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چکیده
اند.اینمدلها


هایاخیرموردتوجهویژهقرارگرفته

سازیدرسال
روشهاینوینمدل

سیستمهایهوشمندبهعنوانیکیاز

هایکالسیکآماریبهخاطرمحدودیت هایشانقابلاستفادهنیستند،کاربرد


بندیدرمواردیکهروش
برایپیشبینیوطبقه
تواناییمدلهایانفیسورگرسیونخطیچندگانهجهتپیشبینیتراکممراحلمختلف

ی
دارند.هدفازاینمطالعه،مقایسه 
است.دادههایمربوطبهنوساناتجمعیت سنگندمدر دومزرعهبهمساحت

رشدیسنگندمEurygaster integriceps
مدلها از متغیرهای تاریخ نمونه برداری،
سالهای  1394و 1395در شهرستان چادگان بدست آمد.در این  
یک هکتار طی  
متوسط دما ،میانگین رطوبت نسبی ،سرعت باد ،جهت باد ،بارش،روز -درجه وارتفاع ازسطحدریابه عنوان متغیرهای
ورودی و تغییراتمجموعمراحلمختلفرشدیسنگندمبه عنوان متغیر خروجی استفاده شد .درمدلانفیس 70درصد
درصدآنهابهتعییناعتبارم دلاختصاصیافت.سپسباآموزششبکهوتعیینساختارمطلوببر

دادههابهآموزشو30

،مناسبترینمدلبراساسشاخصهای

اساسنوع،تعدادتابععضویتوقوانینمربوطهبهکمکنرمافزارMATLAB
آماریمجذورمیانگینمربعاتخطا)(RMSEوضریبتبیین) (R2بدستآمد.درنهایتپسازآنالیزحساسیت،نتایجنشان
دادکهروشانفیس)   (R2=0.97 , RMSE=0.051ازصحتودقتباالترینسبتبهروشرگرسیونخطیچندمتغیره
) (R2=0.47 , RMSE=0.26برخورداراستوعملکردبهتریدرپیشبینینوساناتجمعیتسنگندمدارد .
واژههای کلیدی:انفیس،آبوهوا،رگرسیونخطیچندمتغیره،سنگندم،نوساناتجمعیت .
مقدمه

همکاران1381غ.مدلرگرسیونخطیچندمتغیره1یکهیاز

سنگندمازمهمترینآفاتغالتدانههریهزدرایهرانو

باشدکهبرایمدلسهازیوپهیشبینهی

مدلهایآماریمی

بسیاریازکشهورهایمنطقههاسهتوههرسهالهخسهارت

نوسههاناتجمعیههتآفههاتبکههاربههردهمههیشههود.یکههیاز

فراوانیبهگندمواردمیکند.پویاییجمعیتسنگندمنیهز

هایمهمبرایایننوعمدلهایادگیریکهمآنهها

محدودیت

ماننههدحشههراتدیگههرتحههتتههوهیردوگههروهعوامههلزنههده
(دشههمنانطبیعههیغوغیههرزنههدهمحههیط(غههذا،اقلههیم،دمهها،
بارندگی،رطوبتنسبی،بادغقرارمهیگیهرد(ایرانهیپهورو

)Multi layer regression (MLR

1
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درسیستمهایغیهرخطهیمهیباشهد(گهاردنرودورلینه 

یغیرخطیبینجمعیتحشهره
نتایجحاکیازوجودرابطه 

1998غ.برایبدستآوردننتایجمطلهوبازطریه ،MLR

وعواملآبوهواییبود(یان وهمکهاران2009غ.شهبکهی


نمونههههههابایههدزیههادودقیه باشههند،بنههابراین،ایههنروش،

عصبیمصنوعیبرایپیشبینیانبهوهیجمعیهتپروانههی


حساسیتباالییداردوممکناستمنجربهبروزخطهادر

پشهههتالماسهههیPlutella xylostella Linnaeus ،و

نتایجبدستآمدهشود.عالوهبراین،برایاستفادهازایهن

پارازیتوغیهههههههدمرحلههههههههیالرویآن

Diadegma

روش،متغیرهابایهدتوزیهعنرمهالداشهتهباشهندوتغییهر

semiclausum Forsterمورداستفادهقرارگرفتههاسهت.

