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Abstract

،تعرق از اجزاء اصلي چرخه هيدرولوژی است و در تعيين نياز آبي گياه-تبخير
 تاکنون روشهای.مطالعات بيالن آبي و مديريت منابع آب نقش مهمي دارد
تعرق گياه مرجع ارائه-مستقيم و غير مستقيم متعددی برای برآورد تبخير
 به عنوان. اما هر يک از اين روشها دارای محدوديتهايي هستند،شده است
 از محدوديتهای روشهای اندازهگيری مستقيم ميتوان به عدم دقت،مثال
 در حاليکه روشهای،وسايل اندازهگيری و مسائل مربوط به مقياس اشاره کرد
 به پارامترهای اقليمي روزانه زيادی،مانتيث-غير مستقيم نظير معادله پنمن
سامان به عنوان- در اين تحقيق سعي گرديد از روش نگاشت خود.نياز دارند
-يک روش شبکه عصبي مصنوعي غير نظارت شونده در پيشبيني تبخير
. استفاده گردد،تعرق با حداقل پارامترهای هواشناسي به عنوان ورودی
 در مشهد به دوETo  مقادير،براساس شاخصهای ارزيابي خوشهبندی فازی
تعرق کم و زياد تقسيم شد که با اقليم منطقه مطابقت نشان-خوشه با تبخير
 همچنين به منظور ارزيابي کارايي مدل ارائه شده از معيارهای آماری.داد
)ساتکليف- ضريب تعيين و معيار ناش،شامل (ريشه ميانگين مربعات خطا
استفاده گرديد و نتايج حاصله با برآوردهای حاصل از مدلهای تجربي مقايسه
سامان- نتايج حاصله نشان داد که حتي سادهترين مدل نگاشت خود.گرديد
با ترکيب متوسط دمای هوا و حداکثر ساعات آفتابي به عنوان ورودی نيز
.خطای کمتری نسبت به معادالت تجربي دارد

Evapotranspiration is the main component of hydrologic cycle
and has an important role in crop water requirement
estimations, water balances studies, and water resource
management. There are a lot of direct and indirect methods to
estimate reference crop evapotranspiration, but each has some
limitations. For example, limitations that can be mentioned for
direct measuring are the insufficient precision in measuring
devices and the scale problems. An indirect method like
Penman-Monteith on the other hand needs a lot of daily
climatic parameters. This research tried to use self-organizing
maps as an unsupervised artificial neural network method to
predict evapotranspiration by minimum meteorological data
input. Based on fuzzy clustering indices, evapotranspiration
values in the study area, Mashhad plain, are divided into two
clusters with low and high ETo coincided with the climate of
the area. Also, in order to validate the model, statistical indices
containing root mean square error, determination coefficient,
and Nash–Sutcliffe model efficiency coefficient are used and
the results are compared with the experimental models output.
The results showed that even the simplest SOM model which
employs mean temperature and maximum sunshine duration as
input have less errors compared to the experimental equations.

-مانتيث؛ تبخير-پنمن-سامان؛ معادله فائو- نگاشت خود:کلمات کليدی
.تعرق گياه مرجع؛ دشت مشهد
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برخالف روشهای نظری ،اطالعات مورد نياز در روشهای تجربي
زيرمجموعهای از اطالعات هواشناسي (معموالً دمای هوا) است.
استفاده از روشهای تجربي ساده است ،اما ماهيت تجربي اين روشها
باعث شده نتايج حاصله مختص به مکان و شرايط اقليمي باشد که
معادله تجربي در آن توسعه يافته است .اگرچه ميتوان با واسنجي2
معادالت تجربي از آنها در نقاط اقليمي مختلف استفاده کرد ،اما اين
معادالت هنوز جايگزيني مناسب برای روشهای نظری نيستند.

 -1مقدمه
تبخير-تعرق گياه مرجع ) (ETOبه عنوان يکي از مهمترين مولفههای
چرخه هيدرولوژيکي ،در طراحي سيستمهای آبياری ،برنامهريزی
آبياری ،مدلسازی بارش-رواناب و مديريت منابع آب کاربرد دارد.
بدليل اهميت برآورد صحيح  ،ETOروشهای متعددی جهت
اندازهگيری مستقيم و برآورد غيرمستقيم آن ارائه شده است .هرچند هر
يک از اين روشها محدوديتهايي دارند .بهعنوان مثال ،روشهای
اندازهگيری مستقيم  ETOمبتني بر اندازهگيری ميداني با استفاده از
انواع اليسيمتر ،نيازمند صرف وقت ،دقت باال و هزينهی نسبتاً زياد
هستند و تنها در کارهای تحقيقاتي و واسنجي ضرايب ساير فرمولهای
تجربي تخمين  ETOبهکار ميروند.

