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Abstract
Proper estimation of evapotranspiration is a key data in
designing and managing irrigation and drainage systems.
Among widely used methods to estimate and predict
evapotranspiration for such applications, are Neuro-Fuzzy
Methods (ANFIS), Artificial Neural Networks (ANNs) and
decision making tree M5. The purpose of this study was to
evaluate the efficiency of the mentioned methods in estimating
the reference evapotranspiration in the Shiraz meteorological
station. For this purpose, the 5 year climatic data of the station
were selected as inputs to the models. Qnet2000, MATLAB
and WEKA software were respectively used to implement
artificial neural network model, Nero fuzzy model and
decision tree M5. In order to evaluate the results of these
models, the mean squared error (RMSE), coefficient of
determination (R2) and the criterion of the mean power of
relative error (MAE) were used. The accuracy of Artificial
Neural Network model and ANFIS model with the help of
statistical indices R2, RMSE and MAE were obtained as
0.0999, 0.099, 0.0500 and 0.0999, 0.051, and 0.01119,
respectively which showed high accuracy of both models in
simulation. Also, the correlation coefficient (R2), RMSE and
MAE for the decision tree model were calculated to be 0.7064,
0.0935 and 0.0414 respectively, which indicated the proper
performance of the M5 tree model in predicting the reference
evapotranspiration rate.
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چکیده
تخمین صحیح تبخیر و تعرق در طراحی و مدیریت سیستمهای آبیاری و
 یکی از روشهای تخمین تبخیر و.زهکشی از اهمیت زیادی برخوردار است
 روشهای، که در حل این مسائل و پیشبینی آن کاربرد زیادی دارد،تعرق
( و درختANNs)  شبکههای عصبی مصنوعی،(ANFIS) نروفازی
 بررسی کارایی روشهای، هدف از این تحقیق. میباشندM5 تصمیمگیری
.مذکور در برآورد تبخیر و تعرق مرجع در ایستگاه هواشناسی شیراز میباشد
 ساله ایستگاه مذکور بهعنوان1 بدین منظور دادههای هواشناسی روزانه
 مدل، برای اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی.ورودی مدلها انتخاب شدند
،Qnet2000  بهترتیب از نرمافزارهایM5 نروفازی و درخت تصمیمگیری
 جهت ارزیابی نتایج مدلهای ذکر. استفاده گردیدWEKA  وMATLAB
) و معیارR2(  ضریب تعیین،)RMSE( شده ریشه میانگین مربعات خطا
 نتایج حاصل از مدل.) استفاده شدMAE( میانگین قدرمطلق خطای نسبی
،R2شبکه عصبی مصنوعی و مدل انفیس به کمک شاخصهای آماری
 و-0/00000138  و0/0008 ،0/888  به ترتیب برابر باMAE وRMSE
 که نشان از دقت باالی هر، بهدست آمد-0/00118  و0/001911 ،0/888
 وRMSE ،R2 همچنین مقدار ضریب همبستگی.دو مدل در شبیهسازی دارد
0/0391  و0/1099 ،0/111  مدل درخت تصمیمگیری بترتیب برابرMAE
 در پیشبینیM5 محاسبه شدند که نشاندهنده ی کارایی مناسب مدل درختی
.میزان تبخیر و تعرق مرجع است
 شبکه، درخت تصمیمگیری، تبخیر و تعرق گیاه مرجع:كلمات كلیدی
. شبکه عصبی مصنوعی،عصبی فازی
81/1/19 :تاریخ دریافت مقاله
