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چکیده
افزایش تولید آالیندهها از جمله فلزات سنگین یکی از مشکالت جدی و در حال گسترش جامعه بشری است .آلودگی به فلزات
سنگین نهتنها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیرگذار است ،بلکه برای سالمتی انسان از طریق ورود به چرخه غذایی
و نفوذ به آبهای زیرزمینی خطرناک است .مطالعه حاضر با هدف پیشبینی میزان سرب خاک بهعنوان یکی از مهمترین فلزات
سنگین با استفاده از خصوصیات زودیافت خاک به کمک مدل شبکه عصبی مصنوعی انجام شد .بدین منظور  63نمونه از عمق
صفر تا  30سانتیمتر خاکهای مختلف واقع در حاشیه رودخانه کشفرود در شمال شهرستان مشهد برداشته شد .پارامترهای
 ،pHهدایت الکتریکی ،فراوانی نسبی ذرات ،کربن آلی و سرب خاک اندازهگیری شدند .مدل شبکه عصبی مصنوعی نوع پرسپترون
چندالیه برای پیشبینی غلظت سرب خاک مورداستفاده قرار گرفت .ارزیابی مدل با استفاده از پارامترهای آماری مانند ضریب
تبیین ( ،)R2میانگین خطای مطلق ) (MAEو همچنین مجذور میانگین مربعات خطا ( )RMSEانجام شد .نتایج نشان داد که
کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی مناسب است و میتواند بهعنوان روشی دقیق جهت جایگزین شدن با روش پرهزینه و زمانبر
اندازهگیری مستقیم آزمایشگاهی این فلز سنگین در خاک مورداستفاده قرار گیرد.

واژههای کلیدی :سرب؛ شبکه عصبی مصنوعی؛ فلزات سنگین؛ کشفرود
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 -1مقدمه
افزایش تولید آالیندهها ازجمله فلزات سنگین یکی از مشکالت
جدی و در حال گسترش پیش روی جامعه بشری در عصر
حاضر است ( .)Bou-Kheir et al. 2010یکی از مهمترین
آالیندههای خاک ،فلزات سنگین میباشند که باعث کاهش
کیفیت خاک میشوند .فلزات سنگین گروهی از فلزات و شبه
فلزات هستند که مقدار کم آنها هم سمی و خطرناک است.
بهگونهای که ازنظر آالیندگی در طبقه اول آالیندهها قرار دارند
و در سالهای اخیر بهعنوان آالیندههای زیستمحیطی مؤثر
بر سالمت انسان ،و موجودات زنده بسیار موردتوجه قرار
گرفتهاند ( .)Mirzaee et al. 2015سرب یکی از آالیندههای
زیستمحیطی بوده که برای انسان بسیار سمی است .اگرچه
سرب بهعنوان یک عنصر کمتحرک شناختهشده است ،اما
هنگامیکه به شکلهای محلول در محیط باشد ،ریشه گیاه
توانایی جذب مقدار زیادی از آن را دارد ( Kabata-Pendias
 .)2010با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهشهای زیادی در این
زمینه انجامشده است Amini et al. (2005) .نقشه آلودگی
کادمیم و سرب را در خاکهای منطقه اصفهانDeligani ،
) et al. (2009غنیشدگی و توزیع فلزات سنگین در
خاکهای منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و Kasraeian
) et al. (2014آلودگی حاصل از پراکنش سرب و نیکل را در
اطراف دو کارخانه ذوب فلز در منطقه اصفهان بررسی کردند.
جمعآوری دادهها در فرآیندهای زیستمحیطی در مقایسه با
مدلسازی کاری بسیار سخت است ( Ghorbani et al.
 .)2015همچنین تحقیقاتی در رابطه با پارامترهای ورودی و
میزان سرب خاک صورت گرفته است .برای مثال خاک دارای
ماده آلی ،رس ،pH ،ظرفیت تبادل کاتیونی و کربنات کلسیم
بیشتر ،توانایی بیشتری را در جذب فلزهای سنگین دارد
( .)Köleli et al. 2004همچنین )Shuang et al. (2009
به بررسی تأثیر  pHو ساختمان خاک برجذب و انتقال کادمیم
و سرب در خاکها پرداختند .تخمین جذب فلزات سنگین،
یک مرحله مهم برای تعیین میزان خطر آنها در خاک است
که خود بسته به توزیع آنها در خاک و همچنین یافتن راهی
برای اصالح خاکهای آلوده به این فلزات است .تشخیص
میزان خطرناک بودن این فلزات مستلزم مدلسازی است .در
سالهای اخیر مدلهای شبیهساز فرآیندهای خاک ،رشد