ماهيت پيچيده و غيرخطي فرآيند تبخير-تعرق منجر به استفاده
پژوهشگران از مدلهای هوش مصنوعي 3به منظور تخمين تبخير-
تعرق با حداقل دادههای اقليمي شده است .تکنيکهای  AIمانند
شبکههای عصبي مصنوعي 4قادر به نگاشت روابط غيرخطي ،بدون
نياز به مشخص کردن صريح مدل رياضي هستند .در دو دهۀ اخير
روشهای متعددی جهت مدلسازی  ANNبمنظور برآورد تبخير-تعرق
ارائه شده است .تفاوت اصلي اين مدلها ،استفاده از الگوريتمهای
متفاوت جهت آموزش  ANNو تفاوت در متغيرهای اقليمي ورودی به
مدلها ميباشد Kumar et al. (2010) .مطالعه گستردهای در زمينه
مدلهای شبکه عصبي نظارت شونده 5جهت برآورد تبخير-تعرق انجام
دادهاند .هرچند اين مدلها با حداقل دادههای اقليمي ،تبخير-تعرق را
به خوبي برآورد ميکنند .با اين حال ،ميتواند تحت تأثير وجود
دادههای مفقود يا پرت قرار گيرند .در واقع ،مشخص شده در جـايي
که اغتشاشهايي در دادهها وجود داشته باشد ،اين نوع شبکهها نتايج
غير واقعي توليد ميکنند ).(Rustum et al., 2007

بنابراين فعاليتهای پژوهشي محققان بر روی تکنيکهای تخمين
غيرمستقيم  ،ETOبراساس اطالعات هواشناسي متمرکز است که به دو
دستهی روشهای تحليلي و روشهای تجربي تقسيم ميشوند .اولين
روش تحليلي که براساس فرآيندهای فيزيکي بنا نهاده شده ،معادله
پنمن ) Penman (1948است که با ترکيب معادله بيالن انرژی و
روش انتقال جــرم ،مقدار تبخير از سطح آزاد آب را محاسبه ميکند.
سپس ) Monteith (1965مقاومت روزنهای گياه را وارد معادله پنمن
نمود و معادلهای تحت عنوان پنمن -مانتيث جهت محاسبه  ETOارائه
نمود .تحقيقات متعددی بــه منظور اعتبارسنجي معادله پنمن -مانتيث
در سراسر جهـــان انجام شــده است ) .(Allen, 1986از جمله
ميتوان بــه تحقيقي که توسط ) Jensen et al. (1990انجام شد
اشاره کرد که با مقايسه نتايج حاصل از معادله ترکيبي پنمن-مانتيث و
روشهای تجربي با نتايج اليسيمتر در  11نقطهی جهان با اقليمهای
متفاوت ،نشان دادند روش ترکيبي پنمن -مانتيث بهترين نتايج را در
تمام اقليمها دارد.

الگوريتم نگاشت خود-سامان )Kohonen, 1982( 6مدلي اکتشافي
برای مجسم ساختن و کشف روابط خطي و غيرخطي در مجموعه
دادهها با ابعاد زياد ،تحت الگوريتم يادگيری غير-نظارت شونده 7است.
تاکنون  SOMدر بسياری از مطالعات هيدرولوژيکي بکار رفته است .به
عنوان نمونه ميتوان به خوشهبندی و دستيابي به مناطق مشابه
براساس رواناب )(Ley et al., 2011؛ دستيابي به مناطق همگن
هيدرولوژيک )(Farsadnia et al., 2014؛ ميانيابي بارندگي ماهانه
)(Kalteh and Berndtsson, 2007؛ بررســي کــارايــي
مدلهای هيدرولوژيکي با استفاده از تجميع شاخصهای کارايي8
) (Herbst and Casper, 2008و تعيين پارامترهای مدلهای شبکه
عصبي برپايه توابع شعاعي 9جهت برآورد جريان ورودی به مخزن
) (Lin and Wu, 2011اشاره نمود.

سازمان جهاني غذا و کشاورزی 1توصيه ميکند در جايي که متغيرهای
اقليمي مورد نياز در دسترس هستند ETo ،با استفاده از معادله اصالح
شده پنمن-مانتيث محاسبه شود .در واقع معادله فائو-پنمن -مانتيث
حالــت خاصــي از معادلــه پنمن -مانتيث با تغييــر پارامترهــای
آيروديناميک و مقاومت سطحي برای گياه مرجع چمن است
) .(Shuttleworth, 1993بزرگترين محدوديت روش فائو-پنمن-
مانتيث ،نيازمندی آن به مجموعه کاملي از اطالعات هواشناسي روزانه
از جمله تابش خورشيدی ،دمای هوا ،سرعت باد و رطوبت نسبي است.
عدم وجود اطالعات کافي در بيشتر کشورهای در حال توسعه و
محاسبات پيچيده و وقتگير اين معادله ،منجر به توسعه معادالت
تجربي گرديده است.

اخيراً  SOMمستقيماً به عنوان ابزار تخمينگر قوی و غيرحساس به
دادههای مفقود بکار گرفته شده است Mwale et al. (2012) .از
 SOMبه منظور تخمين دادههای مفقود در سریهای زماني بارندگي
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پاسکال)؛  شيب منحني فشار بخار (کيلو پاسکال بر درجه سلسيوس)
و  ضريب سايکرومتری (کيلو پاسکال بر درجه سلسيوس) است.

و جريان رودخانه پرداختند .نتايج آنها نشان داد که اين تکنيک از
توانايي خوبي جهت برآورد دادههای مفقود هيدرولوژيکي برخوردار
است Rustum et al. (2008) .مدل شبکه عصبي براساس  SOMبه
منظور پيشبيني سريع تقاضای اکسيژن بيوشيميايي 5روزه 10ارائه
کردند .نتايج مدل ارائه شده توسط آنها توافق خوبي با مقادير
اندازهگيری شده توسط روش سنتي داشت .با توجه به وابستگي تبخير-
تعرق به پارامترهای متعدد و احتمال مفقود بودن هر يک از آنها،
ميتوان  SOMرا برای برآورد تبخير-تعرق گياه مرجه با دادههای
مفقود بکار برد.

