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Abstract
Estimation of reference evapotranspiration (ETo) is essential
for many issues in irrigation and drainage, hydrology,
environment, soil erosion, and water resources. Using the
artificial neural network (ANN) to estimate ETo is common
in lots of studies. But what has not been addressed in
previous studies is using the meteorological data as an input
of neural network together with computational methods. In
this study meteorological data and the ETo calculated by
computational methods including Jensen-Haise, Turc,
Hargreaves-Samani, and pan evaporation methods were used
as input data. Results showed that among all of computational
methods using the calculated ETo by Jensen-Haise method
together with meteorological data as input data resulted in
closer estimation to calculated ETo by Penman-MontiethFAO. Using the calculated ETo by other methods along with
meteorological data as well improved the ETo estimation
compared with using the meteorological data lonely.
However the accuracy of ETo estimation by using these
methods were still low.

، محيط زيستي، هيدرولوژی،در بسياری از مسائل آبياری و زهکشي
تعرق اهميت-فرسايش خاک و منابع آب تخمين دقيق تر تبخير
 استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي يکي از.زيادی دارد
 تاکنون در بيشتر.تعرق مرجع ميباشد-روشهای تخمين تبخير
مقاالت منتشر شده دادههای اقليمي به عنوان ورودی شبکه عصبي
 در.تعرق مرجع مورد استفاده قرار گرفته است-جهت تخمين تبخير
تعرق محاسبه شده بوسيله روشهای محاسباتي-اين تحقيق از تبخير
 تورک و روش تشت تبخير در کنار، جنسن ـ هيز،هارگريوز ـ ساماني
دادههای هواشناسي به عنوان دادههای ورودی شبکه عصبي
 نتايج نشان داد که از بين روشهای مذکور که.مصنوعي استفاده شد
به همراه دادههای هواشناسي به عنوان دادههای ورودی شبکه
-عصبي استفاده شده تنها روش جنسن ـ هيز منجر به تخمين تبخير
فائو با دقت باال گرديد و-مانتيس-تعرق مرجع روش استاندارد پنمن
در بقيه روشها استفاده از شبکه عصبي مصنوعي به همراه
روشهای محاسباتي اگرچه اندکي دقت تخمين را بهبود داده اما
همچنان دقت اين روشها برای محاسبه تبخير – تعرق مرجع پايين
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است Traore et al. (2010) .بيان داشتند که دادههای هواشناسي
مورد نياز برای محاسبه تبخير-تعرق مرجع با استفاده از روش پنمن-
مانتيس-فائو در بسياری از ايستگاههای هواشناسي وجود ندارد.
معادله هارگريوز-ساماني به عنوان يک معادله تجربي که صرفا نياز
به داده دما دارد در اين ايستگاهها مي تواند استفاده شود که به طور
طبيعي به دليل در نظر نگرفتن بقيه عوامل موثر بر تبخير-تعرق از
دقت کمتری برخوردار ميباشد .اين محققين نتايج محاسبه تبخير-
تعرق به روش هارگريوز-ساماني را با نتايج حاصل از شبکه عصبي با
داده ورودی صرفا دما مقايسه نمودند و مشاهده کردند که شبکه
عصبي در شرايط کمبود داده نسبت به معادلههارگريوز دقت باالتری
دارد .در بسياری از منابع روش پنمن ـ مانتيس به عنوان يک روش
استاندارد جهت تخمين تبخير-تعرق شناخته ميشود که کارايي آن
در بسياری از نقاط دنيا اثبات شده است ( ;Landeras et al., 2008
 .)Trajkovic et al., 2003; Shamshirband et al., 2015اما
آنچه که تاکنون در مطالعات گذشته به آن پرداخته نشده استفاده از
شبکه عصبي و روشهای محاسباتي بصورت تلفيقي ميباشد .يعني
اگر با توجه به پايه فيزيکي روشهای محاسباتي ،نتايج حاصل از اين
معادالت در کنار دادههای هواشناسي به عنوان ورودی شبکه عصبي
مورد استفاده قرار گيرد شايد بر دقت تخمين توسط شبکه عصبي
تاثير مثبت داشته باشد .در اين تحقيق کارايي اين فرضيه مورد
بررسي قرار گرفته است.

