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 بررسی نقش شوری بر روی گل لیلیوم بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی

 
 علیرضارضایی، معصومه نژادعلی، آیسان خاتمی

 د گرمسارحدانشگاه آزاد اسالمی وا

 

 چکیده
استرس شوری بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی اثر تنش شوری درگیاهان در 

آزمایشگاه ها و گلخانه های مجهز  انجام می شود که به علت وقت گیر بودن این موضوع و صرف هزینه بسیار برای آن،کاربرد 

ژوهش تاثیر سطوح مختلف شوری بر عمر پس از برداشت گل لیلیوم با استفاده از آن با محدودیت مواجه خواهد شد. در این پ

شبکه عصبی مصنوعی بررسی شد. شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قوی است که قادر به محاسبه معادالت پیچیده و 

غلظت مختلف  6صنوعی اثرات تحلیل عددی با مناسب ترین تقریب می باشد.در این تحقیق با استفاده از  شبکه های عصبی م

شوری بر روی صفات گل لیلیوم بررسی گردید. شبکه های مختلف با یک الیه مخفی و تابع تبدیل سیگموئید در تعداد 

، نرون در الیه مخفی طراحی گردید ولی با توجه به نتایج)حداقل میزان میانگین مربعات خطا 0،85،،5،،0،،5،،0

(555،008،/5  =MSE از بین شبکه های طراحی شده ،شبکه ای با تعداد و حداکثر ضر )نرون در الیه  5،یب همبستگی

مخفی به عنوان شبکه مطلوب برای پیش بینی عمر پس برداشت  گل لیلیوم انتخاب شد. در این تحقیق به منظور بررسی و 

لوب شبیه سازی گردید ونتایج ارزیابی نتایج حاصل از شبیه سازی ها ، کمترین وبیشترین میزان غلظت شوری با شبکه مط

نرون  5،بدست آمده  نشان می دهد شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون با یک الیه مخفی و تابع تبدیل سیگموئید و با تعداد 

 در الیه مخفی ابزار مناسبی جهت پیش بینی تنش شوری بر عمر پس از برداشت می باشد.

 

 ، عمر پس از برداشت،لیلیومشوری : شبکه های عصبی مصنوعی،کلمات کلیدی

 

 مقدمه

( به علت کثرت تنوع گونه ها ، هیبریدها و رقم های قابل دسترس تجاری ، جایگاه باالئی در بازارهای Liliumگل لیلیوم )

گل جهان دارد. این گونه ها، قرن هاست که به عنوان گیاهان زینتی استفاده می شوند. از آنجایی که عمرپس از برداشت گل 

شاخه بریده یکی از مهترین فاکتور های کیفی می باشد بنابراین عمر طوالنی مدت این گلها بر میزان تقاضای مصرف  های

(.شوری یکی از موانع مهم تولید Wilkins, 2000کنندگان و همچنین در ارزش گلهای شاخه بریده ارزش بسیاری دارد )

و نیمه خشک جهان است . در این مناطق به دلیل بارندگی ناکافی محصوالت کشاورزی اعم از زراعی و باغی در نواحی خشک 

( وجود ندارد ، به عالوه به دلیل تبخیر شدید در  ،امکان شستشوی نمک و یون های اضافی سدیم از منطقه ریشه ) ریزوسفر

 Pardossi,1992(. نتایج تحقیقاتKovda,1979این مناطق افزایش غلظت های نمک در سطح خاک مشهود می باشد .)

