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ABSTRACT
The need for optimized exploitation of water resources has been increased due to the limited water resources
and the different section´s competition. For this purpose, data of six selected synoptic stations including
Mashhad, Shiraz, Tabriz, Kermanshah, Khorramabad and Urmia stations were used. Input variables consist of
mean temperature (T), relative humidity (RH), sunshine hour (S) and wind speed at 2 m elevation (U2). The M
test method was used to determine the length of test period. Since, both Gama index and Standard Error are
closed to the axis at the end of figures, the last five-year results were used to test the models. According to the
gamma test results, the best input parameters for Mashhad, Shiraz, Tabriz, Kermanshah, Khorramabad and
Urmia are respectively (S, U2, RH), (T, U2, RH, S), (T, U2, RH, S), (T, U2, RH), (T, RH, S), (RH, S) under the
combined conditions and in a same way, the lowest gamma are 0.005, -0.01, 0.001, -0.002, 0.008, 0.009. Local
Linear Regression (LLR), Dynamic Local Linear Regression (DLLR), ANN (conjugate gradient) and ANN
(BFGS) models were used to estimate the annual evapotranspiration. The R, MAE, RMSE, MBE, Jakouvidiez
(t) and Sabagh (R2/t) criteria were used to evaluate the proposed models. The results showed that the best
performance was obtained for the stations; Mashhad, Kermanshah, Tabriz and Shiraz using the best inputs, so
that the correlation coefficients for neural network model conjugate gradient were 0.91, 0.98, 0.96 and 0.97,
respectively. The general results showed that the non-parametric methods are able to estimate the annual ET,
properly.
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بررسی کارايی مدلهای غيرپارامتريک در برآورد تبخير -تعرق ساالنه با بهکارگيری آزمون گاما در مناطق
نيمهخشک ايران
2

محمد نادريانفر* ،1حوريه مرادی

 .1استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت -1397/10/17 :تاریخ بازنگری -1398/1/6 :تاریخ تصویب)1398/1/12 :

چكيده
محدودیت منابع آب و رقابت بخشهای مختلف در استفاده از این منابع ،نیاز به بهرهبرداری بهینه از منابع آب را مخصوصاً
در مناطق خشک و نیمهخشک افزایش داده است .برای این منظور از آمار و اطالعات در محدوده شش ایستگاه همدیدی
مناطق نیمهخشک ایران شامل مشهد ،شیراز ،تبریز ،کرمانشاه ،خرمآباد و ارومیه استفاده شد .متغیرهای ورودی شامل
فراسنجهای دمای متوسط ( ،)Tرطوبت نسبی ( ،)RHساعت آفتابی ( )Sو سرعت باد در ارتفاع دو متری ( )U2میباشند.
برای تعیین طول دوره آزمون ابتدا از روش  Mتست استفاده شد و با توجه به اینکه در انتهای سمت راست نمودارها ،هم
آماره گاما و هم خطای استاندارد به سمت مجانب شدن میروند ،از  5سال آخر برای تست مدلها استفاده شد .نتایج نشان
داد که بر اساس آزمون گاما در حالت ترکیبی بهترین ورودیها برای ایستگاههای مشهد ،شیراز ،تبریز ،کرمانشاه ،خرمآباد
و ارومیه به ترتیب ( ،)S ،RH( ،)S ،RH ،T( ،)RH ،U2 ،T( ،)S ،RH ،U2 ،T( ،)S ،RH ،U2 ،T( ،)RH ،U2 ،Sدارای کمترین
گاما به ترتیب برابر  0/009 ،0/008 ،-0/002 ،0/001 ،-0/01 ،0/005میباشند .برای مدلسازی تبخیر -تعرق ساالنه از
روشهای رگرسیون خطی ( ،)LLRرگرسیون خطی پویا ( ،)DLLRشبکه عصبی مصنوعی  ANNCGو  ANNBFGSاستفاده
شد .برای ارزیابی مدلهای فوق از معیارهای ارزیابی  ،MBE ،RMSE ،MAE ،Rمعیار جاکوویدز ( )tو معیار صباغ )(R2/t
استفاده شد .نتایج نشان داد که با بهترین ورودیها بهترین عملکرد برای ایستگاههای مشهد ،کرمانشاه ،تبریز و شیراز به
دست آمد ،به طوری که ضریب همبستگی پیرسون در دوره تست برای مدل شبکه عصبی ( )CGبه ترتیب ،0/98 ،0/91
 0/97 ،0/96به دست آمد .نتایج به طور کلی نشان داد که روشهای غیرخطی به خوبی توانایی برآورد تبخیر -تعرق ساالنه
را در ایستگاههای مورد بررسی دارند.
واژههای کليدی :تبخیر -تعرق ،روش فائو -پنمن -مانتیث ( ،)FAO-PMآزمون گاما ،اقلیم نیمهخشک.