 -0مقدمه
تخمين تبخير-تعرق در بسياری از مسائل آبياری و زهکشي،
هيدرولوژی ،محيط زيستي و منابع آب اهميت زيادی دارد .با توجه به
کمبود شديد آب در ايران و ديگر نقاط جهان لزوم تخمين دقيقتر
تبخير-تعرق جهت تعيين نياز آبي گياه و مقدار آب آبياری بيشتر
ميشود .محاسبه تبخير-تعرق مرجع بر اساس دادههای هواشناسي با
استفاده از روشهای محاسباتي و شبکه عصبي از روشهای موجود
برای تخمين تبخير-تعرق ميباشد .تاکنون محققين زيادی از شبکه
عصبي برای تخمين تبخير-تعرق مرجع استفاده نمودهاند
(;Shamshirband et al., 2015; Traore et al., 2016
;Shiri et al., 2015; Kumar et al., 2002
;Landeras et al., 2008; Traore et al., 2010
;Trajkovic et al., 2003; Shiri and Kisi, 2011
 .)Dehbozorgi and Sepaskhah, 2012در بيشتر مقاالت منتشر

شده دادههای اقليمي به عنوان ورودیهای شبکه عصبي جهت
تخمين تبخير-تعرق مرجع مورد استفاده قرار گرفته است .نتيجه کلي
که در اغلب مقاالت و گزارشات منتشر شده مشاهده شده دقت باالتر
شبکه عصبي در تخمين تبخير-تعرق مرجع نسبت به روشهای
محاسباتي ميباشد Abedi-Koupai et al. (2009) .در تحقيقي به
بررسي عملکرد شبکههای عصبي مصنوعي ( )ANNو مقايسه آن با
مدلهای فيزيکي برای برآورد تبخير-تعرق گياه مرجع ( )EToدر
گلخانه پرداختند .در اين مطالعه متغيرهای هواشناسي شامل دما،
تابش خورشيدی ،سرعت باد و رطوبت نسبي در نظر گرفته شد.
خروجي  EToروزانه از معادالت فيزيکي و  ANNبا ETo
اندازهگيری شده توسط دادههای اليسيمتری مورد مقايسه قرار
گرفتند .نتايج آنها نشان داد که دقت  ANNبيشترين و دقت معادله
پنمن کمترين مقدار را در برآورد  EToدر شرايط گلخانهای داشته
است Kumar et al. (2002) .با استفاده از دادههای هواشناسي
ايالت کاليفرنيا تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده از روش استاندارد
پنمن-مانتيس-فائو و تخمين زده شده توسط شبکه عصبي را با
دادههای اندازه گيری اليسيمتری مقايسه نمودند .اين محققين
مشاهده کردند که شبکه عصبي از دقت باالتری نسبت به روش
پنمن-مانتيس-فائو برای تخمين تبخير-تعرق مرجع برخوردار بوده
است .حتي در شرايط کمبود داده هم مشاهدات بسياری از محققين
نشان داد که روش شبکه عصبي نسبت به روشهای محاسباتي در
تخمين تبخير-تعرق مرجع ارجحيت داردLanderas et al. (2008) .
با مقايسه روشهای محاسباتي که صرفا بر پارامترهای دما-رطوبت
نسبي ،تابش و تابش -رطوبت نسبي استوار است با نتايج حاصل از
شبکه عصبي مشاهده کرده اند که روش شبکه عصبي دقيقتر بوده

 -8مواد و روشها
 -0-8دادههای هواشناسی

در تحقيق حاضر از اطالعات ايستگاه هواشناسي سينوپتيک فرودگاه
شيراز واقع در جنوب شهر شيراز با مختصات طول جغرافيايي -96́ E
˚ 12و عرض جغرافيايي  23˚-92́ Nدر ارتفاع  5000متر از سطح
آبهای آزاد استفاده شده است .دادههای روزانه مورد استفاده شامل
دمای حداقل ،دمای حداکثر ،رطوبت نسبي حداقل ،رطوبت نسبي
حداکثر ،تعداد ساعات آفتابي و سرعت باد برای  13سال (-5990
 )5932آماری بوده است .در مجموع تعداد کل روزهايي که دادههای
آن موجود بوده جهت محاسبه تبخير-تعرق مرجع به روش پنمن ـ
مانتيس  -فائو  50025روز بوده است .متوسط پارامترهای هواشناسي
ايستگاه شيراز در جدول  5ارائه شده است.
 -8-8روشهای محاسبه تبخير-تعرق مرجع

تبــخيــر -تـعــرق مرجع بر اســاس معادالت پنمن ـ مانتيس ـ
فـائو ) ،(Allen et al., 1998هــارگـــــريوز ـ ســـامــــانــــي
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Table 1. Mean meteorological parameters of Shiraz

جدول  -0متوسط پارامترهای هواشناسی ايستگاه شيراز
Minimum

Maximum

Minimum relative

Maximum relative

Daylight

Wind speed

)temperature (˚C

)temperature (˚C

)humidity (%

)humidity (%

hours

)(m s-1

9.9

25.9

21.4

59

9.2

2.2

روشهای محاسباتي بر افزايش دقت تخمين تبخير ـ تعرق مرجع
بوده ساختار شبکه برای کليه اجراها ثابت و  2اليه پنهان و يک اليه
خروجي ميباشد .تعداد نورونها در اليه پنهان  54-54بوده است که
پيش فرض نرم افزار متلب مي باشد .هرچند جهت بررسي تاثير
ساختار شبکه بر دقت نتايج برای يکي از روشهای محاسباتي برنامه
با تعداد مختلف اليه پنهان اجرا گرديد.

