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برآورد تبخیر و تعرق ماهیانه بهكمك مدل شبکة عصبی فازی و مدل رگرسیون
چندگانه و مقایسة نتایج آنها با دادههای واقعی فائو-پنمن-مانتیس
*2

محمد احسانیفر ،1رضا احتشام راثی
 .9استادیار گروه مهندسی صنایع ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک
 .2استادیار گروه مدیریت صنعتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین
(تاریخ دریافت ،15/53/55 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،18/59/91 :تاریخ تصویب)18/52/53 :

چکیده
در دهههای اخیر ،بهدلیل اهمیتیافتن مسئلۀ آب و افزایش تمایل به محاسبۀ مقدار رواناب حاصل از بـارش ،توسـعه و اجـرای روشهای مناسب برای
پیشبینی آن با توجه به دادههای بارش به مسئلهای ضروری تبدیل شده است .آگاهی از میزان تبخیر و تعرق یا آب مصرفی گیاه ،اساس برنامهریزی
صحیح آبیاری بهشمار میآید .یکی از مهمترین روشهای بهبود مدیریت مصرف آب ،بهویژه در بخش کشاورزی که سهم عمدۀ مصرف آب را در کشور
دارد ،تخمین دقیق آب مصرفی گیاه است که وابستگی مستقیمی با میزان «تبخیر و تعرق» در گیاهان دارد؛ بنابراین برآورد تبخیر و تعرق بهدلیل اعمال
برنامههای صحیح مدیریتی در بخش منابع آب ضرورتی انکارناپذیر است .روشهای بسیاری برای پیشبینی تبخیر و تعرق وجود دارد؛ از جمله روش
مرجع فائو-پنمن-مانتیس .در این زمینه ،پژوهشهای متعددی در داخل کشور انجام شده است .برایناساس بیشتر پیشبینیها مبتنی بر روشهای
تجربی بوده و کمتر از روشهای نوین استفاده شده است .در این پژوهش ،نتایج پیشبینی تخمیر و تعریق دو روش شبکههای عصبی مصنوعی و
رگرسیون درختی مقایسه شده است .همچنین بهمنظور ارزیابی کارایی ،روشهای میانگین درصد خطا ،میانگین مربعات خطا ،شاخص پراکندگی و
پارامتر انحراف کاربرد داشته است.
واژههای کلیدی :پیشبینی تبخیر و تعرق ،رگرسیون درختی ،شبکۀ فازی ،مدیریت مصرف آب.

مقدمه
در زنجیرۀ طبیعت ،آب بهشکلی مستقیم از سطح خاک یا
گیاه به داخل اتمسفر وارد میشود .انتقال آب از سطح
خاک و خروج آن از گیاه را تعرق میگویند .این دو پدیده
ماهیت تبخیری دارند و چون تفکیک آنها از یکدیگر
امکانپذیر نیست ،تبخیر–تعرق نامگذاری شدهاند .تخمین
دقیق مقدار تبخیر و تعرق ،اولین و مهمترین قدم در
طراحی ،مدیریت و برنامهریزی سیستمهای آبیاری و سایر
سیستمهای توزیع و کاربرد آب ،محاسبۀ تلفات تبخیری از
سطح دریاچهها و سایر منابع آبهای سطحی ،اجرای
مدلهای هیدرولوژیکی و آگروهیدرولوژیکی ،مطالعات بیالن
آبی و زیستمحیطی ،مدیریت منابع آب و ...است ].[9
افزایش روزافزون جمعیت جهان و نیاز شدید به مواد
غذایی ،همچنین محدودیت منابع آب و خاک
قابلدسترسی ،لزوم برنامهریزی برای استفادۀ صحیحتر از
منابع آب و خاک را دوچندان میکند ] .[2متخصصان
* نویسندة مسئول

