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برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از مدلهای تجربی ،مدلسازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آنها با
دادههای الیسیمتری (مطالعه موردی :کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی)
4

عاطفه صیادی شهرکی* ،1عبدعلی ناصری ،2سعید برومندنسب ،3امیر سلطانی محمدی

 -1دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 2و  -3استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -4استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
(تاریخ دریافت ،99/03/03 :تاریخ پذیرش)99/08/25 :

چکیده
تبخیر و تعرق یک پدیده چند متغیره و پیچیده است که به عوامل متعدد اقلیمی بستگی دارد و دقیقترین روش برای برآورد آن ،الیسیمتر است .اما
استفاده از الیسیمتر ،مستلزم وقت و هزینه زیادی است ،از این رو تخمین تبخیر و تعرق با استفاده از پارامترهای هواشناسی و مدلهای تجربی انجام
میگیرد .این مدلها دارای ضرایبی هستند که معرف شرایط منطقهای است که مدل در آن منطقه ،واسنجی شده است؛ لذا کاربرد این مدلها برای هر
منطقه ،نیاز به بررسی دارد .امروزه شبکههای عصبی مصنوعی کاربرد بسیاری در مسائل مختلف مهندسی آب که رابطه و الگوی مشخصی بین عوامل مؤثر
بر وقوع یک پدیده وجود ندارد ،پیدا کردهاند .هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی مدل شبکه عصبی و مدلهای تجربی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه با
استفاده از دادههای هواشناسی روزانه و دادههای الیسیمتری  3ساله (فروردین  1395تا اسفند  ،)1397برای کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی میباشد .نتایج
نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدلهای تجربی بهکار رفته ،عملکرد مناسبتری داشته و دارای  MAE ،RMSEو  R2به ترتیب ،0/125
 0/24و  0/97برابر میلیمتر بر روز میباشد و همچنین در بین مدلهای تجربی ،مدل پنمن -فائو -مانتیث با  MAE ،RMSEو  R2بهترتیب  3/09 ،2/07و
 0/91برابر میلی متر بر روز در اولویت قرار دارد .همچنین برای ارزیابی دقت مدل شبکه عصبی با کاهش پارامترهای اقلیمی  10سناریو تعریف شد .نتایج نشان
داد از میان تمامی متغیرهای هواشناسی ،دمای حداکثر ،دمای حداقل و سرعت باد اهمیت بیشتری در برآورد تبخیر و تعرق دارند.
کلمات کلیدی :تبخیر و تعرق ،شبکه عصبی مصنوعی ،الیسیمتر ،مدلهای تجربی.

مقدمه

میان مولفههای سیستم خاک -گیاه و اتمسفر میباشد

تبخیر فرآیندی است که در نتیجه آن آب از خاک و تودههای

( .)Keskin et al., 2009تبخیر و تعرق از عمدهترین اجزای

آب موجود در کره زمین به اتمسفر باز میگردد .اهمیت تبخیر

چرخه هیدرولوژیکی است که تخمین درست آن در طراحی و

از آنجا آشکار میشود که ساالنه میلیونها مترمکعب آبهای

مدیریت سیستمهای آبیاری و مطالعات منابع آب از اهمیت

شور و شیرین موجود در دریاها ،دریاچههای طبیعی و

زیادی برخوردار است .تخمین بیش از حد آب مورد نیاز گیاه

مصنوعی ،سدها و ...تبخیر یافته و به هدر میروند

ضمن هدر دادن آب آبیاری ،باعث ماندابی شدن اراضی،

( .)Rosenberry et al., 2007انجام فرآیند تبخیر سبب تغییر

شستوشوی مواد غذایی خاک و آلوده نمودن منابع آب

در فرآیند گردش هیدرولوژیکی آب در طبیعت آن منطقه می-

زیرزمینی میشود .ضمن آنکه تخمین کمتر از حد مورد نیاز

شود .با توجه به میزان اندک نزوالت جوی و محدودیت منابع

گیاه نیز باعث اعمال تنش رطوبتی به گیاه شده و در نتیجه

آب در ایران ،مدیریت صحیح منابع آب از اهمیت زیادی

کاهش محصول را بههمراه خواهد داشت (

برخوردار بوده و الزم است که در استفاده از آب دقت الزم به

 .)KochakZadeh., 2004تاکنون روشهای گوناگونی برای

عمل آید .تبخیر و تعرق 1از سطح خاک و گیاه ،دشوارترین

اندازهگیری و برآورد تبخیر و تعرق ارائه شده است .دقیقترین

1
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روش بدست آوردن تبخیر تعرق پتانسیل ،استفاده از

الیسیمتر1
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در تعداد پارامترهای ورودی مورد بررسی قرار دادند .نتایج

است .که البته این روش به دلیل زمانبر بودن و هزینه زیاد

آنها نشان داد که در صورت استفاده از پارامتر دما ،میتوان

مقرون به صرفه نمیباشد ،بنابراین پژوهشگران بسیاری تالش

تبخیر و تعرق پتانسیل را در تمامی ایستگاهها بهخوبی برآورد

نمودند تا با ایجاد رابطههای مختلف برآورد این مؤلفه مهم

نمود .در بررسی که توسط ) (Wangو همکاران ( ،)2008در

سیکل هیدرولوژی را سهلتر نمایند (.)Kumar et al., 2002

منطقه بورکینافاسو در آفریقا انجام شد ،نتایج نشان داد که مدل

سازمان خوارو بار جهانی (فائو) ،در نشریه  ،56رابطه پنمن-

شبکه عصبی مصنوعی با دادههای دمای حداکثر و حداقل و

مانتیث را که دارای اساس فیزیکی هست ،بهعنوان روش

تابش فرازمینی بهعنوان ورودی ،در مقایسه با روش بالنی

مناسب برای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل پیشنهاد نموده است

