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مقدمه
ايجاد توابع انتقالي روشي غيرمستقيم براي برآورد عوامل مجهول
است كه با استفاده از معادالت همبستگی و يا شبكه عصبي مصنوعي
ميان عوامل معلوم و مجهول ارتباط برقرار ميكند .مروري بر
پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهند كه مدلهاي شبكه عصبي
مصنوعي براي پيشبيني تبخير و تعرق گياه مرجع [ ،]6تبخير از
تشت [ 5و  ]8و تشعشع [ ]4ابزار بسيار مناسبي هستند .ميناسني
و همكاران [ ]7نشان دادند كه بهترين روش جهت گسترش توابع
انتقالي جهت پيشبيني هدايت هيدروليكي خاك ،استفاده از معادله
همبستگی غيرخطي بوده و اعتبارسنجي توابع بدست آمده از اين
روش نتايج بهتري نسبت به شبكه عصبي مصنوعي داده است.
بررسي مدارك و اسناد داخلي نشان داد كه كاربست توابع انتقالي در
حيطه هواشناسي با مفهوم برآورد عوامل اقليمي از روي ساير عوامل
هواشناسي در ايران انجام نشده است .لذا هدف از انجام اين پژوهش
برآورد غيرمستقيم برخي عوامل اقليمي نظير تبخير از تشت ،تشعشع
خورشيدي و ساعات آفتابي (كه فقط در ايستگاههاي سينوپتيك
اندازهگيري ميشوند) از روي ساير عوامل شامل درجه حرارت،
رطوبت نسبي ،سرعت باد و بارندگي (كه در اكثر ايستگاههاي
هواشناسي ثبت ميشوند) ميباشد.

گزارش فنی
برآورد برخي عوامل اقليمي با استفاده از توابع انتقالي
حامد ابراهيميان ،1عبدالمجيد لياقت 2و جواد بذرافشان
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چكيده
بعضي از ايستگاههاي هواشناسي كشور يا بدون تجهيزات الزم
براي اندازهگيري عواملي مانند تبخير از تشت ،تشعشع خورشيدي
و ساعات آفتابي هستند و يا فاقد آمارهاي مداوم و درازمدت
ميباشند .تعيين توابع انتقالي روشي غيرمستقيم براي برآورد
عواملي است که وسيله اندازهگيري مستقيم آنها در ايستگاه
موجود نيست .در اين روش با كاربرد معادالت همبستگی و
يا شبكه عصبي مصنوعي ميان عوامل جوي اندازهگيري شده و
اقليمي ارتباط برقرار ميشود .از اين رو هدف اين پژوهش برآورد
عوامل اقليمي شامل تبخير از تشت ،تشعشع خورشيدي و ساعات
آفتابي از عوامل جوي اندازهگيري شده در ايستگاه هواشناسي
سينوپتيك تبريز بوده است .اين پژوهش نشان داد كه توابع انتقالي
با دقت مطلوبي توانستند مقادير ماهانه تبخير از تشت ،تشعشع
خورشيدي و ساعات آفتابي را برآورد نمايند .مقايسه نتايج شبكه
عصبي و معادالت همبستگی نشان ميدهد كه اختالف زیادی
در اين دو روش وجود ندارد و تنها براي عامل مجهول تشعشع
خورشيدي ،شبكه عصبي داراي عملكرد مناسبتري نسبت به
معادله همبستگی ميباشد .در هر دو تابع انتقالي (شبكه عصبي و
معادالت همبستگی) ،برآورد تبخير از تشت و ساعات آفتابي بهتر
از تشعشع خورشيدي بوده است.
واژههاي كليدي :تبخير از تشت ،تشعشع خورشيدي،
ساعات آفتابي ،معادله همبستگی خطي چندگانه و شبكه عصبي
مصنوعي