پیشبینی میکنند در دهههای آینده ،کمبود آب در
مقیاس جهانی رخ خواهد داد؛ از اینرو ضرورت این مادۀ
حیاتی بیشازپیش آشکار میشود .به همین دلیل بر اهمیت
استفاده از آب بهصورت کارا تأکید خواهد شد ] .[3شاید
نامیدن دهۀ پیشرو بهعنوان دهۀ آب ،مهر تأییدی بر این
امر باشد ].[4
اکنون این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا در حال
حاضر نحوۀ مدیریت منابع آبی پاسخگوی پرسشهای
مرتبط با توسعۀ پایدار بخشهای گوناگون تولید از جمله
کشاورزی است؟ بنابراین بحث مدیریت منابع آب در بخش
کشاورزی ،آن هم بهصورت اجرایی یکی از دغدغههای
برنامهریزان است که به پژوهشهای شفافی در این زمینه
نیاز دارد .وجود انبوه متغیرهای تأثیرگذار در تصمیمگیری،
مدیران بخش کشاورزی را بر آن داشته است تا همواره
بهدنبال شناسایی و بهکارگیری راهکارهای مناسب برای
تصمیمگیری کارآمد باشند .بروز فواصل عملکردی در
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تصمیمگیری ،انحراف چشمگیر نتایج تصمیمها با
هدفگذاری و تصمیمگیریها ،ناکارآمدی در برنامهریزی،
محیطهای پویا و ...از جمله چالشهایی است که مدیران
امروزی را بر آن داشته تا ابزارهایی در اختیار داشته باشند
و بتوانند تصمیمگیری کنند ] .[5به همین دالیل ،از
روشهایی برای پیشبینی استفاده میشود که بهکمک
آنها تخمینها به واقعیت نزدیکتر و خطاها بسیار کمتر
میشود .بیشتر پژوهشهای صورتگرفته با مدلهای سری
زمانی ،به تعیین مدل مناسب یا تخمین پارامترهای مدل
پیشنهادی محدود است؛ درحالیکه برنامهریزی آبیاری و
مدیریت آن به پیشبینیهای پذیرفته از تبخیر-تعرق نیاز
دارد .اطالعنداشتن از اطالعات جوی دورههای آتی و دقت
بسیار مدلهای غیرخطی مبتنی بر گذشته در پیشبینی
تبخیر-تعرق موجب بهکارگیری مدل شبکۀ عصبی شده
است؛ بنابراین در پژوهش حاضر ،با استفاده از دادههای
هواشناسی ایستگاه اراک ،میزان تخمین و تعرق بهکمک
روشهای شبکۀ عصبی مصنوعی و رگرسیون درختی
پیشبینی شده است.
پیشینة پژوهش
پیشبینی یکی از مباحث مهمی است که نظر مدیران و
برنامهریزان را در مسائل گوناگون مدیریتی از جمله مدیریت
منابع آب به خود جلب کرده است ] .[6در خارج از کشور
نیز نمونههایی از پیشبینیهای تبخیر و تعرق صورت گرفته
است .در ادامه به برخی از پژوهشهای داخلی و خارجی
اشاره میشود.
علیزاده و همکاران ( )9383در «ارزیابی روشهای
برآورد تبخیر-تعرق در مناطق خشک ایران» به مقایسۀ
تبخیر-تعرق اندازهگیری شده از الیسیمتر وزنی و
برآوردشده به روشهای گوناگون پرداختند و نتیجه گرفتند
در ایستگاه مرجع روشهای پنمن-مانتیس ،پنمن فائو
اصالحشده بهترین برآورد را دارد و روش جنسن-هیز ،با
کمترین دقت همراه است .در ایستگاه غیرمرجع بهترتیب
روشهای پریستلی-تایلور-پنمن ( )9148و بالنی-کریدل
اصالحشدۀ فائو برآوردهای دقیقتری برای تبخیر-تعرق ارائه
و بالعکس روش پنمن-کیمبرلی ( ) 9172با کمترین دقت
همراه بوده است ].[9
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احمدزاده قرهگویز و همکاران ( )9381به «مقایسۀ
سیستمهای هوش مصنوعی در تخمین میزان تبخیر-تعرق
گیاه مرجع در مناطق بسیار خشک ایران» پرداختند .در
روشهای فوق ،دقت مدل شبکۀ عصبی تنها با سه پارامتر
ورودی شامل تشعشع خورشیدی ،دمای حداکثر هوا و
سرعت باد ،از همۀ روشهای تجربی استفادهشده بیشتر
است .همچنین روش فائو بالنی-کریدل از دیگر روشهای
تجربی دقت بیشتری دارد ].[2 ،9
حسنپور و علیاننژاد ( )9317روشی را برای مدلسازی
سیستم با مجموعۀ دادههای کوچک بهکمک شبکۀ عصبی
ارائه دادند .برای این منظور از معادلۀ ریاضی مشخصی استفاده
کردند تا بهینهسازی روی سری زمانی غیرخطی متغیر با زمان
صورت بگیرد .همچنین مجموعۀ دادههای واقعی از صنعت
کشاورزی را نیز ارزیابی کردند .نتایج آزمایشها با معیار
میانگین مربعات خطا تحلیل شده است ].[7
براساس پژوهش ترابی و همکاران ( )9314دادههای
لحظهای واحدهای نیروگـاه ،پـس از فـازیشـدن وارد
سیسـتم خبرۀ فازی میشوند .سپس با توجه به شرایط
واحدها ،دو مقیاس بهعنوان بازدهی و ریسک برای هر واحد
مشخص ،و بهصورت غیرفازیشده در خروجی سیستم خبره
ارائه میشود .در مرحلۀ بعد ،این پارامترها در مدل
برنامهریزی ریاضی دوهدفه بهمنزلۀ ضرایب معادلهها بـهکـار
مـیرونـد .پس از حل مدل ریاضی نیز بهترین ترکیب
ممکن از توزیع بار واحدهای نیروگاهی ،براساس بازدهی و