صورت کسر معادله ( )1از دو جملۀ انرژی (تابش) و آيروديناميکي
تشکيل شــده است .بـه ايــن دليل است کــه ايــن روش را
تـرکيبي مينامند زيرا ترکيبي از انرژی و جنبههای آيروديناميکي را در
محاسبه تبخير-تعرق گياه مرجــع لحاظ ميکند .بــرای جزييات
بيشتر در مــورد معادلــه فـائو-پنمن -مانتيث ميتــوان به آلن و
همکاران ( )1998مراجعه کرد.

در زمينه کاربرد  SOMبرای برآورد تبخير-تعرق ميتوان به دو مطالعه
) Chang et al. (2010و ) Adeloye et al. (2011اشاره نمودet .
) Chang al. (2010روشهای مختلف تخمين غيرمستقيم از تشتک
تبخير ،از جمله  ،11FFANN ،SOMمعادله پنمن اصالح شده و معادله
پنمن -مانتيث را بررسي کردند و متوجه شدند که  SOMبهترين نتيجه
را دارد Adeloye et al. (2011) .به بررسي ترکيب دادههای مختلف
آب و هوايي بهعنوان ورودی  SOMدر دو منطقۀ آب و هوايي معتدل
ادينبورگ در انگلستان و ديگری نيمه خشک آديپور واقع در هندوستان
پرداختند و دريافتند که تخمينهای مبتني بر  SOMحتي با تعداد متغير
ورودی کم نيز از دقت قابل قبولي برخوردار است.

 -2-2مدلهای تجربی برآورد تبخير-تعرق گياه مرجع

اگرچه  ETFPMمعادلهای توصيه شده است ،اما مدلهای ديگری نيز
تکامل يافتهاند که تا حد زيادی تجربي بوده و برای موقعيتهای
استفاده ميشوند که در آن تنها يک زير مجموعه از دادههای مورد نياز
برای استخراج  ETFPMموجود است .در نتيجه ميتوان تخمينهای
 SOMرا در برابر عملکرد برخي مدلهای تجربي موجود مقايسه نمود.
بنابراين ،تجزيه و تحليل مقايسهای مدلهای مبتني بر  SOMو چهار
مدل تبخير-تعرق تجربي معمول ،انجام ميشود .اين مدلها عبارتاند
از ،مدلهای تجربي هارگريوز-ساماني ،پريستلي-تيلر ،ماکينگ و
تورک .جزئيات اين مدلها در جدول  1خالصه شده است .اگر چه
فرمولهای مختلفي برای اين مدلها در طول سالها پديد آمده است،
اما فرمول ارائه شده در جدول  1از طرف  FAOتوصيه ميشود (آلن و
همکاران.)1998 ،

در اين مقاله ،با بهکارگيری تکنيک  SOMبرای توسعه و بررسي مدل
تخمينگر تبخير-تعرق گياه مرجع با حداقل دادههای هواشناسي ،از
دادههای ايستگاه هواشناسي مشهد برای بررسي صحت و دقت مدل
ارائه شده استفاده گرديد .در نهايت کارايي مدل ارائه شده با چندين
روش تجربي مقايسه شد.

 -3-2منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده

به منظور بررسي کارايي مدل از دادههای ايستگاه هواشناسي مشهد
(عرض جغرافيايي  36°16'Nو طول جغرافيايي  59°38'Eو ارتفاع
 999/2متر) که واقع در اقليم سرد و خشک است ،استفاده گرديد.
دادههای مورد استفاده با احتساب روزهايي که آمار در ايستگاه
هواشناسي برداشت نشده برابر  10367کد بردار 12بين سالهای 1981
تا  2010ميباشد .خالصه آماری متغيرها در نمودار جعبهايي 13شکل
( 1الف) نشان داده شده است .برای محاسبهی  ETOبا روشهای
تجربي و فائو-پنمن-مانتيث از نرم افزار  REF-ETاستفاده شد.
الگوريتم استفاده شده در اين نرم افزار برگرفته از دستورالعمل ASCE
و نشريه فائو  (Allen et al., 1998) 56ميباشد .مقادير محاسبه شده
 EToبه روش  FPMدر ماههای مختلف سال در شکل (1ب) نشان
داده شده است .بطور متوسط  ETOساالنه در منطقه مورد مطالعه 3/9
ميليمتر در روز است.