81/9/71 :تاریخ پذیرش مقاله
 دانشگاه شهید، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی-1
.چمران اهواز
 دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی-7
.اهواز
. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، استادیار گروه آبیاری و زهکشی-3
 دانشگاه شهید، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی-4
.چمران اهواز
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شبیهسازی دمای افقهای خاک نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی
داشته است ،Khoshnevisan et al. (2014) .چندین سیستم استنتاج
فازی تطبیقی را بهمنظور پیشبینی عملکرد دانه گندم براساس میزان
مصرف انرژی مورد ارزیابی قرار دادند ،نتایج نشان داد مدل انفیس با
توجه به ضریب تبیین باالتر و ضریب میانگین مربعات خطا کمتر
عملکرد دقیقتری داشته است Abedi Kuopai et al. (2009) .در
مطالعه خود به بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین
تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع چمن و مقایسه عملکرد آن با
روشهای معمول تخمین تبخیر و تعرق درگلخانه پرداختند ،نتایج
نشان داد دقت شبکه عصبی مصنوعی از بین تمامی روشها بهتر است
و دقت روش پنمن در بین روشها پایینترین میزان دقت را در تخمین
تبخیر و تعرق روزانه در برداشته است Piri and Ansari (2012) .در
مطالعه خود روشهای برآورد تبخیر و تعرق را براساس مدل شبکه
عصبی غیرخطی و تکنیکهای استنتاج فازی سازگار با سیستم عصبی
مورد بررسی قرار دادند و در نهایت نتیجه گرفتند هر دو مدل عملکرد
بسیار بهتری نسبت به فرمولهای تجربی دارندMosaedi and .
) Ghobayi Sogh (2011به منظور تخمین تبخیر از تشت از آمار
روزانه  1پارامتر هواشناسی دمای میانگین ،رطوبت نسبی ،سرعت باد،
کمبود فشار بخار و تابش برون زمینی در ایستگاه سینوپتیک شیراز طی
سالهای  1883تا  7001با استفاده از مدل انفیس برای شبیهسازی
استفاده نمودند .نتایج حاصل از این تکنیک نشان داد که از میان 31
ترکیب مختلف حاصل از  1پارامتر ورودی ،بهترین ترکیب شامل
رطوبت نسبی ،کمبود فشار بخار و تابش برون زمینی میباشد و از میان
پارامترهای ورودی تابش برون زمینی و سرعت باد کم اهمیتترین
است Hoseini et al. (2016) .به ارزیابی مدل درختی  M5و شبکه
عصبی تحت شرایط مختلف حداقل دادهی اقلیمی در یک منطقهی
سرد و خشک پرداختند .نتایج تحقیقاتشان نشان داد مدل شبکه
عصبی دقت بهتری نسبت به مدل درختی  M5دارد ولی مدل درختی
روابط خطی ،ساده و قابل فهمتری ارائه میکندSharifiyan and .
) Ghorbani (2014به بهبود برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده
از ضریب اصالحی به کمک مدل درخت تصمیم و شبکهی عصبی
مصنوعی پرداختند .درنهایت مشخص گردید که عملکرد مدل درختی
از مدل شبکه عصبی مصنوعی دقیقتر است Terzi (2007) .با
بهکارگیری دادههای هواشناسی دریاچهی اگیردیر واقع در ترکیه
متغیرهای دمای هوا ،دمای آب ،تابش خورشید و رطوبت نسبی را به
عنوان عوامل مؤثر بر تبخیر از تشت تعیین نمود .مقایسه نتایج آنها با
مقادیر اندازهگیری شده تشت تبخیر روزانه نشان دادکه الگوریتم M5
بهترین عملکرد را در تخمین تبخیر از تشت نشان داد .با توجه به
اهمیت استان فارس و شهرستان شیراز بهعنوان یکی از قطبهای
کشاورزی و جایگاه خاص تبخیر و تعرق در برنامهریزیهای تخصیص