نشان می دهد که در شرایط تنش شوری برخی آنزیم ها فعال گشته و موجب تخریب ساختمان کلروفیل و ایجاد رنگدانه های 

( بیان داشتند که شوری به طور تصاعدی موجب ،99،قهوه ای در برگ های جوان کرفس می شوند . ابراهیم و همکاران )

یشه گیاه حسن یوسف می گردد . ولی در مریم گلی ، کاهش وزن ریشه و کاهش تعداد برگ ، سطح برگ ، وزن شاخه و ر

                                                           
1- Rhizosphere 
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Pascalشاخه فقط در غلظت های باال مشاهده می شودوهمچنین 
( اثرات شوری را بر چند محصول سبزی مورد 990،) ،

شوری میزان در اثر  دبررسی قرار دادند . آن ها بیان داشتند عملکرد آندیو و رازیانه و کاهو در تیمارهای شوری کاهش می یاب

کلروفیل به ویژه در گیاهان حساس به شوری کاهش می یابد . دالیل کاهش کلروفیل در اثر شوری مختلف است . یکی از 

و  4است .همچنین بعضی از تنظیم کننده های رشد مانند اسید آبسیزیک 8دالیل کاهش کلروفیل افزایش فعالیت کلروفیالز

ن آنزیم می شوند و بنابراین در شرایط تنش غلظت تنظیم کننده های مذکور افزایش می یابد اتیلن موجب تحریک فعالیت ای

Drazkiewicz ،،994   از سوی دیگر کاهش مقدار کلروفیل می تواند در اثر تغییر متابولیسم نیتروژن در رابطه با سنتز .

فرنگی کاهش میزان کلروفیل کل در اثر شوری ( . در گوجه  Rosa – Ibara and Maiti ،،990اسید آمینه پرولین باشد )

در این گیاه با  a( گزارش شده است ، این محققان بیان کرده اند که غلظت کلروفیل 993،) 0توسط خاوری نژاد و مستوفی

سطح مختلف بررسی شد. داده ها نشان دادند  8افزایش شوری کاهش داده شده است در گیاه سالونیا اثر آبیاری با آب شور در 

 ید ها تغییر چندانی نداشته است. که میزان کلروفیل در گیاهان تحت استرس شوری کاهش می یابد اما میزان کارتنوی

(. در شرایط شوری و یا سدیمی، غلظت باالی سدیم نه تنها باعث اختالل در عملکرد ،83،ی،)میرمحمدی میبدی و قره یاض

پتاسیم در ریشه ها می شوند، ممکن است غشای سلول های ریشه را تخریب کرده و توان آنها را در ورود انتخابی یون ها تغییر 

پایین نگه داشتن غلظت یون سدیم و افزایش  (. یکی از راهکار های افزایش تحمل به شوری836،دهد )خوشگفتار منش،

( مقدار پتاسیم گیاه در غلظت های  باالی  نمک یک مزیت است و Van Horn, 1991غلظت یون پتاسیم در گیاه است )

( کاهش Flowers., et al, 1977می تواند به عنوان معیاری برای انتخاب گیاهان از نظر تحمل به شوری به کار رود )

ی شاخه بریدنی در اثر عوامل مختلف نظیر شوری، زمان برداشت تا رسیدن به بازار های گل و زمان بسته بندی کیفیت گل ها

و صادرات به مناطق دوردست آماده می شوند از جمله مسائلی می باشد که تولید کنندگان با آن روبه رو هستند 

(Healevy., et al, 2000 ،)قات صرفا تئوری به تحقیقات کاربردی بویژ ه در در سالیان اخیر حرکتی مستمر از تحقی

پردازش اطالعات برای مسائلی که برای آنهاراه حلی موجود نیست ویا به راحتی قابل حل نیستند شروع شده است دراین 

با پردازش داده های تجربی،قانون نهفته در ورای داده های عددی یا مثال  (A.N.N)،ارتباط  شبکه های عصبی مصنوعی 

،قوانین کلی را فرا میگیرندوبعنوان ابزار محاسباتی قوی وقدرتمندی است که در برخورد بامسائلی از قبیل شناسایی ها

 ,.Kisi, Oسیستم،تقریب وتخمین،بهینه سازی،شبیه سازی وپیش بینی رفتارونظایر آن نتایج موفقیت آمیزی داشته است.)