مقدمه

*

رشد روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب و خاك ،بازنگری
در استفاده از این منابع را ضروری میسازد .سیاستگذاریها برای
آینده اساس ًا باید مبتنی بر استفاده کاراتر از منابع آب و خاك باشد
و جنبههای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در بهرهبرداری هر چه
مطلوبتر از منابع آب و خاك باید مورد توجه قرار گیرد .با توجه
به اینکه ،متوسط بارندگی سالیانه در ایران کمتر از یکسوم
متوسط بارندگی ساالنه در کره زمین میباشد (حدود 250میلی-
متر) ،لذا این وضعیت نشان دهنده محدودیت منابع آب در کشور
میباشد ( .)Ansari, 2013بنابراین ،برنامهریزی دقیق در کلیه
بخشهای مصرف به منظور استفاده بهینه از منابع آب موجود
ضروری خواهد بود .در برنامهریزی برای استفاده بهینه آب در
گیاهان ،مهمترین موضوع تمرکز بر تعیین نیاز آبی گیاهان است
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که متأثر از تبخیر -تعرق در طول یک دوره زمانی مشخص
میباشد .پس از بارندگی ،تبخیر -تعرق مهمترین جزء چرخه آب
است .تبخیر -تعرق مرجع از فرمولهای تجربی محاسبه میشود
که این فرمولها به مرور زمان و با آزمایشهایی که در سراسر
جهان بر روی آنها انجام شده به تدریج اصالح شدند و جوابهای
این فرمولها دقیقتر و به تبخیر -تعرق واقعی نزدیکتر شده است.
از میان تعداد زیادی از فرمولها ،روش فائو -پنمن -مانتیث که
توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل ،اصالح و ارائه شده
است ،در حال حاضر توسط اغلب محققان به عنوان یک روش
پذیرفته شده ،مطرح است ( .)Kisi, 2010محاسبه تبخیر -تعرق،
روش فائو -پنمن -مانتیث تنها به دادههای ایستگاه هواشناسی
نیاز دارد .با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران (اقلیم خشک و
نیمهخشک) ،پایین بودن امکان افزایش منابع جدید آب مورد نیاز
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در بخش کشاورزی ،ضرورت افزایش تولیدات کشاورزی از منابع
آب محدود ،استفاده از روشهای علمی و فنی مناسب جهت
افزایش کارایی مصرف آب در کشاورزی که با تخمین صحیح
تبخیر -تعرق صورت میگیرد از ضروریات بخش کشاورزی است
(.)Ansari, 2013
در طی سالیان اخیر تحقیقات متعددی در ارتباط با
تخمین تبخیر -تعرق بر اساس دادههای هواشناسی با استفاده از
مدلهای مختلف در نقاط متفاوت دنیا انجام شده است

آفتابی استفاده کردند .ایشان نشان دادند با استفاده از تست گاما
میتوان حجم کار را با کاهش حجم آزمون و خطا ،کاهش داد.
) Moghaddamnia et al. (2009bبرای مدلسازی تبخیر روزانه
منطقهی چاه نیمه ،واقع در استان سیستان و بلوچستان از
شبکههای عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی فازی
استفاده نمودند .آنها در تحقیق خود از چهار پارامتر هواشناسی
شامل :دمای هوا ،کمبود فشار بخار اشباع ،رطوبت نسبی و سرعت
باد در ارتفاع دو متری استفاده نموده و با استفاده از گاما تست
بهترین ترکیب که شامل فراسنجهای کمبود فشار بخار اشباع،
رطوبت نسبی و سرعت باد در ارتفاع دو متری میباشد را به دست
آوردند .همچنین با استفاده از آزمون  Mتست تعداد دادههای
مورد نیاز برای مدلسازی تبخیر را به دست آورند و در پایان بیان
داشتند که نتایج حاصل از شبکهی عصبی برای پیشبینی تبخیر
نسبت به مدلهای تجربی و سیستم استنتاج فازی عصبی از دقت
باالتری برخوردار است .همچنین )Ghabayiee et al. (2010
 soughاز دو روش رگرسیون گام به گام و گاما تست برای
پیشپردازش فراسنجهای ورودی استفاده کردند .آنها برای مدل-
سازی تبخیر -تعرق روزانه گیاه مرجع از  800داده برای آموزش
شبکه و یافتن بهترین ترکیب استفاده کردند.
بررسی منابع نشان میدهد که تاکنون مدلهای مختلفی
برای تعیین تبخیر -تعرق گیاه مرجع توسط افراد مختلف ارائه
شده است .برای تعیین بهترین مدل برای یک منطقه خاص ،روش
معمول استفاده از دادههای الیسیمتری در مقیاسهای زمانی
متفاوت میباشد .در صورت نبود دادههای الیسیمتری مناسب،
میتوان از روش فائو -پنمن -مانتیث به عنوان یک روش استاندارد
برای ارزیابی سایر روشها استفاده کرد .با توجه به اینکه هر مدل
برآورد کننده تبخیر -تعرق گیاه مرجع در منطقهای خاص و با
شرایط آب و هوایی مربوط به آن منطقه استخراج شدهاند ،الزم
است کارایی این مدلها برای استفاده در مناطق دیگر ارزیابی
شوند .در این تحقیق سعی شده است با توجه به دادههای
اندازهگیری شده در هر ایستگاه مانند دما ،رطوبت نسبی ،ساعات
آفتابی و سرعت باد یک مدل در هر ایستگاه از طریق رگرسیون
خطی موضعی و متحرك واسنجی شود .برای ارزیابی دقت
معادالت تجربی از روش فائو پنمن مانتیث به عنوان روش
استاندارد استفاده شده است.
هدف از انجام این تحقیق بررسی دقت استفاده از مدلهای
غیرخطی ( LLR4و  )5DLLRو مدلهای شبکه عصبی
) ANN (Conjugate Gradientو  ANN (BFGS)6در برآورد