 -0مقدمه
با توجه به کمبود شدید آب در ایران و دیگر نقاط جهان لزوم تخمین
دقیق تبخیر و تعرق به عنوان یک پارامتر هیدرولوژیکی جهت تعیین
نیاز آبی گیاه و مقدار آب آبیاری بیشتر میشود .شبکه عصبی مصنوعی،
منطق فازی و درخت تصمیمگیری  M5بهعنوان ابزاری برای
مدلسازی و پیشبینی هیدرولوژیکی تحول عظیمی در تحلیل رفتار
سیستمهای دینامیک ایجاد کرده است .منطق فازی ،گونهای بسیار
مهم از منطق است که به طور جدی در مقابل منطق دودویی ارسطویی
قرارگرفت و این منطق نه تنها در حوزه تئوری بلکه در سالهای اخیر
روشهای هوش مصنوعی مانند شبکه عصبی ،منطق فازی و الگوریتم
ژنتیک برای پیشبینی بهکار رفتهاند .منطق فازی جایگزین مناسبی
برای درک کامل فرآیندهای پیچیده فیزیکی غیر قابل دسترس
می باشد و شبکه عصبی نیز این توانایی را دارد که از محیط آموزش
ببیند ،ساختارش را خود مرتب کند و با شیوهای ،تعامل خود را تطبیق
دهد .در نهایت شبکه نروفازی ترکیب شبکه عصبی و منطق فازی
است که منطق فازی برای بهبود کارایی شبکه عصبی و اضافه نمودن
مفهوم عــدمقطعیت بــه شبکه مــورد استفاده قــرار میگیرد
( .)Mohammadpur et al., 2017با توجه به مطالعات صورت گرفته
در این زمینه ،Shabani et al. (2017) ،در مطالعه خود از تبخیر و
تعرق محاسبه شده به وسیله روشهای محاسباتی هارگریوزسامانی،
جنسن هیز ،تورک و روش تشت تبخیر در کنار دادههای هواشناسی
(دمای میانگین ،سرعت باد و ساعات آفتابی) بهعنوان دادههای ورودی
شبکه عصبی مصنوعی استفاده کردند و نشان دادند از بین روشهای
مذکور تنها روش جنسن هیز منجر به تخمین تبخیر و تعرق مرجع
روش استاندارد پنمن مانتیث فائو با دقت باال گردید و در بقیه روشها
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به همراه روشهای محاسباتی اگرچه
اندکی دقت تخمین را بهبود داده اما همچنان دقت این روشها برای
محاسبه تبخیر و تعرق مرجع پایین میباشد.
) ،Ghatfan et al. (2017در تحقیق خود ،به بررسی تبخیر و تعرق
گیاه مرجع ماهانه در ایستگاه مرزی هومز 1واقع در سوریه ،با استفاده
از دادههای هواشناسی اندازهگیری شده و به کمک شبکه عصبی
مصنوعی ) (ANNs2پرداختند .سپس تبخیر و تعرق مرجع ماهانه به
وسیله فرمول فائو پنمن مانتیث ،به عنوان خروجی مدل فراخوانی شدند.
نتایج نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی از قابلیت باالیی در تخمین
تبخیر و تعرق مرجع ماهانه برخوردار استBehnia et al. (2017) .
بهمنظور تعیین پتانسیل شبکههای عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج
عصبی فازی ) (ANFIS3به شبیهسازی دمای خاک در عمق 1-100
سانتیمتر پرداختند ،نتایج نشان داد که مدل انفیس عملکرد بهتری در
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گرفت و جهت ارزیابی و بررسی توانایی مدل نروفازی در شبیهسازی،
از معیارهای متداول آماری استفاده گردید .در نهایت بهمنظور مقایسه
قابلیت شبیهسازی هردو مدل مذکور ،نتایج حاصل از مشخصههای
آماری مورد مقایسه قرار گرفتند .جهت ارزیابی نتایج مدل شبکه عصبی
و مدل نروفازی ،از معیارهای ریشه میانگین مربعات خطا (،)RMSE4
ضریب تعیین ( )R2و معیار میانگین قدرمطلق خطای نسبی ()MAE5
استفاده گردید .