ریسک آنها به برنامـهریزی ارائـه میشود ].[8
الندراس و همکاران ( )2558به «مقایسۀ بین مدلهای
شبکۀ عصبی مصنوعی و روابط تجربی و نیمهتجربی برای
محاسبۀ تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شمال اسپانیا»
پرداختند و نتیجه گرفتند نتایج مدلهای شبکۀ عصبی
مصنوعی بهتر از معادالت واسنجیشدۀ منطقهای است.
هو و همکاران ( )2592به بررسی «کاربرد مدلهای
شبکۀ عصبی مصنوعی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه
مرجع در یک منطقۀ خشک چین» پرداختند .در این
پژوهش ،با استفاده از دادههای  55سالۀ هوا-اقلیم سه
ایستگاه در جنوب غرب چین ،مدلهای شبکۀ عصبی
مصنوعی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع آموزش
داده و آزمایش شد ].[94 ،5-2
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آکسوی و داهامشه ( )2551با استفاده از مدل شبکۀ
عصبی مصنوعی ،بارش ماهانۀ اردن را پیشبینی کردند و
نتیجه گرفتند در سه ایستگاه مورد مطالعه با توجه به
معیارهای مدنظر مانند ضریب تعیین میانگین مربع خطاها
و ...بهترین مدل ،مدل انتشار و پسانتشار روبهجلوست.
همچنین در مطالعهای دیگر ( )2551با استفاده از شبکۀ
عصبی مصنوعی ،بارش ماهانۀ مناطق خشک اردن را
پیشبینی کردند .آنها برای این منظور از مدل و الگوریتم
پسانتشار روبهجلو استفاده کردند و به مقایسۀ نتایج
رگرسیون چندمتغیره پرداختند .براساس نتایج ،شبکههای
عصبی مصنوعی نتایج بهتری را رگرسیون چندمتغیره ارائه
کردند ].[96
ماترتا ( )2554با استفاده از ترکیب شـبکههـای
عـصبی مصنوعی و منطق فازی موفق ،مدلی را ساخت که
میتوانست با دراختیارداشتن آمار بارندگی و برخـی
ویژگیهای فیزیکـی حوضه ،رواناب را در زمانی مناسب
پیشبینی کنـد و برای ایجاد سیستمهای هشدار سیل
کاربرد داشته باشد .وی صـحت دادههـای پیشبینیشده را
خــوب بــرآورد کــرد ].[7
در این مطالعه ،توانایی شبکۀ عصبی مصنوعی و سیستم
عصبی-فازی در پیشبینی تبخیر و تعرق حاصـل از بـارش
مقایـسه شد .فرضیهها یا پرسشهای پژوهـشی در این
پژوهش به شرح زیر است.
آیا میتوان بهکمک تکنیـکهـای جدیـد مبتنی بر
هوش مصنوعی از جمله شبکۀ عـصبی مـصنوعی و
سیـستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی بـه مدلسازی
پیشبینی تبخیر و تعرق پرداخت؟
کدامیک از دو تکنیک ذکرشده در مدلسازی پیشبینی
تبخیر و تعرق توانایی بیشتری دارد؟
در پژوهشهای پیشین ،بیشتر روش هـوش مصنوعی با
یک یا چند روش سنتی مقایسه میشد ،اما در ایـن
پژوهش ،به استناد مطالعات سایر پژوهشگران ،مصاحبه با
خبرگان (با مدرک کارشناسی ارشد و حداقل پانزده سال
سابقه) پارامترهای پدیدۀ اقلیمی مانند بارش ،دما ،تبخیـر،
تعـرق ،فشار و ...شناسایی شدند که روندی غیرخطی دارند
و طی زمان تغییر میکنند؛ بنابراین بـهنظر میرسد
شبکههای عصبی مصنوعی ،بهتر از مدلهای دیگر برای
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پیشبینی و بـرآورد آنها عمل میکند .دلیل برتری این
روش بر مدلهای دیگـر ،غیرخطیبودن مدل است که برای
پیشبینی پدیدۀ مذکور مناسب است .میزان ضریب
همبسـتگی و ضـریب تبیـین بـاال میان مقادیر واقعی و
برآوردشده در مدل ،دلیلی بر این ادعاست .همچنین تعداد
و ترکیب ورودیها برای آموزش و آزمایش نیـز بـا
نرمافزارهای هوش مصنوعی تعیین شده است.
باید توجه داشت روشهای فائو-پنمن-مانتیس و
شبکههای عصبی مصنوعی ،نتایج بهتری از سایر روشها
دارند که در ادامه به معرفی روشهای استفادهشده در
پژوهش حاضر میپردازیم.
روش فائو-پنمن-مانتیس
رابطۀ پنمن بهکمک مانتیس بهمنظور محاسبۀ مقادیر
تبخیر و تعرق پتانسیل یا تبخیر و تعرق استاندارد اصالح
شد .این روش نیازمند دادههای تابش ،دما ،رطوبت و
سرعت باد است و با درجۀ اعتماد زیاد در دامنۀ وسیعی از
مناطق و اقلیمها برآورد صحیحی از تبخیر و تعرق گیاه
مرجع ارائه میکند ].[5
در تدوین معادلۀ پنمن-مانتیس فرض شده است گیاه
چمن در سطح وسیع و متراکم کشت شده است .ارتفاع
چمن نیز بهطور یکنواخت  5/92متر و کامالً بر سطح زمین
سایه انداخته است و بدون کمبود آب تبخیر و تعرق
میکند .با توجه به این فرضیهها ،جریان افقی هوا و شار
روزانۀ گرمای خاک ناچیز محسوب میشود و از آنها
صرفنظر شده است .معادلۀ ترکیبی پنمن مانتیس بهصورت
رابطۀ  9است:
 e e 
(R n  G )  ac p  s a 
( ra  )9
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   1  s 
 ra 