کریدل و هارگریوز در نواحی با اقلیم نیمهخشک از دقت

( .)Allen et al., 1998از آن جا که تبخیر و تعرق پدیدهای

بیشتری برخوردار است )Heydari( .و همکاران ( ،)2013به

غیرخطی و پیچیده است و پارامترهای هواشناسی بسیاری در

تخمین روشهای تجربی مختلف برای برآورد تبخیر و تعرق

برآورد آن مؤثرند و از طرفی به علت اندازهگیری نکردن

مرجع پرداختند .آنها به کمک دادههای ایستگاه نائین در بازه

برخی از این متغیرها در بعضی نقاط ،امروزه کارشناسان تمایل

زمانی  2006-1993به تخمین هریک از مدلها پرداختند.

دارند از روشهایی که بتوانند برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل را

مقایسه این مدلها با روش پنمن مونتیث فائو و بررسی شاخص-

با حداکثر دقت و حداقل تعداد پارامترهای مورد نیاز انجام

های آماری نشان داد که روش بالنی کریدل بهترین هبستگی

دهند ،استفاده نمایند ( .)Wang et al., 2008البته رابطههای

را با روش پنمن مونتیث فائو دارد )Citakoglu( .و همکاران

تجربی بسیاری از جمله هارگریوز و بالنی کریدل برای برآورد

( ،)2014میانگین تبخیر و تعرق را با استفاده از مدلهای

تبخیر و تعرق پتانسیل پیشنهاد شدهاند که نیاز به پارامترهای

عصبی -فازی و شبکه عصبی مصنوعی تخمین زدند .آنها

ورودی کمی دارند اما این رابطهها در همه نواحی اقلیمی دقت

دریافتند که هر دو مدل برآورد بهتری نسبت به روش کالسیک

خوبی ندارند ،بنابراین استفاده از آنها با خطای زیادی همراه

دارند .ملکینژاد و همکاران ( ،)1393با استفاده از فنهای
2

مصنوعی2

هوش محاسباتی و همچنین روشهای آماری چندمتغیره ،به

ابزاری موثر برای مدل کردن سیستمهای غیرخطی هستند .زیرا

تحلیل حساسیت عوامل موثر بر تبخیر و تعرق مرجع بر پایه

این شبکهها نیازی به رابطه ریاضی برای پدیدههای پیچیده

روش فائو مانتیث در مناطق غرب و شمال غرب ایران

ندارند ( .)Kumar et al., 2002تاکنون مطالعات زیادی در

پرداختند .نتایج آنها نشان داد روش شبکه عصبی نسبت به

خصوص برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از روشهای مستقیم،

روش درختی تصمیم و تحلیل عاملی برای تعیین مهمترین

غیر مستقیم و مدل شبکه عصبی انجام شده است .عابدی

پارامترهای تبخیر و تعرق کارایی بهتری دارد .در پژوهشی

کوپایی و همکاران ( ،)1387طی یک پژوهشی به مقایسه چهار

دیگر عبدالهپور آزاد و ستاری ( ،)1394جریان روزانه رودخانه

روش تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع با دادههای میکرو

اهرچای را با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پیشبینی

الیسیمتری در منطقه اصفهان پرداختند .ایشان معادله پنمن

کرده و سپس آن را با سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقی،

مانتیث فائو را دقیقترین معادله و معادله تشتک تبخیر را کم

مقایسه کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد روش سیستم

دقتترین معادله نسبت به سایر معادالت تبخیر و تعرق روزانه

استنتاج فازی -عصبی دقت قابل قبولی دارد .از پژوهشهای

معرفی کردند )Landeras( .و همکاران ( ،)2008در پژوهشی

دیگر در خصوص برآورد تبخیر تعرق با استفاده از مدلهای

در شمال اسپانیا ،نتایج تبخیر و تعرق پتانسیل بدست آمده از

تجربی و شبکه عصبی مصنوعی میتوان به کوچکزاده و

روش شبکه عصبی مصنوعی در  4ایستگاه هواشناسی را با تغییر

بهمنی ( ،)1384زارع ابیانه و همکاران ( ،)1389طالتپه و

2. Artificial Neural Network

1. Lysimeter

است ( .)Jensen et al., 1990شبکههای عصبی
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همکاران ( ،)1392بهمنش و همکاران ( (Nourani) ،)1393و

هکتار است که ساالنه از  10000هکتار آن برداشت صورت

همکاران ( (Bachour) ،)2014و همکاران ( (Kisi) ،)2015و

گرفته و  2000هکتار آن درحال آیش و کشت مجدد است.