) ،(Hargreaves and Samani, 1985جنســــن ـ هيـــــز
) ،(Jensen et al., 1990تورک ) (Allen, 1999و روش تشت
تبخير ) (Jensen et al., 1990محاسبه گرديد .جهت اطالعات
بيشتر در مورد معادالت مربوط به هر روش و پارامترهای مورد
استفاده در آنها به مقاله )Razzaghi and Sepaskhah (2010
مراجعه گردد .روش پنمن -مانتيس -فائو و بقيه روشهای محاسباتي
ذکر شده برای منطقه مورد مطالعه توسط Razzaghi and
) Sepaskhah (2010اصالح گرديد .تصحيحات انجام شده توسط
اين محققين شامل تصحيح ضرايب معادله تابش و ضريب مقاومت
آيروديناميکي هوا برای منطقه مورد مطالعه بوده است .در اين تحقيق
از روش پنمن_مانتيس_ فائو به عنوان روش مرجع برای محاسبه
تبخيرـتعرق مرجع ،آموزش و آزمون شبکه عصبي استفاده گرديد .به
عبارت ديگر مقدار تبخير ـ تعرق محاسبه شده از روش
پنمن_مانتيس_ فائو به عنوان داده هدف بوده و کارايي شبکه
عصبي بر اساس قابليت تخمين نتايج اين روش سنجيده مي شود.

دادهها قبل از استفاده در شبکه عصبي بر اساس معادله زير
نرمالسازی شده اند:
xt −xmin
= yt
()5
xmax −xmin
که در آن  xtو  ytبه ترتيب داده ورودی واقعي و نرمال شده و  xminو
 xmaxحداقل و حداکثر داده ورودی  xميباشند .هفتاد درصد دادهها
برای آموزش شبکه 51 ،درصد برای تشخيص ورآموزی و  51درصد
هم به آزمون شبکه اختصاص يافت .انتخاب دادهها جهت آموزش،
ورآموزی و آزمون شبکه به صورت تصادفي بوده است.

 -3-8ساختار شبکه عصبی

 -2-8آمارهها

شبکه عصبي مورد استفاده در اين تحقيق شبکه عصبي پرسپترون
چند اليه و قانون يادگيری پس انتشار خطا مي باشد .برای آموزش
شبکه از الگوريتم يادگيری لونبرگ ـ مارکوات به جهت سرعت بيشتر
در يادگيری استفاده شده است .شبکه پرسپترون چند اليه بيشترين
کاربرد را در حل مسائل مهندسي درسطح جهان دارد و نتايج تحقيق
محققيني مانند )Kumar et al., (2002) ،Traore et al., (2016
نشان داد که اين شبکه منجر به جواب دقيق تر برای تخمين تبخير ـ
تعرق ميگردد .تابع تبديلگر اليههای مياني سيگموئيدی و
اليــه خـــروجـــي خطي ميباشد که براساس يافتـــههـــای
) Zare Abyaneh et al., (2009) ،Kisi and Kilic (2015و
) Ghasemi et al., (2007منجر به سرعت باالتر و زمان کوتاهتر
در دستيابي به نتيجه ميشود .ساختار شبکه عصبي به تعداد داده
ورودی ،تعداد متغير ورودی و از همه مهمتر ميزان پيچيدگي رابطه
بين متغيرهای ورودی و خروجي بستگي دارد .در تحقيق حاضر ،با
توجه به هدف تحقيق که بررسي اثرکاربرد تلفيقي شبکه عصبي و

در اين پژوهش ،به منظور ارزيابي دقت مدلها در برآورد تبخير ـ
تعرق مرجع از شاخصهای ارزيابي شاخص توافق ( ،)dجذر ميانگين
مربعات خطای استاندارد شده ) (NRMSEو ميانگين خطای
باقيمانده ) (MREبر اساس روابط زير استفاده گرديد:
0.5

()2
()9

2

]