زیادی داشتهاند ( .)Ghorbani et al. 2015تعیین میزان
جذب به روشهای آزمایشی در یک منطقه معموالً بسیار
پرهزینه و زمانبر است که روشهای مدلسازی مانند
شبکههای عصبی مصنوعی برای جایگزین این روش
معرفیشدهاند (Streck Altfelder and Ingwersen 2006
.)et al. ; 2007
کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی موارد
مختلف در سالهای اخیر توسط محققان زیادی گزارششده
استSingha et al. (2015) .؛ )Mitra et al. (2014؛ Das
)et al. (2015؛ ) Bar et al. (2010از شبکهعصبیمصنوعی
بهمنظور پیشبینی درصد حذف سرب از محلولهای آبی
بهوسیله ضایعات کشاورزی استفاده کردند .آنها گزارش
کردند شبکهعصبیمصنوعی با دقت باال این پیشبینی را انجام
دادهاست Singha et al. (2015) .با استفاده از مدل شبکه-
عصبیمصنوعی میزان جذب سرب بهوسیله مواد مختلف از
محلولهای آبی را پیشبینی و گزارش کردند ،شبکهعصبی-
مصنوعی با کارایی باالتر نسبت به سایر مدلها میزان جذب
سرب را پیشبینی کرده است .این مطالعه جهت تخمین سرب
بهعنوان یک خصوصیت دیریافت و پرهزینه خاک (اندازهگیری
سرب) با استفاده از خصوصیات زودیافت طرحریزی شده است.
بررسی منابع نشان میدهد تا بهحال تحقیقی درزمینه بررسی
و پیش بینی جذب سرب خاک در مناطق گرم و خشک و
نیمهخشک مانند مشهد انجامنشده است .بنابراین در تحقیق
حاضر با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زودیافت
خاک به پیشبینی آن به کمک شبکهعصبیمصنوعی پرداخته
شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
منطقه موردمطالعه در حاشیه رودخانه کشفرود در قسمت
شمال شرقی مشهد واقع و دارای اراضی کشاورزی به وسعت
 )ha( 8700است .آبیاری این منطقه در ابتدا با آب چاه ولی
در زمان کنونی به دلیل محدودیت شدید آبی که در استان
خراسان رضوی وجود دارد ،بهمنظور ادامه کشاورزی ،استفاده
بهینه از منابع آبی موجود و جلوگیری از آلودگی محیطزیست
به سبب رها نمودن فاضالب خام در بخشی از زمینهای
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حاشیه رودخانه از پساب حاصل ،از تصفیه فاضالب شهری
برای آبیاری اراضی این منطقه استفاده میشود .منطقه
موردمطالعه بین  59درجه و  36دقیقه تا  59درجه و 87
دقیقه طول شرقی و  36درجه و  24دقیقه تا  36درجه و 58
دقیقه عرض شمالی قرارگرفته است (شکل .)1

این منطقه دارای اقلیم خشک تا نیمهخشک و در آن متوسط
بارندگی سالیانه  250میلیمتر ،متوسط درجه حرارت سالیانه
 15/6درجه سانتیگراد و میزان تبخیر ساالنه  2225میلیمتر
است.

شکل  -1نقشه منطقه مطالعاتی موردنظر

 - 2 - 2دادههای تحقیق
تعداد  63نمونه خاک از مناطق مختلف حوضه رودخانه
کشفرود از عمق صفر تا  30سانتیمتر برداشته شد.
نمونهبرداری بهصورت تصادفی ،قبل از کشت گیاه در بهمن
 1393انجام گرفت .نمونهها پس از جمعآوری به آزمایشگاه
خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی منتقل
شدند .سپس جهت آنالیزهای شیمیایی قسمتی از خاک هوا
خشک و از الک  2میلیمتری عبور داده شد pH .خاک با

دستگاه  pHمتر مدل  Ohmmeter 632در گل اشباع و
شوری با هدایت سنج الکتریکی (مدل )JENWAY 4310
در عصاره اشباع ( (Richards 1954اندازهگیری شد .بافت
خاک به روش پیپت ) ،Schipper et al. (1996کربن آلی
خاک به روش ) Walkley and Black (1934و غلظت
عنصر سنگین سرب با استفاده از عصارهگیر  DTPAو با
دستگاه جذب اتمی )Lindsay and Norvell (1978
تعیین شدند.