همکاران ( ،))2016حقیزاده و همکاران ( )1398و  ...اشاره

کشت و صنعت سلمان فارسی از شمال به کشت و صنعت

نمود .تعدد پارامترهای مؤثر در برآورد تبخیر -تعرق گیاه

نیشکر دعبل خزاعی و از شرق به جاده اهواز-آبادان محدود

پتانسیل و از طرفی اندازهگیری نکردن برخی از این پارامترها

میشود و پیچانرودهای رودخانه کارون بزرگ از غرب و

در بعضی ایستگاههای سطح کشور سبب گردیده است ،امکان

جنوب آن را در برگرفت اند .ایستگاه اقلیم شناسی سازمان

برآورد دقیق آن در مناطق نام برده میسر نباشد .بنابراین هدف

هواشناسی کشت و صنعت سلمان فارسی با طول جغرافیایی 28

از پژوهش حاضر ،برآورد تبخیر تعرق با استفاده از مدل شبکه

 ،48 °عرض جغرافیایی  30 ° 58و ارتفاع ایستگاه از سطح دریا

عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با دادههای الیسیمتری و

 5متر میباشد که در سال  2003تأسیس گردیده است .منطقه

مدلهای تجربی در کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی

مورد تحقیق دارای اقلیم خشک با تابستانهای بسیار گرم و

میباشد.

زمستانهای معتدل میباشد .فصل ریزشهای جوی از آبان ماه
شروع و تا اردیبهشت ماه ادامه مییابد .سردترین ماه سال در

مواد و روشها

منطقه دی ماه و گرمترین آن مرداد ماه میباشد .موقعیت

منطقه مورد مطالعه :کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی

کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی در شکل ( )1نشان داده

که یکی از کشت و صنعتهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر

شده است.

و صنایع جانبی است که در حدود  40کیلومتری جنوب اهواز
واقع است .مساحت اراضی کشاورزی آن نزدیک به 12000

شکل  -1موقعیت جغرافیایی کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی

دادههای مورد نیاز :جهت انجام این تحقیق کلیه اطالعات

 1395تا اسفند ماه سال  1397بهصورت روزانه از بخش

هواشناسی شامل :دمای کمینه ( 𝒏𝒊𝒎𝑻) ،دمای بیشینه

هواشناسی کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی دریافت

( 𝒙𝒂𝒎𝑻) ،دمای میانگین ( 𝒏𝒂𝒆𝒎𝑻) ،سرعت باد در ارتفاع 2

گردید .همچنین بهمنظور برآورد تبخیر و تعرق با روش

متری ( 𝟐𝑼) ،رطوبت نسبی کمینه (𝒏𝒊𝒎𝑯𝑹) ،رطوبت نسبی

مستقیم ،از اطالعات برداشت شده از الیسیمترهای کشت و

بیشینه ( 𝒙𝒂𝒎𝑯𝑹) و ساعات آفتابی (𝑵) از فروردین ماه سال

149

نیوار ،دوره  ،44شماره  ،110-111پائیز و زمستان ( 1399دو فصلنامه)

صنعت نیشکر سلمان فارسی طی دوره زمانی مورد مطالعه،

روش پنمن -مانتیث -فائو :در سال  1998میالدی ،سازمان

استفاده گردید.

خوار و بار کشاورزی (فائو) رابطه پنمن -مانتیث -فائو اصالح

روش تحقیق :برای صحتسنجی دادههای دریافت شده از

شده ( Allenو همکاران )1998 ،را ارائه داد که به صورت

ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه از دستورالعمل پیوست 5

رابطه ( )2میباشد.

مندرج در  Allen( FaO-56و همکاران ،)1998 ،استفاده

()2

شد و دادههای پرت شناسایی و حذف گردیدند .همچنین برای
برآورد دادههای غیر موجود نیز از دستورالعمل فصل سوم
مندرج در  ،FaO-56استفاده شد .سپس کلیه اطالعات
هواشناسی و سایر اطالعات منطقه مورد مطالعه از قبیل ارتفاع
ایستگاه ،طول و عرض جغرافیایی و  ...وارد نرم افزار اکسل شد
و تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از روشهای تجربی برآورد
گردید .مقدار تبخیر تعرق مرجع در ضرایب گیاهی موجود در
ماههای مختلف ضرب شده و با اطالعات ایستگاه الیسیمتری
مورد ارزیابی قرار گرفت .برای اجرای مدل شبکه عصبی
مصنوعی از نرم افزار  MATLABبا ورودی اطالعات
هواشناسی شامل :دمای کمینه ،دمای بیشینه ،دمای میانگین،
سرعت باد در ارتفاع  2متری ،رطوبت نسبی کمینه ،رطوبت
نسبی بیشینه و ساعات آفتابی و خروجی دادههای الیسیمتری
(برای شبیهسازی دادههای الیسیمتری) ،استفاده گردید .در
نهایت به مقایسه عملکرد روشهای تجربی و شبکه عصبی
مصنوعی در دقت برآورد تبخیر و تعرق پرداخته شد.

𝟎𝑻𝑬

𝟎𝟎𝟗
𝜸 𝟎. 𝟒𝟎𝟖 ∆ (𝑹𝒏 − 𝑮) +
) 𝒂𝒆 𝑼 (𝒆 −
𝑻
+
𝒔 𝟐 𝟑𝟕𝟐
=
) 𝟐𝑼 𝟑 ∆ + 𝜸 (𝟏 + 𝟎.