( به عنوان یک روش نوین، در مدل سازی و پیش بینی Artificial Neural Network( شبکه عصبی مصنوعی  )2004

سری های زمانی غیر خطی و غیر ماندگار و فرایند هایی که برای شناخت  توصیف دقیق آنها راه حل و رابطه صریحی وجود 

داده های  ندارد، عملکرد مناسبی از خود نشان داده است. شبکه عصبی با برخورداری قابلیت تشخیص الگو رابطه خوبی بین

ورودی و خروجی بر قرار می کند. این روش در قیاس با دیگر روشها، حساسیت کمتری به وجود خطا در اطالعات ورودی دارد. 

مدل های شبکه مصنوعی با آموزشی که دیده اند، می توانند، بدون ایجاد رابطه صریح ریاضی، رابطه سیستم را پیش بینی 

( در پژوهشی با استفاده از شبکه 556،) ,Sarangi(830،: کوهیان افضل و پر همت، 836، کنند )زارع زاده مهریزی و قزاق،

های عصبی شوری نیم رخ خاک و خروجی زه کش هارا در یک منطقه آزمایشی در هندوستان پیش بینی کردند،آنها نشان 

( از مدل شبکه عصبی ومدل 558،)Ariffin،دادند که شبکه عصبی در پیش بینی شوری خروجی زه کش ها بهتر عمل نمود

(با استفاده از مدل سالتمودوشبکه 554،)Srinivasuluرگرسیونی خطی برای پیش بینی میزان شوری استفاده نمودند 

                                                           
2- Pascale and Barbieri 
3- Chlorophyllase 

4- ABA 

5- KhavariNejad and Mostofi 
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( بیالن نمک 556،) ,Bahceciعصبی به مطالعه بیالن نمک وآب در منطقه آزمایشی کوناکی آهدارا پرادش هندپرداختند،

گورما در ترکیه بدست –دل سالتمود و شبکه های عصبی جهت بهبود زهکشی زیر سطحی دشت کونیا وآب را با استفاده از م

( به مطالعه شوری آب زیرزمینی در طی یک فصل از سال در منطقه تانگ سونگ در جنوب تایلند 553،) Madyakaآوردند،

ه سیاه ومنحنی سنجه رسوب به این نتیجه (در پیش بینی رسوبات با استفاده از مدل های جعب830،وسلطانی ) یکتاپرداخت،

با توجه به  ،بنابرایندست یافتن که ،افزایش متغیر های ورودی کاهش دقت آموزش و خروجی شبکه را به دنبال خواهد داشت

این که شبکه های عصبی مصنوعی میتوانند دقت آزمایش را باال ببرند و عوامل غیر قابل پیش بینی را با کمترین میانگین 

بعات خطا تخمین زنند از این رو شبیه سازی اثرات شوری بر روی گل لیلیوم توسط شبکه های عصبی مصنوعی قابل مر

 بررسی است.

 

 روشها و مواد

تاثیر  شوری آب آبیاری  بر "اطالعات مورد نیاز دراین پژوهش از نتایج تحقیقات نسیم شمیمی وهمکارانشان تحت عنوان 

، این اطالعات به دو دسته پارامتر های ورودی و پارامتر خروجی تقسیم شدند،پارامتر استفاده شد"روی  کیفیت گل لیلیوم 

(وپارامتر کارتنویید ها ، b، کلروفیل a کلروفیل  تعداد گره، فاصله میانگره، ارتفاع ساقه ،، EC) شوریمتغییر 0های ورودی شامل 

داده داشت که با داده سازی این تعداد  6ته شد هر پارامتر تعداد خروجی شامل یک متغیر )عمر پس از برداشت (در نظر گرف

اصل از حداده های  (،)در جدولداده شدند، 86داده و پارامتر خروجی ،0،داده رسید درمجموع پارامتر های ورودی  86به 

 .این تحقیق همراه با ورودی ها و خروجی منتخب برای ساخت شبکه به وضوح قابل مشاهده می باشد

