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پیش بینی بافت خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
الناز خانباباخانی  ،1علی محمدی ترکاشوند *2و محمدعلی محمودی

3

 ) 1دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 ) *2دانشیار گروه خاکشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 )3استادیار گروه خاکشناسی ،دانشگاه کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

تاریخ دریافت1396/09/20 :

تاریخ پذیرش1397/03/11 :

چکیده:
بافت خاک یکی از مهمترین ویژگی های خاک است که بر روی بسیاری از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مانند ظرفیت نگهداری آب ،ظرفیت تبادل کاتیونی،
حاصلخیزی خاک و تهویه خاک اثر میگذارد .امروزه از فناوری هوش مصنوعی مانند شبکههای عصبی و عصبی فازی برای حل مسائل مربوط به مدلسازی سیستمها
و فرآیندها استفاده میشود .در این پژوهش کارآیی شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی بافت خاک بررسی شد .بدینمنظور  051نمونه خاک از عمق 1 -05
سانتیمتری از حوزه آبخیز سد گاوشان در استان کردستان جمعآوری گردید .موقعیت جغرافیایی ،ارتفاع و درصد شیب در هر نقطه ثبت شد .بافت خاک در آزمایشگاه
بهروش هیدرومتری اندازهگیری شد .با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی رابطه بین طول و عرض جغرافیایی ،ارتفاع و شیب و درصد هر کدام از گروههای ذرات
خاک با استفاده از نرمافزار  MATLABبهدست آمد .دقت شبکه ساخته شده با استفاده از شاخصهای آماری مانند شاخص ریشه میانگین مربعات خطا (،)RMSE
شاخص نسبت خطای متوسط هندسی ( )GMERو ضریب همبستگی ( )Rارزیابی گردید .نتایج بهدست آمده نشان داد که کارآیی روش استفاده شده برای برآورد مقدار
شن و رس خاک نسبتاً یکسان و برای برآورد مقدار سیلت کمتر بود؛ با این حال در سطح برآورد بافت خاک روش استفاده شده از کارآیی باالیی برخوردار نبود.
کلید واژهها :بافت خاک؛ رس؛ سیلت؛ شبکه عصبی مصنوعی؛ شن

مقدمه

طبقهبندی وزارت کشاورزی آمریکا ( )USDAذرات خاک

خاک بهعنوان جزیی از طبیعت ،دارای تغییرپذیری

به سه جزء اصلی شن ،سیلت و رس تقسیم میشوند

ذاتی در نتیجه برهمکنش عوامل تشکیلدهنده آن و دارای

(علیزاده .)1333 ،بافت خاک یکی از خصوصیاتی است

تغییرپذیری غیرذاتی است که حاصل مدیریت کشتوکار،

که دارای تغییرات مکانی است (.)Marchetti et al., 2012

Moghimi et al.,

آگاهی داشتن از الگوی تغییرات مکانی توزیع اندازه ذرات

 .)2014آگاهی از نحوه تغییرپذیری ویژگیهای خاک و

خاک برای توصیف تغییرات مکانی ذرات و در نهایت

عملکرد در مزارع برای دستیابی به تولید بیشتر،

تهیه نقشه بافت خاک ضروری است.

استفاده از اراضی و فرسایش است (

مدیریت بهتر و پایدار ،ضروری بهنظر میرسد .در سیستم

 /2علی محمدی ترکاشوند و همکاران

روشهای پیشبینی مختلفی برای تخمین پارامترهای

با مغز واقعی انسان ،توانایی الزم را در یادگیری داشته و

مختلف در خاک وجود دارد که در میان آنها توابع انتقالی

قادر به بکار بردن و استفاده از تجارب بهدست آمده در

بیشتر استفاده میشود .برخی روشهای رایج برای توسعه

مسائل نو و مشابهی میباشند .مهمترین کاربرد شبکههای

توابع انتقالی ،رگرسیون چند متغیره و شبکههای عصبی

عصبی پیشبینی میباشد .در مسائلی که ایجاد ارتباط بین

مصنوعی ( )ANNهستند .روشهای رگرسیونی گوناگونی

اطالعات موجود مشکل است ،این شبکهها بسیار مؤثر

برای بهدست آوردن توابع انتقالی بهطور گسترده مورد

هستند .شبکههای عصبی مصنوعی ،ساختاری (شبکهای)