1. Pomona
2. Santa monica
3. Gamma test

4. Local Linear Regression
5.Dynamic Local Linear Regression
6. Artificial Neural Networks- Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno

( ;Odhiambo et al., 2001; Sumner and Jacobs, 2005
.)Dogan, 2009; Mousavi baygi et al., 2009; kisi, 2010

) Jia Bing (2004و ) Odhiambo et al. (2001مقدار
تبخیر -تعرق گیاه مرجع را در منطقه چین با استفاده از منطق
فازی و شبکه عصبی مصنوعی و ترکیب این دو مدل ()ANFIS
برآورد کرده و نتایج حاصل را با روش فائو -پنمن -مانتیث مقایسه
کردند و نتیجه گرفتند که مدل  ANFISبا تعداد ساعات آفتابی و
حداکثر دما به عنوان دادههای ورودی مدل ،نتایج بهتری داشته
و نسبت به دو مدل دیگر برتری نسبی دارد.
) Shayan neazhad et al. (2007کارایی روش رگرسیون
فازی در تخمین تبخیر -تعرق گیاه مرجع روزانه و مقایسه آن با
روشهای عصبی مصنوعی و پنمن مانتیث را در منطقه همدان
مورد بررسی قرار دادند و برای این کار از اطالعات اقلیمی و
الیسیمتری  5ساله ایستگاه هواشناسی اکباتان واقع در 10
کیلومتری شهر همدان استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که
رگرسیون فازی بهترین روش جهت تخمین تبخیر -تعرق گیاه
مرجع در این منطقه میباشد Kisi and Ozturk (2007) .دقت
مدل شبکه عصبی-فازی را در تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع
مورد ارزیابی قرار دادند .آنها با دادههای روزانه هواشناسی مانند
تابش خورشیدی ،دمای هوا ،رطوبت نسبی و سرعت باد که از دو
ایستگاه پومنا 1و سانتا مونیکا 2در لسآنجلس به دست آمده بود،
به عنوان ورودیهای مدل برای تخمین  ET0استفاده کرده و
سپس مقایسهای بین مقادیر به دست آمده از مدل و معادالت
تجربی (پنمن -هارگریوز و )...را انجام دادند .نتایج مقایسه آنها
نشان داد که مدلهای عصبی -فازی میتوانند مقدار تبخیر-
تعرق گیاه مرجع را به خوبی برآورد کنندMoghaddamnia et .
) al. (2009aبه مقایسه روشهای ،Elman ،MLP ،LLR
 NNARXو  ANFISبرای تخمین تابش خورشیدی پرداختند،
آنها در این تحقیق از گاما تست 3برای انتخاب بهترین متغیرهای
ورودی و همچنین تعداد دادههای ورودی برای تخمین ساعات
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تبخیر -تعرق ساالنه در مناطق نیمهخشک کشور میباشد ،به-
طوریکه بتوان با استفاده از این مدلها مقدار تبخیر -تعرق ساالنه
را با استفاده از پارامترهای اقلیمی به دست آورد .از آنجایی که در
مناطق خشک و نیمهخشک کشور عمدهترین عامل مصرف منابع
آبی ،تبخیر -تعرق میباشد ،لذا آگاهی از روند تغییرات این پارامتر
و تخمین صحیح آن نقش مؤثری در برنامهریزی ،توسعه و مدیریت
و حفاظت منابع آب ایفا خواهد نمود.

بخار در ارتفاع دو متری ) =  ،(KPaشیب منحنی فشار بخار
)  =  ،(kPa Cضریب رطوبتی )  = G ،(kPa Cشار گرما به
-1

-1

o

o

داخل خاك ) (MJm-2d-1میباشند .برای به دست آوردن اجزای
معادله فائو پنمن -مانتیث از دستورالعمل ارائه شده در نشریه
شماره  56فائو استفاده گردید.
به منظور محاسبه تبخیر -تعرق از برنامه تهیه شده در
نرمافزار  MATLABاستفاده شد .برنامه مذکور قابلیت محاسبه
اجزای معادله فائو -پنمن -مانتیث و تبخیر -تعرق را دارد .برای

مواد و روشها:

محاسبه متوسط تبخیر -تعرق در هر ماه ،ابتدا ورودیهای برنامه

ايستگاههای مورد مطالعه:

شامل ،دمای حداقل و حداکثر ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و ساعات

برای انجام تحقیق حاضر از دادههای شش ایستگاه هواشناسی

آفتابی از سایت سازمان هواشناسی استخراج گردید .در ماههایی

همدیدی ایران که در اقلیم نیمهخشک واقع هستند ،استفاده شد.

که ساعات آفتابی ثبت نشده بود ،تابش خالص از روش پیشنهادی

در جدول ( )1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه نشان

در نشریه  56فائو تخمین زده شد ( )Allen et al., 1998تبخیر-

داده شده است .طول دوره آماری در این ایستگاههای مشترك 40

تعرق متوسط ماهانه برای هر یک از ایستگاهها محاسبه شد و

سال میباشد .آزمون همگنی دادهها به روش غیر گرافیکی (روش

تبخیر -تعرق ساالنه از مجموع ماهانه به دست آمد.

رانتست )1برای اطمینان از کیفیت دادهها و همچنین همگنبودن
سری دادههای ثبت شده انجام شد و در موارد مورد نیاز ،دادهها
اصالح و یا در صورت مفقود و ناقص بودن ،از روش نسبتها
بازسازی شدند.