 
 ماندگاری و سایر عوامل محیطی گل لیلیوم در درجه شوری های مختلف -(،)جدول

EC  عمر
پس از 
 برداشت

ميانگين 
تعداد 

 گره

ميانگين 
فاصله 
 ميانگره

ارتفاع 
 ساقه

 كارتنوئيد bكلروفيل aكلروفيل

0.2 21 36 1.3 44.4 5.311 3.728 0.926 

0.35 21 40 1.1 44 5.124 3.378 0.926 

0.51 18 41 1.09 42.25 4.106 2.297 0.895 

0.53 18 41 1.08 42 3.841 1.655 0.87 

0.8 11 42 1.05 40 3.499 1.614 0.739 

1.3 10 45 0.82 35 2.012 1.46 0.516 

 

 طراحی شبکه

جامعه آماری  بعلت مشابه بودناستفاده شد ،برای طراحی شبکه از داده های ورودی و خروجی منتخب در جدول 

درصد داده ها به عنوان داده هایی که شبکه   5،، ارزیابی شبکه و آموزش درصد داده ها به منظور  35، درطراحی شبکه

 نرم افزار ،،5،از نسخه ،برای ساخت شبکهمورد استفاده قرار گرفت.برای آزمون شبکه  تاکنون با آن مواجه نشده است

Matlabبکه های ونوع شبکه های انتخاب شده شMLP  والگوریتم آموزشی بکار برده شده الگوریتم پس انتشار خطا وقانون

یادگیری دلتا رول میباشدجهت ساخت مدل  شبکه عصبی مصنوعی مناسب، مدل های گوناگون  شبکه عصبی  با یک الیه 

 . درساخته شد0،85،،5،،0،،5،،0 در نرونهای0و یک الیه خروجی با تابع انتقال خطی 6مخفی با تابع انتقال تانژانت سیگموئید

خطای  کمترین یا داشت مناسبی و باال واقعی، همبستگی های با داده مقایسه در آن از حاصل نهایت شبکه ای که نتایج در

                                                           
6
Tansig 

7
Pureline 
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استفاده شد.  موجود های داده و با اطالعات تخمین جهت و گردید منتخببرگزیده مدل به عنوان نشان می داد، را خروجی

وتفاوت خطای داده های اصلی ذخیره گردید. سپس شبیه سازی با داده های ورودی اصلی انجام شد N10شبکه مطلوب با نام 

( باشبکه مطلوب شبیه 8.،و،.5)شوری همچنین دو غلظت متفاوتاز شبیه سازی با هم مقایسه شدند اصلحبا داده های 

 .هرکدام با خروجی های هدف مقایسه شدندخروجی های بدست آمده از  سازی شدند و

 

 محلي ارزيابي معيار

 شاخصه های بهترین که مدلی و شوند می مقایسه یکدیگر با آماری های شاخصه اساس بر مدلها معیارها، از دسته این در

 اند رفته کار به تحقیق این در که آماری ارزیابی ای شاخصه .شود می برگزیده اصلی مدل عنوان به باشد، داشته را آماری

 .شد خواهد محاسبه افزار نرم توسط باشد که )میانگین جموع مربعات خطاها( می R  ،MSE همبستگی ضریب بر عالوه

 (993،)صالحی وهمکاران ،

 MSEا خط مربعات مجموع میانگین

 در کمتر خطای وجود معنای به باشد صفر نزدیکتر به MSE مقدار چه هر  .شود می محاسبه افزار نرم توسط پارامتر این

 .باشد می شبکه

 Rهمبستگی  ضریب

 رابطه زیر محاسبه می شود: توسط شاخص باشد. این می متغیر دو بین ارتباط بیانگر  Rشاخص 

  
∑(   ̅)(   ̅)

√∑(   ̅) ∑(   ̅) 
 

