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چکیده
در این تحقیق با استفاده از پارامترهای هواشناسی در دشت بیرجند در استان خراسان جنوبی در دوره  16ساله به ارزیابی عملکرد
آزمون گاما و مقایسه دقت مدلهای حداقل مربعات ماشینبردار و روشهای تجربی بهمنظور تخمین میزان تبخیر پرداخته شد .با
استفاده از روش آزمون گاما از میان پارامترهای تأثیرگذار بر تبخیر ،پارامترهای بهینه ورودی جهت مدلسازی تخمین تبخیر از میان
 90ترکیب معین ،تعیین گردید .تعداد  7ترکیب برتر نسبت به ترکیبهای دیگر بهدست آمد ،سپس ترکیب بهینه با استفاده از مدل
حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با توابع کرنل مختلف و روشهای تجربی موردارزیابی قرارگرفتند .نتایج نشاندهنده عملکرد
مدل ( LSSVM-polyچندجملهای) ،در ترکیب با متغیرهای دمای کمینه ،دمای میانگین ،سرعت باد و ساعات آفتابی با شاخصهای
عملکرد ( R2=0/8915و  )RMSE= 0/995نسبت به توابع کرنل و دیگر روشهای تجربی دارای دقت باالتری است.

واژههای کلیدی :آزمون گاما؛ تبخیر؛ LSSVM؛ بیرجند
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 -1مقدمه
در مهندسی هیدرولوژی ،تبخیر از دو نظر حائز اهمیت است؛
اوالً ازآنجاییکه تبخیر از سطح رودخانهها ،دریاچهها و
مخازن سدها باعث تلفات آب میشود ،الزم است مقدار آن
محاسبه شود .ثانیاً تبخیر و تعرق از سطح خاک و پوشش
گیاهی در داخل حوزههای آبریز یکی از اجزای چرخه آب
بهشمارمیرود ) .(Heidary et al. 2013عوامل مؤثر بر
تبخیر زیاد هستند ،از جمله میتوان به تابش خورشید،
سرعت باد ،شوری آب و سطح تبخیر اشاره کرد Varkeshi
).)et al. 2010
) Jahanbakhsheasl et al. (2001روشهای ترکیبی،
دمایی ،تابشی و همبستگی چندگانه و رطوبتی را برای
ایستگاه تبریز با آمار  20ساله محاسبه و سپس با روش
تشت تبخیر مقایسه کردند .نتیجه تحقیق آنها نشان داد
که روش کریستینسنهارگریوز در قیاس با سایر روشها
انطباق بیشتری با روش تشت تبخیر داردHozhbar et .
) al. (2015به برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از
مدلهای تجربی و مدلسازی آن با شبکهعصبیمصنوعی و
مقایسه آن با دادههای الیسیمتری در ایستگاه کهریز ارومیه
پرداختند .نتایج حاصل از محاسبات نشان داد که شبکه-
عصبیمصنوعی نسبت بهتمامی روشهای کالسیک عملکرد
مناسبتری دارد .همچنین در روشهای کالسیک ،مدل
تورک در اولویت بعدی قرار دارد.
) Adl et al. (2009میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع را با
شش روش تجربی و به کمک دادههای اقلیمی ایستگاه
سینوپتیک ارومیه و نرمافزار  REF-ETبرای دوره -2001
 2005محاسبه نمودند .سپس با استفاده از دادههای
الیسیمتری به ارزیابی روشهای فوق پرداخته و به این
نتیجه رسیدند که روش بالنی کریدل نسبت به سایر روشها
مقدار تبخیر تعرق گیاه مرجع را با دقت بیشتری برآورد
مینماید Varkeshi et al. (2010) .اقدام به شبیهسازی
تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع به روش هوشمصنوعی و
روشهای کالسیک (تجربی) در مقایسه با اندازهگیریهای
الیسیمتری در اقلیم نیمهخشک سرد همدان نمودند .ایشان
از دو روش هوشمصنوعی شبکهعصبیمصنوعی ( )ANNو
استنتاج عصبی -فازی تطبیقی ( )ANFISو دو روش

کالسیک پنمنمانتیث -فائو  )PMF56( 56و بالنیکریدل
( )BCبهره جستند .درنهایت به این نتیجه رسیدند که روش
هوشمصنوعی بهتر از روشهای کالسیک قادر به تخمین
رفتار سیستم در همه مراحل عملکرد ،چه مراحل افزایشی
تبخیر و تعرق و چه مراحل کاهشی تبخیر و تعرق میباشد.
اما در مقایسه دو روش هوشمصنوعی نتایج شبک عصبی-
مصنوعی نسبت به مدل بهینه  ANFISبهتر میباشدet .
) Rezaei al. (2014به ارزیابی کارایی مدل حداقل مربعات
ماشینبردارپشتیبان در پیشبینی سطح ایستابی پرداختند.
نتایج چهار ترکیب ،نشان داد که عملکرد مدل LSSVM-
 RBFنسبت به مدل  ANNبرتری داردet al. (2015) .