آب در تحقیق حاضر قابلیت شبکه عصبی مصنوعی ،شبکه نروفازی و
درخت تصمیمگیری  M5در تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده
از دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شیراز بررسی خواهد شد.
 -0مواد و روشها
شیراز در بخش مرکزی استان فارس ،در منطقه کوهستانی زاگرس
واقع شده و آب و هوای معتدلی دارد .استان فارس دارای دو اقلیم
خشک و نیمه خشک میباشد .شهر شیراز در جنوب غرب کشور قرار
گرفته و آب و هوای آن مدیترانهای است.

 -2نتايج و بحث

در این تحقیق بهمنظور ارزیابی کارایی روشهای شبکه عصبی
مصنوعی ،نروفازی ،درخت تصمیمگیری  M5و مقایسه نتایج آنها ،در
شبیهسازی تبخیر و تعرق گیاه مرجع ،از دادههای ایستگاه هواشناسی
شیراز ،استفاده گردید .برای اجرای روشهای مذکور در این پژوهش
دادههای هواشناسی ایستگاه مذکور ،در مقیاس روزانه و به مدت 1
سال ،بهعنوان ورودی ،فراخوانی شدند .پارامترهای ورودی مدل شبکه
عصبی ،که متغیرهایی مستقل میباشند ،عبارتند از؛ حداقل دما (،)Tmin
حداکثر دما ( ،)Tmaxمیانگین دمای روزانه ( ،)Tmeanدمای نقطه شنبم
( )Tdو متوسط دمای خاک در اعماق اندازهگیری شده ( )Tsoilبر حسب
درجه سانتیگراد ،ساعات آفتابی ( ،)nمیانگین رطوبت نسبی
( ،)RHmeanحداقل رطوبت نسبی ( )RHminو حداکثر رطوبت نسبی
( )RHmaxبر حسب درصد ،میانگین سرعت باد (( )Uمتر بر ثانیه)،
میانگین بارش روزانه (( )pمیلیمتر) ،مقدار ابرناکی ( )aو پارامتر وابسته
به این ورودیها ،تبخیر و تعرق گیاه مرجع (میلیمتر) میباشد که با
استفاده از میزان تبخیر از تشت تبخیر محاسبه شدهاند .قبل از وارد
کردن دادههای ورودی در مدلهای مورد استفاده ،دادهها
استانداردسازی شدند .پس از استانداردسازی ،بهمنظور اجرای مدل
شبکه عصبی مصنوعی ،از  10%دادهها جهت آموزش مدل و از 30%
دادهها جهت صحتسنجی استفاده گردید .در ابتدا مدل با  1پارامتر
بهعنوان متغیرهای ورودی و سپس بهترتیب با  9 ،1 ،8تا  17پارامتر
ورودی آزمایش شده و با تکرارهای مختلف ،مدل شبکه عصبی اجرا
گردید .با آموزش مدل بهترین تابع انتقال برای الیههای پنهان و
خروجی ،با تعداد گره الیه پنهان معین و تعداد تکرار مشخص ،سپس
بر مبنای بهترین حالت مرحله آموزش ،مدل با استفاده از 30%
باقیمانده دادهها صحتسنجی شدند .سرانجام بهمنظور اجرای مدل
نروفازی ،بهترین حالت بهدست آمده از مدل شبکه عصبی مصنوعی،
بهعنوان ورودی مدل و توسط نرمافزار  MATLABفراخوانی شدند،
بدین صورت که هفتاد درصد دادهها جهت آموزش مدل نروفازی و
سی درصد باقی مانده جهت صحتسنجی مدل مورد استفاده قرار