مواد و روشها
دادههاي مورد استفاده
در اين پژوهش از آمار ايستگاه هواشناسي سينوپتيك تبريز در
بازه زماني  1992تا  2004استفاده گرديده است .عوامل جوي مورد
استفاده در اين پژوهش شامل ميانگين ماهانه بيشينه دما (درجه
سانتيگراد) ،ميانگين ماهانه كمينه دما (درجه سانتيگراد) ،ميانگين
ماهانه بيشينه رطوبت نسبي (درصد) ،ميانگين ماهانه كمينه رطوبت
نسبي (درصد) ،ميانگين ماهانه سرعت باد (متر در ثانيه) ،مجموع
بارندگي ماهانه (ميليمتر) و تعداد روزهاي بارندگي (روز) بودند.
در واقع عوامل جوي اندازهگيري شده ويژگيهايي از هوا هستند
كه اندازهگيري مستقيم آنها آسان و ارزان بوده و به طور معمول در
ايستگاههاي هواشناسي اندازهگيري و ثبت ميشوند .عوامل اقليمي،
عاملهایي هستند كه اندازهگيري مستقيم آنها نياز به تجهيزات
گرانقيمت دارد به طوري كه بسياري از ايستگاههاي هواشناسي
در سطح کشور فاقد اين تجهيزات ميباشند .از سوي ديگر اين
ويژگيها در نمونسازي و كارهاي مديريتي منابع آب و خاك مورد
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علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

77

سال پنجم -شماره  -14بهار 1390

جدول  -1آزمون ضرايب همبستگي متقاطع عوامل جوي اندازهگيري شده (متغيرهاي ورودي) در ايستگاه تبريز
در سطح معنيداري  5درصد.
حداكثر درجه
حرارت

حداقل درجه
حرارت

عوامل هواشناسي

سرعت باد

حداكثر درجه حرارت

0/731

حداقل درجه حرارت

0/736

0/994

حداكثر رطوبت نسبي

-0/759

-0/931

-0/919

حداقل رطوبت نسبي

-0/709

-0/938

-0/907

0/925

مقدار بارندگي

-0/284

-0/328

-0/323

0/497

0/321

تعداد روزهاي بارندگي

-0/426

-0/543

-0/530

0/689

0/536

نياز ميباشند .عوامل اقليمي يا مجهول در اين پژوهش مجموع ماهانه
تبخير از تشت (ميليمتر) ،مجموع ماهانه تشعشع خورشيدي (كالري
بر سانتيمتر مربع) و ميانگين ماهانه ساعات آفتابي ميباشند.

0/746

ماركوآت -لورنبرگ ( )LMبراي آموزش شبكه عصبي ،تابع آستانه
سيگموئيدي براي محدودسازي دامنه دادههاي خروجي از هر نرون
و روند آموزشي الگو به الگو ( )Epochsبه عنوان جزیيات مراحل
آمادهسازي شبكه انتخاب و به كار گرفته شد [ .]9براي هر سه عامل
مجهول 80 ،درصد دادهها (از  1992تا  )2000براي آموزش شبكه
عصبي و  20درصد دادهها (از  2001تا  )2004براي آزمون شبكه
عصبي آموزش ديده به كار گرفته شد.

توابع انتقالی
از توابع انتقالي ميتوان به منظور برآورد عوامل اقليمي از روي
عوامل جوي اندازهگيري شده در ايستگاه هواشناسي استفاده نمود.
در اين مطالعه ،براي توسعه توابع انتقالي از روش معادله همبستگی
خطي چندگانه و شبكه عصبي مصنوعي ( )ANNاستفاده گرديد.