 -2مواد و روشها
 -1-2معادله فائو-پنمن-مانتيث

معادله فائو-پنمن-مانتيث ) (FPMبرای محاسبه تبخير-تعرق گياه
مرجع به صورت زير بيان شده است:
()1

900
) u2 (es  ea
T  273
)    (1  0.34u2

0.408( Rn  G)  

ETFPM 

 ETFPMتبخير-تعرق گياه مرجع (ميليمتر بر روز)؛  Rnتابش خالص
ورودی به سطح گياه (مگاژول بر متر مربع بر روز)؛  Gشار گرمای
خاک (مگاژول بر متر مربع بر روز)؛  Tميانگين روزانه دمای هوا در
ارتفاع دومتری (درجه سلسيوس)؛  u 2ميانگين روزانه سرعت باد در
ارتفاع دو متری (متر بر ثانيه)؛  esفشار بخار اشباع (کيلو پاسکال)؛ ea
فشار بخار واقعي (کيلو پاسکال)؛  es  eaکمبود فشار بخار اشباع (کيلو
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شامل تعداد زيادی خصوصيات با واحدها و بزرگيهای متفاوتي نسبت
بــه يکديگرند ،از رابطه ( )2برای نرمالسازی مقادير ورودی جهــت
بهبود مدلسازی استفاده ميشود.
()2
X ( X  X )/ 
) X i (i = 1,2,…, mيک متغير ورودی باشد X ،ميانگين و  x
انحراف معيار متغير  X iميباشند .نرمالسازی دادهها باعث ميشود
تا ميانگين مجموعه دادهها صفر و انحراف معيار آنها يک شود .تعداد
نرونهای خروجي ( SOMيا اندازه نقشه) در يافتن انحراف دادهها مهم
است .اگر اندازه نقشه خيلي کوچک باشد ،نميتواند برخي تفاوتهای
مهم را آشکار کند.

 -4-2نگاشت خود-سامان)(SOM

نگاشت خود-سامان تابع چگالي احتمال از دادههای ورودی تحت
الگوريتم يادگيری غير-نظارت شونده است ،که بهعنوان روشي موثر
جهت خوشهبندی ،خالصه سازی و بصری نمودن دادهها بهکار ميرود
( .)Kohonen, 2001اين الگوريتم دارای خصوصيات حفاظت از
همسايگي و تجزيه و تحليل فضای ورودی متناسب با توزيع دادهها
است ( SOM .)Kohonen, 2001،1982شامل دو اليه است :يک
اليۀ ورودی متشکل از مجموعه گرهها( 14در اين مطالعه دادههای
هواشناسي بمنظور تخمين تبخير-تعرق گياه مرجع) و يک اليه
خروجي (يا اليه کوهونن) که توسط گرههايي که در شبکهای دو بعدی
قرار گرفتهاند ،است (شکل  .)2با توجه به اينکه دادههای خام ورودی

x

i

جدول  -1روابط تجربی برآورد تبخير-تعرق گياه مرجع
هارگریوز-سامانی

ETO  0.0023( Tmax  Tmin )0.5 ( Tmean  17.8 )Ra

)(Hargreaves and Samani, 1985

پریستلی-تیلر
)(Priestley and Taylor, 1972

ماکینگ
)(Makkink, 1957

تورک
)(Turc, 1961

Rn  G






 Rs
 0.12
   2.45
Tmean 23.8856 Rs  50
Tmean  15


 Tmax ، Tminو  Tmeanحداقل ،حداکثر و متوسط
دمای هوا؛

ETO  1.26

 Raتابش برون زمینی؛
 Rnتابش خالص ورودی به سطح گیاه؛  Gشار

ETO  0.61

ETO  aT 0.013

گرمای خاک؛

 شیب منحنی فشار بخار؛
 ضریب سایکرومتری؛

 گرمای نهان تبخیر )  (MJ / kg؛
 aTضریب معادله تورک که تابعی از رطوبت
نسبی است.

شکل ( 1الف) نمودار جعبهايی مجموعه دادههای آب و هوايی موجود WS( .سرعت باد؛  Tminحداقل دمای هوا؛  Tmaxحداکثر دمای هوا؛

Tmean

ميانگين دمای هوا؛  RHرطوبت نسبی؛  SHتابش خورشيدی؛  Nsحداکثر ساعات آفتابی؛  Raتابش برون زمينی؛  Rsتابش طول موج کوتاه و  FPMتبخير-تعرق

گياه مرجع محاسبه شده به روش فائو-پنمن-مانتيث) (ب) مقادير تبخير-تعرق گياه مرجع محاسبه شده با روش فائو-پنمن-مانتيث در
ماههای مختلف
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 SOMکاربرد زيادی در زمينههای مختلف مانند شناسايي گفتار،
مدلسازی زيستي ،فشرده سازی دادهها ،پردازش سيگنال ،داده کاوی
و درونيـابـــي و بــرونيـــابي غيرخطي (پيشبيـــني) دارد
( .)Kohonen, 2001استفاده از  SOMبرای پيشبيني ،که هدف
اصلي اين مطالعه است در شکل  3نشان داده شده است .ابتدا ،مدل با
استفاده از زير مجموعۀ دادههای موجود ،آموزش داده ميشود .سپس
برداری ناقص يعني برداری فاقد مقادير  EToجهت شناسايي بهترين
واحد منطبق ،15براساس فاصله اقليدسي به مدل ارائه ميشود .سپس
مقادير متغير مفقود ) (EToاز مقدار متناظر آن در  ،BMUدر نظر گرفته
ميشود.