 - 3 – 2شبکه عصبی مصنوعی
شبکهعصبیمصنوعی ( )ANN1الگوریتمی کامپیوتری است

 .)al. 1999نورونها اجزاء اصلی شبکهعصبیاند که در

که با اطالعاتی که از سیستم نورونها مورد تجزیه و تحلیل

الیههای ورودی و خروجی الیه مخفی ،دارای اصول و قاعده

قرارگرفته ،ایجاد میشود .شبکهعصبیمصنوعی میتواند به

شدهاند .معمولترین روش شبکهعصبی در مسائل رگرسیونی

یک سیستم عصبی با پردازشگرهای همسو برگردد ( Bila et

شبکه پرسپترون چندالیه ( )MLP2است ( Devabhaktuni

1

2

Artificial neural network
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 .)et al. 2000پرسپترون چندالیه متشکل از سه الیه ورودی،

در الیه میانی ،توابع عضویت مختلف برای هر نورون ،ترکیب

خروجی و الیه مخفی (الیه میانی) است .ورودی نورونها

مختلف نورونها در هر الیه میانی و تعداد مختلف الیه میانی

شامل ولتاژ بایاس و وزنهای ورودیهاست .خروجی نورون

بررسی شد .شش ورودی شامل درصد رس ،شن ،سیلت ،مقدار

بسته به ورودی نورون و تابع انتقال است ( Kimura and

کربن آلی pH ،و  ECبرای گرفتن بهترین نتیجه به مدل

 .)Nakano 2000نورون  Kبا یک قانون ریاضی بهصورت

معرفی شدند .انتخاب پارامترهای ورودی بر اساس دو معیار

روابط ( )1و ( )2زیر توصیف میشود:

تعیین شدند .نخست اینکه همبستگی باالیی با خروجی داشته
m

()1

U K  m wkj x j

()2

) yk   (U k  bk

j 1

باشند و دوم اینکه برای اندازهگیری کمهزینه و زود یافت
باشند .بهمنظور مقایسه عملکرد مدل شبکه عصبی  MLPاز
پارامترهای آماری مانند ضریب تبیین (( )R2رابطـه ،)3
میانگین خطای مطلق )( (MAEرابطه  ،)4و همچنین مجذور

که  Xmسیگنالهای ورودی wkm.....wk1 ،وزن نورون Uk ،k

میانگین مربعات خطا ( )RMSEبهصورت رابطه ( )5استفاده

مقایسه خطی خروجی سیگنالهای ورودی bk ،ولتاژ بایاس،

گردید (.)Wosten et al. 2001

 تابع فعالسازی و  ykسیگنال خروجی نورون است.

بهمنظور مدلسازی ،دادهها به دودسته تقسیم شدند

2

()3

^ ^  n

  ( y i  y )(yi  y ) 
 i 1

(yi  y ) 2

بهطوریکه  80درصد دادهها برای آموزش و  20درصد برای

n

صحت سنجی اختصاص داده شدند (.)Amini et al. 2005
( Menhaj )2009برای این منظور دودسته داده بهطور

i 1

)(4

yj  y

تصادفی تعیین گردید .بهطوریکه ازنظر معیارهای آماری از
1

قبیل میانگین و انحراف معیار تا حد ممکن شبیه یکدیگر
باشند .همچنین دو گروه داده تفاوت معنیداری در سطح 5

i

^
j

)(5

درصد نداشتند ( .)Sarmadian et al. 2009برای دستیابی

2
y j) 




2

^

 ( y  y) 
2

i

^

n

n

1

n i 1



2

R

i 1

MAE 

^  n
( y j 
RMSE   i 1

n



به بهترین نتیجه ساختارهای متفاوت و مختلفی شامل تفاوت

میزان هدایت الکتریکی و  pHمیباشند .با توجه به جدول ()1

 -3یافتهها و بحث

مشاهده میشود خاکهای منطقه مطالعاتی ازنظر ویژگیهای

 -1-3آنالیز دادههای آزمایش
دادههای استفادهشده در مرحله آموزش و صحتسنجی در
جدول ( )1ارائهشده است .دادههای استفادهشده در مدل
شامل درصد ذرات رس ،شن ،سیلت و کربن آلی همچنین