که  EToتبخیر و تعرق گیاه مرجع ( G ،)mm/dayچگالی
شار گرمای خاک ( Rn ،)MJ m2 day-1تشعشع خالص
جذبشده در سطح زمین ( es ،)MJ/m2 /dayفشار بخار
اشباع در دمای متوسط ( ea ،)KPaفشار بخار هوا (،)KPa
 ea-esکمبود فشار بخار اشباع ( ∆ ،)KPaشیب منحنی
فشار بخار اشباع با دما ( )KPa/oCو  γضریب ثابت
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سایکرومتریک ( ρa ،)KPa/oCمیانگین جرم مخصوص
(دانسیته) هوا در فشار ثابت cp ،گرمای ویژۀ هواrs ،
مقاومت سطحی (ظاهری) و  raمقاومت آئرودینامیک است
] .[6 ،5انتقال گرما و بخار آب از سطح تبخیر به هوای
باالی پوشش گیاهی مقاومت آئرودینامیک بهصورت رابطۀ
 2است:

 Z d  Z h d 
ln  m
 ln 

Z om   Z oh 

ra 
()2
k 2u z
مقاومت سطحی پوشش گیاهی کامل ،بهصورت رابطۀ 3
محاسبه میشود:
r1
()3
rs 
LAI active
که در آن  rsمقاومت سطحی (ظاهری) برحسب ثانیه بر
متر r1 ،مقاومت روزنهای برگ بهطور کامل بهسوی نور
برحسب ثانیه بر متر LAIactive ،نمایۀ سطح برگ فعال
بهسوی نور برحسب مترمربع است .نمایۀ سطح برگ یک
نسبت است .همچنین مساوی با مقدار سطح برگها (تنها
سمت رو به باال) در هر واحد سطح خاک زیرین و برحسب
مترمربع سطح برگ بر مترمربع سطح خاک است .مقادیر
نمایۀ سطح برگ برای گیاهان گوناگون بسیار متغیر
محسوب میشود ،اما رقمی میان  3تا  5برای بسیاری از
گیاهان بالغ با رشد کامل کاربردی عمومی داد .برای یک
گیاه مشخص ،نمایۀ سطح برگ سبز در طول دوره رشد
تغییر میکند و بهطور معمول پیش از گلدهی یا هنگام آن
به بیشترین مقدار میرسد .همچنین نمایۀ سطح برگ به
تراکم کشت و نوع گیاه بستگی دارد .با فرض اندازهگیری
سرعت باد ،دما و رطوبت هوا در ارتفاع استاندارد دومتری
( )Zm=Zh=2mو  h=0.12 mمقاومتهای آئرودینامیک و
سطحی عبارتاند از روابط  4و :5
()4
rs  70sm 1
208 1
()5
ra 
sm
u2
با استفاده از معادلۀ اولیۀ پنمن-مانتیس ،معادلههای
مقاومت آئرودینامیک و مقاومت سطحی ،تبخیر و تعرق
مرجع با روش فائو-پنمن-مانتیس بهصورت رابطۀ  6برآورد
میشود:
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()6
900
U 2 e s  e a 
T  273
   1  0.34U 2 

0.408(R n  G )  

ET o 

 EToتبخیر و تعرق گیاه مرجع ( G ،)mm/dayچگالی
شار گرمای خاک ( T ،)MJ m2 day-1دمای متوسط هوا
در ارتفاع دومتری (درجۀ سانتیگراد) Rn ،تشعشع خالص
جذبشده از سوی سطح زمین ( )MJ/m2 /dayکه با
استفاده از ساعات واقعی آفتاب روزانه ،روز از سال و
موقعیت جغرافیایی ایستگاه برآورد میشود U2 .میانگین
سرعت باد در ارتفاع دومتری (متر بر ثانیه) es ،فشار بخار
اشباع در دمای متوسط ( ،)ea ،KPaفشار بخار هوا (،)KPa
 ea-esکمبود فشار بخار اشباع ( ∆ ،)KPaشیب منحنی
فشار بخار اشباع با دما ( )KPa/oCو  γضریب ثابت
سایکرومتریک ( )KPa/oCاست .با اجزای گوناگون معادلۀ
فائو-پنمن-مانتیس مشخص شد که مقدار تبخیر و تعرق
تابعی از مجموعۀ عوامل گوناگون اقلیمی ،یعنی دما (،)T
رطوبت ( ،)Hساعات آفتابی ( )nو سرعت باد ( )U2mاست
] [7که در رابطۀ  7نشان داده شده است:
)ETo = f (T,H,n,U2m
()7
این عوامل به همراه عرض جغرافیایی ( )φو ارتفاع از
سطح دریای آن محل ( )zبه تعیین مقدار تبخیر و تعرق
مرجع میانجامد .برخی اجزای معادلۀ فائو-پنمن-مانتیس
( )Δ, γ,Rn,ea,edبهطور مستقیم یا غیرمستقیم با عوامل
اقلیمی مذکور مرتبط هستند و بهکمک آنها محاسبه
میشوند.
سیستم استنتاج عصبی-فازی
در میان روشهای نوین مدلسازی ،سامانههای فازی
جایگاه ویژهای دارند .توانایی اجرای دانش بشری با استفاده
از مفاهیم برچسبهای زبانی و قواعد فازی ،غیرخطیبودن و
قابلیت سازشپذیری این سیستمها و دقت بهتر آنها در
مقایسه با سایر روشها در شرایط محدودیت دادهها ،از
جمله مهمترین ویژگیهای این سیستمهاست ].[1
نکتۀ مهم منطق فازی ،امکان برقراری ارتباط فضای
ورودی به فضای خروجی است .سازوکار اولیه برای این کار
نیز فهرستی از کلمات اگر-آنگاه است که قانون نامیده
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میشوند .داشتن روشی که با استفاده از آن بتوان اطالعات
موجود برای ساخت این قواعد را استفاده کرد ،ابزاری
کارآمد بهشمار میرود .از سوی دیگر ،شبکههای عصبی
مصنوعی بهدلیل قابلیتهای آموزشپذیری ،با استفاده از
الگوهای گوناگون آموزشی میتواند ارتباط مناسبی میان
متغیرهای ورودی و خروجی ایجاد کند؛ بنابراین استفادۀ
ترکیبی از سامانۀ استنباط فازی و شبکۀ عصبی مصنوعی
بهمنزلۀ ابزاری قدرتمند که قابلیت پیشبینی نتایج با
استفاده از دادههای عددی موجود را دارد ،با عنوان سامانۀ
استنتاج تطبیقی عصبی-فازی معرفی میشود .در شکل ،9
نمایشی از معماری شبکۀ عصبی-فازی با دو ورودی ،یک
خروجی و دو قانون آمده است .سامانۀ استنتاج تطبیقی-
عصبی فازی شبکهای پنجالیهای ،متشکل از گرهها و
کمانهای اتصالدهندۀ گرههاست .ساختار مناسب سیستم
عصبی-فازی متناسب با دادههای ورودی ،درجۀ عضویت،
قوانین و توابع درجۀ عضویت خروجی انتخاب میشود
].[95