برای ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی تبخیر و تعرق
گیاه مرجع ،نرمافزار  Qnet2000مورد استفاده قرارگرفت .برای اجرای
مدلها  10درصد از دادههای ورودی جهت آموزش و  30درصد
باقیمانده جهت صحتسنجی مورد استفاده قرارگرفت .پس از آموزش
شبکه عصبی مصنوعی و تعیین بهترین حالت معماری مدل
صحتسنجی شد .اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی در مرحله
آموزش ،با تعداد  1تا  17گره ورودی و یکی بیشتر از آن بهعنوان
تعداد گرههای الیه پنهان و یک گره خروجی و با در نظر گرفتن توابع
مختلف انتقال برای الیه پنهان و خروجی و تکرارهای  10000تا
 100000صورت گرفت .نتایج برای حالت تانژانت هیپربولیک برای
توابع انتقال الیه پنهان و خروجی مدل دارای بیشترین ضریب تعیین
وکمترین ریشه میانگین مربعات خطا میباشد .لذا پنج گره ورودی
(دمای حداقل ،حداکثر و متوسط ،دمای نقطه شبنم و ساعات آفتابی)
با یک الیه پنهان با شش گره بهعنوان بهترین حالت مرحله آموزش
انتخاب شد و از آن برای مرحله صحتسنجی استفاده گردید .با استفاده
از بهترین حالت در مرحله آموزش و  30%باقی مانده دادهها مدل
صحتسنجی شده و شاخصهای آماری  RMSE ،R2و  MAEبه
ترتیب برابر با  0/0008 ،0/888و  -0/00000138بهدست آمد که
نشان از توانایی مناسب مدل در شبیهسازی تبخیر و تعرق مرجع با
استفاده از حداقل دادهها را نشان میدهد .پس از بررسی کلی قابلیت
شبکه عصبی مصنوعی در شبیهسازی تبخیر و تعرق گیاه مرجع ،درصد
تأ ثیرگذاری پارامترهای ورودی بر خروجی در بهترین حالت مرحله
آموزش و در مرحله صحتسنجی بهعبارت دیگر آنالیز حساسیت مدل
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادند که بیشترین تأثیرگذاری در
دو مرحله ،بر تبخیر و تعرق پتانسیل ،مربوط به میزان ساعات آفتابی با
درصدی معادل  98/01%و  81/1%و کمترین تأثیرگذاری مربوط به
دمای نقطه شبنم میباشد ،که در دو حالت آموزش و صحتسنجی
نتیجه آنالیزحساسیت تقریبا یکسان میباشد .همچنین به لحاظ کمی
درصد تأثیرگذاری در مرحله صحتسنجی بیشتر از آموزش بهدست
آمد .با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازی تبخیر و تعرق با استفاده از
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) Mosaedi and Ghabaei Sogh (2011مطابقت دارد .با استفاده از
سری دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شیراز مقدار تبخیر و
تعرق پتانسیل بهوسیله مدل درختی  M5شبیهسازی شد و مقادیر برآورد
شده با یکدیگر مقایسه شدند .ضریب تعیین ( ،)R2ریشه متوسط مربع
خطا ( ،)RMSEمیانگین مطلق خطا ( )MAEبرای مقایسه عملکرد
مدل درختی  M5استفاده شدند .جهت اجرای مدل از نرم افزار WEKA
استفاده شد .از مزایای مدل درختی  M5ترکیب چندین رابطه خطی
ساده است که بتواند برای پیشبینی تبخیر و تعرق مرجع استفاده کرد.
به عبارت دیگر میتوان پیبرد در شرایط مختلف دما ،دمای نقطهی
شبنم ،ساعات آفتابی و غیره چه معادلهای حاکم است و مهمترین
متغیرهایی که باعث انشعابات اولیه مدل میشوند کدامها هستند.
شکل  7الگوریتم مدل درختی  M5برآورد تبخیر و تعرق مرجع را نشان
میدهد .متغیرهای استفاده شده در اجرای این مدل شامل متغیر تبخیر
و تعرق مرجع ( )ET6بهعنوان متغیر مستقل و متغیرهای دمای کمینه
( ،)Tminدمای بیشینه ( ،)Tmaxدمای میانگین ( ،)Tmeanدمای نقطهی
شبنم ( )Dewو ساعات آفتابی ( )Sunبهعنوان متغیرهای وابسته
میباشند.