فیزیکی و شیمیایی بدون محدودیت بودند ،بهگونهای که pH

در محدوده خنثی ،شوری خاک در حالت مساعد و از نظر مواد
آلی فقیر بودند.
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جدول  -1معیارهای آماری دادههای مورداستفاده در مطالعه حاضر
(OC)%

pH
7/82
0/04
0/08
7/14
8/34
7/99

26/22
94/38
0/68
9/5
51
25/46
1/81

20/54
0/99

-1/21

22/5
35/5

37/5
51/5

0/7
0/04
1/09
0/27
1/32
0/51

واریانس

0/56

0/04

0/01

0/02

چولگی

-0/59

0/7

-0/73

0/8

0/45

کمترین
بیشترین

0/24
2/32

0/36
1/03

0/27
0/66

7/78
8/36

23/5
28

دادهها صحت سنجی

دادههای آموزش

پارامتر آماری

)Pb(mg/kg
1/38
0/62
1/4
0/24
3/86
1/47

)EC(dS/m
1/11
0/34
2/35
0/42
3/9
0/6

میانگین
واریانس
چولگی
کمترین
بیشترین
میانگین

رس ()%

شن ()%

سیلت ()%

27/14
123/19
0/92
12/5
58
27/5

46/61
50/63
-0/28
31
61
47/04
27/22

جدول ( )2همبستگی بین سرب و پارامترهای ورودی را نشان

هستند ( .)Barančíková et al. 2004همانگونه که در

میدهد .نتایج حاصل نشان داد که با افزایش رس خاک میزان

جدول ( )2مشخصشده است ،سرب بیشترین همبستگی را با

پخشیدگی کادمیم و سرب در خاک افزایش پیدا میکند .مواد

کربن آلی pH ،و میزان رس خاک دارد که با مطالعات قبلی

آلی و  pHخاک ازجمله مهمترین فاکتورهای خاک در کنترل

همخوانی دارد ( ; Shuang et Barančíková et al. 2004

قابلیت در دسترس بودن کادمیم

.)al. 2009; Köleli et al. 2004
جدول  -2همبستگی بین دادههای ورودی و میزان سرب

)Pb (mg/kg
)EC (dS/m
(OC )%

)Pb (mg/kg
1

)EC (dS/m
0/14
1

(OC )%
**0/52
0/029
1

pH
رس ()%
شن ()%
سیلت ()%

pH
**0/49
**0/37
**0/41
1

رس ()%

شن ()%

**

0/27
0/052
**-0/59
0/16
**0/75
1

0/39
0/01
**0/32
-0/15
1

سیلت ()%
0/19
-0/082
**0/47
-0/053
-0/16
**-0/53
1

** همبستگی در سطح  0/01معنیدار است

 -2-3شبکهعصبیمصنوعی
حالتهای مختلف شبکهعصبیمصنوعی برای پیشبینی میزان
سرب طراحی شد ،بهگونهای که با اعمال تغییر در تعداد
نورونها و نوع توابع فعالسازی ،سعی در بهبود دقت مدل و
کاهش میزان خطا شد .شکل ( )2نشاندهنده میزان خطا در
انتخاب هر یک از الیههای میانی است .تعداد الیه میانی مدل
با سعی و خطا پنج الیه بهدست آمد که در

نمودار ( )1نشان دادهشده است .در مدل شبکه عصبی عالوه
بر انتخاب تعداد الیهها ،انتخاب نوع تابع انتقال بر نتایج شبکه
عصبی تأثیرگذار است .برای رسیدن به بهترین عملکرد چهار
تابع فعالسازی سیگموئیدی ،گاوسین ،هایپربولیک سکانت و
هایپربولیک تانژانت ازنظر دقت پیشبینی مقایسه شدند
( .)Ghorbani et al. 2015بهترین مدل با پنج الیه میانی
تابع فعالسازی سیگموئید انتخاب شد .همانگونه که در
جدول ( )3مشخصشدهاست ،تابع انتقال سیگموئیدی با
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داشتن ضریب تبیین ( ،)R2مجذور میانگین مربعات خطا
( )RMSEو میانگین خطای مطلق ( )MAEبه ترتیب برابر با
 0/113 ،0/94و  0/042در مرحله آموزش و  0/157 ،0/86و

 0/06در مرحله صحتسنجی بهترین عملکرد را در پیشبینی
میزان سرب خاک داشتند.