که در آن 𝟎𝑻𝑬 تبخیر و تعرق مرجع (میلیمتر در روز)𝑹𝒏 ،
تابش خالص ورودی به سطح گیاه (مگا ژول بر متر مربع بر
روز) 𝑮 ،شار گرمایی خاک (مگا ژول بر متر مربع بر روز)𝑻 ،
میانگین روزانه دمای هوا (درجه سلسیوس) 𝑼𝟐 ،سرعت روزانه
باد در ارتفاع  2متری (متر بر ثانیه) 𝒆𝒂 ،فشار بخار واقعی (کیلو
پاسکال) 𝒆𝒔 ،فشار بخار اشباع (کیلو پاسکال) ∆ ،شیب منحنی
فشار بخار (کیلو پاسکال بر درجه سلسیوس) و 𝜸 ضریب ثابت
سایکرومتری (کیلو پاسکال بر درجه سلسیوس) میباشد.
روش هارگریوز -سامانی :معادله هارگریوز -سامانی
( )1985برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع بر اساس مقادیر
اندازهگیری شده توسط الیسیمتر وزنی در دیویس کالیفرنیا
ارائه شده است و فرم آن به صورت رابطه ( )3میباشد.
()3

∗ )𝐸𝑇0 = 0.0023 𝑅𝑎 (𝑇𝑚𝑒𝑎𝑛 + 17.8
𝑛𝑖𝑚𝑇 √𝑇𝑚𝑎𝑥 −

روشهای تجربی مورد استفاده:

در این رابطه 𝒙𝒂𝒎𝑻 𝑻𝒎𝒊𝒏 ،و 𝒏𝒂𝒆𝒎𝑻 بهترتیب دمای

روش بالنی -کریدل :مدل ارایه شده توسط بالنی -کریدل

حداکثر ،حداقل و متوسط روزانه بر حسب درجه سلسیوس،

برای تخمین 𝟎𝑻𝑬 در سال  1950در مناطق غربی ایاالت متحده

𝒂𝑹 تابش فرازمینی و 𝟎𝑻𝑬 تبخیر و تعرق گیاه مرجع که هر

و همچنین در سایر نقاط به صورت گستردهای مورد استفاده

دو دارای واحد میلیمتر در روز میباشند.

قرار گرفته است .رابطه ( ،)1معادله بالنی -کریدل را نشان
میدهد (مهدوی.)1385 ،
()1

)𝐸𝑇0 = 𝑃(0.457𝑇 + 8.13

که در این رابطه 𝟎𝑻𝑬 تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع (میلی-
متر بر روز) 𝑷 ،درصد کل ساعات آفتابی به کل
ساعات آفتابی سال 𝑻 ،دمای هوای روزانه (درجه سلسیوس)
میباشد.

روش آیرماک :آیرماک و همکاران ( ،)2003با استفاده از
روش رگرسیونگیری چند جملهای و دادههای متعلق به
فلوریدا به استخراج معادلهای جهت برآورد تبخیر و تعرق گیاه
مرجع پرداختند که فرم آن بهصورت رابطه ( )4میباشد.
()4

𝑇 𝐸𝑇0 = −0.611 + 0.149 𝑅𝑠 + 0.079

در این رابطه 𝟎𝑻𝑬 تبخیر و تعرق گیاه مرجع (میلیمتر بر روز)،
𝒔𝑹 تابش خورشیدی (مگا ژول بر متر مربع در روز) و 𝑻 دمای
هوای روزانه (درجه سلسیوس) میباشد.
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شده وارد شود ،خروجی متناظر با آن ارائه میشود .در حالت
روش تورک :تورک ( ،)1961تحت شرایط اقلیمی اروپای

کلی یک شبکه عصبی از سه الیه تشکیل شده است:

غربی ( )5و ( )6را برای تبخیر و تعرق گیاه مرجع به ترتیب

(شکل -2الف) :الیه ورودی که اطالعات را دریافت میکند،

برای رطوبت نسبی بیشتر از  50درصد و رطوبت نسبی کمتر از

الیه میانی یا پنهان که خود میتواند شامل چند الیه باشد و از

 50درصد ،ارائه کرد.

مهمترین پردازشگرهای اطالعات به شمار میرود و الیه

()5
()6

𝑇
)(𝑅 + 2.09
𝑠 𝑇 + 15
𝑇
𝐻𝑅 50 −
𝐸𝑇0 = 0.31
(𝑅 + 2.09)(1 +
)
𝑠 𝑇 + 15
70
𝐸𝑇0 = 0.31

در روابط باال 𝟎𝑻𝑬 تبخیر و تعرق گیاه مرجع (میلیمتر در
روز) 𝑹𝒔 ،تابش خورشیدی (مگا ژول بر متر مربع در روز)𝑻 ،
دمای هوای روزانه (درجه سلسیوس) و 𝑯𝑹 رطوبت نسبی
متوسط روزانه (درصد) میباشد.