2
𝑛∑
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑃𝑖 −

2
𝑒𝑣𝑎𝑂𝑛
2
𝑛∑
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑃𝑖 −

[ = 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑁
𝑛∑ 𝑑 = 1 −

)| 𝑒𝑣𝑎𝑂𝑖=1(|𝑃𝑖 −𝑂𝑎𝑣𝑒 |+|𝑂𝑖 −
𝑛∑
) 𝑖𝑂𝑖=1(𝑃𝑖 −

= 𝐸𝑅𝑀

()0
که در آن  Piو  Oiبه ترتيب مقدار تبخير-تعرق تخمين زده شده
توسط شبکه عصبي و محاسبه شده به روش پنمن ـ مانتيس ـ فائو و
 Oaveمتوسط مقدار تبخير ـ تعرق محاسبه شده به روش پنمن ـ
مانتيس ـ فائو ميباشند .هرچه معيار شاخص توافق به يک نزديکتر
باشد اختالف مقادير برآورد شده با مقادير مشاهده شده کمتر خواهد
بود .هرچه  NRMSEبه صفر نزديکتر باشد اختالف مقادير برآورد
شده با مقادير مشاهده شده کمتر بوده و اگر  NRMSEکمتر از 54%
𝑒𝑣𝑎𝑂𝑛
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مانتيس-فائو برای محاسبه تبخير-تعرق مرجع استفاده نمود ،ميتوان
از معادله جنسن-هيز استفاده نمود .از شبکه عصبي برای سه حالت
داده ورودی -5 :داده ورودی دما ،سرعت باد و تعداد ساعات آفتابي،
 -2داده ورودی تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده از معادله جنسن-
هيز و  -9داده ورودی دما ،سرعت باد ،تعداد ساعات آفتابي و تبخير-
تعرق مرجع محاسبه شده از معادله جنسن-هيز (مجموع ورودی
حالتهای  5و  )2استفاده شد.

شود دقت برآورد عالي 24- 54% ،خوب 94- 24% ،مناسب و اگر
 NRMSEبيشتر از  94%شود برآورد نامناسب خواهد بود
) .(Jamieson et al., 1991شاخص  MREکه بر اساس مثبت و يا
منفي بودن نشان دهنده بيش تخميني و يا کم تخميني شبکه
ميباشد.
 -3نتايج و بحث
قبل از شروع تحليل کارايي تلفيق شبکه عصبي و روشهای
محاسباتي جهت تخمين تبخير-تعرق مرجع ميبايست کارايي شبکه
عصبي در منطقه مورد مطالعه در زماني که تمامي پارامترهای
هواشناسي موجود ميباشد ارزيابي گردد .بدين منظور با استفاده از
ورودیهای دما ،رطوبت نسبي ،تعداد ساعات آفتابي و سرعت باد
تبخير-تعرق مرجع توسط شبکه عصبي تخمين زده شد که نتايج
برای دادههای مستقل در شکل  5و جدول ( 9رديف اول) ارائه شده
است .نتايج نشان ميدهد که شبکه عصبي به خوبي تبخير-تعرق
مرجع پنمن-مانتيس ـ فائو را تخمين زده و شاخص  NRMSEکمتر
از  %54و عالي ميباشد .بنابراين شبکه عصبي بيشنهادی دارای
قابليت خوبي برای تخمين تبخير -تعرق مرجع برای منطقه مورد
مطالعه ميباشد.

18

16

14

y = 0.9868x + 0.0759
R² = 0.986, NRMSE=0.0588

12

10

8

6

4

2

0

Calculated ETo by Penman-Montieth-FAO, mm

Fig. 1. Relation between the estimated ETo by ANNs
using the meteorological data lonely as input
variables and calculated ETo by Penman-MontiethFAO.

شکل  -0تبخير-تعرق مرجع تخمين زده شده توسط شبکه
عصبی تنها با دادههای هواشناسی نسبت به محاسبه شده به
روش پنمن ـ مانتيس ـ فائو

 -8-3تاثير ساختارهای مختلف شبکه بر دقت تخمين نتايج

صرفا برای روش جنسن-هيز -برنامه برای تعداد مختلف اليه پنهان
و تعداد مختلف نورون در هر اليه اجرا شده و نتايج مربوط به بهترين
ساختار در جدول  2ارائه گرديد که نتايج برای تعداد اليههای پنهان و
تعداد نورونهای مختلف بازای ورودیهای يکسان تفاوت بسيار کمي
با يکديگر دارد .و همانطور که در بخش مواد و روشها توضيح داده
شد با توجه به هدف مقاله که بررسي اثر تلفيق نتايج روشهای
محاسباتي و شبکه عصبي بوده و جهت يکسان بودن شرايط برای
همه اجراها و حالتها از تغيير ساختار شبکه خودداری گرديد تا امکان
مقايسه بهتر وجود داشته باشد .فلذا تمامي تحليلها بر اساس شبکه
ای با  2اليه پنهان با  54نورون در هر اليه انجام شده است.