 Rezaeiشبکه پایش سطح آب زیرزمینی را با استفاده از
مدل حداقل مربعات ماشینبردارپشتیبان طراحی کردند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ترکیب برتر
مدل  LS-SVMدربرگیرنده شاخصهای عملکرد است.
) Yazdani and Ghahraman (2011به تعیین بهترین
روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری
آمل بر پایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه-
عصبیمصنوعی پرداختند .نتایج این تحقیق بیانگر کارایی
باالی مدل پرسپترون چندالیه در برآورد تبخیر از سطح
آزاد است .شایانذکر است که مقادیر ضریب همبستگی،
جذر میانگین مربع خطا و میانگین خطای مطلق در بهترین
مدل به ترتیب برابر  0/72 ،0/95و  0/22است .همچنین
) Irmak et al. (2002در منطقهای با اقلیم مرطوب ،با
بهکارگیری روابط ضریب تشت میزان تبخیر را بهدست
آوردند (Snyder, 1992; Frevert et al. 1983) .اقدام
به برآورد ضریب تشت و  ETOکردند .آنها روشن ساختند
که نتایج حاصل از رابطه ) Frevert et al. (1983به نتایج
برآورد روش  PMF-56نزدیکتر است .در تحقیق دیگری
) Gundekar et al. (2008در کشور هند با استفاده از
مدلهای ضریب تشت ،مقدار  ETOرا برآورد کردند .نتایج
بهدستآمده نشان داد که مدل اشنایدر ()SNYDER
بهترین مدل برای برآورد  ETOدر مناطق موردبررسی با
اقلیم نیمهخشک هند استet al. (2010) Sabziparvar.
به بررسی و ارزیابی مدلهای تجربی ضریب تشت برای
برآورد  ETOدر دو اقلیم خشکگرم و نیمهخشکسرد
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پرداختند .طی دهه اخیر مدلهای شبکهعصبیمصنوعی
( )ANN, Artificial Neural Networkمنطق
فازی) )Fuzzy Logicو عصبی-فازی ( )Neuro-Fuzzyبه
ابزاری برای پیشبینی تبدیلشده و در زمینههای گوناگون،
نتایج بهتری نسبت به روشهای قبلی بهدست دادهاند.
) Chang et al. (2008با استفاده از روش عصبی -فازی،
تبخیر و تعرق گیاه مرجع را برآورد کردند .آنها دادههای
تابش کل خورشیدی ،سرعتباد ،رطوبت نسبی و درجه
حرارت را در حکم ورودی به کاربردند .نتایج این تحقیق
بیانگر آن است که میزان خطای تبخیر -تعرق مرجع برآورد
شده با این روش کمتر از روش PMF-56است .در تحقیق
دیگری که) Landeras et al. (2008در شمال اسپانیا به
انجام رساندند ،برآورد  ETOبا استفاده از شبکهعصبی-
مصنوعی ،روشهای تجربی و نیمه تجربی مورد مقایسه قرار
گرفت .نتایج آنها نشان داد که روش شبکهعصبی بر دیگر
روشها برتری دارد Kumar et al. (2002) .شبکه عصبی
را ابزاری برتر و توانمندتر در مقایسه با روشهای تجربی
برای پیشبینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دیویس
کالیفرنیا دانستند Jensen et al. (1990) .اهمیت  20روش
مختلف را بهمنظور برآورد تبخیر و تعرق با دادههای
الیسیمتری برای  11ایستگاه در شرایط اقلیمی مختلف
بررسی نمودند و روش پنمن مانتیث را بهترین روش برای
تمامی وضعیتهای اقلیمی معرفی نمودندIrmak et al. .
) (2003با استفاده از ایستگاههای هواشناسی در فلوریدا با
اقلیم مرطوب 21 ،روش تخمین مقادیر روزانه  ETOبا
مقادیر بهدستآمده از روش پنمن -مانتیث  -فائو مقایسه
کردند .مدلهای تابشی عملکرد بهتری از مدلهای دمایی
نشان دادند و از بین روشهایی که فقط از دادههای دما
استفاده میکردند ،روشهارگریوز سامانی دارای کمترین
مقدار خطا بود .بررسیها نشان داد که مطالعات بسیار
محدودی در ارتباط با توانایی مدلهای ماشینبردارپشتیبان
بهعنوان یکی از روشهای نوین در پیشبینی و شبیهسازی
پدیدههای طبیعی باألخص تبخیر انجامشده است .الزم به
ذکر است در این تحقیق قبل از بررسی کارایی مدل ماشین-
بردارپشتیبان بهترین ورودی مدل با آزمون گاما انجام شد
که توانایی مدل ماشینبردار پشتیبان را افزایش خواهد داد.