خروجی که این پردازش را دریافت و خروجی را نمایش
میدهد( .شکل  -2ب) :مدل سادهای از یک سلول شبکه
عصبی (که نرون نامیده میشود) را نشان میدهد .بدنه این
سلول از دو بخش تشکیل شده است .بخش اول تابع ترکیب
یا انتقال نام داردکه تمام ورودیها را جمع میکند و نتیجه را
به صورت یک مجموع وزندار نشان میدهد .طبق این شکل
برای هر نرون  iتمام ورودیهای  Ijتوسط فاکتور  Wjوزندار

مدل شبکه عصبی مصنوعی :شبکه عصبی مصنوعی
سامانهای است با تعداد زیادی ورودی و تنها یک خروجی و
شامل دو حالت آموزش و عملکرد میباشد .در حالت آموزش
یاد میگیرد که در مقابل الگوهای ورودی خاص برانگیخته

میشوند ،سپس هر ورودی در وزن مربوطه ضرب شده و
حاصلضربها با هم جمع میشوند تا مجموع وزن دار  uiرا
نتیجه دهند:
()7

𝒋𝑰 𝒋𝑾 𝟏=𝒋𝒊∑ = 𝒊𝒖

شود .در حالت عملکرد وقتی یک الگوی ورودی شناسایی

شکل  -2الف :مدل ساده یک شبکه عصبی مصنوعی که از یک الیه ورودی ،یک الیه میانی و یک الیه پنهان تشکیل شده است .ب :مدل ریاضی از
فرایند پردازش در یک نرون.

وقتی مجموع وزندار به حد آستانهای رسید ،تابع انتقال

برای نرمال کردن دادهها ،باید آنها را در بازه ( 0و  )1تبدیل

تحریک شده تا خروجی را نتیجه دهد .معموال در یک سلول

کرد که این کار با استفاده از دستور  mapminmaxدر

شبکه عصبی یک ورودی اضافی نیز وجود دارد که بایاس

محیط برنامه  MATLABبا استفاده از رابطه ( )8انجام گردید.

نامیده میشود .نقش بایاس افزایش یا کاهش مجموع وزندار

()8

)[Pn,Ps]=mapminmax (P,0,1

است (.)Dayhoff., 1990; Khanna., 1990

در این رابطه  Pnماتریس نرمال شده Ps ،ساختار مربوط به
پارامترهای تنظیمی جهت برگرداندن دادههای شبیهسازی شده
به دادههای حقیقی و  Pماتریس دادههای حقیقی است.
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روند استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی شامل سه مرحله

برای بررسی توانایی مدل شبکه عصبی مصنوعی در شرایط

آموزش ،صحتسنجی و آزمون میباشد .در پژوهش حاضر

کمبود دادههای اقلیمی و همچنین انتخاب مدل بهینه برای

 70درصد دادهها برای آموزش 15 ،درصد صحتسنجی و 15

برآورد تبخیر و تعرق منطقه مطالعه ،در طراحی مدلها تعداد

درصد برای آزمون در نظر گرفته شد .همچنین تابع محرک در

پارامترهای ورودی بهتدریج کاهش یافت و در نهایت سناریو

نظر گرفته شده برای مرحله آموزش و آزمون تانژانت

مطابق جدول ( ،)1در نظر گرفته شد.

سیگموئید میباشد .اضافه میگردد که انتخاب کلیه پارامترها
بر اساس روش سعی و خطا است.
جدول  -1سناریوهای در نظر گرفته شده جهت ساختار مدل شبکه عصبی مصنوعی

سناریو

متغیرهای ورودی

1

𝑛𝑖𝑚𝑇𝑁 , 𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑈2 , 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 , 𝑅𝐻𝑚𝑎𝑥 ,

2

𝑛𝑖𝑚𝑇 𝑥𝑎𝑚𝐻𝑅 , 𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑈2 , 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 ,

3

𝑛𝑖𝑚𝑇𝑁 , 𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 , 𝑅𝐻𝑚𝑎𝑥 ,

4

𝑛𝑎𝑒𝑚𝑇𝑁 , 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 , 𝑅𝐻𝑚𝑎𝑥 , 𝑈2 ,

5

𝑛𝑖𝑚𝑇 𝑥𝑎𝑚𝐻𝑅 , 𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 ,

6

𝑛𝑎𝑒𝑚𝑇𝑁 , 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 , 𝑅𝐻𝑚𝑎𝑥 ,

7

𝑛𝑖𝑚𝑇𝑁 , 𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑈2 ,

8

𝑛𝑖𝑚𝑇𝑁 , 𝑇𝑚𝑎𝑥 ,

9

𝑛𝑖𝑚𝑇 , 𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑈2

10

𝑛𝑖𝑚𝑇 𝑥𝑎𝑚𝑇 ,

معیارهای ارزیابی مدل :برای تعیین میزان دقت مدلها از

𝐄𝐀𝐌 به صفر نزدیکتر  ،و مقدار 𝟐𝐑 به یک نزدیکتر

مقادیر 𝐄𝐒𝐌𝐑 2𝐌𝐀𝐄 ،1و 𝟐𝐑 استفاده گردید:

باشد ،دقت مدل در برآورد مقدار تبخیر و تعرق بهتر است.