معيارهاي ارزيابي توابع انتقالي
در اين پژوهش نمایانههاي ضريب تعيين (  ،)Rضريب راندمان
( ،)CEخطاي استاندارد ( )SEو جذر ميانگين مربعات خطا
( )RMSEبراي ارزيابي توابع استفاده شد.
نتايج و بحث
معادله همبستگی خطي چندگانه
پردازش دادهها
براي انتخاب متغيرهاي مناسب جهت مدلسازي تبخير از تشت،
تشعشع خورشيد و ساعات آفتابي از بين چندين متغير ورودي،
آزمون همراستايي متغيرهاي ورودي شامل بيشينه درجه حرارت،
كمينه درجه حرارت ،بيشينه رطوبت نسبي ،كمينه رطوبت نسبي،
سرعت باد ،مقدار بارندگي و تعداد روزهاي بارندگي بر مبناي ضرايب
همبستگي و معادله همبستگی گام به گام انجام شد (جدول  .)1در
نهايت ،متغيرهاي ورودي براي تشعشع و تبخير از تشت به ترتيب
بيشينه درجه حرارت ( )Tmaxو كمينه درجه حرارت ( )Tminانتخاب
گرديد در حالي كه براي ساعات آفتابي متغيرهاي ورودي بيشينه
درجه حرارت و تعداد روزهاي بارندگي ( )Dانتخاب گرديد.
2

روش معادله همبستگی خطي چندگانه ()MLR
در مدلهاي معادله همبستگی خطي چندگانه رابطه حقيقي بين
 Yو  ... ، X 2 ، X 1و  X kنامعلوم است ،اما در دامنههاي معيني از
متغيرهاي مستقل روابط معادله همبستگی خطي به طور تقریب قابل
تعريف ميباشد] :[2
(Y = β 0 + β1X1 + β 2 X 2 + β3 Χ 3 + ... + β i Χ i + ... + β n Χ n )1
كه  Yمتغير وابسته X k ،متغير مستقل و  β iضرايب معادله
همبستگی ناميده ميشوند .تفسير و استفاده از يك مدل معادله
همبستگی چندگانه اغلب به طور روشن به برآوردهاي تك تك
ضرايب معادله همبستگی بستگي دارد [.]2
شبكه عصبي مصنوعي با ساختار پرسپترون چند اليه
شبکه عصبي مصنوعي 1مدلي رياضي است كه توانايي مدلسازي
و ايجاد روابط رياضي غيرخطي براي درونيابي را دارد .اين مدل
با ساختار پرسپترون چند اليه بطور كلي از سه اليه و هر اليه از
تعدادي واحد پردازشگر بنام نرون (سلول ،واحد و يا گروه) تشكيل
شده است [ .]3در اين پژوهش مدلهاي مختلف شبكه عصبي براي
سه عامل تبخير از تشت ،تشعشع خورشيد و ساعات آفتابي در نظر
گرفته شدهاند .براي ايجاد مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي از نرمافزار
 NeuralWorksاستفاده گرديد [ .]9الگوريتم آموزشي پس انتشار

استخراج معادالت همبستگی
معادالت همبستگی بدست آمده و ضرايب تعيين آنها براي 80
درصد دادهها طي سالهاي  1992تا  2000در جدول ( )2آورده شده
است .طبق جدول ( ،)2معادالت استخراج شده داراي ضرايب تعيين
بااليي ميباشند که نشان دهنده همبستگي باال بين متغيرهاي ورودي
و عامل مجهول است.

1- Artificial Neural Network
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مقدار
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جدول  -2معادالت همبستگی استخراج شده براي عوامل تبخير از تشت ،تشعشع خورشيد و ساعات آفتابي
عامل مجهول