شکل  .1ساختار سامانة استنتاج تطبیقی عصبی-فازی

در الیۀ اول (ورودی) شکل  ،9کاربر میزان تعلق هر
ورودی به بازههای گوناگون فازی را مشخص میکند .با
ضرب مقادیر ورودی به هر گره در یکدیگر ،وزن قانونها
( )wiدر الیۀ دوم بهدست میآید .در الیۀ سوم ،محاسبۀ
وزن نسبی قوانین ( )wiصورت میگیرد .الیۀ چهارم الیۀ
قوانین است که از انجام عملیات روی پیامهای ورودی به
این الیه حاصل میشود ( .)wi.fiالیۀ آخر خروجی شبکه
( )fاست که هدف آن حداقلکردن اختالف خروجی
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بهدستآمده از شبکه و خروجی واقعی است .در مرحلۀ
آموزش ،با اصالح پارامترهای درجۀ عضویت براساس میزان
خطای پذیرفته ،مقادیر ورودی به مقادیر واقعی نزدیکتر
میشوند .روش آموزش اصلی در این سامانه «پسانتشار
خطا» است .در این روش با استفاده از «الگوریتم شیب
نزولی خطا» مقدار خطا بهٍسوی ورودیها پخش و پارامترها
تصحیح میشوند .در آموزش شبکۀ عصبی-فازی موارد زیر
مدنظر هستند:
الف) انتخاب اطالعات برای آزمون و آموزش باید
بهصورت تصادفی باشد.
ب) توانایی شبیهسازی اطالعاتی که خارج از دامنۀ
اطالعات آموزش باشد در مدل وجود ندارد.
ج) اطالعات ورودی به مدل برای حصول نتایج بهتر باید
نرمال شوند.
د) هر چه تعداد دادههای آموزش مدل بیشتر باشد،
مدل بهتر آموزش میبیند ] 95و .[99
مدل درختی
مدل درختی از جمله روشهای هوش مصنوعی است که
بیانگر شیوه نوینی برای پیشبینیها از جمله پیشبینی
مقدار تبخیر و تعرق با استفاده از ابزارهای پویا و بر پایه و
اساس تصمیم درختی است که در این مدل ،تبخیر و تعرق
بهعنوان تابعی از متغیرهای پیشبینیکننده سنجیده
میشود .تفاوت مدل درختی با روشهای «تجزیه و تحلیل
تمایزی» این است که در روشهای تمایزی ،ترکیب خطی
متغیرهای پیشبینیکننده برای محاسبۀ «مقادیر عددی
طبقهبندی» یا احتمال وقوع پیامد استفاده میشود ،اما در
این روش مجموعهای از «شرطهای منطقی» بهصورت
«الگوریتم با ساختار درختی» برای طبقهبندی یا پیشبینی
پیامدی بهکار میرود .دو مزیت اساسی استفاده از این
روش ،سهولت در تفسیر نتایج و ناپارامتری و غیرخطیبودن
این مدل است؛ بنابراین در این مدل به پیشفرض رابطۀ
خطی میان متغیرهای پیشبینیکننده و پیامد نیازی نیست
].[92
درخت تصمیم
درخت تصمیم درختی است که در آن نمونهها به نحوی
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دستهبندی میشود که از ریشه به پایین رشد میکنند و
درنهایت به گرههای برگ میرسد .هر گرۀ داخلی یا برگ با
یک ویژگی مشخص میشود که این ویژگی پرسشی مرتبط
با مثال ورودی مطرح میکند .در هر گرۀ داخلی ،به تعداد
جوابهای ممکن با این پرسش شاخه وجود دارد که هریک
با مقدار آن جواب مشخص میشود .برگهای این درخت با
یک کالس یا یک دسته از جوابها مشخص میشوند .دلیل
نامگذاری این است که این درخت فرایند تصمیمگیری برای
تعیین دستۀ یک مثال ورودی را نشان میدهد .ویژگیهای
درخت تصمیم این است که برای تقریب توابع گسسته
بهکار میرود و در برابر نویز دادههای ورودی مقاوم است.
این روش برای دادههای با حجم زیاد کارایی باالیی دارد؛ از
اینرو در دادهکاوی بسیار استفاده میشود .میتوان درخت
را بهصورت قوانین اگر-آنگاه نمایش داد که برای استفاده
قابلفهم است و امکان ترکیب عطفی و فصلی فرضیهها را
میدهد .در مواردی که مثالهای آموزشی هیچ ویژگیای
ندارند نیز قابلاستفاده است ] 92و .[93
رگرسیون
تاکنون روشهای متعددی برای تولید درختهای تصمیم
دستهبندی ابداع شدهاند که معموالً برای تصمیمگیری و
پیشبینی بهکار میروند .در این روشها ،بهینهسازی
پارامترهایی مانند دقت ،سرعت دستهبندی ،اندازۀ
درختهای ساختهشده ،سرعت یادگیری و میزان حافظه
صورت میگیرد .میان پارامترهای ذکرشده تناقض وجود
دارد؛ یعنی بهینهسازی یک پارامتر ممکن است موجب
تغییرات نامناسب سایر پارامترها شود؛ به همین دلیل
بهکمک همۀ روشهای موجود توازنی میان این پارامترها
صورت میگیرد ].[94
میتوان تکنیک رگرسیونگیری را برای پیشبینی
پذیرفت .تحلیل رگرسیون برای مدلسازی روابط یکپارچۀ
چند متغیر مستقل و وابسته استفاده میشود .در استخراج
اطالعات ،متغیرهای مستقل ویژگیهایی هستند که پیشتر
شناخته شدهاند و متغیرهای وابسته مربوط به چیزی
هستند که میخواهیم پیشبینی کنیم .متأسفانه خیلی از
مسائل واقعی بهراحتی پیشبینی نمیشوند؛ بنابراین
تفکیکهای پیچیدهتر ممکن است برای پیشبینی مقادیر
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آینده ضروری باشند .انواعی از مدلها بیشتر برای
رگرسیونگیری و دستهبندی کاربرد دارند .شبکههای
عصبی میتوانند مدلهای رگرسیونگیری و دستهبندی را
ایجاد کنند ][95؛ برای نمونه الگوریتم درخت تصمیمگیری
را میتوان برای ساخت درخت دستهبندی و درخت
رگرسیونگیری استفاده کرد .در شکل  ،2نمونهای از
ساختار درخت تصمیمگیری آمده است.