آزمون گاما یک ابزار مدلسازی غیرخطی است که به کمک
آن میتوان ترکیب مناسب از فراسنجهای ورودی برای مدلسازی
دادههای خروجی و ایجاد یک مدل هموار را بررسی نمود .آزمون

معادله فائو -پنمن -مانتيث (:)FAO-PM

گاما نخستین بار توسط ) Koncar (1997گزارش شد و پس از آن

به منظور برآورد مقدار تبخیر -تعرق گیاه مرجع به روش فائو-
پنمن -مانتیث از فرمول زیر استفاده شده است

( Allen et al.,

:)1998
(رابطه )1

آزمون گاما Vratio ،و  Mتست:

) 0.408 ( Rn  G )   890 /(T  273) U 2 (ea  ed
)    (1  0.34 U 2

توسط تعداد زیادی از محققین

همچون Tsui (1999) ;Durrant

) (2001) ;jones et al. (2002) Entesari et al. (2007جزئیات
آن بحث شده است .الزم به ذکر است که تست گاما الگوریتمی
جهت تخمین واریانس خطای مرتبط با یک خروجی معین است.

ETo 

از آزمون گاما به منظور نمایش چگونگی تغییر آماره گاما و سایر

که در آن:
 = EToتبخیر-تعرق گیاه مرجع ) = Rn ،(mm/dayتابش
خالص در سطح پوشش گیاهی ) = T ،(MJm-2 d-1متوسط دمای
هوا در ارتفاع  2متری از سطح زمین ) = U 2 ،(oCسرعت باد در
ارتفاع  2متری از سطح زمین ) = ea  ed ،(ms-1کمبود فشار

نتایج حاصل از آن در حین استفاده از دادههای بیشتر استفاده
میشود .اگر از دادههای کافی جهت محاسبه آماره گاما استفاده
شود ،این آماره به سمت واریانس خطای واقعی جهت خروجیای
که آماره گاما برای آن محاسبه شده ،مجانب میگردد .با فرض

جدول  -1مشخصات اقليمی و موقعيت جغرافيايی ايستگاههای مورد مطالعه

مشهد

ایستگاه

شیراز

تبریز

کرمانشاه

خرم آباد

ارومیه

'46˚ 17

'47˚ 7

'48˚ 22

'45˚ 5

'34˚ 17

'33˚ 29

'37˚ 32

508/5

342/18

17/17

11/54

طول جغرافیایی

'52˚ 32' 59˚ 38

عرض جغرافیایی

'36˚ 16

'29˚ 36

'38˚ 5

متوسط بارندگی ساالنه (میلیمتر)

255

346/7

289

443/7

متوسط دمای ساالنه (درجه)

14/05

17/7

12/45

14/27

موقعیت

1. Run test
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آن که مجموعهای از دادههای مشاهده شده از پدیدهای
به صورت رابطهی  yiو خروجی  xiورودی در اختیار باشد.
( xi , yi ),1  i  M 
(رابطه)2
در صورتیکه با توجه به مجموعه ورودی ، xi
خروجی  yiبه دست آید و  Mنشان دهنده تعداد سری
مجموعه مشاهده شده از پدیده مورد بررسی باشد ،آنگاه گاما
تست با فرض عدم قطعیت و پذیرش مقدار خطا در به دست
آوردن خروجی از روی ورودی به خاطر پیچیدگی و غیرخطی
بودن پدیدههای مدل سازی این خطا را به صورت رابطهی زیر
بین مجموعه دادههای ورودی و خروجی با تابع  fنشان می-
دهد.
yi  f ( x1 , x2 ,..., xm )  r

(رابطه)3
که در آن  fنشان دهنده تابع همواری است که برای
مدلسازی دادهها استفاده میشود و  rنشان دهنده متغیر
تصادفی است که برای نمایش خطا بکار میرود .با فرض آنکه
میانگین توزیعی که  rاز آن پیروی میکند برابر صفر است و
واریانس خطا کراندار است .گاما تست نشاندهنده آن بخش از
واریانس دادههای خروجی است که نمیتواند توسط مدل هموار
محاسبه گردد.
گاما تست بر اساس ] N[i,kمیباشد که در آن  pبیانگر
نزدیکترین همسایگی است .مقادیر این آزمون برای مجموعه
دادههای ورودی و خروجی بر اساس روابط  4و  5به دست می-
آید که  ...فاصلهی اقلیدسی است.
(رابطه )4
(رابطه )5

2

x N (i , k )  xi

1 k  p
2

1 k  p

y N (i , k )  y i

M



M

i 1


i 1

1
M

1
2M

 M (k ) 

 M (k ) 

با ایجاد رابطه رگرسیون خطی بین  pمجموعه

))  ، ( M (k ), M (kمقدار آماره گاما برابر عرض از مبدأ خط
رگرسیون ایجاد شده است که معادله این خط از رابطه زیر به
دست میآید.
(رابطه )6
  A  

این الگوریتم به ارائه نقاط مختصات (  )  , پرداخته که
میتوان آنها را با استفاده از یک نمودار دوبعدی پراکنده نشان
داد .در این نمودار دوبعدی مقادیر ورودی بر روی محور افقی و
مقادیر خروجی بر روی محور عمودی به نام دلتا قرار میگیرند.
بههرحال ،اغتشاش دادهها منجر به ایجاد نقاط گامای متفاوت
برای مقدار دلتای مفروضی میگردد .بنابراین ،نمایش گرافیکی،
و به طور مشخص خط رگرسیونی دو شاخص را نشان میدهد.
اول ،این مسئله قابل توجه است که عرض از مبدأ عمودی( Гیا