آنهاازیکرابطهیخطهیپیهرویکنهد(بهاالنوهمکهاران

دهندهیتواناییاینمدلدرپهیشبینهی


ضریبتبیین،نشان

کارگیریروشههاوفنهون

تالشهاییبرایبه

1995غ.اخیراً

انبوهیجمعیتمیزبان–پارازیتوغیدبهودهاسهت(تُنانه و

توابعصورتگرفتهاستکههمهیتهوان

جدیددرمدلسازی

همکاران2010غ.شبکههایعصبیمختلفبهرایبهرازشو

براینمونهبههاسهتفادهازروشههایههوشمصهنوعیاز

شناسههاییالگههویتوزیههعفضههاییحشههراتمراتههعبسههیار

جملهسیستماستنتاجفهازی -عصهبیتطبیقهی(ANFIS)1

کارآمههدبههود(ژان ه وهمکههاران2008غ.کارآمههدیشههبکه

اشارهکردکههدرحهلمسهاغلغیهرخطهیدرکاربردههای

عصبیمصنوعیبرایپیشبینیدینامیسمجمعیهتشهتهی


مهندسیکشاورزیمانندسیستمهایدرگیرباخاک،هواو

گههههالزایکههههاجسههههوزنی RefKiiK

گیاهکهبسیارپیچیدههستند،مفیدمیبهاشهد(آرخیپهوفو

(japonensisچُنوهمکاران2000غ ،پهیشبینهیمههاجرت

همکههاران2008غ.اسههتفادهازسهههمههدلشههبکهعصههبی

شتهRhopalosiphum padiLinnaeusدرغالت(النکین

Thecodiplosis

مصنوعیشاملپرسپترونچنهدالیهه،2پایههیشهعاعی3و

پههیشبینههیدینامیسههمزنجههره llBB

وهمکههاران2001غ،

سامانهیاستنتاجتطبیقیفازی-عصبی وروشرگرسیون

(Scaphoideus titanusلسیوووهمکهاران2011غنشهان

خطههیچنههدگانهههبههرایپههیشبینههیبقههاحشههراتکامههل

دادهشدهاست .ههدفاصهلیازایهنتحقیه تهدوینمهدلی

 Chrysomya megacephalaFabriciusنشاندادهرسه

اسهههتکهههههبتوانههههدبهههیننوسههههاناتجمعیههههتسههههن

مدلشبکهعصبینسبتبههروشرایهجرگرسهیونخطهی

گنهدم Eurygaster integriceps Puton (Heteroptera:

عملکردبهتریدارند(بیانکنیوهمکاران2009غ.استفادهاز
مدلهایشبکهعصبیدرفرایندمهدلسهازیبقهاوتوزیهع
مرگومیرحشرهبرگخوارSpodoptera litura Fabricius

دردماهایمختلفانجهامشهدکههنتهایجنشهاندادشهبکه
عصبیدراینزمینهمهیتوانهدمفیهدباشهد(ژانه وژانه 

)Scutelleridaeباپارامترهایهواشناسی(میانگیندمهای
روزانه،رطوبتنسبی،سرعتوجهتباد،بارشغ،ارتفاعاز
سطحدریاوتاریخنمونهبرداریارتباطبرقرارکند.دراین
تحقی ازانفیسورگرسیونخطیچندگانهبرایپیشبینی
نوساناتجمعیتمجموعمراحلمختلفرشدیسهنگنهدم

.جهتتجزیهوتحلیلدادهههایمربهوطبههجمعیهت

2008غ

بااستفادهازدادههایهواشناسیاستفادهشدهاست 


)Walker (Lepidoptera: Crambidaeوپهیبهردنبهه

مواد و روشها

موجودبینظهورآفتوعواملآبوههواییشهبکه

ی
رابطه 

منطقهی مورد بررسی

کههرمسههاقهخههواربههرنج Scirpophaga incertulas

عصبیبهخوبیتوانستجمعیتآفهتراپهیشبینهیکنهد.

سالهای1394تا
بررسیتغییراتجمعیتسنگندمدر 
1395دردومزرعهیآبیگندمبهمساحتیکهکتاریکهی

1

Artificial neural network-based fuzzy inference system
)(ANFIS
2
)Multi-layer perceptron (MLP
3
)Basis function radial (RBF

درارتفههاع2135ودیگههریدرارتفههاع2290درشهرسههتان
چادگانصورتگرفت(جدول1غ.جهتتخمینجمعیتتخم
وپورههایسنینیکودوازکادرمربعییکدریهکمتهر

بررسی امکان استفاده از مدل انفیس و رگرسیون خطی چند متغیره...
جدول  -1مختصات مزارع نمونه برداری شده با استفاده از دستگاه
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دادههای هواشناسی

جی پی اس

متغیرهایآبوهواییشهاملمیهانگیندمهایروزانهه،

Table 1- Field coordinates sampled using GPS device
UTM
Sea from level
 0465581 S 39
2135
Farm 1
3624273
 0458060 S 39
2290
Farm 2
3636298