در این تحقیق با استفاده از مدل  LSSVMمقدار تبخیر
دشت بیرجند برآورد شده و با تعدادی از روشهای تجربی
مقایسه شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2موقعیت جغرافیایی دشت بیرجند
دشت بیرجند با مساحت  3949کیلومترمربع در جنوب
خراسان واقع است که در شمال و شمالغربی آن رشتهکوه
مؤمنآباد به ارتفاع  2780متر و در جنوب آن رشتهکوه باقران
به ارتفاع  2720متر از سطح دریا بهگونهای تقریباً موازی
کشیدهشده است .این شهر از شمال به شهرستان قائن و از
جنوب به شهرستان نهبندان و کرمان از شرق به افغانستان و
از غرب به شهرستان فردوس و طبس محدود میشود .دشت
بیرجند دارای  11ایستگاه بارانسنجی ،یک ایستگاه
اقلیمشناسی و یک ایستگاه سینوپتیک میباشد .دشتها و
زمینهای هموار بیرجند در قسمت مرکزی و شمال شرق تا
شهرستان و عمدتاً در فاصله سلسله کوههای باقران و مؤمنآباد
که بهصورت دو رشته موازی از شمالغربی به جنوبشرقی
شهرستان امتدادیافتهاند ،قرار دارد .این دشتها ازنظر
کشاورزی ،گلهداری و احداث راههای ارتباطی از اهمیت خاصی
برخوردار هستند .از مهمترین دشتها ،دشت بیرجند است که
در فاصله دو کوه باقران و مؤمنآباد قرار دارد .برای انجام این
تحقیق از آمار و اطالعات هواشناسی سالهای  1371تا 1387
استفادهشده است .مقادیر روزانه دادهها با میانگینگیری از 8
قرائت انجام و در طول شبانهروز محاسبه شد .این آمار و
اطالعات شامل دمای حداقل و حداکثر ،رطوبت نسبی (کمینه
و بیشینه) ،ساعات آفتابی ،میزان بارندگی و سرعت باد است
(جدول  .)1مقادیر تبخیر از تشت بهصورت روزانه برداشت و
برای سنجش دقت سایر روشها استفاده شد.
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جدول  -1میانگین پارامترهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بیرجند -خراسانجنوبی طی سالهای 2008-1992
میانگین دما

حداقل دما

حداکثر دما

16/57

8/55

24/599

()C

()C

()C

رطوبت
نسبی
کمینه
)(%
19/48

رطوبت نسبی
بیشینه)(%

میانگین
رطوبت
نسبی)(%

سرعت
باد
()m/s

ساعات
آفتابی ()h

میزان بارندگی
()mm/day

52/84

36/16

4/35

9/05

0/419

-2-2آزمون گاما
این آزمون نشاندهنده بخشی از واریانس خروجی است که
نمیتوان با اعمال هر مدل هموار بر ورودیها محاسبه شود.
برای درکی بهتر از این آزمون ،چنانچه فرض شود دو نقطه
́𝑥 و 𝑥 در فضای ورودی متناظر با خروجیهای 𝑦 و ́𝑦 بههم
نزدیک شوند باید در فضای خروجی نیز این دو نقطه به هم
نزدیک گردند در غیر این صورت ،نزدیک نبودن این دو نقطه
ناشی از اختالفی خواهد بود که توسط خطاها ایجاد میشود.
محاسبه گاما شکل سادهای از انحراف خطا بهشمار میآید که
مقدار خطای برآورد شده (واریانس خطا) را نسبت به
دادههای مستقیم نشان میدهد .مجموعهای از دادههای
ورودی  xiو خروجی  yiمشاهدهشده از پدیدهها بهصورت
رابطه ( )1بیان می شود.
}𝑀 ≤ 𝑖 ≤ } (𝑥𝑖, 𝑦𝑖),1
( )1
𝑀 𝑅 ∈ 𝑋 برای ورودی و 𝑅 ∈  Yبرای خروجی استM .
تعداد سری مجموعه دادههای مشاهدهشده را نشان میدهد.
پس آزمون گاما با فرض عدم قطعیت و پذیرش مقدار خطا
در بهدستآوردن خروجی از دادههای ورودی بهدلیل
پیچیدگی و غیرخطی بودن پدیدههای مدلسازی ،این خطا
بهصورت رابطه ( )2نشان داده میشود:
()2