مدل شبکه عصبی مصنوعی و مطابقت آن با دادههای مشاهدهای،
میتوان پی برد که مدل از توانایی قابل قبولی در برآورد تبخیر و تعرق
گیاه مرجع برخوردار میباشد .که طبق بررسیهای صورت گرفته نتایج
پژوهش انجام شده با نتایج حاصل از مطالعهی Ghatfan et al.
) (2017و ) Shabani et al. (2017مطابقت دارد.
روش نروفازی با ساختار انفیس ( )ANFISبا استفاده از نرمافزار
برنامهنویسی  MATLABبه گونهای اجرا شد که  10درصد دادهها
بهمنظور مرحله آموزش دادهها و  30درصد باقی مانده بهعنوان مرحله
صحتسنجی در نظر گرفته شد.
دادههای ورودی مدل با دادههای شبیهسازی شده توسط مدل انفیس
مقایسه و اعتبارسنجی شد ،به گونهای که ضریب تعیین ( )R2برابر
 ،0/8888ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEبرابر با  0/001911و
معیار میانگین قدرمطلق خطای نسبی ( )MAEمعادل -0/00118
بهدست آمد ،که باال بودن ضریب تعیین ،پایین بودن ریشه دوم مربعات
خطا و منفی بودن میانگین قدرمطلق خطای نسبی نشان از قابلیت
باالی مدل در شبیهسازی میباشد .نتایج صحتسنجی مــدل در
شکل  1آورده شده است.

با توجه به شکل میتوان نتیجه گرفت اولین پارامتر مهم در ساخت
مدل درختی  M5میزان دمای نقطهی شبنم است که درخت را به دو
شاخهی Dew> -0.139و  Dew≤ -0.139تقسیم نموده است
براساس معیار انشعاب در  Dew≤ -0.139متغیر ساعات آفتابی و در
انشعاب قسمت  Dew> -0.139متغیر دمای بیشینه قرار دارند و پس
از دمای نقطهی شبنم بهعنوان مهمترین متغیرها شناخته میشوند.
مطابق شکل انشعابات به همین صورت ادامه یافته و در نهایت 17
رابطه بدست آمد .در جدول  1معادالت ارائه شدهاند.

شکل  1میزان پراکندگی دادههای ورودی مدل با مقادیر شبیهسازی
شده توسط مدل به همراه بهترین خط برازش داده شده را نشان
میدهد ،که گویای توانایی باالی مدل انفیس در شبیهسازی میباشد.
نتایج حاصل از شبیهسازی تبخیر و تعرق با استفاده از مدل انفیس و
مطابقت آن با دادههای مشاهدهای ،میتوان پی برد که مدل از قابلیت
باالیی در شبیهسازی را برخوردار است .کــه طبق بررسیهای صورت
گرفته نتایج پژوهش انجام شـده بــا نتایج حاصل از مطالعهی
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Fig. 1 - Comparison the amount of simulation and measurement data with (ANFIS) method

شکل  –0مقايسه مقادير شبیهسازی و اندازهگیری شده به روش نروفازی ()ANFIS
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Fig. 2 - Algorithm of M5 decision making tree model

شکل  -0الگوريتم مدل درختی

M5

Table 1- Equations obtained by using the WEKA model
جدول  -0معادالت بدست آمده با استفاده از مدل WEKA
Function