متغیرها بوده  قویتربین رتباط بیانگرا باشد نزدیکتر یک به  Rعدد  چه میانگین داده ها می باشند. هر  ̅ و ̅ در رابطه فوق 

 پیش عنوان مقادیر به را   Xتوان  می اینجا در .باشد می متغیرها بین تر ضعیف ارتباط گویای باشد نزدیکتر صفر به چه هر و

 فرض کرد. R افزار )هدف( نرم از حاصل نتایج را yو  شبکه توسط شده بینی

 

 نتایج وبحث

( نشان داده شده است همانطور که ،( وهمچنین در شکل )،نتیجه تغییرات نرون بر میانگین مربعات خطا درجدول)

نرون در الیه میانی،مقدار میانگین مربعات خطا دارای کمترین مقدار  5،( مشاهده میشودبه ازای ،( ودر شکل)،درجدول )

به همین منظور بهترین شبکه جهت انجام مراحل بعدی از می باشد (5.9999)و مقدارضریب همبستگی  (،5.555،008)

 نرون در الیه مخفی طراحی گردیده است. 5،جمله شبیه سازی،شبکه ای است که با تعداد 

 
 طراحی شبکه هابا تعداد نرون های مختلف  (،جدول)

R Epoch Mse N 

0.99992 9 0.010741 N5 

0.99999 5 0.00017731 N10 

0.99952 2 0.025437 N12 

0.99999 3 0.00090779 N15 

0.99996 3 0.0071371 N20 

0.99912 3 0.092472 N25 

0.99989 2 0.0072621 N30 
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 (1شکل)

 نتایج حاصل از شبیه سازی

ماتریس ورودی داده هایی که برای آزمون شبکه از مجموع داده های کل استخراج شده بودند با شبکه مطلوب شبیه سازی 

 .( مبین این موضوع است،(وهمچنین شکل)8جدول)و میانگین خروجی بدست آمده با خروجی واقعی مقایسه شدند.شدند 
 مربو ط بر خروجی های حاصل از شبیه سازی در عمر پس از برداشت لیلیومنتایج داده های واقعی با داده های ( مقایسه 8جدول)

Target 17.833 17.8398 17.8706 18.1294 18.1602 18.167 18 

outpot(s) 18.8167 18.9609 18.9785 19.2294 19.2541 19.3592 19.0998 

 

در زیر بیانگر این موضوع می باشند که شبیه سازی اثر شوری بر گل لیلیوم با حداقل ( ،(و همچنین  شکل )8جدول )

روز نسبت به داده های خروجی واقعی در عمر پس از  5993.،مقدار میانگین مربعات خطا درشبکه مطلوب و تنها با فاصله 

 برداشت گل لیلیوم تخمین زده شده است که این تخمین قابل بررسی است

 
 (2)شکل
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 (1.1و2.2)نتایج شبیه سازی با غلظت های  

مشاهده می شود اختالف میانگین بین خروجی های حاصل از شبیه سازی وخروجی های   5و 4که در درجدول  همانگونه

 روز می باشد 1..2این اختالف  1.1روز وهمچنین در غلظت  2.11برابر است با  2.2هدف در غلظت شوری  
 با نتیجه واقعی 2.2از شبیه سازی غلظت شوری  (:مقایسه نتایج حاصل4جدول)

target 20.8493 20.8767 20.8823 21.1177 21.1233 21.1507 21 

Output (s) 20.6535 20.674 20.5632 21.2147 21.1199 21.1725 20.89 

 

 با نتیجه واقعی 1.1نتایج حاصل از شبیه سازی غلظت شوری مقایسه(:5)جدول

target 
9.837 

 

9.8528 

 

9.8634 

 

10.1366 

 

10.1472 

 

10.163 

 
10 

Output (s) 
[10.5296 

 

10.541 

 

10.5544 

 

11.0541 

 

11.1238 

 

11.2001] 

 
10.81 

 