Y=F(X1,X2,…,Xm) + r

 Fنشاندهنده تابع همواری است که برای مدلسازی دادهها
استفاده میگردد r .نشاندهنده متغیر تصادفی نمایش خطا
است .این خطا ممکن است به دالیل عدم دقت اندازهگیریها
و هموار نبودن ارتباط اساسی بین ورودی و خروجی به وجود
آید ) .(Varkeshi et al. 2010اگر میزان خطا زیاد باشد باید
از هرگونه تالش در جهت ایجاد مدلی هموار جلوگیری نمود.
فرض میگردد میانگین خطا ( )rصفر است .علیرغم نامعلوم

بودن  ،fمشروط به شرایط مطمئن ،آزمون گاما تخمینی از
واریانس خطا ( )rمیباشد( Γ .مقدار آماره گاما) بر اساس
kامین همسایههای نزدیک } xn{I,kبرای هر بردار ورودی xi
است .آماره گاما از تابع دلتا مخصوص بردارهای ورودی
بهصورت رابطه ( )3بهدست میآید:
1≤K≤p

1 m
]∑ |xN[i,k
m i

= 𝑚Σ

1
]∑M |yN[i,k
2M I

= 𝑀Υ

− xi |2

() 3
تابع مربوطه گاما برای هر خروجی  yiمتناظر با بردار ورودی
در رابطه ( )1بر اساس معادله ( )4بهدست میآید:
(1 ≤ K ≤ p )4

− yi |2

که مقدار  yمعین برای  Kامین همسایه نزدیک بردار ورودی
 xiدر رابطه ( )1است .میزان  pرا میتوان بین  10- 50انتخاب
کرد ) .(Jones et al. 2002با ایجاد رابطه رگرسیونی خطی
رابطه ( )5بهدست میآید:
𝛤 𝛶 = 𝐴𝜎 +
() 5
وقتی  σبه سمت صفر میل نماید مقدار آماره گاما بهصورت
رابطه ( )6نشان داده میشود:
𝛶𝑀 → 𝑉𝐴𝑅(𝑟)𝜎𝑀 → 0
()6
محاسبه شیب نیز بهعنوان یک پارامتر بدونبعد هم میتواند
اطالعات مفیدی در رابطه با پیچیدگی مدل ارائه نماید .نسبت
 νنیز بررسی شکلی را که وابسته به دامنه خروجی است میسر
میسازد و خروجی مناسب برای توابع ساده را مدلسازی
میکند که بهصورت رابطه ( )7محاسبه میگردد
).(AbediKoupai et al. 2000
() 7

𝛤

)𝑌( 𝑆 = 𝜎2

)𝑌(  𝜎 2واریانس خروجی را نشان میدهد .این نسبت بین -1
 0تغییر میکند که هرچه میزان آن به صفر نزدیکتر باشد
بیانگر برآوردی مناسبتر از خروجی  Yاست .با استفاده از
آزمون  Mمیتوان تعداد دادههای موردنیاز را برای بخش
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آموزش تعیین نمود .در این تحقیق از نرمافزار WINGAMA

استفاده شد.

 -3-2مدل حداقل مربعات ماشینبردار پشتیبان
روش ماشینبردارپشتیبان بر پایه تئوری یادگیری آماری ارائه
شد که از حداقلسازی ریسک ساختاری پیروی میکند .این
مدل برخالف مدل  SVMبهجای مسئله برنامهنویسی درجه
دوم در حل از معادالت خطی استفاده مینماید ،بنابراین دقت
محاسباتی باالتری نسبت به ماشینبردارپشتیبان کالسیک
دارد ) .)Chang et al. 2008مدل رگرسیونی  LS-SVMاز
رابطه ( )8پیروی میکند:
y(xi)=wT. Q(xi)+b
()8
که در آن  wو  bبه ترتیب مقادیر وزنها و اریبی تابع
رگرسیون هستند که از طریق حداقل سازی تابع هدف در
رابطه ( )9تعیین میگردند:
Ὑ
2