شکل  .2ساختار رگرسیون درختی

مطالعة موردی ایستگاه سینوپتیك اراک
در این قسمت ،به بررسی نتایج مربوط به محاسبۀ مقادیر
تبخیر و تعرق به روش فائو-پنمن-مانتیس ،روش شبکۀ
عصبی فازی و روش رگرسیون درختی میپردازیم .سپس
در قسمت نتیجهگیری ،نتایج مربوط به روش شبکۀ عصبی
فازی و روش رگرسیون درختی را با روش فائو-پنمن-
مانتیس مقایسه میکنیم .با توجه به موضوع و اینکه برای
پیشبینی تبخیر و تعرق به اطالعات مربوط در سالهای
گذشته نیاز است ،همچنین بهدلیل اینکه دردسترسبودن
این اطالعات بسیار مهم است و درنظرگرفتن نوع متغیرهای
موضوع ،منطقۀ مطالعاتی ایستگاه سینوپتیک اراک انتخاب
شد .ایستگاه سینوپتیک اراک در حاشیۀ شرقی شهر اراک
قرار دارد که در جدول  9مشخصات آن آمده است .از نظر
تقسیمات جغرافیایی ،این ایستگاه در حوزۀ آبخیز کویر
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میقان اراک است که یکی از زیرحوزههای ایران مرکزی
بهشمار میآید .در شکل  3نیز موقعیت ایستگاه مطالعاتی
در حوزۀ آبریز ایران مرکزی آمده است.
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همۀ دادههای مربوط به متغیرهای ورودی در این روش
بهصورت ماهیانه از سال میالدی  9155تا  2555در
جدولهای اکسل قرار داده شده است .این دادهها در جدول
 2ضمایم مشاهده میشود.
جدول  .2ورود دادهها در پنجرة فرمان نرمافزار متلب

شکل  .3موقعیت ایستگاه سینوپتیك اراک در حوزة آبریز
ایران مركزی
جدول  .1مشخصات ایستگاههای سینوپتیك اراک
ایستگاه

اراک

ارتفاع از سطح دریا

طول شرقی

عرض شمالی

(متر)

(درجه-دقیقه)

(درجه-دقیقه)