معادله همبستگی

R2

تبخير از تشت

7.33 Tmin -19.4

0/96

تشعشع خورشيد

16125 Tmax +1645

0/85

ساعات آفتابي

0.236 Tmax -0.033 D +3.76

0/95

 =Tmaxبيشينه درجه حرارت = Tmin ،كمينه درجه حرارت =D ،تعداد روزهاي بارندگي

ارزيابي معادالت همبستگی
معادالت همبستگی براي  20درصد باقيمانده دادهها طي سالهاي
 2001تا  2004ميالدي مورد ارزيابي قرار گرفت .بدين ترتيب مقادير
ماهانه تبخير از تشت ،تشعشع خورشيد و ساعات آفتابي براي دوره
ارزيابي محاسبه شدند و با مقادير واقعي (اندازهگيري شده) مورد
مقايسه قرار گرفتند (شکل .)1
دقت برآورد معادالت ارایه شده با معيارهاي ضريب تعيين،
ضريب راندمان و خطاي استاندارد براي تبخير از تشت به ترتيب
 0/93 ،0/94و  ،0/15براي تشعشع به ترتيب  0/66 ،0/75و 0/22
و براي ساعات آفتابي به ترتيب  0/89 ،0/90و  0/11حاصل شد .به
طور كلي معادالت مربوط به تبخير از تشت و ساعات آفتابي باالترين
دقت و معادله تشعشع كمترين دقت را دارد .دليل اين امر را ميتوان
خطاي زياد در اندازهگيري عامل تشعشع خورشيدي دانست به
طوري كه در برخي روزها مقدار تشعشع دريافتي ثبت شده به چند
برابر آستانه تشعشع خورشيد در خارج آتمسفر ميباشد .بذرافشان
و همكاران ] [1كيفيت نامطلوب دادههاي ثبت شده در ايستگاههاي
كشور را دليل عدم دستيابي يه نتايج مناسب شبيهسازي در مورد
تشعشع خورشيد بيان كردند.

را برقرار نموده و آن را براي برآورد مقاديري از تبخير از تشت كه
شبكه با آنها آموزش نديده است ،به كار گيرد .نكته جالب توجه اين
است كه عملكرد مدل  2همانند مدل  1ميباشد.
تشعشع خورشيدي
براي برآورد تشعشع خورشيدي دو مدل زير مورد بررسي قرار
گرفتند:
• مدل ( :)1عاملهای اليه ورودي اين مدل شامل همه متغيرهاي
ورودي ( 7متغير) بود.
• مدل ( :)2اليه ورودي اين مدل فقط بيشينه درجه حرارت بود.
ضريب تعيين ،ضريب راندمان و خطاي استاندارد براي مدل  1به
ترتيب  0/63 ،0/81و  0/21و براي مدل  2به ترتيب 0/60 ،0/74
و  0/23بدست آمد .با توجه به نمایانههاي ارزيابي ،عملكرد مدل 1
(با  7عامل ورودي) باالتر از مدل ( 2با يك عامل ورودي) بوده كه
نشان ميدهد هر چه تعداد متغيرهاي ورودي بيشتر باشد پيشبيني
مدل شبكه عصبي دقيقتر است.
ساعات آفتابي
براي برآورد ساعات آفتابي سه مدل زير مورد بررسي قرار
گرفتند:
• مدل ( :)1عاملهای اليه ورودي اين مدل شامل همه متغيرهاي
ورودي ( 7متغير) بود.
• مدل ( :)2اليه ورودي اين مدل را بيشينه درجه حرارت و تعداد
روزهاي بارندگي تشكيلداد.
• مدل ( :)3اليه ورودي اين مدل فقط بيشينه درجه حرارت بود.
دقت برآورد مدلهاي ارایه شده با معيارهاي ضريب تعيين ،ضريب
راندمان و خطاي استاندارد براي مدل  1به ترتيب  0/87 ،0/88و
 ،0/12براي مدل  2به ترتيب  0/89 ،0/90و  0/11و براي مدل  3به
ترتيب  0/89 ،0/89و  0/11بدست آمد .به دليل اينكه اين نمایانهها
براي سه مدل فوقالذكر تا حدودی يكسان هستند ،مدل  3كه فقط
داراي يك عامل ورودي ميباشد از نظر كاربرد در اولويت قرار
دارد.