1
2

minweb j(w,e)= 𝑤 𝑇 𝑤 + ∑𝑛𝑖=1 𝑒𝑖2

()9
با محدودیت:
yi=wtσ(xi)+b+xi
()10
که در آنها  :Ὑپارامتر تنظیمکننده بخش خطا است و :ei
خطای دادههای آموزشی میباشد.
-4-2تجزیه و تحلیل دادهها

شبکه میگردد .بهمنظور افزایش کارایی مدل (،)LS-SVm
همه دادهها ابتدا بهشکل نرمال بین دو عدد  0/1و 0/9
استاندارد شدند سپس آنها بعد از استفاده در شبیهسازی به
مقادیر اولیه برگشتند(Dehghanisanij et al. 2004) .
𝑛𝑖𝑚𝑥𝑥−

Xi=0/8(𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛) + 0/1

()11
که در آن  xiمقدار استاندارد شده x ،مقدار واقعی  xminو
 :xmaxبه ترتیب مقادیر حداقل و حداکثر دادهها میباشند .در
بخش مدلسازی 70 ،و  30درصد دادهها به ترتیب به
دادههای آموزشی و دادههای بخش آزمون تعلق گرفت .در
بخش اعتبارسنجی از تکنیک اعتبارسنجی تقاطعی با روش
بهینهسازی سیمپلکس استفاده گردید .بعد از تعیین مقادیر
ترکیب بهینه  Ὑو  σبا توجه به شکل) (1مدل LSSVM
ساخته شد .با استفاده از شرایط کان-تاکر ( )KKTمدل
حداقل مربعات ماشینبردارپشتیبان بهمنظور تابع تخمین
بهصورت رابطه ( )12نتیجه میشود:
𝑛
Y(x)=∑𝑖=1 𝛼 𝑖 𝑘(𝑥𝑖، xj) + b
()12
) K(XI,XJتابع کرنل نامیده میشود (رابطه  )13که با تبعیت
از شرایط مرسر  1تابعی با ایجاد ضرب داخلی در فضای ویژگی
معرفی میشود (.)Shiloh shah 2007
K(XI,XJ)=<φ(XI).φ(XJ)> I, J=1,….N
()13

واردکردن دادهها بهصورت خام باعث کاهش سرعت و دقت

شکل  -1معماری مدل )Mellit 2013( LS-SVM
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برای حل ،تعیین پارامتر تنظیمکننده  φو تعیین  σ > 0پارامتر
مربوط به تابع کرنل (مربوط به کرنل  )RBFنیاز است .انتخاب
بهترین تابع کرنل بهوسیله آزمون و خطا امکانپذیر است .در

این تحقیق از سه تابع کرنل مختلف که در جدول ( )2نشان
دادهشده ،استفاده شد.اجزای مدلهای ورودی در مدل
 LSSVMدر جدول ( )3ذکر گردیدهاست.

جدول  -2نام و فرمول توابع کرنل مورداستفاده در مدل LSSVM
نام توابع

فرمول توابع

Linear

K(xi,xj)=xitxj

Polynomial

K(xi,xj)=(xit,xj+τ)d

Radial basis function

)K(xi,xj)=exp(-|xi-xj|2/2σ2

جدول  -3اجزای مدلهای ورودی مختلف در مدل LSSVM
نام ترکیب
A
B
C
D
E
F
G

در این تحقیق از سه روش تجربی تخمین تبخیر بهمنظور
ارزیابی نتایج تشت تبخیر و ارزیابی مدل  LSSVMاستفاده
شد .معادالت تجربی مورداستفاده در این تحقیق بهصورت
روابط ( )14و ( )15و ( )16است(Yazdani and .
).Ghahraman, 2011
2
)𝐻𝑅 E=0.0018∗ (𝑇 + 25) (100 −
()14
)E=0.833*(4.57T+43.3
()15
که  Eمقدار تبخیر از سطح آزاد آب برحسب میلیمتر در ماهT،
میانگین دما برحسب درجه سانتیگراد ،RH ،میانگین رطوبت
نسبی برحسب (درصد) میباشد.
)E=0.028×U2×(es-ea
()16
که  U2سرعت باد در ارتفاع دو متری برحسب (کیلومتر در
ساعت) es ،و  eaبه ترتیب فشار بخار اشباع و فشار واقعی
بخارآب در هوا برحسب (میلیمتر جیوه) میباشد .به دلیل
اینکه مقادیر فشار بخار اشباع و فشار واقعی هوا در این
ایستگاه محاسبه نشدهاست ،لذا مقادیر  esو  eaاز روابط زیر
بهدست میآید:

نوع ترکیب
Tmin,Tmean,U@2, S
Tmin,U@2, Rmin, S
Tmean,U@2,Rmin,max, S
Tmin, U@2, Rmax, S
Tmean
Tmean, Rmean
Tmean,Tmax,Rmean,Rmax,U@2