𝐧

()9

𝟏
𝟐) 𝐢𝐑𝐌𝐒𝐄 = √ ∑(𝐲𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐝,𝐢 − 𝐲𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐞𝐝,
𝐧
𝟏=𝐢

پژوهش حاضر بهمنظور برآورد تبخیر و تعرق در کشت و

𝐧

()10

𝟏
| 𝐢∑|𝐲𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐝,𝐢 −𝐲𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐞𝐝,
𝐧

∗ 𝟎𝟎𝟏 = 𝐄𝐀𝐌

𝟏=𝐢

) 𝒅𝒆𝒗𝒓𝒆𝒔𝒃𝒐𝒚∑(𝒚𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕𝒆𝒅 −

()11

𝟐 𝒅𝒆𝒗𝒓𝒆𝒔𝒃𝒐𝒚 ∑
𝒏

∑ 𝒚𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕𝒆𝒅 𝟐 −

نتایج و بحث
صنعت نیشکر سلمان فارسی با استفاده از مدلهای تجربی،
شبکه عصبی مصنوعی و دادههای الیسیمتری انجام گرفته

𝑹𝟐 = 1-

در رابطه باال 𝐝𝐞𝐭𝐜𝐢𝐝𝐞𝐫𝐩𝐲 :مقادیر برآورد شده: 𝐲𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐝 ،
مقادیر مشاهداتی و  :nتعداد دادهها است .هر چه 𝐄𝐒𝐌𝐑 و

است .شبکه طراحی شده برای مدل شبکه عصبی مصنوعی،
شبکه پیشخور چند الیه با الگوریتم آموزشی پسانتشار خطا
میباشد  .پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد که این
3

شبکه ،سادهترین و پرکاربردترین نوع شبکه عصبی است که در
خصوص برآورد پارامترهای مجهول مناسب ارزیابی شده است

2. Mean Absolute Error

1. Root Mean Square of Error
3. Correlation Coefficient
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;Adineh et al., 2008; Parvaresh Rizi et al., 2006

نتایج بهکارگیری  10سناریو بکار گرفته برای مدل شبکه

.)Khoshtaghaza at al., 2007; Ardiclioglu at al., 2007

عصبی طراحی شده در مرحله آزمون در جدول ( )2نشان داده

شبکههای گوناگون با تعداد نرونها و تکرارهای مختلف

شده است .مطابق نتایج این جدول باالترین دقت برآورد تبخیر

تشکیل داده شد .برای جلوگیری از یادگیری بیش از حد و

و تعرق مربوط به سناریو  1با دادههای ورودی از قبیل دمای

کاهش خطا باید تعداد تکرار بهینه در مدل شبکه عصبی تعیین

کمینه ،دمای بیشینه ،سرعت باد در ارتفاع  2متری ،رطوبت

شود .برای انجام این کار تعداد تکرار از  5000تا  30000تغییر

نسبی کمینه ،رطوبت نسبی بیشینه و ساعات آفتابی میباشد و

داده شد و در پایان هر مرحله خطای آن ثبت گردید .در شبکه

کمترین دقت مدل هم در سناریو  12با دو ورودی دمای بیشینه

طراحی شده خطا تا تکرار  24000روند نزولی و بعد از آن

و دمای کمینه بود که با نتایج نوری و همکاران (،)1392

روند صعودی یافت .بنابراین تعداد تکرار بهینه برابر 24000

صارمی و فرهادی بانسوله ( ،)1394قربانی و همکاران ()1395

انتخاب شد .در مدل شبکه عصبی طراحی شده تکراری که به

و ...مطابقت دارد .همچنین به نظر میرسد متغیرهای دمای

باالترین ضریب تبیین در مرحله آموزش و خطای زیر  5درصد

حداقل ،دمای حداکثر و سرعت باد نقش مهمی را در

دست یافت ،به عنوان تکرار بهینه انتخاب شد .سپس تعداد

ورودیهای مدل ایفا میکنند ،بهطوریکه با وجود این سه

نرونهای مختلف برای الیه پنهان و ورودی جهت انتخاب

پارامتر ،مقدار خطا در برآورد کاهش مییابد ضمن اینکه

بهترین مدل با کمترین خطا در نظر گرفته شد .تعداد نرونهای

سناریو  7با وجود تعداد متغیرهای ورودی محدود ،نتایج قابل

الیه پنهان از یک تا ده و تعداد نرونهای الیه ورودی از یک تا

قبولی ارائه نموده است .این نتیجهگیری با پژوهشهای

𝟐𝐑

کوچکزاده و بهمنی ( )1384و صیادی و همکاران ()1388

بین نقاط شبیهسازی شده توسط مدل شبکه عصبی و

مبنی بر استفاده از پارامترهای دما و سرعت باد بهعنوان

اندازهگیری شده محاسبه گردید .نتایج نشان داد تعداد بهینه

موثرترین فاکتورها در برآورد تیخیر و تعرق همخوانی دارد .در

نرون در الیه پنهان برای مدل شبکه عصبی مصنوعی طراحی

این پژوهش از سناریوی  1برای برآورد تبخیر و تعرق استفاده

شده 9 ،و برای الیه ورودی  3میباشد.

شد.

پنج تغییر داده شد و در هر مرحله مقدار ضریب 𝐄𝐒𝐌𝐑 و

جدول  -2نتایج بهکارگیری سناریوهای مختلف مدل شبکه عصبی در مرحله آزمون

سناریو

𝐸𝑆𝑀𝑅

𝑅2

1

0/125

0/971

2

0/245

0/943

3

0/318

0/915

4

0/219

0/959

5

0/297

0/948

6

0/245

0/939

7

0/2

0/951

8

0/411

0/922

9

0/249

0/935

10

0/41

0/916

جدول ( )3شاخصهای آماری محاسبه شده بین مقادیر

مصنوعی و دادههای الیسیمتری را نشان میدهد .برطبق نتایج

برآوردی با استفاده از مدلهای تجربی و شبکه عصبی

جدول ( ،)3در بین مدلهای تجربی بیشترین و کمترین دقت
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برآورد تبخیر و تعرق بهترتیب مربوط به مدل پنمن -فائو-

مصنوعی و در بین مدلهای تجربی هم دقت مدل تورک در

مانتیث و مدل بالنی کریدل میباشد .همچنین مدلهای تورک،

اولویت قرار داشته است .نوری و همکاران ( ،)1392پژوهش

هارگریوز-سامانی و آیرماک هم در اولویتهای بعدی قرار

مشابهی را در ایستگاه سینوپتیک مشهد انجام دادند که نتایج

دارند .با مشاهده نتایج ارائه شده ،مدل شبکه عصبی مصنوعی

آنها حاکی از کارایی و دقت مدل شبکه عصبی بود.