 بحث وتفسیر نتایج

همانطور که پیش بینی میشد شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون با یک الیه مخفی و تابع تبدیل زیگمویید در الیه 

،جوابهای مناسبی را ارائه کرد ونیز یک الیه مخفی که برای شبکه ها انتخاب شد نسبت گل لیلیومنقش شوریبر مخفی،در مورد 

به سایرحاالت بهترین جواب را داد بررسی ها نشان داد افزایش تعداد نرونها در الیه مخفی الزاماً باعث کاهش میزان خطا و باال 

عصبی بدون در نظر گرفتن هیچ فرضیه اولیه وهمچنین دانش رفتن توانایی شبکه در تخمین خروجی ها نمی گردد. شبکه 

قبلی از روابط بین پارامترهای مورد مطالعه ،قادر به پیدا کردن رابطه بین مجموعه ای از ورودی ها وخروجی ها برای پیش 

نیز ثابت کردند که شبکه های  محققان دیگر نیز(Kaul M.et al.2005بینی هر خروجی متناظر با ورودی دلخواه می باشد)

عصبی با یک الیه مخفی و تابع سیگمویید در الیه میانی و تابع خطی در الیه خروجی قادر به تقریب تمامی توابع مورد نظر با 

 هردرجه تقریب خواهد بود مشروط به اینکه به اندازه کافی نرون در الیه مخفی وجود داشته باشد

TorrecillaJ.S.,et al.2004;Nielson ,2008)) 5برابرست با  ،.5اختالف میانگین مربعات خطا در شوری با غلظت.،، 

نتایج حاصل از شبیه سازی بسیار نزدیک به نتایج واقعی روز، نشان می دهد  ،5.3برابراست با  8.،روز و در شوری با غلظت 

 عمر پس از برداشت گل لیلیوم است. است.نتایج نشان می دهد شبکه عصبی مصنوعی ابزار مناسبی جهت بررسی شوری بر

 
References 

 

 . منابع تغذیه گیاه. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان836،،  الف. ه. خوش گفتارمنش .،

. پیش بینی جریان رودخانه دز با استفاده از شبکه هوشمند مصنوعی. مجموعه 836،، م. و الف، قزاق. زارع زاده مهریزی .،

 آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید با هنر کرمان.پ مقاالت نهمین سمینار سراسری

. برآورد توزیع مکانی بارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چند جزئی.  830،ف. و ج. پر همت.  کوهیان افضل، .8

 بهمن، دانشگاه صنعتی اصفهان 4و8دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه
 2932شهریور        22 - 22

 

 

349 

 

.جنبه های فیزیولوزیکی و به نژادی تنش شوری گیاهان زراعی. انتشارات ،83،یاضی.، س. ع. م. و ب. قره میرمحمدی میبدی .4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

و منحنی سنجه  ANNو  ANFISتخمین رسوبات معلق رودخانه ها با استفاده از مدل های  .11.5یکتا،الف. سلطانی ،و  .0

 هفتمین سمینارمهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز 
6. Ariffin J, Abdul Ghani A, Zakaria N, ShukriYahya A. 2003. Sediment prediction, 

regression approach. 1st International Conference on, Managing rivers in the 21st2. 

7. Bahceci I, Tari AF, Dinc N, Agar A, Sonmez B. 2006. Water and salt balance studies using 

Salt Mod to improve subsurface drainage in the. Konya-Gumra plain, Turkey. J. Irri. Drain. 

56: 601-614. 

8. Drazkiewicz M. 1994. Chlorophyllase: occurrence functions, mechanism of action, effects of 

external and internal factors. Photosynth. 30 (3):321-331. 

9. Flowers TJ, Torke PF, Yeo AR. 1977. The mechanism of salt tolerance in Halophytes. 

Annu. Rev. Plant physiol. 28: 89-121. 

10. Healevy AH, Torr S, Fredman H. 2000. Calcium in regulation of postharvest life of 

flowers. Acta Hort. 543: 218-219. 