(Es(tx)=0.6018exp[17.27 ∗ 𝑡𝑥 ⁄𝑡𝑥 + 237.3] )17
)Es(tn)=0.6018exp[17.27 ∗ 𝑡𝑛⁄𝑡𝑛 + 237.3] (18

()19
()20

50

])𝑛𝑡(𝑠𝑒 +
50

𝑛𝐻𝑅𝑅𝐸𝑥+
50
)𝑥𝑡(𝑠𝑒⁄
2

])𝑛𝑡(𝑠𝑒 +

[Ea=0.6018exp

𝑛𝐻𝑅𝑅𝐸𝑥+
50
)𝑥𝑡(𝑠𝑒⁄
2

[Ea=0.6018exp

در معادالت فوق ) es(txو ) es(tnبه ترتیب مقدار فشار بخار
اشباع در دمای کمینه و بیشینه است ea .نیز معرف مقدار فشار
بخار واقعی هواست.)Alizadeh, 2000( .

 -5-2معیارهای ارزیابی و سنجش مدل
برای ارزیابی و سنجش مدل از ضریب تبیین  ،R2معیار ناش-
ساتکلیف )NSE( ،استفاده شد که روابط آنها در زیر ارائه
گردیده است.
()21

)2

𝑛∑
)𝑠𝑄𝑖=1(𝑄𝑜𝑖−𝑄𝑜)(𝑄𝑠𝑖−
𝑛
2
2
𝑛∑√
)𝑠𝑄𝑖=1(𝑄𝑜𝑖−𝑄𝑜) √∑𝑖=1(𝑄𝑠𝑖−
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(Qsi  Qoi) 2


NSE = 1


n

i 1
n

(Qoi  Qo) 2
i 1

 -3یافتهها و بحث
 -1-3آموزش و اعتبار سنجی

شبیهسازیشده Qo ،میانگین مقدار تبخیر مشاهداتی n ،تعداد

در این مطالعه آثار حذف هر یک از پارامترها با استفاده از
نرمافزار  GAMATESTبر تقریب تبخیر بررسی شد.

دادههای مشاهداتی Cc ،ضریب همبستگی خطی بین  Qoو

 -2-3مرحله طراحی

که در آن Qoi ،مقدار تبخیر مشاهداتی Qsi ،مقدار تبخیر

 α ،Qsنسبت انحراف معیار  Qsبر انحراف معیار  β ،Qoنسبت
میانگین  Qsبر میانگین  ،Qoمیباشد .در این تحقیق از
جعبهابزار  LS-SVM1.8در محیط متلب استفادهشده است.

در این تحقیق با استفاده از نرمافزار 90 ،GAMATEST
ترکیب مختلف از پارامترهای ورودی مورد آزمون قرار گرفت.
در نمودار شکل ( )2تغییرات گاما برای  90ترکیب نشان
دادهشده است.

الگوریتم  LS-SVMدر دو مرحله آموزش و اعتبار سنجی و
طراحی بهکار رفت.

شکل  -2نمودار مقادیر گاما به ازای شماره داده

تعداد دادههای مورداستفاده در این تحقیق  6211میباشد .در
جدول ( )4شاخصهای ارزیابی عملکرد هر یک از ترکیبهای
ورودی آمده است .از آنجاکه مقدار ضریب تبیین ) (R2برای
ارزیابی مدل اکتفا نمیکند ،باید همه شاخصهای آماری
محاسبه و در کنار هم بررسی شوند .بهمنظور گزینش بهترین
ترکیب در جدول ( ،)4میزان آماره گاما ،شیب ،خطای
استاندارد ،برای  4ترکیب برتر آوردهشدهاست .که بر اساس
کمترین مقدار گاما بهترین ترکیب انتخابشد .در این تحقیق
تنها میزان آماره گاما بهعنوان معیار انتخاب بهینه مورد ارزیابی
قرار گرفت .مقادیر شیب ،خطای استاندارد و نسبت  νنیز
اطالعاتی در مورد میزان پیچیدگی مدل ارائه مینمایند .مقدار
شیب ،شیب خط رگرسیونی را نشان میدهد که هر چه این

مقدار کمتر باشد مدل از پیچیدگی کمتری برخوردار است.
خطای استاندارد ،میزان اطمینان مدل را نشان میدهد.
جدول ( )5نشان میدهد که از میان ترکیبهایی که بهوسیلۀ
مدل  LSSVMارزیابیشده ترکیبهای با تابع کرنل POLY