در هر سه مرحله آموزش ،صحتسنجی و آزمون نتایج قابل

بیشترین و کمترین دقت برآورد مدلهای تجربی در

قبولی داشته ،بهطوریکه دقت برآورد آن از مدلهای تجربی

پژوهشآنها بهترتیب مربوط به هارگریوز -سامانی و بالنی

بیشتر بوده است .هژبر و همکاران ( )1393پژوهشی در

کریدل بود.

خصوص برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از مدلهای تجربی و

شکل ( )3و ( ،)4برازش منحنی بین دادههای الیسیمتری و مدل

شبکه عصبی مصنوعی در ایستگاه کهریز ارومیه انجام دادند.

پنمن -فائو -مانتیث و شبکه عصبی مصنوعی را نشان میدهد.

در پژوهش آنها هم باالترین دقت مربوط به مدل شبکه عصبی
جدول  -3شاخصهای آماری محاسبه شده بین مقادیر برآوردی با استفاده از مدلهای تجربی ،شبکه عصبی مصنوعی و دادههای الیسیمتری

مدل تجربی

RMSE

MAE

R2

بالنی -کریدل

5/98

5/66

0/71

پنمن -فائو -مانتیث

2/07

3/09

0/91

هارگریوز -سامانی

3/11

4/02

0/88

آیرماک

5/67

4/51

0/79

روش تورک

2/91

3/04

0/89

شبکه عصبی مصنوعی (آموزش)

0/11

0/152

0/984

شبکه عصبی مصنوعی (صحتسنجی)

0/147

0/218

0/977

شبکه عصبی مصنوعی (آزمون)

0/125

0/24

0/97
25/00

15/00
10/00
5/00
0/00
25/0

20/0

15/0

10/0

5/0

مدل پنمن-فائو -مانتیث (میلیمتر بر روز)
شکل  -3برازش منحنی دادههای الیسیمتری و مدل پنمن -فائو -مانتیث

0/0

دادههای الیسیمتری (میلیمتر بر روز)

20/00

برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از مدلهای تجربی ،مدلسازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آنها با ...
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5

داده های الیسیمتری (میلیمتر بر روز

20

0
25/0

20/0

15/0

5/0

10/0

0/0

مدل شبکه عصبی مصنوعی (میلیمتر بر روز)
شکل  -4برازش منحنی دادههای الیسیمتری و مدل شبکه عصبی مصنوعی در مرحله آزمون

نتیجهگیری

برای برآورد دقیق تبخیر و تعرق و آب مورد نیاز گیاهان

بهمنظور مدیریت منابع آبی و کاهش هدررفت آب ،برآورد

جهت برنامهریزی صحیح آبیاری ،کاهش تلفات آب و

دقیق تبخیر و تعرق اهمیت فراوانی دارد .از آنجایی که تبخیر

جلوگیری از کاهش محصول توصیه میشود .همچنین انجام

و تعرق پدیدهای غیرخطی و پیچیده است و پارامترهای

مطالعات در زمینه مقایسه کارایی مدلهای شبکه عصبی

هواشناسی بسیاری در برآورد آن موثرند و از طرفی

مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق در مقیاسهای زمانی و

اندازهگیری نکردن برخی از این متغیرها در بعضی نقاط ،در

مکانی مختلف پیشنهاد میگردد.

این پژوهش به مقایسه دقت برآورد مدلهای تجربی و شبکه
عصبی نسبت به دادههای الیسیمتری کشت و صنعت نیشکر

منابع

فارسی پرداخته شد .همچنین برای ارزیابی دقت مدل شبکه

 .1آزادطالتپه ،ن ،.بهمنش،ج ،.منتصری،م .1392 .پیشبینی

عصبی با کاهش پارامترهای اقلیمی  10سناریو تعریف شد.

تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدلهای سری زمانی.

نتایج نشان داد از میان تمامی متغیرهای هواشناسی ،دمای

مجله آب و خاک ،سال  27شماره .223-213 :1

حداکثر ،دمای حداقل و سرعت باد اهمیت بیشتری در

 .2بهمنش ،ج ،.آزاد طالتپه،ن ،.منتصری.م ،.بشارت،س.