شبكه عصبي مصنوعي
تبخير از تشت
براي برآورد تبخير از تشت دو مدل زير مورد بررسي قرار
گرفتند:
• مدل ( :)1عاملهای اليه ورودي اين مدل شامل همه متغيرهاي
ورودي ( 7متغير) بود.
• مدل ( :)2اليه ورودي اين مدل فقط كمينه درجه حرارت بود.
دقت برآورد مدلهاي ارایه شده با معيارهاي ضريب تعيين،
ضريب راندمان و خطاي استاندارد براي مدل  1به ترتيب ،0/93
 0/93و  0/14و براي مدل  2به ترتيب  0/93 ،0/94و  0/14بدست
آمد .گرچه مدل  2فقط داراي يك عامل ورودي ميباشد ،اما با
توجه به ضريب تعيين باالي  0/9و ميزان خطاي يكسان با مدل 1
قادر است رابطه منطقي ميان تبخير از تشت و كمينه درجه حرارت
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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مقايسه معادالت همبستگی و شبكه عصبي
مقايسه نتايج شبكه عصبي (براي بهترين مدل) و معادالت
همبستگی نشان ميدهد كه اختالف زيادي در اين دو روش وجود
ندارد و تنها براي عامل مجهول تشعشع ،شبكه عصبي داراي عملكرد
مناسبتري نسبت به معادله همبستگی ميباشد .علت عملكرد
مناسبتر شبكه عصبي را ميتوان به هوشمند بودن نحوه تجزيه
و تحليل دادهها نسبت داد .در هر دو تابع انتقالي (شبكه عصبي و
معادالت همبستگی) برآورد تبخير از تشت و ساعات آفتابي بهتر از
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مختلف اقليمي ايران .مجله تحقيقات منابع آب ايران5)1( :44-57 ،
 -2رضايي ،ع .م .و سلطاني ،ا .1382 .مقدمهاي بر تحليل معادله
همبستگی كاربردي 294 .صفحه.
 -3منهاج ،م .ب .1381 .مباني شبكههاي عصبي هوش محاسباتي
در كنترل .انتشارات دانشگاه صنعتي امير كبير ،جلد اول502 .
صفحه.
4- Dorvlo, A. S. S., Jervase, J. A. and Al-Lawati,
A. 2002. Solar radiation estimation using aritificial
neural networks. Applied Energy, 71 (4): 307319.
5- Keskin, M. E. and Terzi, O. 2006. Artificial
neural network models of daily pan evaporation.
Journal of Hydrologic Engineering 11(1): 65-70
6- Kumar, M., Raghuwanshi, N. S., Singh,
R., Wallender, W. W. and Pruitt, W. O. 2002.
Estimating evapotranspiration using artificial
neural network. Journal of Irrigation and Drainage
Engineering, 128(4): 224-233.
7- Minasny, B., McBratney, A. B. and Bristow,
K. L. 1999. Comparison of different approaches
to the development of pedotransfer functions for
water-retention curves. Geoderma, 93, 225–253.
8- Terzi, O. and Keskin, M. E. 2005. Daily
pan evaporation estimation using artificial neural
networks approach. Technical Journal of Turkish
Chamber of Civil Engineers 16(4):3683-3693.
9- Unknown. 1996. Neuralworks Professional
II/PLUS Help version 5.23. NeuralWare, Inc,
Pittsburgh.

نتيجهگيري
در اين مطالعه عوامل اقليمي شامل تبخير از تشت ،تشعشع
خورشيدي و ساعات آفتابي از عوامل جوي اندازهگيري شده
با استفاده از توابع انتقالي (معادالت همبستگی و شبكه عصبي
مصنوعي) برآورد شدهاند .نتايج نشان داد كه توابع انتقالي با دقت
مطلوبي توانستند مقادير تبخير از تشت ،تشعشع خورشيدي و ساعات
آفتابي را برآورد نمايند .اختالف زيادي بين دو روش شبكه عصبي
و معادالت همبستگی وجود نداشته است و تنها براي عامل مجهول
تشعشع خورشيدي ،شبكه عصبي داراي عملكرد مناسبتري نسبت
به معادله همبستگی ميباشد .در هر دو تابع انتقالي برآورد تبخير از
تشت و ساعات آفتابي بهتر از تشعشع خورشيدي بوده است .در
نهايت با توجه به نتايج اين پژوهش ،ميتوان استفاده از معادالت
همبستگی براي برآورد متغيرهاي تبخير از تشت ،تشعشع و ساعات
آفتابي را پيشنهاد كرد.
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