نتايج تبخير-تعرق مرجع تخمين زده شده توسط شبکه عصبي نسبت
به تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده بوسيله روش استاندارد پنمن -
مانتيس  -فائو اصالح شده برای سری دادههای آزمون در شکل  2و
پارامترهای آماری آن در جدول  9ارائه شده است .نتايج شکل 2
نشان داد که اگر تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده از معادله جنسن-
هيز و دادههای هواشناسي دما ،سرعت باد و تعداد ساعات آفتابي با
هم به عنوان داده ورودی شبکه عصبي استفاده شود نسبت به نتايج
حاصل از صرفا داده هواشناسي و يا تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده
از معادله جنسن-هيز منجر به تخمين دقيق تر تبخير-تعرق مرجع
ميشود .کاربرد دادههای هواشناسي و نتايج حاصل از معادله جنسن-
هيز منجر به کاهش  03درصدی شاخص  NRMSEو افزايش دقت
دو برابری نسبت به ورودی صرفا داده هواشناسي برای دادههای
مستقل ( )testگرديده است .بر اساس تخمين تبخير-تعرق مرجع با
استفاده از شبکه عصبي بر اساس ورودی صرفا داده هواشناسي دما،
سرعت باد و تعداد ساعات آفتابي و همچنين مجموع اين دادههای
هواشناسي و نتايج حاصل از معادله جنسن-هيز عالي بوده است.

 -3-3روش جنسن-هيز

در معادله جنسن-هيز ) (Jensen et al., 1990جهت محاسبه
تبخير-تعرق مرجع فقط از سه داده هواشناسي متوسط دما ،سرعت
باد و تعداد ساعات آفتابي استفاده ميشود .بنابراين در ايستگاههايي
که فاقد آمار رطوبت نسبي ميباشد نميتوان از روش پنمن ـ
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Estimated ETo by ANNs, mm

 -0-3کارايی شبکه عصبی

1:1

18
16
14
12
10
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0

Table 2. Effect of number of hidden layers and nodes on ANNs performance to estimate ETo

جدول  -8اثر ترکيب مختلف تعداد اليه پنهان و تعداد نورون بر کارايی شبکه عصبی در تخمين تبخير-تعرق
Validation

Test

No. of

Train

hidden
layers (No.

Input
variables

d

MRE

NRMSE

d

MRE

NRMSE

d

MRE

NRMSE

0.996

0.00

0.062

0.996

-0.002

0.063

0.996

0.000

0.062

)1 (15

0.950

0.00

0.198

0.949

-0.003

o.196

0.946

-0.001

0.205

)1 (15

JH

0.999

0.00

0.031

0.999

0.000

0.034

0.999

0.000

0.033

)1 (20

JH, T, U, S

0.996

0.00

0.061

0.996

0.001

0.061

0.996

0.000

0.063

)2 (15-20

T, U, S

0.950

0.00

0.198

0.949

0.007

0.200

0.949

0.012

0.202

)2 (10-20

JH

0.999

0.00

0.031

0.999

-0.001

0.033

0.999

0.000

0.032

)2 (10-20

JH, T, U, S

0.996

0.00

0.061

0.996

0.000

0.059

0.996

-0.002

0.063

)3 (15-5-20

T, U, S

0.949

0.00

0.199

0.948

-0.004

0.202

0.951

0.009

0.198

)3 (20-5-15

JH

0.999

0.00

0.031

0.999

-0.001

0.032

0.999

-0.002

0.032

)3 (20-20-15

JH, T, U, S

)of neurons
*

combination
T, U, S

JH, T, U, S, NRMSE, MRE and d are the Jensen-Haise method, mean daily temperature, wind speed, daylight
)*( hours, normalized root mean square error, mean residual error and index of agreement, respectively.

(*)  MRE ،NRMSE ،S ،U ،T ،JHو  dبه ترتيب روش جنسن-هيز ،متوسط دمای روزانه ،سرعت باد ،تعداد ساعات آفتابي ،جذر ميانگين مربعات خطای
استاندارد شده ،ميانگين خطای باقيمانده و شاخص تطابق ميباشد .اعداد داخل پرانتز تعداد نورون هر اليه ميباشد.

مقايسه نمودارهای  aو  bشکل  2نشان ميدهد تخمين تبخير-تعرق
مرجع با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در زماني که تنها داده
متوسط دما ،سرعت باد و تعداد ساعات آفتابي موجود باشد و به عنوان
ورودی استفاده شود دقيقتر و پراکندگي کمتری نسبت به استفاده از
ورودی تبخير-تعرق محاسبه شده به روش جنسن-هيز ميباشد.
بنابراين در شرايط وجود صرفا اين سه پارامتر هواشناسي بجای
استفاده از روش محاسباتي ،کاربرد شبکه عصبي منجر به تخمين
دقيق تر تبخير-تعرق مرجع ميشود .همچنين شاخص  NRMSEدر
حالت تلفيق داده هواشناسي دما ،سرعت باد و تعداد ساعات آفتابي و
نتايج حاصل از معادله جنسن-هيز عالي ( )NRMSE= 4/492و
نسبت به حالتي که داده هواشناسي کامل باشد (بخش قبلي4/410،
= )NRMSEمنجر به تخمين بهتر تبخير-تعرق مرجع ميگردد.
بنابراين در ايستگاه شيراز برای دورههايي که فاقد دادههای رطوبت
نسبي است و نميتوان از روش استاندارد پنمن-مانتيس-فائو استفاده
نمود ميتوان با تلفيق نتايج حاصل از معادله جنسن-هيز و دادههای
دما ،سرعت باد و تعداد ساعات آفتابي تخمين دقيق تری از تبخير-
تعرق مرجع بدست آورد و از نتايج غير دقيق صرفا معادله جنسن-هيز
استفاده ننمود.