گاما) از محور  ،yتخمینی از حداقل میانگین مجذور خطا را
ایجاد نموده که با استفاده از یک تکنیک مدلسازی برای توابع
هموار ناشناخته از متغیرهای پیوسته قابل دستیابی میباشند.
دوم ،گرادیانت  Aنیز بیانگر شاخصی از پیچیدگی مدل میباشد
که گرادیانت بیشتر به معنی وجود مدلی با پیچیدگی بیشتر
است (.)Corcoran et al., 2003
یکی دیگر از معیارهای مهم  Vratioاست که با استفاده از
رابطه  7میتوان آن را به دست آورد .معیار بدون بعدی که دارای
مقادیری بین بازه  0و  1است و هرچه این مقدار به صفر نزدیکتر
باشد نمایانگر دقت باالی مدل برای یافتن خروجیهایی است که
 Vratioآنها از یک کمتر است .در واقع اگر مقدار  Vratioاز یک
کم شود مقدار ضریب تعیین را نشان میدهد.

(رابطه )7
Vratioo  2
) ( y
که در آن y :واریانس خروجی )   2 ( yاست.
یکی از موارد اساسی در مدلسازیها ،بررسی و ارزیابی
کفایت دادههای ورودی و خروجی (طول دوره آماری) مورد
استفاده است .ظاهراً افزودن اطالعات و دادههای ورودی بیشتر،
باعث بهبود عملکرد مدل میشود ،ولی افزایش عملکرد مدل با
افزایش تعداد دادههای ورودی از موضوعاتی است که باید مورد
ارزیابی قرار گیرد .مسلماً در نقطهای که با افزایش تعداد
دادههای ورودی تغییر چندانی در عملکرد مدل حاصل نمیشود،
میتوان نسبت به حذف دادهها برای صرفهجویی در وقت و
هزینه اقدام کرد .در این تحقیق برای تعیین تعداد ورودیهای
مناسب ،از  Mتست استفاده شد .به کمک این تست اثرات تغییر
تعداد ورودی بر تغییرات مقدار آماره گاما مورد بررسی قرار
گرفت .در تست مذکور زمانی که آماره گاما به واریانس اغتشاش
واقعی موجود بر روی خروجی مجانب شد ،میتوان تعداد مناسب
دادههای ورودی را تعیین کرد.
مدلسازی و ارزيابی مدلها

برای انتخاب مؤثرترین پارامترها بر تبخیر -تعرق از آزمون گاما
و نرمافزار وینگاما ( )winGammaTMنسخه  1/98استفاده
شد ( .)Durrant, 2001متغیرهای ورودی شامل مقادیر دمای
متوسط ( ،)Tرطوبت نسبی ( ،)RHساعت آفتابی ( )Sو سرعت
باد در ارتفاع دو متری ( )U2میباشند .با استفاده از دادههای
اقلیمی و تبخیر  -تعرق در دوره آموزش مدل ،تبخیر -تعرق
گیاه مرجع ساالنه را میتوان از طریق این نرمافزار با استفاده از
مدلهای  ،DLLR ،LLRشبکه عصبی  BFGSو Conjugate
 Gradientبرای پنج سال انتهایی پیشبینی کرد .برای ارزیابی
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دقت مدلها و مقایسه نسبی نتایج با مقادیر تبخیر -تعرق واقعی
ساالنه به دست آمده از مدل فائو -پنمن -مانتیث ،از آزمونهای
آماری زیر که توسط ) Jacovides (1997پیشنهاد گردیده،
استفاده شد .جاکوویدز اعتقاد دارد که شاخصهای  RMSEو
 MBEبه تنهایی برای انتخاب بهترین مدل تخمین تبخیر-
تعرق کافی نمی باشند .بنا به توصیه وی عالوه بر دو معیار فوق
که عموم ًا برای مقایسه مدلهای تبخیر -تعرق استفاده میشود،
میبایست از معیار سومی بنام  tکه ترکیبی از دو معیار فوق
بوده ،استفاده شود:
 ETobs ) 2

(رابطه )8
(رابطه )9

 ( ET

RMSE 

 ( ET

MBE 

mod el

n

)  ETobs

mod el

n

(رابطه)10

) (n  1)(MBE 2
) ( RMSE 2  MBE 2

t

که t ،معیار جاکوویدز و  nتعداد مشاهدات میباشد .مقدار
کمتر  tبیانگر دقت بهتر مدل است .با توجه به اینکه در برخی
موارد ممکن است ،نتایج یک مدل دارای ضریب  R2باال ،ولی
نمایههای  RMSEو  MBEو یا  tقابل قبول باشند ،در چنین

مواردی تصمیمگیری برای انتخاب مدل بهینه دشوار است .بدین
منظور ،در تحقیق حاضر عالوه بر معیارهای معرفی شده توسط
جاکوویدز ،از معیار ترکیبی جدید صباغ و همکاران که حاصل
نسبت  R2به  tمیباشد ( )R2/tنیز استفاده شد که مقادیر باالتر
آن بیانگر سازگاری باالتر مدل با واقعیت است ( Sabzi parvar
.)et al., 2008

نتايج و بحث:
بررسیهای میانگین تبخیر -تعرق گیاه مرجع ساالنه نشان
میدهد که در ایستگاههای مورد مطالعه ،ایستگاه شیراز با
 1510میلیمتر بیشترین و ایستگاه ارومیه با  1011میلیمتر
کمترین میزان تبخیر -تعرق را در دوره آماری داشتهاند .در
شکل ( )1مقایسه بین میانگین تبخیر -تعرق مرجع و بارندگی
ساالنه در ایستگاههای همدیدی مورد مطالعه نشان داده شده
است .همانطور که در نمودار نشان داده شده است بارندگی
سهم کمی در جبران تبخیر -تعرق دارد .بیشترین اختالف
مربوط به ایستگاه همدیدی شیراز و کمترین آن مربوط به
ایستگاه خرمآباد میباشد.