رطوبتروزانههوبهارشروزانهه،جههتوسهرعتبهاداز
ایستگاههواشناسیشهرستانچادگانگرفتهشد .
تعیین مدل روز -درجه

S: South

دادههایدماییشاملکمینهوبیشینهدمهایروزانههاز

مربعوبرایپورههایسهنینسهه،چههار،پهنجوحشهرات

ایستگاههواشناسیشهرستانبرایتعیینمدلروز-درجه

کاملنسلجدیدازتورحشرهگیریاستفادهشد(ههرپهنج

آفتدریافتشد.محاسهبهیروز-درجههههایمهوردنیهاز

تورمعادلیکمترمربعغ .

برایظهورواوجمراحلمختلفزیستیآفتبااستفادهاز

اندازهی نمونه

نرمافهزارDEGDAY .xlsوروشمهورداسهتفادهدرآن

بهههمنرههورتعیههینتعههدادمناسههبنمونههه،ابتههدایههک
نمونهبرداریاولیههبهاتعهداد30واحهدنمونههانجهامشهد،
سپسبااستفادهازدادهههایبههدسهتآمهدهمقهدارخطای
نسبی1تعیینشد.مقدارخطاینسبیازطری معادلههزیهر
محاسبهشد:
معادله ]1

[

Single Sine Methodبود.آستانهیپایین12/26درجهه
وآستانهیباال26/5درجهیسلسیوسدرنررگرفتهشهد
(معینینقده1381،غ .
رگرسیون خطی چند گانه )(MLR
رگرسیونچندگانهدرحقیقت،ارتباطبینیکسریاز

  100

SE
X

RV 

متغیرههایپیشگورابامتغیرپاسخموردنرربیانمیکنهد




دراینمعادله𝑋̅،میانگیندادههاینمونهبهرداریاولیهه
وSEخطایاستانداردمیباشد.مقدارخطهاینسهبیقابهل
پذیرشدرتعیینالگویتوزیعفضهایی25درصهددرنرهر
گرفتهشد.سهپستعهدادنمونههمهوردنیهازبهااسهتفادهاز
معادلهزیرمحاسبهشد:


(باالن و همکاران 1995غ .در صهورت وجهود متغیرهای
مستقل x1, x2, …,xnاگربخواهیمارتباطخطیبینآنهاو
متغیر  yکه وابسته به آنهاست ایجاد کنیم ،رابطهی زیهر
بایهدبهینآنههابرقرارباشد:

[معادله ]3

Y=a0 +a1x1+ a2x2+
 …+ anxn +e


 t  SD 
 N

 D  x 

کهدراینرابطه،ازمقادیرa1, a2, …, anباعنوانضرایب

برابرتعدادنمونهموردنیاز t،مقهدارجهدولt-student

N

رگرسیونیادمیشود.اینضهرایب،ضهرایبنامشخصهی


برحسهبدرجههیآزادیتعهدادنمونههSD،انحهرافمعیهار

هسهتندکهههدرحقیقههت ،مسهوولبهرآوردپهارامترپاسهخ

هاینمونهبرداریاولیههو Dمیهزانخطهایقابهلقبهول


داده

هسههتند(بههاالنوهمکههاران1995غ.تههاریخنمونهههبههرداری،

(0/25غاست(پدیگو1994غ .

میانگیندمادرروزنمونهبرداری،میانگینرطوبهتنسهبی

2

[معادله ]2

درروزنمونهبرداری،میانگینبارش،ارتفاعازسطحدریها،
سرعتباد،جههتبهاد،روز-درجههبههعنهوانمتغیرههای
مستقلومجموعمراحلرشدیسنگندمبهعنهوانمتغیهر
وابستهدرنرهرگرفتههشهدند.تجزیههوتحلیهلدادهههابهه
Relative variation

1

روشگامبهگام،بااسهتفادهازنهرمافهزارSPSS16انجهام
شد .

دوستی و همکاران
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یستمهای استنتاج فازی کهه مبتنهی بهر قواعهد
ترکیب س 

𝑤 = 𝑖𝑂4,
𝑓̅̅̅
) 𝑖𝑟 𝑤𝑖 (𝑝𝑖 𝑥 + 𝑞𝑖 𝑦 +
̅̅̅ = 𝑖 𝑖
وخروجیالیهی،5خروجیکلیسیستماست:
𝑖𝑓 𝑖𝑤 𝑖∑
̅̅̅ ∑ = 𝑖𝑂5,
= 𝑖𝑓 𝑖𝑤
𝑖𝑤 𝑖∑