با باالترین میزان ضریب تبیین ( )R2و کمترین میزان متوسط
مطلق خطا و ریشه متوسط مربعات خطا بهترین ترکیب برای
برآورد تبخیر است .همچنین ترکیبهای با تابع کرنل LIN

بهعنوان بدترین ترکیب شناخته شد؛ چون دارای  R2کمتر و
 RMSEو  MAEباال بود .از بین مدلهای تجربی روش ایوانف
(رابطه  )14بهترین شرایط را برای برآورد تبخیر و روش هنفر
(رابطه  )16کمترین شرایط را دارا بود.
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جدول  -4مقادیر محاسبهشده توسط آزمون گاما
نام ترکیب

ترکیب

مقدار گاما

شیب

خطای استاندارد

A

Tmin,Tmean,U@2,S

0/032712

0/14642

0/00051

B

Tmin,U@2,Rmin,S

0/03282

0/10025

0/00057

C

Tmean,U@2,Rmin,max,S

0/03332

0/06464

0/00046

D

Tmin,U@2,Rmax,S

0/034481

0/09140

0/00069

جدول  – 5ارزیابی مدل  LSSVMو مدلهای تجربی
مدل

نام ترکیب

R2

RMSE

MAE

پارامتر Υ

LSSVM-LIN
LSSVM-RBF
LSSVM-POLY
LSSVM-LIN
LSSVM-RBF
LSSVM-POLY
LSSVM-LIN
LSSVM-RBF
LSSVM-POLY
LSSVM-LIN
LSSVM-RBF
LSSVM-POLY
LSSVM-LIN
LSSVM-RBF
LSSVM-POLY
LSSVM-LIN

A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
E
E
E
F

0/853
0/889
0/891
0/853
0/894
0/894
0/848
0/891
0/892
0/857
0/892
0/891
0/801
0/851
0/852

1/170
1/005
0/995
1/190
1/023
1/017
1/172
1/006
0/998
1/176
1/010
1/010
1/396
1/282
1/278

0/919
0/752
0/749
0/933
0/763
0/764
0/923
0/756
0/755
0/922
0/757
0/758
1/072
0/956
0/953

LSSVM-RBF
LSSVM-POLY
LSSVM-LIN
LSSVM-RBF
LSSVM-POLY
روش ایوانف (رابطه )14

F
F
G
G
G
H

0/805
0/855
0/853
0/828
0/875
0/872
0/826

1/383
1/251
1/265
1/243
1/065
1/078
1/134

1/060
0/929
0/941
0/981
0/808
0/815
1/125

0/0289
16/109
0/0000
0/2943
7/4718
0/0001
0/3615
9/6002
0/0058
0/2926
9/6479
0/0001
2/3971
1/6396
0/0002
1/0914.

روش هنفر (رابطه )16

I

0/756

روش ( USBRرابطه )15

J

0/794

با توجه به جدول ( )5از بین ترکیبهای باال ترکیبهای با تابع
کرنل  polyاز دقت باالتری برخوردار است .با توجه به
شاخصهای آماری مالحظه میشود که ترکیب ( )Aبا کمترین
میزان آماره گاما ،در مدل حداقل مربعات ماشینبردارپشتیبان
( )LSSVMبا تابع کرنل  polyاز میزان ضریب تبیین ()R2

0/974
2/015

1/126
2/635

11/6879
0/0016
0/0724
7/4811
0/0002
-

باالتر برابر  0/891و میزان متوسط مطلق خطا ( )MAEبرابر
 0/749و ریشه متوسط مربعات خطا ( )RMSEبرابر 0/995
نسبت به تمام ترکیبهای مدلسازیشده با روشهای دیگر و
دیگر توابع کرنل از دقت باالتری برخوردار است .نکته
قابلتوجه این نتیجه ایناست که در ورودی  Aهم دمای
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کمینه و هم دمای میانگین وجود دارد که در دیگر وردیها
این توأماٌ وجود ندارد .با توجه به اهمیت دمای بیشینه و تأثیر
آن بر دمای میانگین و برآورد تبخیر از اهمیت ویژهای برخوردار
است .ازآنجاکه نوع تابع کرنل مناسب بهصورت روش سعی و
خطا تعیین میشود ،اما در اکثر تحقیقات به این موضوع
اهمیت داده نشده است .با توجه به جدول ( )5مالحظه
میگردد در ترکیبهای  F ،E ،D ،C ،B ،Aو  Gمدل
حداقل مربعات ماشینبردارپشتیبان با تابع چندجملهای

( )polyنسبت به این مدل با تابع کرنل ( )Linearو تابع کرنل
( )RBFو مدلهای تجربی مقادیر شبیهسازیشده بهتری را
ارائه میدهد .این نتایج نشان میدهد تابع چندجملهای poly
نسبت به توابع دیگر میتواند ترکیب دقیقتری را ارایه نماید.
شکل ( )3نتایج برآورد میزان تبخیر به روشهای تجربی
موردمطالعه را نشان میدهد .در این شکل ضریب  R2بر روی
هرکدام از نمودارها نشان دادهشده است.

