و اجزا آن قرار میگیرد
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Introduction In order to land classification for agricultural and natural resources, the most important
criterion and factor is the production or yield of the lands. The best way to evaluate a method is to interact
between the yield and potential of the product with the land specification involved in the production . One of the
new methods in the land evaluation for different uses is the modeling or simulation of the intended use. Artificial
neural networks are one of the new tools that are used today to simulate yield and determine the effective factors
in the production of agricultural crops. New land evaluation methods include different modeling techniques,
which these new methods, including simulations, are used in land valuation methods to test the ability of models
for determining the relationship mentioned. An artificial neural network is one of the techniques that can do
nonlinear analysis. It is important to recognize the most important input parameters to the predictive models of
olive yield, which are also considered to be effective variables in production. Through the process of sensitivity
analysis, valuable information about the sensitivity of the model to its input variables can be provided to the
designer and model architect. In north of Iran, in the southern areas of Gilan Province, the most important olive
gardens of the country are located in the southern part of the country. Different soil and water, topographical and
climatic factors affect the yield of olive orchards.
Materials and Methods Climatic data, soil and water characteristics, topographic characteristics and leaf
nutrition elements as input variables and olive yield were used as output models. Twenty-eight factors were
selected as the most important factors or variables affecting the yield of olive orchards. These input variables
included soil properties: EC, (TNV), organic carbon percentage, available phosphorus, available potassium, clay
percentage and silt percentage; irrigation water characteristics including: EC and content of irrigation water;
topographic characteristics including: altitude and the slope; the concentration of nutrients in leaves included:
nitrogen, phosphorus, potassium, iron and zinc; climatic factors including: sunny hours, evaporation rate,
average temperature and olive yield were considered as output of artificial neural network model.
Results and Discussion Using the MATLAB software by artificial neural network, the best structure of this
network was obtained for the component of the yield of olive. The trained structure had 28 input nodes in 5
groups and one output node. The number of hidden nodes, 38 nodes and the most appropriate number of
repetitive learning based on the test and error, 20 were determined for olive product yield. After determining the
best structure of the neural network with a R-test of 80%, using Hill's sensitivity analysis, the model's response
to each of the input variables was studied and the most important factors influencing the yield of olive oil were
obtained. Based on the results of sensitivity analysis, the most important parameters affecting the yield of olive
are content of leaf nitrogen, soil phosphorus, winter evaporation, summer evaporation, average autumn
temperature, summer sunshine, leaf potassium, salinity, salinity, and slope, respectively. In general, this study
showed that the amount of nitrogen and phosphorous is the most important factor for the production of olives,
and then variables that are related to the amount of water in the soil, (summer evaporation, average autumn
temperature, summer sunshine), were identified as important. The concentration of potassium, iron and zinc in
the leaf as a nutrient element and water and soil salinity from stressors for plants and slope are important
topographical factors that affected the amount of soil depth and soil water content as the most important factors
in olive crop production.
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Conclusion In brief, the role of micro and macro nutrients and the factors affecting the maintenance of water
in the soil and providing moisture for the plant. In addition to nutrients, gardeners should consider soil and water
salinity, which is a stressor for plants, as well as slope, which is important topography factor that effective on
soil depth and water available and nutrients for plants as the most important factors in olive production.
Keyword: Artificial neural network, Gilan, Olive (Olea europaea L.), Modeling, Sensitivity analysis.