برآورد تبخیر و تعرق دارند .دلیل فیزیکی آن هم میتوان به

 .1393ارزیابی مدلهای سری زمانی خطی و غیر خطی

تأثیر دما که نشان دهنده میزان انرژی تابش خورشیدی رسیده

بیلینییر در پیشبینی تبخیر -تعرق گیاه مرجع در ایستگاه

به زمین دانست و از طرفی جزء تبخیر ناشی از آیرودینامیک

سینوپتیک ارومیه .نشریه پژوهش آب در کشاورزی ،سال

هوا ،بیشتر تحت تأثیر باد است .مدل شبکه عصبی مصنوعی

 ،28شماره .96-85 :1

باالترین دقت را میان کلیهی مدلهای بکاررفته در این پژوهش

 .3حقیزاده ،ع ،.یوسفی ،ح ،.ابراهیمیان ،ط.و یاراحمدی،

را داشت (به طوری که در مرحله آزمون مقدار

ی .1398 .مقایسه مدل هیبریدی  PSO-ANFISو مدل

 RMSE=0.125و  R2=0.97بدست آمد) .همچنین در بین

تجربی تورک در تخمین تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه

مدلهای تجربی بیشترین و کمترین دقت برآورد تبخیر و

موردی :پلدختر -لرستان) .مجله اکوهیدرولوژی ،سال ،6

تعرق بهترتیب مربوط به مدل پنمن -فائو -مانتیث و مدل بالنی

شماره .694-685 :3

کریدل میباشد .بنابراین در صورت موجود بودن اطالعات

 .4زارع ابیانه ،ح ،.بیات ورکشی ،م ،.معروفی  ،ص و امیری

واقعی یا الیسیمتری استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

چایجان  ،ر .1398 .ارزیابی سیستمهای هوشمند عصبی

155

نیوار ،دوره  ،44شماره  ،110-111پائیز و زمستان ( 1399دو فصلنامه)

در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع.

محاسباتی و روشهای آماری چند متغیره .نشریه پژوهش

مجله آب و خاک ،سال  ،2شماره .305-297 :24

آب در کشاورزی ،سال  ،28شماره .151-137 :1

 .5صارمی ،م .و فرهادی بانسوله ،ب .1394 .تعیین
پارامترهای موثر در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با

 .12مهدوی ،م .1385 .هیدرولوژی کاربردی ،جلد اول،
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 342 ،صفحه.

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی :استان

 .13نوری ،س ،.فالح قالهری ،غ .ع .و ثنایی نژاد ،ح.1392 .

لرستان) .نشریه آبیاری و زهکشی ایران ،سال  ،4شماره :9

مدلسازی تبخیر و تعرق گیاه پتانسیل با استفاده از شبکه

.614-623

عصبی مصنوعی با حداقل متغیرهای اقلیمی در ایستگاه

 .6صیادی ،ح ،.اوالد غفاری ،ا ،.فعالیان ،ا .و صدرالدینی،
ع.ا .1388 .مقایسه عملکرد شبکههای عصبی  RBFو
 MLPدر برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع .مجله دانش
آب و خاک ،سال  ،1شماره .12-1 :19

سینوپتیک مشهد .نشریه پژوهشهای حفاظت آب و
خاک ،سال  ،20شماره .178-163 :5
 .14هژبر ،ح ،.معاضد ،ه .و شکری کوچک ،س.1393 .
برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدلهای

 .7عابدی کوپایی ،ج ،.اسالمیان ،س .س .امیری ،م .ج

تجربی ،مدلسازی آن با شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه

 . 1387.مقایسه چهار روش تخمین تبخیر و تعرق سطح

آنها با دادههای الیسیمتری در ایستگاه کهریز ارومیه.

مرجع با دادههای میکرو الیسیمتری در منطقه اصفهان،

فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ،سال  4شماره .13 :15

دومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و

& 15. Araya, A., Stroosnijder, L., Girmay, G.,

زهکشی ،اهواز.

Keesstra, S. D. 2011. Crop coefficient, yield

 .8عبداهللپور آزاد ،م.ر و ستاری ،م .ت .1394 .پیشبینی

response to water stress and water productivity

جریان روزانه رودخانه اهرچای با استفاده از روشهای

of teff (Eragrostis tef (Zucc.). Agricultural water

شبکههای عصبی مصنوعی ) (ANNو مقایسه آن با

management, 98(5), 775-783.
16. Cosgrove, W. J. and Rijsberman, F. R. 2014.

سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی ) .(ANFISمجله

World water vision: making water everybody's

پژوهشهای حفاظت آب و خاک ،سال  ،22شماره :1

business. Earthscan Publications Ltd, London.

.287-298
 .9قربانی ،م ،.شکری ،س .و برومندنسب ،س .1395 .بررسی

142 p.
& 17. Costello, L. R., Matheny, N. P., Clark, J. R.,

عملکرد شبکههای عصبی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه

Jones, K. S. 2000. A Guide to Estimating

مرجع (مطالعه موردی :ایستگاه سینوپتیک اهواز) .فصلنامه

Irrigation Water Needs of Landscape Plantings

علمی پژوهشی اکوبیولوژی تاالب ،سال  ،8شماره :28

in California, the Landscape Coefficient Method

.23-34

and Wucols III. University of California

 .10کوچکزاده ،م ،.و بهمنی ،ع  .1384.ارزیابی عملکرد
شبکههای عصبی مصنوعی در کاهش پارامترهای مورد
نیاز ،جهت برآورد تبخیر و تعرق مرجع .مجله علوم
کشاورزی ،سال  ،4شماره .87-96 :11
 .11ملکی نژاد ،ح ،.پورمحمدی ،س ،.پور شرعیاتی ،ر .و
محمدی ،س .1393 .سنجش حساسیت تبخیر و تعرق
مرجع نسبت به عوامل اقلیمی با استفاده از فنهای هوش
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