الف -روش ایوانف
ج -محاسبه تبخیر به روش هنفر

ب -روش USBR

شکل  -3مقایسه دقت محاسبه تبخیر به روشهای تجربی موردمطالعه

بررسی نتایج مدلهای تجربی در شکل ( )2نشان داد که روش
ایوانف (رابطه  )14با دارا بودن میزان ضریب همبستگی بیشتر،
از توانایی و دقت بیشتری در برآورد میزان تبخیر نسبت به
دیگر روشها برخوردار است .در تحقیقاتی که در این زمینه

انجامشده ) Sabziparvar and Shademani (2012با
استفاده از روشهای تجربی و شبکهعصبیمصنوعی و عصبی-
فازی میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع را برای اقلیمهای گرم
و خشک برآورد کردند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد
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که روش عصبی-فازی ( )ANFISنسبت به روشهای دیگر
نتایج بهتری در برآورد ضریب تشت و تبخیر و تعرق مرجع
بهدست میدهد .از بین روشهای تجربی برآورد ضریب تشت
روش کوینکا و اشنایدر بعد از روشهای شبکهعصبی در
اقلیمهای گرم و خشک توصیه میشود .در تحقیق دیگری
) Hozhbar et al. (2015در ایستگاه کهریز ارومیه میزان
تبخیر و تعرق گیاه مرجع را با استفاده از مدلهای تجربی و
مدلسازی آن با شبکهعصبیمصنوعی بهدست آوردند .نتایجی
که از این تحقیق بهدست آمد نشان میدهد که شبکهعصبی-
مصنوعی نسبت بهتمامی روشهای کالسیک عملکرد
مناسبتری داشتهاست .همچنین در میان روشهای کالسیک
مدل تورک در اولویت قرار دارد و روشهای جنسن هیس،
پنمن مانتیث و فائو  56در اولویتهای بعدی قرار دارند.
درحالیکه در این تحقیق روش  LSSVMبرای دشت بیرجند
نتایج بهتری ارایه میدهد.

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش کارایی مدل شبیهساز  LSSVMدر پیشبینی
تبخیر در مقایسه با روشهای تجربی بررسی شد .نتایج زیر از
این پژوهش قابلبیان است:
 -1مدل  LSSVMبا ترکیب پارامترهای دمای کمینه،
دمای میانگین ،سرعت باد و تعداد ساعات آفتابی در
برآورد تبخیر دشت بیرجند در مقایسه با مدلهای تجربی
مناسبتر است.
 -2از میان توابع کرنل بهکاررفته در مدل  LSSVMتابع
کرنل  polynomialنتایج دقیقتری را نشان میدهد.
 -3مدل  LSSVMمقادیر آمارههای ضریب تبیین ،جذر
میانگین مربع خطا و میانگین خطای مطلق برای
مجموعه دادهها به ترتیب ،0/749 ،0/891
(0/995میلیمتر در روز) بهدست آمد که در مقایسه با
روشهای دیگر ضریب همبستگی بزرگتر و خطای
کمتری داشت.
 -4مدل  LSSVMبا تابع کرنل  polynomialبهترین
روش در برآورد تبخیر میباشد.
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Abstract
In this research, we used the meteorological parameters of Birjand Plain in South Khorasan
Province during the 16-year period in order to evaluate the gamma test and to compare the
accuracy of the model of least squares of the machine and experimental models to estimate
evaporation. Using the gamma test method, among the parameters affecting evaporation, the
optimal input parameters were determined for modeling the evapotranspiration from among 90
specified components. Seven superior components were obtained from other combinations.
Then, the optimal combination was then evaluated using the least squares model of backup
vector with various kernel functions and empirical methods. The results showed that the
performance of the LSSVM-poly (polynomial) model, in combination with minimum
temperature, average temperature, wind speed and sunny hours with performance indices (R2
= 0.9995 and RMSE = 995) has a higher accuracy compared to the kernel functions and other
experimental methods.
Keywords: Gamma Test; Evaporation; LSSVM; Birjand