9758

´41º-46

´34º-56

نتایج مربوط به پیشبینی مقادیر تبخیر و تعرق به
روش شبکة عصبی فازی
نتایج مربوط به محاسبۀ مقادیر تبخیر و تعرق به روش فائو-
پنمن-مانتیس ،برای آمادهسازی دادهها بهمنظور اجرای
مدل پیشبینی مقادیر تبخیر و تعرق به روش شبکۀ عصبی
فازی از جعبه ابزار ( )ANFISدر نرمافزار متلب استفاده
شده است .فرایند اجرای شبکۀ عصبی فازی شامل مراحل
زیر است:
مرحلة اول :ورود دادهها در نرمافزار متلب

ابتدا آمار و کمیتهای متغیرها در روش فائو-پنمن-مانتیس
بهکمک آمار ایستگاه سینوپتیک اراک جمعآوری شد.
انتخاب متغیرها براساس مطالعۀ روابط روش مذکور است.
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46/97
59
55
48
42/66

29/55
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6/45
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8/98
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7/14
8/15
6/87
6/1
6/53
7/19
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5/79
8/98
91/38
7/5
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29/88
98/48
91/28
91/28
25/57

6/48
6/48
5/63
7/86
6/66
7/43
25/48
29/78
22/76
25/11
29/29
23/93
25/67
91/89
91/79
22/3
29/9
98/84
22/17
6/46
7/5
7/47
7/73
8/51
8/79
7/29
7/22
4/87
4/47
5/41
6/49

7/47
3/18
9.8
3/46
2/15
2/47
5/19
5/72
5/17
9/55
5/69
5/33
5/76
5/18
5/12
5/516
9/46
9/38
9/77
/51
3/58
2/54
2/36
3/56
3/56
2/35
3/38
4/41
4/48
4/38
4/91

مرحلة دوم :استفاده از جعبهابزار نرمافزار و بارگذاری
دادهها در قسمت منطق فازی /تطبیق شبکة عصبی با
سیستم استنتاج فازی

در این بخش ،پس از بارگذاری دادهها با استفاده از فضای
کار سیستم استنتاج فازی ورودی دادهها به صورت فازی
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مثلثی و خروجی را مقادیر ثابت و دقیق در نظر میگیریم.
خروجی ثابت بهدلیل رعایت اصل بازده به مقیاس خطی
است؛ زیرا با توجه به بررسی رفتار دادهها در سوابق
مشخص شد که خروجیهای مدل ،رویهای خطی دارند.

مرحلة چهارم :اجرای شبیهسازی با درنظرگرفتن روش
بهینهسازی تابع پسانتشار خطا

توجه به خطای  5/59و همچنین تعداد دورۀ شبیهسازی به
تعداد  3555عدد به شرح شکل .4

مرحلة سوم :طراحی ساختار شبکه با استفاده از دادههای
مدل و خواستههای كاربر

بهدلیل اینکه در این پژوهش شش متغیر ورودی و یک
متغیر خروجی که همان پیشبینی مورد نظر پژوهشگر
است و با توجه به اینکه عدد مثلثی برای ورود دادهها درنظر
گرفته شده است ،تعداد  6به توان  3الیۀ پنهان یا 296
قانون برای شبیهسازی دادهها درنظر گرفته شده است.

شکل  .4اجرای شبیهسازی در جعبهابزار Anfis

شکل  .5قوانین ساختهشده بهكمك نرمافزار متلب

مرحلة پنجم :پایان مرحلة شبیهسازی و گزارشگیری از

نتایج مربوط به پیشبینی مقادیر تبخیر و تعرق به

نرمافزار شکل 5

روش رگرسیون درختی

مرحلة ششم :تست برخی مقادیر و تعیین مقادیر مورد نظر
برای كاربران

اگر مقادیر ورودی به شرح زیر در مدل تزریق شود ،خروجی
عبارت است از:
] =[4/4755 6/4855 29/5555 52/3355 3/3155 5/6355ورودی
 =3/56خروجی

متغیرهای مدل پیشبینی توسعهیافته عبارتاند از میانگین
سرعت باد در ارتفاع دومتری ،حداکثر درجۀ حرارت ،حداقل
درجۀ حرارت ،درصد رطوبت نسبی ،تعداد ساعات آفتابی و
مقدار بارش .برایناساس مدل رگرسیون درختی برای
پیشبینی تبخیر و تعرق طراحی شده است.

برآورد تبخیر و تعرق ماهیانه بهکمک مدل شبکۀ عصبی فازی و مدل رگرسیون چندگانه و ...
حداقل دما