شکل -2طرح شماتيک از ساختار نگاشت خود سامان

در مقابل ،اگر اندازه نقشه خيلي بزرگ باشد ،تفاوتها خيلي کم ميشود
( .)Wilppu, 1997ميتوان تعداد نرونهای خروجي در  SOMرا با
استفاده از روش ابتکاری پيشنهاد شده توسط )Vesanto et al (2000
انتخاب کرد .تقريباً تعداد بهينهی واحدهای نقشه برابر  5  Nمي-
باشد که  Nتعداد نمونهها در مجموعه دادهها هستند.
هر گره در اليۀ ورودی توسط شبکهی سيناپسي به هر گره در اليه
خروجي متصل است .هر گره خروجي دارای بردار ضرايب (وزن يا
شدت اتصال )W ،است که متصل به دادههای ورودی است .زماني که
برداری از ورودی )  ( X به  SOMوارد شود ،گرهها در اليه خروجي
با يکديگر رقابت کرده و گره برنده (گرهای که فاصلهی تمامي
وزنهايش از بردار ورودی حداقل است) انتخاب ميشود .براساس
قاعده يادگيری کوهونن ،بردار وزن گره برنده و همسايههای از پيش
تعريف شدهاش در الگوريتم به روز رساني ميشوند:
()3
]) W ( t  1 )  W   ( t ).h ( t )[ X ( t )  W ( t
که )  W ( tوزن بين گره  iدر اليه ورودی و گره  jدر اليه خروجي در
زمان تکرار  tاست و ) α(tفاکتور سرعت يادگيری است که تابعي نزولي
از زمان تکرار ) (tو )  h ( tتابع همسايگي (هسته اصلي هموار سازی
تعريف شده روی نقاط شبکه) است که مقدار همسايگي از گره برنده
) (cدر طي فرآيند يادگيری بروز رساني ميشود .فرآيند يادگيری تا
زماني که معيار توقف (معموالً زماني که بردار وزن ثابت شود و/يا زماني
که تعداد تکرارها کامل شود) معرفي شود ،ادامه مييابد .در اين روش
هـر گـره در نگاشت توانايي تشخيص بردارهای ورودی مشابه خود را
دارد .اين ويژگي را خود -سازمان يابندگي ميگويند ،چرا که هيچ
اطالعات خارجي برای طبقهبندی نياز نيست ( .)Penn, 2005برای
جزييات بيشتر در مورد الگوريتم  SOMميتوان به )Haykin (2003
مراجعه کرد.
i

ij

jc

ij

شکل  -3پيشبينی مقادير مفقود در بردار ورودی با استفاده از
نگاشت خود-سازمانده
(مرجع.))Rustum and Adeloye (2007) :
 -5-2ارزيابی کارايی مدل

کارايي مدل در مراحل آموزش و اعتبارسنجي با استفاده از معيارهای
آماری زير مورد بررسي قرار گرفت.
● جذر ميانگين مربعات خطا 16که بصورت زير نوشته ميشود:

ij

ij

()4

jc

1 n
( ETFPM  ETpredict )2
n i 1

RMSE 

که در آن  ETFPMتبخير-تعرق گياه مرجع حاصل از معادلۀ FPM؛
 ETpredictتبخير-تعرق گياه مرجع حاصل از مدل است .اين شاخص
معياری برای دقت نتايج است و معموال هرچه مدل بهتر بر دادهها
منطبق باشد ،مقدار آن کمتر ميشود.
● ضريب تعيين ( R 2 ) 17بيانگر ميزان احتمال همبستگي ميان مقادير
مشاهده شده و پيشبيني شده ميباشد .مقدار  R 2بين  0و 1متغير
است و مقدار  R 2برای پيشبيني مناسب بايد برابر  1باشد.
● معيار کارايي مدل ناش-ساتکليف 18بيانگر رابطه بين مقادير مشاهده
شده و پيشبيني شده ميباشد و در بازه  تا  +1تغيير ميکند .هر
چه اين معيار نزديکتر به  +1باشد نشان دهنده رابطه قوی بين دو
متغيير است ).(Nash and Sutcliffe, 1970
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 ET predict )2

()5

هواشناسي است که در تمام ايستگاههای هواشناسي اندازهگيری
ميگردد .همچنين دما و حداکثر ساعات آفتابي در بيشتر مدلهای
تجربي نيز به عنوان متغير ورودی استفاده شده و قابليت مقايسه مدل
 SOM3با مدلهای تجربي را ميدهد.

n

( ET

FPM

( ETFPM  ET FPM )2

i 1
n



NS  1 

i 1

 -6-2خوشهبندی واحدهای SOM

در اين مطالعه از ماتريس وزنهای خروجي  SOMبهعنوان ورودی در
الگوريتم خوشهبندی فازی ( )Bezdek, 1981برای مشخص کردن
خوشهها روی نقشۀ آموزش يافته بهکار رفت .جزئيات خوشهبندی فازی
توسط ) Farsadnia et al. (2014توضيح داده شده است.
يکي از مهمترين مسايل در خوشهبندی فازی انتخاب تعداد خوشهی
مناسب ميباشد .بدين منظور بايد هر خوشه بيشترين فشردگي را داشته
باشند و بين خوشهها حداکثر فاصله وجود داشته باشد .براساس توصيۀ
) Farsadnia et al. (2014از دو شاخص )(Xie and Beni, 1991
و ) (Kwon, 1998جهت تعيين تعداد خوشه مناسب استفاده شد.
کمترين مقادير اين دو شاخص نشان دهندۀ تعداد خوشه بهينه ميباشد.