 -2-3روش تورك

در روش تورک برای محاسبه تبخير-تعرق مرجع به دادههای دما،
رطوبت نسبي و سرعت باد نياز ميباشد و از اين روش ميتوان برای
نقاطي که فاقد داده تعداد ساعات آفتابي ميباشد به جای روش
پنمن-مانتيس-فائو استفاده نمود .نتايج حاصل از شبکه عصبي در
شکل  9و جدول  9نشان داد که استفاده توام دادههای دما ،رطوبت
نسبي و سرعت باد و تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده به روش
تورک به ترتيب باعث کاهش  55و  %54شاخص  NRMSEو
افزايش دقت  52و  %55نسبت به استفاده تنها از داده هواشناسي و يا
تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده به روش تورک برای دادههای
مستقل گرديده است .اما با مقايسه اين نتايج با نتايج حاصل از کاربرد
شبکه عصبي برای حالتي که تمامي دادههای هواشناسي موجود
ميباشد نشان ميدهد استفاده از دادههای دما ،رطوبت نسبي و
سرعت باد و تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده به روش تورک
بصورت جداگانه و تلفيقي از دقت کافي برای تخمين تبخير-تعرق
مرجع برخوردار نميباشد .بنابراين برای ايستگاه شيراز بصورت
تقريبي برای دورههايي که فاقد داده تعداد ساعات آفتابي است و
نميتوان از روش استاندارد پنمن مانتيس ـ فائو استفاده نمود ميتوان
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ديده بيشتر همخواني داشته است .در هر صورت معيار ارزيابي ،دقت
تخمين دادههای مستقل (آزمون) ميباشد.

با تلفيق نتايج حاصل از معادله تورک و دادههای دما ،سرعت باد و
رطوبت نسبي تخمين دقيق تری از تبخير-تعرق مرجع بدست آورد
هرچند که در کل دقت اين روش با توجه به مقدار  NRMSEدر
محدوده خوب بوده و عالي نميباشد ).(Jamieson et al., 1991
تخمين تبخير-تعرق مرجع بوسيله شبکه عصبي بازای ترکيب ورودی
دما ،سرعت باد و تعداد ساعات آفتابي نسبت به ترکيب ورودی دما،
رطوبت نسبي و سرعت باد منجر به تخمين بسيار دقيقتر گرديد
(نمودارهای  aدر شکلهای  2و  .)9در اکثر موارد نتايج دادههای
آزمون دارای دقت کمتری نسبت به دادههای آموزش و ور آموزی
ميباشد اما برای مواردی مشاهده شده که دقت تخمين دادههای
آزمون نسبت به دادههای آموزش و ور آموزی بيشتر بوده است .هر
چند اين اختالف در حد هزارم اعشار ميباشد اما علت آن ميتواند به
انتخاب تصادفي دادهها برای اين سه مرحله مرتبط باشد که دادههای
تصادفي انتخابي برای آزمون در بعضي موارد با الگوی شبکه آموزش

 -0-3روش هارگريوز-سامانی

در مناطقي که فقط حداکثر و حداقل دمای هوا اندازه گيری ميشود،
جهت تخمين تبخير-تعرق مرجع تنها روشي که نزديک تر به واقعيت
ميباشد روش هارگريوز-ساماني است .همانطور که در شکل  0و
جدول  9مشخص است در ايستگاه مورد مطالعه درصورتيکه تنها از
تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده به روش هارگريوز-ساماني و يا از
داده تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده به روش هارگريوز-ساماني به
همراه دادههای حداکثر و حداقل دما به عنوان ورودی شبکه عصبي
استفاده شود در مقايسه با تنها ورودی دما به ترتيب منجر به کاهش
 51و  %56شاخص  NRMSEو افزايش دقت  57/0و %50/0
تخمين تبخير-تعرق مرجع پنمن-مانتيس-فائو اصالح شده برای
دادههای مستقل ميگردد.

Table 3. Effect of input variables combination on ANNs performance*.