سیستماستنتاج تطبیقی عصبی فهازی مهیشهود(احمهدزاده

درنهایهههههتشهههههبکهیتولیهههههدشهههههدهمعهههههادل

مدل سازی به کمک ANFIS
شبکههای عصبی مصهنوعی کهه تهوان

منطقی بوده و روش
استخراج دانش از اطالعات عددی رادارند ،منجهر بهه اراغهه
ییکهاینروشاصولشبکههای
وهمکاران1389،غ.ازآنجا 
عصبیوسیستماستنتاجفازیراادغاممیکنهد،مهیتوانهد
مزایایهردوراهمزمانداشتهباشد.سیستماسهتنتاجآن
مطاب بهامجموعههایازقهوانینفهازیاسهتکههتوانهایی
یهادگیریبههرایتقریهبتوابههعغیرخطهیرادارنههد(آبراهههام
2005غ.پارامترهایتوابععضهویتایهنسهامانه،ازطریه 
الگوریتمپسانتشار1یاترکیبآنباروشحداقلمربعهات
تنریممیشوند.اساسالگوریتمپسانتشاربرپایههقهانون

یادگیریاصالحخطاسهتکههازدومسهیراصهلیرفهتو
برگشهتتشهکیلمهیشهود(خانها1990،غ.ایهنعملیهاتبهه
سامانههایفهازیاجهازهمهیدههدتهاسهاختارخهودرااز

مجموعهدادههافرابگیرد(کیا1389،غ .

سههاختارANFISشههاملپههنجالیهههاسههتدرالیههاول،
میکنندوفهازیسهازی2
ورودیهاازتوابععضویتعبور 

میشوند :


For i= 1,2
𝑂1,i = μAi (x),
 For i= 3,4
𝑂1,i = μBi (x),
درالیهیدوم،خروجیایهنالیههضهربسهیگنالههای

دستمیآید:

وزنقانون 
هابه

ورودی است کهدرواقع

𝑂2,𝑖 = 𝑤𝑖 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥)𝜇𝐵𝑖 (𝑦), 𝑖 = 1,2
درالیهیسومعملمحاسبهوزننسبیقوانیندرهر

گرهانجاممیشود :


wi
, i = 1, 2
w1 + w2
غیرفازیسازیانجاممیگیرد،اینالیههبهه

درالیهی4
̅̅̅ = 𝑂3,i
= wi

الیهقهوانینمعهروفبهودهوازجمهععملیهاتههابهرروی

𝑖

سیستم استنتاج فازی سهوگنو 3اسهت(کیسهیوهمکهاران،
2009غ .بنابراینساختارانفیسبهصورتزیرخواهدبهود
(شکل1غ .
برایآموزشسهامانهههایاسهتنتاجعصهبی-فهازیاز
هااستفادهمیگهرددکههبههآنههااصهطالحاً


قسمتیازداده
دادههایآموزشگفتهمهیشهود.درمرحلههیآمهوزشبها

اصههالحپارامترهههایدرجهههیعضههویتبههراسههاسمیههزان
خطایقابلقبول،مقادیرورودیبهمقادیرواقعینزدیکتر
سایردادههاکهدرفرایندآموزشاستفادهنشهده

میشوند.
بههرایبررسههیصههحتعملکههردسههامانهاسههتنتاجاسههتفاده
هایآزمونگفتهمیشود.انتخاب


هاداده
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شکل  -1ساختار مدل ANFIS
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Figure 1- ANFIS structure model
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Figure 2- Sensivity analysis 8 selected parameter
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جدول  -2نتایج حاصل از مدل سازی به روش  ،ANFISبرای پیش بینی جمعیت مجموع مراحل رشدی سن گندم.
Table 2- Statistical performance of Anfis, for predicted total growth stage population of Sunn pest.
 Optimal model structure
(ساختاربهینهمدلغ 