;Sepaskhah et al., 2000

است متشکل از تعدادی واحد (نورنهای مصنوعی) که در

استفاده قرار گرفتهاند (

داخل شبکه بههم وصل شدند .هر واحد دارای یک

.)Vereecen et al., 1992
مناسبترین یا مهمترین متغیرهای ورودی مدلها با
استفاده از رگرسیون گام به گام خطی یا پلینومیال تعیین

مشخصه ورودی و خروجی میباشد که محاسبه یا عمل
جزئی را اجرا میکند (جورابیان و همکاران.)1331 ،

میشوند ( .)Pachepsky and Rawls, 1999مهمترین

یک شبکه عصبی آموزش دیده میتواند بهعنوان مدلی

پارامترهای ورودی در بسیاری از توابع انتقالی درصد

برای کاربردهای خاص بهکار رود .پیشبینی با یک شبکه

گروههای مختلف ذرات خاک (شن ،سیلت و رس)

عصبی آموزش دیده بهطور معمول سریعتر از عملکرد

میباشند .توابع انتقالی میتوانند توسط شبکههای عصبی

برنامههای مدلسازی متداول است .بهعالوه امکان کاهش

مصنوعی با استفاده از نرمافزاهای موجود همانند نرم افزار

و یا افزایش متغیرهای ورودی و خروجی در صورت نیاز

 Neurosolutionایجاد میشوند .یکی از مزایای توابع

وجود دارد .تفاوت دیگر شبکهی عصبی مصنوعی با

انتقالی  ANNنسبت به توابع انتقالی حاصل از روشهای

روشهای متداول این است که شبکه عصبی را میتوان

رگرسیونی رایج آن است که آنها نیاز به یک مدل

برای پیشبینی بیش از دو متغیر در خروجی شبکه استفاده

رگرسیونی اولیه که دادههای ورودی و خروجی را به هم

کرد ( .)Hristev, 1998مطالعات اخیر نشان داده است که

متصل میکند ،ندارد ( .)Mermoud and Xu, 2006دقت

استفاده از تکنیکهای شبکه عصبی مصنوعی نیز برای

روشهای مختلف درونیابی ،برای متغیرهای مختلف،

پیشبینی بسیاری از ویژگیهای خاکها روشی کاربردی

متفاوت است .از جمله روشهای مختلف درونیابی می-

است (.)Ingleby and Crowe, 2001; Zhao et al., 2010

توان به روش وزندهی عکس فاصله ،1تابع اسپالین 2و

 Guoو همکاران ( )2013برای پیشبینی تغییرات مقدار

روشهای زمینآماری که شامل روش کریجینگ و روش

ماده آلی خاک از شاخصهای توپوگرافی مانند شاخص

کوکریجینگ است اشاره کرد .بهعالوه مطالعات اخیر نشان

خیسی ،طول شیب ،ارتفاع و دادههای نقشه خاک استفاده

داده است که استفاده از تکنیکهای شبکه عصبی مصنوعی

کردند .آنها از مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی و

نیز برای پیشبینی بسیاری از ویژگیهای خاکها روشی

رگرسیون خطی چندمتغیره برای پیشبینی این تغییرات

Xu et al., 2009; Ingleby and Crowe,

استفاده کردند و میزان کارایی مدلها با استفاده از

 .)2001امروزه شبکههای عصبی مصنوعی بهعنوان یک

آمارههای میانگین خطا ( ،)MEریشه میانگین مربعات خطا

روش هوشمند پردازش دادهها ،در شاخههای متفاوت

( )RMSEو ضریب تبیین ( )R2ارزیابی کردند .نتایج نشان

علوم ،کاربرد زیادی پیدا کردهاند .شبکههای عصبی مشابه

داد که کارایی شبکههای عصبی مصنوعی در توصیف

کاربردی است (
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تغییرات مقدار ماده آلی خاک بیشتر از رگرسیون چند
. Inverse Distance Weighted
. Spline

1
2

متغیره خطی بود .بهعالوه ،درصد رس خاک ،شاخص

پیشبینی بافت خاک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی 3/

خیسی توپوگرافیکی از مهمترین شاخصهای توپوگرافی
تأثیرگذار بر تنوع ماده آلی در دو مدل بوده است.