شکل  -4ماتريس ضرايب همبستگی ،هيستوگرام و نمودار
نقطهای خصوصيات آب و هوايی در مجموعه دادههای آموزش
( WSسرعت باد؛  TNحداقل دمای هوا؛  TXحداکثر دمای هوا؛  TMمتوسط

 -3نتايج و بحث

دمای هوا؛  RHرطوبت نسبی؛  SHتابش خورشيدی؛  Nsحداکثر ساعات

 -1-3پيش پردازش و انتخاب ورودی مدلSOM

آفتابی؛  Raتابش برون زمينی؛  Rsتابش طول موج کوتاه و  FPMتبخير
تعرق گياه مرجع محاسبه شده به روش فائو-پنمن-مانتيث)

به منظور تعيين ورودی مدل  ،SOMسه سناريو براساس دسترسي و
سهولت اندازهگيری متغيرها و مقدار ارتباط بين متغيرها با  ETFPMمد
نظر قرار گرفت .در سناريوی ( )1از تمام متغيرهای ورودی معادله
 FPMاستفاده گرديد تا بتوان عملکرد مدل را نسبت به روش مرجع
که توسط فائو توصيه شده ،ارزيابي نمود .در سناريوی ( )2از متغيرهای
در دسترسي که حداکثر همبستگي با  ETFPMرا دارند ،استفاده گرديد.
به اين منظور همبستگي بين دادههای هواشناسي و  ETFPMتعيين شد
(شکل  .)4با توجه به همبستگي باالی دمای حداقل ،حداکثر و ميانگين
با  ، ETFPMميبايست متغير دما انتخاب گردد ،اما با توجه به همبستگي
باال بين متغيرهای دما با يکديگر ،به منظور کاهش بعد متغيرهای
ورودی با همبستگي باال ،تنها از دمای ميانگين بهعنوان ورودی در
سناريو  2و  3استفاده شد .همبستگي تابش برون زميني و تابش طول
موج کوتاه نيز با  ETFPMباال (بترتيب  0/86و  )0/89است .با توجه به
اينکه تابش برون زميني نياز به اندازهگيری نداشته و ميتواند با محاسبه
بهدست آيد ،بهعنوان ورودی بعدی مدل انتخاب گرديد .متغير بعدی
حداکثر ساعات آفتابي است که نياز به اندازهگيری نداشته و همبستگي
بااليي ( )0/87به  ETFPMنشان ميدهد .به طور کلي سه متغير ميانگين
دمای هوا ،تابش برون زميني و حداکثر ساعات آفتابي به عنوان ورودی
سناريوی ( )2انتخاب شد .در سناريوی ( )3از متغير دما و حداکثر ساعات
آفتابي به عنوان ورودی مدل استفاده شد ،زيرا دما سادهترين داده

 -2-3آموزش مدل SOM

متغيرهای ورودی سه مدل ذکر شده دارای واحدها و بزرگي متفاوتي
نسبت به يکديگر هستند و متغيرهايي که دارای مقادير بزرگتری
هستند ،نقش مهمتری در فرآيند به روزرساني وزنها ايفا ميکنند.
بنابراين نرماليزه کردن بردار ورودی ميتواند در بهبود مدل کمک کند.
به منظور آموزش شبکه متغيرهای ورودی مدلها نرماليزه شدند .دو
سوم دادههای موجود برای آموزش ( 6911روز) و يک سوم برای
اعتبارسنجي ( 3456روز) مدل استفاده شدند .نرخ يادگيری برابر
  0  0.5انتخاب گرديد و اندازه نقشه 19براساس فرمول پيشنهادی
) Vesanto et al (2000در مدل  SOM1برابر  ،36  14در مدل
 SOM2برابر  41  11و در مدل  SOM3برابر  46  11انتخاب
گرديد .بهواسطۀ فرآيند يادگيری  ،SOMبردار وزن متناسب با چگالي
احتمال دادهها تخمين زده شد .شکل  5تا  7توزيع تدريجي دادههای
هواشناسي را در نقشۀ آموزش يافتۀ  SOMرا بهصورت بصری نشان
ميدهد .مقدار هر دادۀ هواشناسي در واحدهای خروجي  SOMاهميت
آنرا در هر واحد 20نشان ميدهد .در شکلهای  5تا  7رنگ تيره نشان
دهندۀ مقاير زياد هر داده و رنگ سفيد کمترين مقادير را نشان ميدهد.
بهعنوان نمونه در مدل  SOM1مقادير تبخير-تعرق گياه مرجع که با
معادله  FPMمحاسبه شده در قسمت راست-پايين شکل  5بيشترين
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مقادير و در قسمت باال ،کمترين مقادير را داد .در مقابل آن ،مقادير
ميانگين رطوبت نسبي قرار دارد که در پايين نقشهی خروجي کمترين
مقادير و بالعکس در باالی آن بيشترين مقادير را دارد .اين موضوع با
توجه به همبستگي منفي ( )-0/75بين اين دو متغير توجيه ميشود.
به همين ترتيب شيب رنگ در نقشه خروجي  SOM1برای  ETFPMبه
موازات متغيرهای  TN ،Rsو  TXاست .با توجه به شکل  4ميتوان
همبستگي مثبت و باالی اين متغيرها را ديد .از سوی ديگر ،شيب رنگ
خاکستری  ETFPMو  WSچندان از روند خاصي پيروی نميکند ،که
نشان دهنده همبستگي پايينتر اين دو متغير ( )0/54است .اين موضوع
کاربرد  SOMدر خوشهبندی و بصری نمودن نتايج را نشان ميدهد.
بعبارت ديگر ،الگوريتم  SOMمقادير مشابه را در نقشهی خروجي
 SOMکنار هم قرار ميدهد.