شكل -1مقايسه متوسط تبخير -تعرق مرجع و بارندگی ساالنه (ميلیمتر) در ايستگاههای همديدی مورد مطالعه

آزمون گاما تست
انتخاب تعداد ورودی مناسب برای مدلسازی:

همانطور که در شکل ( )2مشخص شده ،در انتهای سمت راست
نمودارها ،هم آماره گاما و هم خطای استاندارد به سمت مجانب
شدن میروند .مسلم ًا از این مرحله به بعد ،برای تعیین ورودیهای
مناسب و نیز مدلسازی از نزدیکترین همسایگیها و تعداد
دادههای ورودی محاسبه شده ،استفاده خواهد شد .اما با توجه به
اینکه در این تحقیق دادهها ساالنه میباشد و مقادیر آنها کم
میباشد و با توجه به اینکه در نقاط انتهایی به سمت مجانب شدن
میل میکند ،بنابراین ،پنج سال آخر برای تست مدل و از سایر

مقادیر برای آموزش مدل استفاده شد .توصیه میشود برای داده-
های بسیار زیاد از روش  Mتست استفاده شود که باعث میشود
حجم زیادی از دادهها کاسته و بهترین نتایج به دست آید.
انجام تست گاما برای انتخاب مناسبترين فراسنجهای مدل-
سازی:

برای ارزیابی میزان تأثیر هر یک از فراسنجهای ورودی بر
خروجی ،در ابتدا به روش  Full Embeddingمحاسبات مورد نیاز
برای هر یک از شرایط تعریف شده انجام شد.
انتخاب ترکیب مناسب از فراسنجهای ورودی یکی از
مهمترین مراحل ساخت و طراحی هرگونه مدلسازی هوشمند و
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غیر پارامتری است .همانگونه که اشاره شد ،در این تحقیق با در
نظر گرفتن چهار پارامتر ورودی مؤثر بر  ET0شامل RH ،U2 ،T ،S
تعداد  15ترکیب مختلف وجود دارد ( ،)2N-1که مقادیر گامای به
دست آمده برای چهار ترکیب منتخب مدلسازی ،در جدول ()2
ارائه شده است .بر اساس نتایج گاما در حالت ترکیبی بهترین
ورودیها برای کلیه ایستگاههای مورد مطالعه دما و سرعت باد در
چهار ایستگاه و پارامتر رطوبت نسبی برای تمام ایستگاهها به
دست آمدند که کمترین مقدار گاما نسبت به سایر ترکیبها را
دارد ،به طوری که مقدار گاما برای ایستگاههای مشهد ،شیراز،
تبریز ،کرمانشاه ،خرمآباد و ارومیه به ترتیب ،-0/01 ،0/005
 0/008 ،-0/002 ،0/001و  0/009به دست آمد .اما زمانی که اثر
هر یک از ورودیها به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت (شکل
 ،)3نتایج متفاوتی عاید شد به طوری که برای تمام ایستگاهها
پارامتر سرعت باد دارای کمترین گاما بود که با نتایج Ghabayiee
) sough et al. (2010هماهنگی دارد .در این حالت رطوبت نسبی

دارای بیشترین گاما میباشد ،در حالی که در حالت ترکیبی یکی
از فراسنجهای مؤثر برای مدلسازی میباشد (جدول  .)2همچنین
نتایج حاصل از منحنیهای مجانب مقادیر گاما برای چهار پارامتر
ورودی در حالت ترکیبی و با حذف هر یک از فراسنجهای ورودی
برای ایستگاه مشهد در شکل ( )4نشان داده شده است .مطابق
منحنیهای مجانب رسم شده در این شکل با حذف پارامتر سرعت
باد ،منحنی مجانب این ترکیب در فاصله باالتری به نسبت سایر
مجانبها قرار میگیرد؛ بنابراین نتیجه میگیریم که پارامتر
سرعت باد از تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر پارامترها
برخوردار است .شکل ( )4نمودار خروجی نشان از واقع شدن
مقادیر دلتا و گاما در محدوده قابل قبولی در حالت ترکیبی برای
ایستگاه مشهد دارد .در این حالت فراسنجهای مؤثر بر تبخیر-
تعرق ساالنه در ایستگاه بیان شده؛ ساعات آفتابی ،سرعت باد و
رطوبت نسبی میباشد.

(الف)

(ب)

شكل  -2نتايج آزمون  Mبرای دادههای ورودی :الف ( شيراز ب) مشهد.