Parameter

Function No.
Classification

T = -0.0029*Tmax+ 0.0067*Tmean+0.0184*Sun-0.9668

Tmax, T mean, Sun

LM num: 1

T=-0.0029*Tmax+0.0543*Sun-0.9334

Tmax, Sun

LM num: 2

T=-0.0056*Tmin-0.0029*Tmax+0.0207* Sun -0.9227

Tmin,Tmax, Sun

LM num: 3

T=-0.0081 * Tmin-0.0029*Tmax+0.0224* Sun -0.9245

Tmin,Tmax, Sun

M num: 4

T=-0.0029*Tmax+0.0305*Sun-0.9469

Tmax, Sun

LM num: 5

T=0.0522*Tmin-0.0062*Tmax+0.5561* Sun -0.0378*Dew-0.422

Tmin,Tmax, Sun, Dew

LM num: 6

T=0.0693Tmin-0.0062*Tmax+0.7768*Sun-0.0378*Dew-0.1682

Tmin,Tmax, Sun, Dew

LM num: 7

T=0.0091*Tmin-0.0062*Tmax+0.0655*Sun-0.0378*Dew-0.9051

Tmin,Tmax, Sun, Dew

LM num: 8

T=-0.0062*Tmax+0.3599*Tmean+0.0976*Sun-0.0378*Dew-0.5588

Tmean,Tmax, Sun, Dew

LM num: 9

T=-0.0062*Tmax+0.1875*Tmean+0.0976*Sun-0.0378*Dew-0.7003

Tmean,Tmax, Sun, Dew

LM num: 10

T=-0.0062*Tmax+0.1081*Sun-0.0947*Dew-0.8798

Tmax, Sun, Dew

LM num: 11

T=-0.0108Tmax+0.0369*Sun-0.0295*Dew-0.9476

Tmax, Sun, Dew

LM num: 12

مطابق جدول  1متغیرهای  Tmin ،Tmax ،Sunرا اکثر معادالت وجود
دارند و دارای بیشترین تاثیر در تعیین و تقسیمبندی تبخیر و تعرق
مرجع دارند و متغیر  Tmeanدارای کمترین تأثیر است .به لحاظ
تاثیرگذاری ساعات آفتابی بر میزان تبخیر و تعرق مرجع در روش
درخت تصمیمگیری نتیجه مشابه روش شبکه عصبی مصنوعی
میباشد Sameti et al. (2013) .میزان تبخیر و تعرق مرجع در
ایستگاههای شیراز و کرمانشاه را با استفاده از مدل درختی  M5و
معادالت پنمن-مانتیث و هارگریوز-سامانی با استفاده از دادههای
متغیرهای متوسط دمای هوا  ،ساعت آفتابی ،بارش ،دمای نقطه شبنم،
رطوبت نسبی ،سرعت باد و فشار بخار واقعی روزانه پیش بینی کردند.
نتایج تحقیقاتشان در ایستگاه شیراز نشان داد مدل درختی  M5در
رابطه با معادله پنمن-مانتیث عملکرد مطلوبتری نسبت به معادله

تحقیق )Sameti et al. (2013

هارگریوز-سامانی دارد .در مقایسه با
در این تحقیق مقدار ضریب همبستگی ( )0/111با استفاده از دادههای
تشت تبخیر برای برآورد تبخیر و تعرق مرجع نسبت به تحقیق انجام
شده توسط ) Sameti et al. (2013با استفاده از مدل  M5کمتر بود
امــا ریشه متوسط مربع خطا و میانگین مطلق خطا بــه تــرتیب
بـرابـر  0/1099و  0/0391در ایــن تحقیق در مقایسه بــا تحقیق
) Sameti et al. (2013نیز کمتر بود که حاکی از بیشتر بودن دقت
مدل در برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از دادههای تشت تبخیر
نسبت به معادالت تجربی است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدل
درخت تصمیم  M5در برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از دادههای تشت
تبخیر با خطای کمتری مواجه میشود و در برآورد مقدار تبخیر و تعرق
با استفاده از معادالت با خطای بیشتری مقدار تبخیر و تعرق را
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 دلیل باال بودن ضریب همبستگی برآورد تبخیر و.پیشبینی میکند
سامانی استخراج مقدار-مانتیث و هارگریوز-تعرق در روشهای پنمن
تبخیر و تعرق از متغیرهای مورد استفاده در معادله و تأثیر آنها بر
.دادهکاوی میباشد
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