جدول  -3اثر ترکيب مختلف متغيرهای ورودی بر کارايی شبکه عصبی در تخمين تبخير-تعرق
Test

Train

Validation

Input variables combination
d

MRE

NRMSE

d

MRE

NRMSE

d

MRE

NRMSE

0.997

0.000

0.054

0.997

0.000

0.052

0.997

-0.001

0.054

T, RH, U, S

0.995

-0.001

0.063

0.996

-0.001

0.062

0.996

0.000

0.061

T, U, S

0.947

0.005

0.200

0.0949

-0.004

0.199

0.950

-0.004

0.199

JH

0.999

0.001

0.032

0.999

0.000

0.032

0.999

0.000

0.032

JH, T, U, S

0.995

-0.005

0.187

0.957

0.002

0.187

0.956

0.000

0.187

T, RH, U

0.957

0.000

0.186

0.954

0.002

0.189

0.956

0.000

0.187

TU

0.966

-0.001

0.167

0.966

0.002

0.166

0.966

0.002

0.165

TU, T, RH, U

0.932

-0.004

0.225

0.932

0.007

0.229

0.933

0.000

0.223

T

0.954

0.004

0.191

0.952

0.001

0.197

0.954

0.002

0.189

HS

0.955

0.003

0.190

0.956

0.000

0.184

0.958

0.000

0.182

HS, T

0.942

0.005

0.207

0.938

0.008

0.209

0.944

0.001

0.201

RH, U

0.882
0.976

-0.002
0.014

0.275
0.137

0.891
0.975

0.012
0.008

0.268
0.138

0.888
0.977

0.002
0.009

0.264
0.134

Epan
Epan, RH, U

(*) JH, TU, HS, Epan, T, RH, U, S, NRMSE, MRE and d are the Jensen-Haise method, Turc method, HargreavesSamani method, and pan evaporation, mean daily temperature, relative humidity, wind speed, daylight hours,
normalized root mean square error, mean residual error and index of agreement, respectively.

(*)  MRE ،NRMSE ،S ،U ،RH ،T ،Epan ،HS ،TU ،JHو  dبه ترتيب روش جنسن-هيز ،تورک ،هارگريوز-ساماني ،تشت تبخير ،متوسط دمای روزانه،
متوسط رطوبت نسبي روزانه ،سرعت باد ،تعداد ساعات آفتابي ،جذر ميانگين مربعات خطای استاندارد شده ،ميانگين خطای باقيمانده و شاخص تطابق
ميباشد.
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Fig. 2. Relation between the calculated ETo by Penman-Montieth-FAO and the estimated ETo by ANNs
)using a) temperature, wind speed and daylight hours, b) calculated ETo by Jensen-Haise method and c
whole variables of a and b as input variables.

شکل  -8تبخير-تعرق مرجع تخمين زده شده توسط شبکه عصبی نسبت به محاسبه شده به روش پنمن ـ مانتيس ـ فائو بازای
ورودی  )aدما ،سرعت باد و تعداد ساعات آفتابی )b ،تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده به روش جنسن-هيز و  )cمجموع
ورودیهای  aو b

تشت بدست ميآيد .يکي از روشهايي که برای تعيين ضريب تشت
ارائه شده روش ) Cuenca (1989ميباشد که در آن از دادههای
سرعت باد و رطوبت نسبي استفاده ميشود .نتايج خروجي شبکه
عصبي بازای ورودیهای مختلف در شکل  1و جدول  9آمده است.
بر اساس شاخص  NRMSEدر صورتيکه فقط از داده تشت تبخير به
عنوان ورودی استفاده شود منجر به تخمين مناسب تبخير-تعرق
مرجع پنمن-مانتيس فائو اصالح شده ميگردد.

اين نتايج در مقايسه با نتايج حاصل از کاربرد شبکه عصبي برای
حالتي که تمامي دادههای هواشناسي موجود باشد نشان ميدهد
استفاده از داده دما و تبخير-تعرق مرجع محاسبه شده به روش
هارگريوز-ساماني بصورت جداگانه و تلفيقي از دقت کافي برای
تخمين تبخير-تعرق مرجع برخوردار نميباشد ( NRMSEبزرگتر از
 .)%54بنابراين در مطالعات هيدرولوژی و کشاورزی برای
ايستگاههايي که در آنها فقط داده دما اندازه گيری شده ميتوان از
اين روش به همراه دادههای دما در شبکه عصبي برای تخمين
تقريبي تبخير-تعرق مرجع استفاده نمود.

اگر از دادههای سرعت باد و رطوبت نسبي استفاده شود موجب
تخمين بهتری مي گردد و اگر از داده تشت تبخير ،سرعت باد و
رطوبت نسبي استفاده گردد افزايش دقت تخمين تبخير-تعرق مرجع
پنمن-مانتيس-فائو چشمگيرتر خواهد بود.

 -0-3روش تشت تبخير

يکي از روشهای محاسبه تبخير-تعرق مرجع استفاده از دادههای
تشت تبخير ميباشد که از ضرب ضريب تشت در مقدار تبخير از
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Fig. 4. Relation between the calculated ETo by
Penman-Montieth-FAO and the estimated ETo by
ANNs using a) temperature, b) calculated ETo by
Hargreaves-Samani method and c) whole variables
of a and b as input variables.

Fig. 3. Relation between the calculated ETo by
Penman-Montieth-FAO and the estimated ETo by
ANNs using a) temperature, relative humidity and
daylight hours, b) calculated ETo by Turc method
and c) whole variables of a and b as input variables.