اولین گام در استفاده از روشهای درونیابی
نرمالسازی دادهها است که برای نرمالسازی دادهها از

هدف از انجام این تحقیق ،ارزیابی روش شبکههای
عصبی مصنوعی در پیشبینی گروههای مختلف ذرات

تبدیل باکس-کاکس با استفاده از نرمافزار

MALAB

استفاده شد.

خاک (شن ،سیلت و رس) و در نهایت بافت خاک

برای شبکه عصبی ،از پرسپترون چند الیه ( )MLPو

میباشد .این مطالعه در حوزه آبخیز سد گاوشان در استان

برای آموزش شبکه از الگوریتم آموزش پس انتشار خطای

کردستان انجام گرفت.

 Levenberg Marquardtاستفاده شد MLP .میتواند بیش

مواد و روشها

از یک الیه پنهان داشته باشد .مطالعات زیادی نشان داده

منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز سد گاوشان در استان

که یک الیه پنهان برای توابع غیر خطی پیچیده در شبکه

کردستان با مساحتی در حدود  103000هکتار و در

عصبی برآورد بهتری نشان میدهد ( .)Kisi, 2004اما در

محدوده جغرافیایی  16/97تا  17/97درجه طول شرقی و

مطالعه کنونی ،تعداد متفاوتی از نورونها در الیه پنهان

 17/33تا  17/01درجه عرض شمالی قرار دارد (شکل .)1

بررسی شد .بهعالوه از تابع سیگموئیدی بهعنوان تابع

 100نمونه به حجم  0کیلوگرم بهصورت تصادفی انتخاب

انتقالی بین دادههای ورودی و خروجی استفاده شد .از

GPS

نرمافزار  MATLABبرای آنالیز شبکه عصبی استفاده شد.

شناسایی شد .سپس در هر نقطه از افق سطحی از عمق

در این پژوهش بهطور تصادفی از  %70دادهها برای

 10-0سانتیمتری اقدام به نمونهبرداری گردید .پس از

آموزش و  %10دادهها برای اعتبار سنجی و از %10

هواخشک شدن نمونهها و عبور از الک  2میلیمتری برای

دادههای باقیمانده برای آزمون استفاده شد .متغیرهای

تعیین بافت خاک نمونهها از روش هیدرومتر استفاده شد

ورودی عبارتند از طول جغرافیایی ،عرض جغرافیایی،

شدند .موقعیت محل نمونهبرداری نقاط توسط

(.)Gee and Bauder, 1986

ارتفاع ،درصد شیب و خروجی مدل نیز درصد ذرات
بافت خاک بود.
برای ارزیابی دقت مدل از شاخصهای ریشه میانگین
مربعات خطا ( ،)RMSEنسبت خطای متوسط هندسی
( )GMERو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
 RMSEنشانگر صحت تخمین است ،که هرچه به صفر

(الف)

نزدیکتر شود ،تخمین قابل قبولتر میشود (رابطه .)1
)

()1

(∑ √ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

در این فرمول N ،تعداد کل نمونهها Km ،مقادیر

(ب)

است.

شکل  -1الف) موقعیت محدوده مطالعاتی در ایران و استان

نسبت خطای متوسط هندسی ( )GMERبیان کننده

کردستان و ب) پراکنش مکانی نقاط نمونهبرداری در منطقه مورد

وجود هماهنگی وتطابق بین مقادیر مشاهده شده و

مطالعه

پیشبینی شده میباشد .چنانچه مقدار ()GMERبرابر یک
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اندازهگیری شده Kp ،مقادیر پیشبینیشده متغیر مورد نظر

 /4علی محمدی ترکاشوند و همکاران

باشد ،نشاندهنده برازش دقیق بین دادههای اندازهگیری
شده و پیشبینی شده است و مقادیر کمتر یا بیشتر از
یک به ترتیب نشاندهنده کم برآوردی و بیشبرآوردی
مدل میباشد (معادله .)2
∑ (

)

()2

شکل  -2توزیع کالس بافتی خاکهای منطقه مورد مطالعه
جدول  -1برخی شاخص های آماری ذرات شن ،سیلت و رس خاک در حوزه آبخیز سد گاوشان
پارامتر