شکل

 -3-3خوشهبندی فازی واحدهای SOM

راهي دقيق برای شناسايي تعداد خوشههای واحدهای خروجي ،SOM
استفاده از -Cميانگين فازی 21است .الگوريتم  FCMبراساس
بهينهسازی تابع هدف با تکرار است و با روش سعي و خطا تعداد مناسب
خوشهها تعيين ميشود .برای مشخص کردن تعداد بهينۀ خوشهها توابع
مختلفي تعريف شده است که ميتوان با استفاده از آنها تعداد خوشهها
را مشخص کرد.
در اين مطالعه بنا به توصيهی ) Farsadnia et al. (2014برای تعيين
تعداد بهينه خوشههای فازی ) (Cاز شاخصهای ارزيابي وون و زی-
بني استفاده شده است .افراز بهينه مربوط به حداقل مقادير شاخصهای
ارزيابي وون ) (Kwon, 1998يا زی-بني )(Xie and Beni, 1991
است ،که به فشردگي و نيز جدايي خوب خوشهها بستگي دارد.

 -5توزيع دادههای هواشناسی در نقشۀ آموزش يافتۀ مدل SOM1

شکل  -6توزيع دادههای هواشناسی در نقشۀ آموزش يافتۀ مدل SOM2

شکل  -7توزيع دادههای هواشناسی در نقشۀ آموزش يافتۀ مدل SOM3
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مشاهده ميشود .عملکرد برای مجموعه دادههای اعتبارسنجي برای
مدلهای  2و  3در مشهد برابر  R 2 =0/9168و  R 2 =0/9176است.
در واقع SOM3 ،کــه تنها از ميانگين درجــه حــرارت و ساعــات
آفتابي روزانــه استفاده ميکنـد ،در طــول آمــوزش و اعتبارسنجي،
بهتر از  SOM2عمل ميکنـد و ايـــن امـر استفاده از ساعات آفتابي
را بــه جای تابش خــورشيدی ،تــوجيه ميکنــد .اين مــوضـوع با
نتايــج مطالعـهی ) Adeloye et al. (2011سازگاری نشان ميدهد.
همچنين پراکندگي نقاط برای هر سه مدل نسبت به خط  1:1در داده-
های آموزش و اعتبارسنجي يکنواخت است .با توجه نمودارهای داده-
های اعتبارسنجي مدلهای  SOM2و  SOM3ميتوان ديد که به ازاء
مقادير زياد  ، ETFPMکمي نسبت به خط  1:1کم برآورد نشان ميدهند.
البته با توجه به اينکه از دادههای در دسترس و کمي نسبت به FPM
استفاده ميکنند ،دقت بدست آمده قابل قبول است.

مقادير شاخصهای زی-بني و وون مقابل تعداد خوشهها در شکل (8
الف و ب) رسم شد .کمترين مقادير اين دو شاخص در  C=2حاصل
شد .بنابراين واحدهای خروجي  SOM1به دو خوشه تقسيم شد (شکل
 8پ( .
با در کنار هم قرار دادن شکلهای  5و 8پ مشخص است خوشهبندی
واحدهای  SOM1خروجي آن را به دو فصل با مقادير زياد و کمِ
 ETFPMتقسيم کرده است و اين موضوع با اقليم مشهد تطابق دارد.
خوشه اول مربوط به فصل زمستان با مقادير پايين  EToو دمای هوا
و مقادير باالی رطوبت نسبي است .خوشۀ دوم شامل مقادير باالی
 ،EToدما و تابش طول موج کوتاه و مربوط به فصول گرم سال است.
 -4-3ارزيابی کارايی مدل  SOMبرای برآورد ETo

شکل  9مقادير پارامترهای ارزيابي عملکرد (ميانگين مربعات خطا،
ضريب تعيين و معيار ناش-ساتکليف) سه مدل  SOMرا طي آموزش
و اعتبارسنجي نشان ميدهد و همه آنها بر برتری مدل SOM1برای
دادههای آموزش و اعتبارسنجي صحه ميگذارند .با اين حال در شکل
 9قابل توجه است که حتي مدلهای  SOM2و  SOM3که تنها از
يک زيرمجموعه از متغيرهای ورودی مورد نياز برای محاسبۀ ETFPM
استفاده ميکنند ،هنوز هم در مجموعه دادههای آموزش همبستگي
بسيار بااليي بين دادههای مشاهداتي و پيشبيني شدۀ تبخير-تعرق
(به ترتيب با  R 2 =0/9712و  R 2 =0/976برای مدلهای  2و )3

 -5-3مقايسه نتايج مدل  SOMبا فرمولهای تجربی

نتايج بخش ( )5-3نشان داد که مدل  SOM1توانايي الزم برای برآورد
 ETFPMبا حداقل خطا را داراست .همچنين مدلهای  SOM2و
 SOM3مدلهايي دقيق با حداقل دادههای هواشناسي بعنوان ورودی
هستند که ميتوان از آنها در شرايط کمبود داده استفاده کرد .در اين
بخش کارايي اين مدلها در مقايسه با مدلهای تجربي مورد بررسي
قرار ميگيرد.