تعرق مرجع تخمين زده شده توسط شبکه- تبخير-2 شکل

تعرق مرجع تخمين زده شده توسط شبکه- تبخير-3 شکل

عصبی نسبت به محاسبه شده به روش پنمن ـ مانتيس ـ فائو

عصبی نسبت به محاسبه شده به روش پنمن ـ مانتيس ـ فائو

تعرق مرجع محاسبه شده به-) تبخيرb ،) دماa بازای ورودی

)b ، رطوبت نسبی و تعداد ساعات آفتابی،) دماa بازای ورودی

b  وa ) مجموع ورودیهایc سامانی و-روش هارگريوز

) مجموعc تعرق مرجع محاسبه شده به روش تورك و-تبخير
b  وa ورودیهای
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بطوريکه استفاده از ترکيب داده ورودی تشت تبخير ،سرعت باد و
رطوبت نسبي در مقايسه با ورودی تشت تبخير به تنهايي و ورودی
سرعت باد و رطوبت نسبي بصورت جداگانه به ترتيب منجر به
افزايش دقت  544و  %15در تخمين تبخير-تعرق مرجع پنمن-
مانتيس-فائو اصالح شده ميگردد .استفاده از ترکيب داده ورودی
تشت تبخير ،سرعت باد و رطوبت نسبي منجر به تغيير  NRMSEاز
 4/271به  4/597در مقابل داده ورودی صرفا تشت تبخير ميگردد.
بنابراين در اين روش اگرچه دقت تخمين دو برابر شده است اما
همچنان اين روش منجر به تخمين قابل قبول تبخير – تعرق گياه
مرجع نسبت به حالتي که تمامي دادههای هواشناسي موجود نيست
نميگردد بطوريکه همچنان در هر سه حالت مقدار  NRMSEبزرگتر
از  %54ميباشد و پراکندگي دادهها زياد ميباشد .اما جهت تخمين
تقريبي در ايستگاه شيراز برای دورههايي که تنها دادههای تشت
تبخير ،سرعت باد و رطوبت نسبي موجود ميباشد ميتوان با تلفيق
اين دادهها و شبکه عصبي تخمين دقيق تری از تبخير-تعرق مرجع
بدست آورد.
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14

نتايج اين تحقيق نشان داد که از بين روشهای محاسباتي هارگريوز
ـ ساماني ،جنسن ـ هيز ،تورک و روش تشت تبخير که در کنار
دادههای هواشناسي به عنوان دادههای ورودی شبکه عصبي استفاده
شده تنها روش جنسن ـ هيز منجر به تخمين تبخير-تعرق مرجع
روش استاندارد پنمن-مانتيس-فائو با دقت باال گرديد و در بقيه
روشها استفاده از شبکه عصبي مصنوعي به همراه روشهای
محاسباتي اگرچه اندکي دقت تخمين را افزايش داده اما همچنان
دقت اين روشها برای محاسبه تبخير – تعرق مرجع پايين ميباشد.
بر اين اساس از اين روش در هر ايستگاه هواشناسي برای دورههايي
که اطالعات هواشناسي کامل ميباشد ميتوان استفاده نمود .يعني
ميتوان در آن ايستگاه تبخير-تعرق مرجع را به دو روش پنمن-
مانتيس-فائو اصالح شده و روش جنسن-هيز محاسبه نمود .البته
برتری اين روش نسبت به بقيه روشهای محاسباتي برای ايسگاه
مورد نظر هم بايد بررسي شود .سپس نتايج حاصل از اين معادالت و
دادههای هواشناسي را برای آموزش شبکه عصبي بکار برد .پس از
آن برای دورههايي که فاقد اطالعات هواشناسي ميباشد از تلفيق
روشهای محاسباتي و شبکه عصبي تخمين دقيق تری از تبخير-
تعرق مرجع برای آن دورهها بدست آورد .از نتايج اين تحقيق ميتوان
برای مطالعات هيدرولوژيکي جهت تخمين دقيق تر تبخير-تعرق و
رواناب ،در آبياری جهت تعيين دقيق تر نياز آبي گياهان و برنامهريزی

Calculated ETo by Penman-Montieth-FAO, mm

Fig. 5. Relation between the calculated ETo by
Penman-Montieth-FAO and the estimated ETo by
)ANNs using a) relative humidity and wind speed, b
calculated ETo by Epan method and c) whole
variables of a and b as input variables.

شکل  -0تبخير-تعرق مرجع تخمين زده شده توسط شبکه
عصبی نسبت به محاسبه شده به روش پنمن ـ مانتيس ـ فائو
بازای ورودی  )aرطوبت نسبی و سرعت باد )b ،تبخير-تعرق
مرجع محاسبه شده به روش تشت تبخير و  )cمجموع
ورودیهای  aو b
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