تعداد نمونه

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

ضریب تغیرات

کشیدگی

چولگی

شن ()%

150

4

5.78

76.22

12.83

164.87

56.38

1.31

2.22

سیلت ()%

150

14

63

37.90

7.86

61.90

20.75

0.492

1.136

رس ()%

150

7.5

67

39.33

11.81

139.66

30.34

-0.352

-0.149

ضریب همبستگی پیرسون ( )Rمیزان همبستگی خطی

با توجه به اینکه تعداد نورونها در الیه مخفی تأثیر

بین دو متغیر تصادفی را میسنجد (معادله  .)3مقدار این

زیادی روی کارایی شبکه دارد ،بنابراین برای حصول

ضریب بین  -1تا  1تغییر میکند که « »1به معنای

بهترین نتیجه از تعداد  6 ،3و  7نورون در الیه مخفی

همبستگی مثبت کامل »0« ،به معنی نبود همبستگی ،و «»1

استفاده شد که بهترین نتیجه از تعداد  3نورون بهدست

به معنی همبستگی منفی کامل است.

آمد و بهترین شبکه براساس کمترین مقدار میانگین

()3

∑
̅̅̅̅̅

∑

√

𝑅

مربعات خطا ( )MSEبین مقادیر برآورد شده و
اندازهگیری شده انتخاب شد .از آنجاییکه مقادیر اولیه،

نتایج و بحث

وزنها و اوریبها رو کارایی نهایی شبکه تاثیر میگذارد

خالصه آماری دادههای مربوط به پارامترهای شن،

هر شبکه  20بار با مقادیر اولیهی متفاوت آموزش داده

سیلت و رس خاک در جدول  1نشان داده شده است.

شد .ساختار و توپولوژی شبکه طراحی و اجرا شده در

دادههایی که چولگی باالیی داشتند غیرنرمال تشخیص

محیط  MATLABانجام شد که در شکل  1نشان داده

داده شده و برای نرمالسازی آنها از تبدیل باکس -کاکس

شده است.

استفاده شد .در مثلث بافت خاک (شکل  ،)3نتایج حاصل
از توزیع کالس بافتی خاکهای منطقه مورد مطالعه نشان
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داده شده است .همانطور که مشاهده میشود اغلب
خاکهای منطقه مورد مطالعه سنگین بوده و بافت غالب
منطقه ،بافت لوم رسی و رسی میباشد.
شکل  -3ساختار و توپولوژی شبکه عصبی مصنوعی ایجاد
شده

پیشبینی بافت خاک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی 5/

همچنین در شکل  0تغییرات تابع هدف

(میانگین

مربعات خطا) برای هرکدام از دادههای آموزش ،اعتبارسنجی
و آزمون در حین آموزش شبکه عصبی نشان داده شده
است .بطوریکه مالحظه میشود پس از  110تکرار فرآیند

(الف)

(ب)

یادگیری مدل شبکه عصبی ایجاد شده کامل شده است.
همچنین برای شبکه عصبی آموزش یافته مجموع مربعات
خطای دادههای اعتبارسنجی و آزمون کمتر از دادههای

(الف)

آموزش است که خود بیانگر قدرت باالی تعمیمپذیری

(د)

(ج)

شبکۀ عصبی ایجاد شده است.

شکل  -5مقادیر اندازهگیری شده در مقابل برآورد شده ذرات شن،
سیلت و رس الف) داده های آموزش ،ب) اعتبارسنجی ،ج) آزمون

شده

میانگین مربعات خطا

و د) کل دادهها

مقادیر
برآورد

تکرار
شکل  -4تغییرات تابع هدف (میانگین مربعات خطا) برای
دادههای آموزش ،اعتبارسنجی و آزمون

در شکل  6مقادیر اندازهگیری شده در برابر برآورد
شده ذرات شن ،سیلت و رس برای دادههای آموزش،
اعتبارسنجی ،آزمون و کل دادهها در شبکه عصبی
مصنوعی نشان داده شده است .شکل  7پراکندگی مقادیر

مقادیر اندازهگیری
شده

شکل -6پراکندگی مقادیر برآوردی در مقابل مشاهدهای رس
(الف) ،سیلت (ب) و شن (ج) منطقه مورد مطالعه را در روش
شبکههای عصبی مصنوعی

برآوردی در مقابل مشاهدهای شن ،سیلت و رس منطقه
مورد مطالعه را در روش شبکههای عصبی مصنوعی نشان

جدول  -2ارزیابی شبکههای عصبی مصنوعی در برآورد شن ،سیلت و

میدهد .بدیهی است هرچه خط حاصل از برازش

رس

نزدیکتر باشد ،دقت مدل ایجاد شده بیشتر است .جدول

شن ()%

11.4

1.130

0.453

 ،2ارزیابی روش شبکههای عصبی مصنوعی را در تعیین
پراکندگی شن ،سیلت و رس خاک را براساس
شاخصهای ارزیابی نشان میدهد.