تبريز

مشهد

كرمانشاه

شيراز

خرم آباد

اروميه

Gamma

T

پارامتر مورد بررسي

شكل  -3نتايج آزمون گاما به صورت جداگانه بر روی هر يک از
فراسنجهای ورودی

Gamma

U2

RH

S

all-U2
all-RH
all-S
all-T
all

Uniqe Data Points
شكل -4منحنی مجانب مقادير گاما در حالت حذف هر يک از فراسنجهای
ورودی برای ايستگاه مشهد
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جدول –2نتايج مقدار آمارهی گاما ،گراديان و  Vratioبرای بهترين ترکيب و در ايستگاههای مختلف

ایستگاه

مشهد

شیراز

تبریز

کرمانشاه

خرم آباد

ارومیه

فراسنجهای ورودی

RH ،U2 ،S

S ،RH ،U2 ،T

S ،RH ،U2 ،T

RH ،U2 ،T

S ،RH ،T

RH ،S

مقدار گاما

0/005

-0/01

0/001

-0/002

0/008

0/009

گرادیان

0/015

0/205

0/103

0/249

0/175

0/211

Vratio

0/022

-0/043

0/005

-0/009

0/033

0/036

Gamma

y = 0.1542x
R² = 0.2171

delta
شكل -5نمودار پراکنش گاما تست به دست آمده برای ايستگاه مشهد

پيشبينی تبخير -تعرق ساالنه با استفاده از مدلهای  LLRو
 DLLRو مدلهای شبكه عصبی:

شکل ( )6نشان دهنده خط یکبهیک مقادیر واقعی و پیشبینی
شده  ET0ساالنه در دوره آموزش مدل برای هر یک از ایستگاهها
میباشد .این شکل نشان میدهد که مدل شبکه عصبی BFGS
به خوبی قادر به تخمین  ET0ساالنه در مرحله آموزش است .در
این مدل نامناسبترین تخمین مربوط به ایستگاه خرمآباد می-
باشد که دارای  R2=0/959میباشد و دارای بعضی نقاط پرت،
نسبت به سایر مدلها میباشد.
مقدار  RMSEنشان میدهد که تا چه حد بین تکتک
مقادیر پیشبینی شده نسبت به مقدار محاسبه شده متناظر،
اختالف وجود دارد .مقدار این شاخص از  0/08میلیمتر در روز
در ایستگاه کرمانشاه با مدل رگرسیون خطی تا  0/33در ایستگاه
تبریز با مدل  ANN (BFGS)5-5-1متغیر میباشد (جدول .)3
مقادیر  RMSEبا توجه به اینکه پیشبینی تبخیر -تعرق در
مقیاس ساالنه انجام شده است ،قابل توجیه میباشد .همچنین
درصد خطای نسبی ( )MBEپیشبینی تبخیر -تعرق ساالنه با
استفاده از معادله  9در جدول ( )3نشان داده شده است .به طور
کلی توافق خوبی بین مقادیر محاسباتی و پیشبینی در همه
ایستگاهها وجود دارد .مقادیر خطای نسبی در ایستگاه مشهد بین
 0/11تا  ،0/18شیراز بین  0/07تا  ،0/12تبریز  –0/29تا ،0/02
کرمانشاه  -0/04تا  ،0/05خرمآباد  -0/2تا  -0/01و ارومیه 0/25

تا  0/66محاسبه شده است و به طور کلی در حد قابل قبولی
میباشند .در جدول ( )3مقادیر متوسط تبخیر -تعرق تخمینی با
استفاده از روش فائو و پیشبینی شده در کل دوره آماری نشان
داده شده است .مقدار خطای نسبی از  -0/29در ایستگاه تبریز تا
 0/18در ایستگاه مشهد متفاوت میباشد.
این نتایج با نتایج سایر محققین نیز همخوانی دارد .نتایج
تحقیقات ) Li et al. (2010در پیشبینی تبخیر -تعرق ساالنه
نشان داد که مقادیر خطای نسبی با استفاده از معادله رگرسیونی
بین  -6/2تا ( 4/3به جزء یکی از ایستگاهها) و با استفاده از روش
تشت تبخیر بین  -14/7تا  21/7میباشد ،که نشان از دقت بیشتر
معادالت رگرسیونی نسبت به روش تشت تبخیر دارد .مقادیر
خطای نسبی با استفاده از معادله رگرسیونی در مطالعه حاضر بین
 -0/09تا  ،0/12رگرسیون پویا بین  -0/09تا  ،0/11شبکه عصبی
 Conjugate Gradientبین  -0/18تا  ،0/18و شبکه عصبی
 BFGSبین  -0/29تا  ،0/13محاسبه شد که به طور کلی نتایج
نشان میدهد همه از دقت قابل قبولی برخوردار میباشند .اما به
نظر میرسد که روش رگرسیونی با توجه به محاسبه آسان و راحت
آن و نتایج قابل قبول در برآورد مقادیر  ET0ساالنه بهترین مدل
باشد .بدترین نتایج از بین روشهای رگرسیونی و شبکه عصبی
مورد بررسی ،برای ایستگاههای خرمآباد و ارومیه به دست آمد،
باز هم در این ایستگاهها مدل رگرسیونی دارای نتایج بهتری بوده
است .ضمن آنکه برای ایستگاه تبریز مدل شبکه عصبی BFGS
منجر به خطای بیشتری در تخمین نسبت به سایر مدلها شده
است.