ANFIS
 model
(مدل

membership
function of input
variable
(تابععضویتمتغیر

انفیسغ 

Number of
 membership function
(تعدادتابععضویتغ 

Membership
function of output
 variable
(تابععضویتمتغیر
خروجیغ 

 RMSE
(مجذور

R2
(ضریب


میانگینمربعات
خطاغ

تبیینغ 

ورودیغ 
2

(خطیغLinear

 0.07078

 0.942

(خطیغLinear

 0.0627

 0.954

(خطیغLinear

 0.0653

 0.951

 0.0694

 0.944
 0.952
 0.952

1

(مثلثیغTrimf

2

(ذوذنقهایغTrapmf

3

(زنگولهایغGbellmf

2

4

(گوسیغ Gaussmf

2

(خطیغLinear

5

(گوسیغ Gaussmf

2

(خطیغLinear

 0.0648

2

(خطیغLinear

 0.0647

6

2

(Psigmfسیگموغید
ترکیبیغ 

7

(سیگموغیدیغSigmf

2

(خطیغLinear

 0.0655

 0.950

8

(شبهپیغPimf

2

(خطیغLinear

 0.0655

 0.950

9

(مثلثیغTrimf

3

(خطیغLinear

 0.0516

 0.969

 10

(زنگولهایغGbellmf

3

(خطیغLinear

 0.0525

 0.968

(ذوذنقهایغ Trapmf

3

(خطیغLinear

 0.0510

 0.970

(گوسیغ Gaussmf

3

(خطیغLinear

 0.0510

 0.970

 13

(گوسیغ Gauss2mf

3

(خطیغLinear

 11

*

12

 0.0512

 0.969

 14

(شبهپیغ Pimf

3

(خطیغLinear

 0.0517

 0.969

 15

(سیگموغیدیغSigmf

3

(خطیغLinear

 0.0509

 0.970

 16

(شبهپیغPimf

3

(خطیغLinear

 0.0509

 0.970

جدول  -3خروجی بهترین مدل  ANFISبرای تخمین کل جمعیت سن گندم.
Table 3- Output of the best ANFIS for estimation of total population of the Sunn pest.
Modeling steps
(مراحلمدلسازیغ

RMSE
(مجذورمیانگینمربعاتخطاغ

SSE
(مجموعمربعاتخطاغ

R2
(ضریبتبیینغ

P
(معناداریغ

(Trainآموزشغ

0.051

0.307

0.971

0˃0.001

(Testآزمونغ

0.050

0.125

0.968

0˃0.001

(Totalکلغ

0.051

0.431

0.970

0˃0.001
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شکل  -3ساختار مدل  12انفیس برای پیشبینی نوسانات مجموع مراحل رشدی سن گندم.
Figure 3- ANFIS 12 model structure for prediction of seasonal total growth stage of the Sunn pest.



شکل  -4مقایسه دادهی مدلسازی شده و دادهی آموزشی برای پیشبینی مجموع مراحل رشدی سن گندم.
Figure 4- Compare modeling and training data for prediction total growth stage of Sunn pest.
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شکل  -5همبستگی بین دادههای پیش بینی شده و مشاهده شده توسط مدل انفیس در مرحلهی آموزش.

Figure 5- Correlation between the predicted and observed data by the ANFIS model at the training stage.
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شکل  -6همبستگی بین دادههای پیش بینی شده و مشاهده شده توسط مدل انفیس در مرحله آزمون.
Figure 6- Correlation between the predicted and observed data by the ANFIS model at the testing stage.

جدول  -4رابطهی رگرسیونی بین جمعیت مجموع مراحل رشدی با متغیرهای منتخب.
Table 4- Regression relationship between the population of the total growth stage with selected variables
Input variable

Coefficient

P value

R2

RMSE

(متغیرهایورودیغ

(ضرایبغ

(معناداریغ

(ضریبتبیینغ

(مجذورمیانگینمربعاتخطغ

0.71

0.00

0.47

-0.11

0.26

-0.03

0.66

-0.20

0.30

Average temperature
(میانگیندماغ
Average relative humidity
(میانگینرطوبتنسبیغ
Wind speed
(سرعتبادغ
Sampling date
(تاریخنمونهبرداریغ

0.26
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Abstract
Intelligent systems have received considerable attention as a modern modeling methods in recent years. These
models is used for prediction and classification in situations where the classic statistical models are not able due
to their constraints. This study is aimed to compare the ability of ANFIS and multi factor linear regression
models for predicting density of all growing stages of Sunn pest. The data population fluctuation of Sunn pest in
the years 2015 and 2016 on a farm with an area of one hectar in chadegan city was obtained. Predictor variables
including variables sampling date, average temperature, average relative humidity, wind speed, wind direction,
rainfall, height from sea level and degree- day were processed as input data to achive an output of number of
developmental stages as response variable. In the ANFIS model, 70% of the data was assigned to training and
30% for validation. After network training and assessment of the best structure according to type, number of
membership function and related rules with the use of MATLAB software, the appropriate model was selected
based on statistical indices of, root mean square error (RMSE) and coefficient of determination (R2). After
sensivity analysis the results showed that ANFIS method (RMSE= 0.051, R2= 0.97) had higher accuracy than
multi linear regression (RMSE= 0.26, R2= 0.47) and better predicts the population fluctuation of Sunn pest
Eurygaster integriceps.
Keywords: ANFIS, Climate, Multi factor linear regression, Sunn pest, Population fluctuation.