سیلت ()%

7.3

1.010

0.370

رس ()%

10.4

1.052

0.459

در

سالهای

اخیر

به

موازات

پیشرفتهای

سختافزاری و نرمافزاری کامپیوتر و ارائه سامانه
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دادههای مشاهدهای و پیشبینی شده به خط یک به یک

پارامتر

RMSE

GMER

R

 /6علی محمدی ترکاشوند و همکاران

اطالعات جغرافیایی توجه و عالقهمندی به پردازش و

چندگانه استفاده کردهاند .پارامترهای ورودی این معادالت

مدلسازی دادههای مکانی افزایش یافته است .برای

درصد هر کدام از اجزاء شن و رس به عالوه مقدار ماده

اشتقاق توابع انتقالی از روشهای رگرسیونی وشبکههای

آلی خاک و جرم مخصوص ظاهری میباشد.

عصبی مصنوعی استفاده میشود .شبکههای عصبی

 Schaapو همکاران ( )1999نیز برای تخمین منحنی

روشهای هوشمند مدلسازی هستند که همانند سیستم

رطوبتی خاک از ترکیب بافتی شامل درصد اجزاء شن،

عصبی انسان عمل میکنند این شبکهها توانایی یادگیری

سیلت و رس استفاده کردهاند .همچنین برخی از محققین

تعمیم و تحلیل اطالعات را دارند .مزیت اصلی شبکههای

برای تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECخاکها از

عصبی در این است که برخالف روشهای رگرسیونی

توابع انتقالی استفاده کردهاند .این توابع نیز عموماً از

نیازی به ارتباط از پیش تعیین شدهای میان دادههای

ترکیب بافتی و مقدار ماده آلی به عنوان پارامترهای

ورودی و دادههایی که قرار است پیشبینی شوند ندارند.

ورودی برای برآورد

 CECاستفاده کردهاند ( Bayat et al.,

روشهای رگرسیونی ،روشهای ریاضی هستند که نیاز

.)2014

دارند ارتباط میان دادههای ورودی و دادههایی که قرار
است پیشبینی شوند از قبل مشخص باشد.
شبکه عصبی مصنوعی که یکی از روشهای نوظهور

بسیاری از ویژگیهای خاک از جمله توزیع اندازه
ذرات آن دارای تغییرات مکانی است به این معنی که این
خصوصیات با مکان تغییر میکنند (

Marchetti et al.,

در حل مسائل مهندسی است ،ابزاری قدرتمند و مؤثر در

 .)2012آگاهی داشتن از الگوی تغییرات مکانی

Kumar et al.,

خصوصیات خاک برای توصیف تغییرات مکانی

 )2004و ساختاری ریاضیگونه دارد که عملکرد آن شبیه

خصوصیات خاک ضروری است .ناهمگونی خصوصیات

عملکرد مغز انسان است .شبکههای عصبی مصنوعی در

خاک را می توان با نمونهبرداری ناپیوسته از خاک تخمین

واقع مدل سادهشدهای از مغز انسان بوده که یکی از

زد .سپس با استفاده از تکنیکهای درونیابی مقادیر

ابزارهای پیشبینی پدیدههای فیزیکی است و بهطور

خصوصیات در هر نقطه تخمین زده شده و نقشه

کاربردی نخستین بار در دهه  00قرن بیستم مطرح شد،

پیوستهای از خصوصیات خاک بهدست میآید

(Peng-

زمانی که روزنبالت ( )1903شبکه پرسپترون را معرفی

.)Tao et al., 2013

شبیهسازی سیستمهای غیرخطی است (

کرد (منهاج.)1333 ،

بسیاری از خصوصیات خاک میتواند تحت تأثیر
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از آنجایی که خاک یک سیستم طبیعی و ناهمگن