2.5

2.1

2

1.74
1.44

1.5
0.98

0.97

0.87

1

RMSE

1.27

1.5

1.47

0.5

0.15

0
10

8

9

7

5
6
تعداد الیه میانی

4

3

2

1

نمودار  -2مقادیر  RMSEالیههای میانی متفاوت برای پیشبینی میزان سرب
جدول  -3نتایج حاصل از شبکهعصبیمصنوعی برای پیشبینی میزان سرب
آالینده

سرب

تابع محرک

تعداد الیههای
پنهان

مرحله محاسباتی

ضریب تبیین ()R2

RMS Error
)(mg/kg

MAE
)(mg/kg

گاوسین

5

آموزش

0/81

0/47

0/97

سکانت هایپربولیک

5

آموزش

0/38

2/27

3/8

تانژانت هایپربولیک
سیگموئید

5
5

آموزش
آموزش

0/62
0/94

1/84
0/113

2/29
0/042

گاوسین
سکانت هایپربولیک
تانژانت هایپربولیک
سیگموئید

5
5
5
5

صحت یابی
صحت یابی
صحت یابی
صحت یابی

0/74
0/42
0/58
0/86

0/83
3/28
2/47
0/157

1/17
6/7
3/2
0/060

میزان سرب پیشبینیشده در مقابل میزان سرب اندازهگیری

است که اظهار داشتند شبکهعصبیمصنوعی میتواند فلز

شده در مراحل آموزش و صحتسنجی با استفاده از ساختار

سنگین سرب را بهخوبی پیشبینی کند ،است .همانطور که

بهینه مدل بهدستآمده (مدل با تابع انتقال سیگموئید و پنج

در شکلهای ( )3و ( )4نشان دادهشده است اختالف بین

الیه میانی) در نمودارهای ( )3و ( )4نشان دادهشده است .با

مقادیر اندازهگیری شده و پیشبینیشده بهوسیله مدل در هر

توجه به نتایج جدول ( )3میزان  RMSEو  MAEدر مراحل

دو مرحله آموزش و صحتسنجی ناچیز است .بهطوریکه

آموزش و صحتسنجی به ترتیب برابر ( 0/113و  )0/157و

مقدار ضریب تبیین بین مقدار سرب اندازهگیری شده و

( 0/042و  ) 0/06است و این گویای کارایی باالی مدل است.

پیشبینیشده بهوسیله مدل در مراحل آموزش و

نتیجه بهدستآمده در تطابق با نتایج سایر محققین ازجمله

صحتسنجی به ترتیب برابر با  0/94و  0/86میباشد که

) Anagu et al. (2009و )Bazoobandi et al. (2015

نشاندهنده دقت باالی مدل است.
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سرب اندازه گیری شده
سرب پیش بینی شده

4.5

) (mg/kgمیزان سرب

3

3

2

1

1.5

) (mg/kgمیزان سرب

سرب اندازه گیری…
سرب پیش بینی شده
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0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
شماره نمونه

شماره نمونه

ب -صحت سنجی
الف -آموزش
نمودار -3مقایسه پراکنش دادههای اندازهگیری شده و پیشبینیشده سرب برای مرحله :الف -آموزش و ب -صحت سنجی

3
2
1
0
5

4

3

2

1

) (mg/kgسرب اندازهگیری شده

0

2
1.5
1
0.5
0
2.5

2

1.5

1

0.5

) (mg/kgسرب اندازه گیری شده

0

) (mg/kgسرب پیشبینی شده

4

) (mg/kgسرب پیشبینی شده

5

2.5

ب -صحت سنجی
الف -آموزش
نمودار  -4نمودار همبستگی دادههای پیشبینیشده و اندازهگیری شده سرب برای مرحله :الف -آموزش و ب -صحت سنجی

 -3-3آنالیز حساسیت
آنالیز حساسیت اطالعاتی در مورد روابط مهم هریک از متغیرها بیان میکند ( .)Bouten and Schaap 1996آنالیز حساسیت به
روش ) (Hunter et al. 2000انجام شد .در این روش اولین شبکه با تمام پارامترها طراحی میشود و میزان خطا ثبت میشود .شبکه
بعدی با حذف یکی از پارامترها شبکه طراحی میشود و میزان خطا ثبت میشود .میزان حساسیت هر پارامتر آن درصدی از خطا
است که با حذف پارامتر از شبکه در مقایسه با خطای اصلی به دست میآید .بهعبارتدیگر بیشترین تغییر خطا ،نشان از بیشترین
حساسیت شبکه به یک پارامتر خاص بوده و حساسترین پارامتر یا تأثیرگذارترین پارامتر اینگونه معرفی میشود .با توجه به جدول
( )4مشاهده می شود که بیشترین تغییر در میزان ضریب تبیین و خطا با حذف میزان کربن آلی از مدل بهدستآمده است .میزان
هدایت الکتریکی کمترین تغییر را در میزان خطا و ضریب تبیین ایجاد کرده است .با توجه به جدول ( )4مشاهده میشود که با
حذف مقدار کربن آلی ،بیشترین افزایش در  RMSEو  R2ایجادشده است .بنابراین کربن آلی بهعنوان پارامتر مهم یا تأثیرگذار
محسوب می شود .دلیل این حساسیت این است که میزان جذب سرب متأثر از میزان کربن آلی است )Streck and Richter 1997