11. Ibrahim KM, Collins JC, Collin HA. 1991. Effect of salinity on grown and ionic 

composition of coleus blumei and salvia splendens .J .Hort. SCI. 66(2):215-222. 

12. Kaul M, Hill RL, Walthall C. 2005. Artificial neural networks for corn and soybean yield 

13. Khavarinejad RA, Mostofi Y. 1998. Effect of NaCl on photosynthetic, pigments saccharides 

and chloroplast ultra structure in leaves of tomato cultivars photo synth. 35:151-154. 

14. Kisi O. 2004. Multi-layer perceptions with Levenberg–Marquardt training algorithm for 

suspended. 

15. Kovda VA, Szabolce I. 1979. Modelling of soil salinization and I kalization, Agro 

Kemiaestalajtan (suppl), Budapest 2007. 

16. Madyaka M. 2008. Spatial modeling and prediction of soil salinization using Salt Mod in a 

GIS environment. J. ITC., thesis in Geoinformation science and earth observation. 

17. Pardossi  A, Bagholi G, Malorgio F, campiotti CA, Toghoni F. 1992. NACL effects on 

celery (Apium graveolens L.) Grown in NFT. 

18. Pascal SD, Barbieri G. 1997. Effects of soil salinity and top removal on growth and yield of 

broad bean ad a green vegetable. Sciatica. Horticulture. 71:147-165. 

19. Rosa–Ibarra MDL, Maiti RK.1995. Biochemical mechanism in glossy sorghum lines for 

resistance to salinity stress. J. Plant physiol. 146:515-519. 

20. Sarangi A, Singh M, Bhattacharya AK, Singh AK. 2006 .Subsurface drainage performance 

study using SALTMOD and ANN models, Agricultural,WaterManagement, 4: 240-248. 

21. Srinivasulu A, Sujanirao CH, Lakshmi GV, Satyanarayana TV, Boonstra J. 2004. Model 

studies on salt and water balances at Konanki pilot area, Andhra Pradesh, India. Irrigation and 

Drainage systems. 18: 1-17. 

22. Torrecilla JS, Otero L, Sanz PD. 2004. A neural network approach for thermal/pressure 

foodprocessing. Food Engineer. 62: 89-95. 

23. Van Horn GW. 1991. Development of soil salinity during germination and early seeding 

growths and its effect on several crops. Agric .manag. 20: 17-28. 

24. Wilkins H. 2000. Basic considerations for the post harvest care of cut flowers .hort .Sci. 38: 

85-92. 

25. Van Horn GW. 1991. Development of soil salinity during germination and early seeding 

growths and its effect on several crops. Agric .manag. 20: 17-28 
 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اولین کنفرانس ملی

کاراهی توسعه کشاورزی رد شرایط شور  تنش شوری رد گیااهن  و راه
 2932شهریور        22 - 22

 

 

305 

 

The role of salinity on flower Lilium using artificial neural networks 

 

Khatami A, Nejadali M, Rezaei A 

 

Abstract 

Salt stress can affect many physiological processes on plants. Studies on salt stress have been 

limited because of the time consuming and high cost of equippedlaboratories andgreenhouses. The 

aim of this study was to investigate the effects of different levels of salinity on the life of cut flowers 

of Lilium using artificial neural networks (ANN). ANNhas emerged as a powerful tool due to its 

ability to calculating the complex equation and analysis of data with suitable access. In this study 

using the ANN, effects of six different levels of salinity on the Lilium flower traits were assessed. 

Different networks with one hidden layer and a sigmoid function of the number 5, 10, 15, 20, 25 and 

30 neuronsin the hidden layer were designed. However, according to the results (minimum mean 

square error (00017731/0 = MSE and the maximum correlation coefficient), the network with 10 

neurons among the designed networks, has been chosen as an optimum network for predicting the 

harvest life of the Lilium flower. 
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