موقعیت یک منطقه ،اقلیم و توپوگرافی قرار گیرد که خود

است ،ایجاد ارتباط میان خصوصیات آن تا حدی دشوار

این شاخصها با یکدیگر در ارتباطند .به همین منظور در

میباشد از این رو در این سیستمها ،شبکههای عصبی

این مطالعه ،همبستگی مکانی ذرات خاک و برآورد این

مصنوعی کارآاتر از روشهای رگرسیونی عمل میکند به

ذرات به کمک موقعیت و توپوگرافی منطقه بررسی شد.

عنوان مثال  Schaapو همکاران ( )1999و  Tamariو

مطالعه مشابهی نیز توسط ( )Xu et al., 2009برای برآورد

همکاران ( )1996نشان دادهاند که شبکههای عصبی

کربن آلی خاک با استفاده از خصوصیات توپوگرافی انجام

مصنوعی در تخمین ویژگیهای هیدرولیکی خاک از

شده است .طبق نتایج ،دقت و صحت روش پایین بود،

عملکرد بهتری نسبت به روشهای رگرسیونی برخوردار

طوری که همبستگی برای هر سه ذره شن ،سیلت و رس

میباشند Vereecen .و همکاران ( )1992برای تخمین

کمتر از  00درصد بود و نشان میدهد که شبکه عصبی

منحنی رطوبتی خاک از یک معادله رگرسیونی خطی

نتوانسته با دادههای ورودی تخمین مناسبی از اجزاء بافت

7/ پیشبینی بافت خاک با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

نتیجهگیری

 شاید. سیلت و رس) داشته باشد،خاک (درصد شن

در این پژوهش کارایی روش شبکههای عصبی

،مهمترین دلیلی که برای این موضوع بتوان بیان نمود

مصنوعی در پیشبینی بافت خاک بررسی شد همچنین با

 اگر چه موقعیت جغرافیایی.سری دادههای ورودی است

استفاده از شاخصهای آماری مانند شاخص ریشه میانگین

مناطق مختلف جهان میتواند بر نوع خاک و حتی بافت

 شاخص نسبت خطای متوسط،)RMSE( مربعات خطا

 مثل خاکهای تکاملیافته رسی در،خاک اثرگذار باشد

) دقت اینR( ) و ضریب همبستگیGMER( هندسی

 اما نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط،مناطق استوایی حاره

روش ارزیابی گردید و در نهایت نتایج نهایی براساس

دقیقی بین موقعیت جغرافیایی نقاط و بافت خاک وجود

شاخصهای آماری نشان داد که کارایی و دقت روش

 همچنین شاخص ارتفاع و شیب نیز به همراه.ندارد

شبکه عصبی مصنوعی در برآورد پراکنش مکانی ذرات

موقعیت جغرافیایی نقاط نمونهبرداری نتوانسته دقت مدل

 سیلت و رس خاک منطقه مورد مطالعه از دقت،شن

شبکه عصبی در برآورد درصد ذرات خاک را افزایش

.باالیی برخوردار نبود

.دهد
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Abstract
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Soil texture is one of the most important soil properties that affect many physico-chemical properties such as
water storage, cation exchange capacity (CEC), soil fertility and soil ventilation. Today, artificial intelligence
technology such as neural and neuro-fuzzy networks is used to solve problems in modeling systems and
processes. For this purpose, 150 soil samples from a depth of 0 - 15 cm of Gavshan Dam watershed in the
Kurdistan province were collected. The geographic locations, height and slope percent of every sampling point
were recorded. The particle size distribution of samples was measured in the laboratory using hydrometer
method. The longitude and latitude, height, slope percent and soil texture particles of training points were
introduced to artificial neural networks to estimate soil texture particles by MATLAB software. The accuracy of
model was evaluated by scoring, using statistical indicators such as root mean square error (RMSE), the ratio of
geometric mean error (GMER) and correlation coefficient (R 2). According to the results, the values for
estimating sand and clay are approximately the same and for predicting the silt, less than sand and clay, and 37.0,
although less error. The accuracy and accuracy of the model show that the neural network does not have any
accuracy and accuracy in estimating the percentage of soil texture components and the soil texture mapping.
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