شکل  -8شاخصهای زی-بنی (الف) و وون (ب) به ازای مقادير مختلف تعداد خوشه؛ (پ) نقشه خروجی  SOM1خوشهبندی شده
با روش FCM
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شکل  9نمودار نقطهای ،خط  1:1و خط رگرسيونی بين  ETFPMمحاسباتی با معادله  FPMو مدلهای  SOM3 ،SOM2 ،SOM1برای
مجموعه دادههای آموزش و اعتبارسنجی

شده با معادله مرجع فائو-پنمن-مانتيث ترسيم شده است .همانطور که
در شکل ديده ميشود ،سه مدل  SOMمطابقت نزديکي با  FPMبرای
هـــر دو مجموعــه دادههای آمــوزش و اعتبارسنجي دارند ،در حالي

مقادير  ETFPMبا استفاده از نرم افزار
محاسبه شد .در شکل ( ،10الف و ب) متوسط ماهانه  ETFPMبرآورد
شده با  4مدل تجربي و مدلهای  SOMدر مقايسه با  ETFPMمحاسبه
)Ref-ET (Allen, 2001
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ورودی در مشهد استفاده شد .ماتريس همبستگي برای تعيين بهترين
ورودی مدل  SOMبکار رفت .با توجه به مقادير همبستگي بين
متغيرهای هواشناسي و در دسترس بودن اين متغيرها ،سه مدل SOM
با ورودیهای مختلف توسعه يافت.

که هيـــچ يک از چهار مدل تجربي هارگريوز-ساماني ،پريستلي-
تيلــر ،ماکينگ و تورک نتوانستهاند  ETFPMرا به ويژه در ماههای
تابستان بدرستي تخمين بزنند .علت اين امر آن است که مدلهای
تجربي وابسته به مکان خاصي هستند و برای موقعيتهای متفاوت
ممکن است نتيجه مطلوب نداشته باشند و قبل از استفاده ،نيازمند
واسنجي در شرايط اقليمي متفاوتند .واسنجي انجام شده بر اساس
معادله کلي استوار زير استوار است:
()5
ETFPM  a  b  ETexp
که در آن  ETexpنشان دهنده روش محاسبه تبخير و تعرق و b ،a
پارامترهای معادله ميباشد .مقادير پارامترهای واسنجي برای چهار
مدل تجربي در جدول  2نشان داده شده است .با اين حال ،حتي پس
از واسنجي تنها روش تجربي تورک ،توانست عملکردی مشابه با مدل
 SOMداشته باشند (شکل  10پ).

براساس شاخصهای ارزيابي خوشهبندی فازی ،تعداد خوشۀ بهينه
برای نقشه خروجي  SOMبرابر  2تعيين شد .تقسيم  EToمشهد به
دو خوشه با تبخير-تعرق کم و زياد ،با اقليم منطقه مطابقت نشان داد.
خوشه اول مربوط به فصل زمستان با مقادير پايين  EToو دمای هوا
و مقادير باالی رطوبت نسبي است .خوشۀ دوم شامل مقادير باالی
 ،EToدما و تابش طول موج کوتاه و مربوط به فصول گرم سال است.
مقادير پارامترهای ارزيابي عملکرد (ميانگين مربعات خطا ،ضريب
تعيين و معيار ناش-ساتکليف) مدلهای  SOMبا ورودیهای مختلف،
طي آموزش و اعتبارسنجي نشان از برتری مدل SOM1داد .با توجه
به اينکه مدل  SOM1از پارامترهای هواشناسي متعددی به عنوان
ورودی استفاده ميکند ،اين موضوع قابل انتظار بود.

جدول  -2مقادير ضرايب واسنجی معادالت تجربی و ضريب
همبستگی

هارگريوز-ساماني
پريستلي-تيلر
ماکينگ
تورک

a
0/2786
0/1026
0/2442
0/3678

b

2

R

1/0588
1/1557

0/8679
0/8886

1/3788
0/9625

0/8721
0/8748

نتايج هر سه مدل  SOMبه طرز خيره کنندهای نزديک به مقادير
بدست آمده از معادله فائو-پنمن-مانتيث بود .حتي مدلهای  2و  3که
تنها از ميانگين دمای روزانه به عنوان تنها پارامتر اندازهگيری شده در
ايستگاه هواشناسي ،به عنوان ورودی استفاده کردند نيز از دقت مناسبي
برخوردار بودند .در مقايسه با مدلهای تجربي برآورد تبخير-تعرق
مرجع (حتي با انجام واسنجي) نيز مدل  2و  3با پارامترهای هواشناسي
محدود به عنوان ورودی ،نتايج بهتری ارائه کردند .بنابراين در شرايط
کمبود داههای هواشناسي نيز استفاده از مدل  SOMنسبت به مدلهای
تجربي برتر است.

 -4نتيجهگيری
در اين مطالعه از ويژگي پيشبيني روش نگاشت خود-سامان به عنوان
يک روش شبکه عصبي مصنوعي غير نظارت شونده جهت برآورد
تبخير-تعرق گياه مرجع با حداقل پارامترهای هواشناسي به عنوان

شکل  -10مقايسه مقادير ميانگين  ETFPMماهانه برآورد شده با مدلهای  SOMو معادالت تجربی
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