نتيجهگيری
استفاده از الیسیمتر به عنوان یک روش مستقیم و معتبر برآورد
تبخیر -تعرق گیاه مرجع ) (EToمطرح میباشد .با این حال در
اکثر مطالعات به دلیل کمبود دادههای الیسیمتری ،استفاده از
فرمولهای ارائه شده توسط افراد مختلف ،که معتبرترین آنها
فائو -پنمن -مانتیث است ،رایج میباشد .در این تحقیق به دلیل
نبود دادههای الیسیمتری مناسب ،دقت مدلهای استفاده شده
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در مقایسه با روش فائو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
تحقیقاتی زیادی بر روی محاسبه تبخیر -تعرق ساعتی و روزانه
انجام شده است ،درحالیکه در این میان برای مدلسازی تبخیر-
تعرق ساالنه تحقیقات کمی انجام شده است؛ لذا در این تحقیق
به بررسی محاسبه تبخیر -تعرق ساالنه با روشهای رگرسیونی و
شبکه عصبی پرداخته شد .نتایج نشان داد که با استفاده از روش
شبکه عصبی  BFGSمیتوان تبخیر -تعرق را با دقت مناسبی
پیشبینی کرد به طوری که میزان ضریب همبستگی پیرسون ()R
بین  ET0واقعی و تخمینی برای ایستگاههای مشهد ،تبریز ،ارومیه،
شیراز ،خرمآباد و کرمانشاه به ترتیب ،0/99 ،0/41 ،0/76 ،0/91
y = 0.955x + 0.001
R² = 0.961

 0/96 ،0/46به دست آمد .نکته جالب توجه این است که به نظر
می رسد با مدل رگرسیون خطی به راحتی بتوان تبخیر -تعرق
ساالنه را با کمترین خطا برآورد نمود که دیگر نیازی به محاسبه
تبخیر -تعرق با روش فائو -پنمن -مانتیث و معادالت پیچیده و
وقتگیر آن نباشد که با داشتن چهار پارامتر (شامل رطوبت نسبی،
سرعت باد ،تابش آفتابی و دمای متوسط) به راحتی محاسبات
انجام خواهند شد .در ضمن با توجه به نتایج به دست آمده می-
توان اظهار داشت که ،از بین فراسنجهای اقلیمی ،سرعت باد دارای
تأثیر بیشتری به عنوان فراسنج ورودی در مدلسازی تبخیر-
تعرق در طول سال میباشد.

y = 0.994x + 0.000
R² = 0.995

الف -تبریز ب -شیراز
y = 0.957x - 0.014
R² = 0.959

y = 0.989x - 0.001
R² = 0.989

پ -کرمانشاه ت -خرم آباد
y = 0.969x - 0.002
R² = 0.973

y = 0.956x - 0.002
R² = 0.963

ث -مشهد

ج -ارومیه

شكل  -6خط يک و يک مقادير واقعی تبخير تعرق ساالنه نرمال شده (محور عمودی) و مقادير تخمينی (محور افقی) تبخير تعرق ساالنه نرمال شده در مرحله
آموزش مدل شبكه عصبی BFGS
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 تعرق در ايستگاههای همديدی مورد مطالعه- مقادير آمارههای مورد استفاده در بخش آزمون مدلهای مختلف برآورد تبخير-3جدول
R2/t

t

R

MBE

RMSE

MAE

روش

0/038

20/7

0/89

0/12

0/194

0/18

رگرسیون

0/046

17/58

0/9

0/11

0/182

0/17

رگرسیون پویا

0/087

9/65

0/91

0/18

0/296

0/24

ANN (Conjugate Gradient)5-5-1

0/16

4/9

0/91

0/13

0/218

0/13

ANN (BFGS)5-5-1

0/054

8/14

0/66

0/05

0/19

0/15

رگرسیون

0/05

8/32

0/64

0/04

0/194

0/15

رگرسیون پویا

0/009

6/54

0/25

0/04

0/277

0/19

ANN (Conjugate Gradient)5-5-1

0/021

7/94

0/41

0/03

0/25

0/19

ANN (BFGS)5-5-1

0/09

10/62

0/98

0/04

0/08

0/07

رگرسیون

0/078

12/27

0/98

0/05

0/087

0/08

رگرسیون پویا

0/073

13/17

0/98

-0/02

0/106

0/1

ANN (Conjugate Gradient)5-5-1

0/08

11/03

0/96

-0/04

0/096

0/08

ANN (BFGS)5-5-1

0/08

9/52

0/9

-0/09

0/117

0/1

رگرسیون

0/07

10/32

0/9

-0/09

0/121

0/1

رگرسیون پویا

0/089

10/23

0/96

0/02

0/11

0/04

ANN (Conjugate Gradient)5-5-1

0/048

12/21

0/76

-0/29

0/33

0/29

ANN (BFGS)5-5-1

0/03

26/09

0/97

0/12

0/157

0/15

رگرسیون

0/033

26/45

0/94

0/12

0/186

0/18

رگرسیون پویا

0/046

20/67

0/97

0/07

0/112

0/11

ANN (Conjugate Gradient)5-5-1

0/11

8/93

0/99

0/08

0/105

0/08

ANN (BFGS)5-5-1

0/04

8/05

0/57

-0/01

0/24

0/19

رگرسیون

0/057

7/65

0/66

-0/01

0/22

0/17

رگرسیون پویا

0/022

12/38

0/53

-0/18

0/27

0/24

ANN (Conjugate Gradient)5-5-1

0/02

10/1

0/46

-0/2

0/25

0/21

ANN (BFGS)5-5-1

ایستگاه

مشهد

ارومیه

کرمانشاه

تبریز

شیراز

خرم آباد
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