;.)Ingwersen 2001
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جدول  -4آنالیز حساسیت دادههای ورودی بر سرب خاک
روش

MAE

RMSE

R2

بهترین مدل MLP

0/060
1/81
1/29
2/17
0/27
1/04
2/89

0/15
2/11
1/83
2/81
0/83
1/2
3/25

0/86
0/81
0/82
0/79
0/85
0/83
0/68

 MLPبدون pH

 MLPبدون شن
 MLPبدون رس
 MLPبدون هدایت الکتریکی
 MLPبدون سیلت
 MLPبدون کربن آلی

-4نتیجهگیری
مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی روشهای هوشمصنوعی مانند
مدل شبکهعصبیمصنوعی برای پیشبینی میزان سرب با
استفاده از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی زودیافت خاک
انجام شد .بدین منظور مدل شبکهعصبیمصنوعی نوع
پرسپترون چندالیه ( )MLPبا ساختارهای مختلف ازنظر
تعداد الیهها و نوع توابع انتقالی طراحی شد .شبکهعصبی-
مصنوعی توسط تعداد زیادی از محققان در بحثهای
زیستمحیطی استفادهشده است و برای تکمیل کاربرد این
روشها در این موضوع خاص تحقیقات زیاد دیگری الزم است.
مهمترین نتایج این پژوهش را میتوان بهصورت زیر بیان نمود:
 .1بهترین تابع انتقالی تابع سیگموئیدی و تعداد  5الیه
میانی با باالترین ضریب تبیین و کمترین میزان خطا
انتخاب شد.
T. (2009). Estimation of heavy metal
sorption in German soils artificial neural
networks. Geoderm., 152, 104–112.
Kasraeian A., Karimian N., and Ghafouri V.
(2014). Evaluation of spatial distribution of
soil cadmium and cadmium hot points in a
part of an arable lands in west of Shiraz in
Fars Province by kriging method. Water
Wastewater, 4, 44-50.
Bar N., Biswas M. N. and Das, S. K. (2010).
Prediction of pressure drop using artificial
neural network for gas non-Newtonian
liquid
flow
through
piping

 .2با توجه به میزان خطای پایین ( )RMSE=0/15و
ضریب تبیین باالی مدل ( )R2=0/86میتوان نتیجه
گرفت روش شبکهعصبیمصنوعی روشی مناسب جهت
این مدلسازی بوده است.
 .3اختالف بین میزان پیشبینی و میزان اندازهگیری شده
بسیار اندک بود و نتایج بهخوبی کارایی باالی مدل
شبکهعصبیمصنوعی را در این مطالعه نشان داد.
 .4با انجام آنالیز حساسیت مشخص شد که در مدل شبکه-
عصبی طراحیشده میزان کربن آلی و رس بیشترین
تأثیر را در پیشبینی میزان سرب خاک و همچنین
میزان هدایت الکتریکی کمترین تأثیر را داشت که به
رفتار این عوامل در برابر سرب در واکنشهای خاک
برمیگردد.
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Abstract
Increased generation of pollutants such as heavy metals is one of the serious and developing environmental
issues threatening human society. Heavy metal pollution not only affects the physical and chemical
properties of the soil but also it is dangerous to human health through entering into the food chain and
finding its way into the groundwater. The present study was conducted to predict soil lead concentration,
as one of the most important heavy metals, using readily available soil properties based on artificial neural
network model. For this purpose, 63 soil samples were collected from 60-cm depth of the land surrounding
Kashafrud River located in Mashhad City. Measured parameters included pH, electrical conductivity,
particle size distribution, organic carbon, and Pb content in soil. The multilayer perceptron (MLP) as an
artificial neural network model was used to predict the Pb concentration in soil. The performance of this
model was assessed by the coefficient of determination (R2), mean absolute error (MAE), and also root
mean square error (RMSE). The results showed that artificial neural network model is a suitable method to
determine Pb concentration in soil rather than the direct laboratory measurement, which is an expensive
and time-consuming method.

Keywords: Lead, Artificial Neural Network, Heavy Metal, Kashafrud.
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