درصد رطوبت
نسبی

حداکثر دما

سرعت باد

بارش

دادههای آموزشی

ساعات آفتابی

مدل رگرسیون درختی

پیشبینی تبخیر و تعرق

شکل  .6مدل رگرسیون درختی برای پیشبینی تبخیر و تعرق
ایستگاه اراک

مدل رگرسیون درختی
در این مطالعه ،با استفاده از نرمافزار  xlminerکه روی
اکسل نصب میشود و با درنظرگرفتن همۀ متغیرها بهعنوان
ورودی ،مدل رگرسیون درختی را آموزش دادیم .به همین
منظور همۀ دادههای برداشتشده و محاسبهشده بهعنوان
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دادۀ آموزشی به مدل معرفی شد که در ابتدا این نرمافزار
بهکمک روش پارتیشنبندی استاندارد ،به پارتیشنبندی
دادهها با اختصاص  55درصد از دادهها به دادههای
آموزشی 35 ،درصد به دادههای صحت سنجی و  25درصد
به دادههای تست پرداخته شد .از  59دادۀ ساالنه تبخیر و
تعرق 26 ،داده برای آموزش مدل 95 ،داده برای
صحتسنجی و  95داده برای تست بهکار گرفته شد .از
جمله قابلیتهای این نرمافزار این است که همۀ دادههای
سه مرحله برازش قابلدسترسی بوده که میتوان آنها را با
دادههای واقعی مقایسه کرد .در شکل  ،7خروجی مدل
رگرسیون درختی در مرحلۀ آموزش برای پیشبینی تبخیر
و تعرق ساالنۀ ایستگاه سینوپتیک اراک آمده است.
تهیة درخت ترسیم در مرحلة آموزش
در این مرحله ،درخت تصمیم برای دادههای آموزش در
شکل  7آمده است.

شکل  .7خروجی مدل رگرسیون درختی در مرحلة آموزش

با توجه به نتایج شکل  ،7قوانین حاکم بر درخت بهینه
در شکل  5که برای کل دادهها در مرحلۀ آموزش طراحی
شده است ،بهصورت زیر خواهد بود:
 .9اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین
کمتر از  9/295متر بر ثانیه باشد ،مقدار تبخیر و تعرق،
 2/943میلیمتر در روز است.

 .2اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین
میان  9/295تا  3/52متر بر ثانیه ،تعداد ساعات آفتابی
کمتر از  7/855روز و میانگین حداکثر دما کمتر از
 91/835درجۀ سانتیگراد باشد ،تبخیر و تعرق3/556 ،
میلیمتر در روز است.
 .3اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین میان
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 9/295تا  3/52متر بر ثانیه ،تعداد ساعات آفتابی کمتر از
 7/855روز و میانگین حداکثر دما بیشتر از  91/835درجۀ
سانتیگراد باشد ،تبخیر و تعرق 3/916 ،میلیمتر در روز
است.
 .4اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین میان
 9/295تا  3/52متر بر ثانیه ،تعداد ساعات آفتابی بیشتر از
 7/855و کمتر از  8/455روز باشد ،تبخیر و تعرق3/293 ،
میلیمتر در روز است.
 .5اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین میان
 9/295تا  3/52متر بر ثانیه ،تعداد ساعات آفتابی کمتر از
 8/315روز باشد ،تبخیر و تعرق 3/416 ،میلیمتر در روز
است.
 .6اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین میان
 9/295تا  3/52متر بر ثانیه ،تعداد ساعات آفتابی بیشتر از
 8/315روز باشد ،تبخیر و تعرق 3/653 ،میلیمتر در روز
است.
تهیة درخت تصمیم هرسشده در مرحلة اعتبارسنجی

درخت تصمیم هرسشده برای دادهها در مرحلۀ
صحتسنجی در شکل  8آورده شده است .بر این اساس
قوانین حاکم بر درخت تصمیم برای دادهها در مرحلۀ
صحت سنجی بهصورت زیر است:
 .9اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین
کمتر از  9/295متر بر ثانیه باشد ،مقدار تبخیر و تعرق،
 2/943میلیمتر در روز است.
 .2اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین میان
 9/295تا  3/52متر بر ثانیه ،تعداد ساعات آفتابی کمتر از
 7/855روز و میانگین حداکثر دما کمتر از  91/835درجه
سانتیگراد باشد ،تبخیر و تعرق 3/556 ،میلیمتر در روز
است.
 .3اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین میان
 9/295تا  3/52متر بر ثانیه ،تعداد ساعات آفتابی کمتر از
 7/855روز و میانگین حداکثر دما بیشتر از  91/835درجه
سانتیگراد باشد ،تبخیر و تعرق 3/916 ،میلیمتر در روز
است.
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شکل  .8درخت تصمیم هرس شده دادهها در مرحله اعتبارسنجی

تهیة درخت بهینه
در این مرحله ،درخت تصمیم بهینه براساس خطای حداقل
دادهها در مرحلۀ صحتسنجی در شکل  1آمده است.
قوانین حاکم بر درخت بهینه برای دادهها در مرحلۀ
صحتسنجی بهصورت زیر است:
 .9اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین
کمتر از  9/295متر بر ثانیه باشد ،مقدار تبخیر و تعرق،
 2/943میلیمتر در روز است.
 .2اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین بین
 9/295تا  3/52متر بر ثانیه و تعداد ساعات آفتابی کمتر از
 7/855روز باشد ،تبخیر و تعرق 3/959 ،میلیمتر در روز
است.
 .3اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین بین
 9/295تا  3/52متر بر ثانیه و تعداد ساعات آفتابی بیشتر از
 7/855روز باشد ،تبخیر و تعرق 3/214 ،میلیمتر در روز است.
 .4اگر سرعت باد در ارتفاع دو متری از سطح زمین بین
 9/295تا  3/52متر بر ثانیه و تعداد ساعات آفتابی بیشتر از
 7/855روز باشد ،تبخیر و تعرق 3/214 ،میلیمتر در روز است.
 .5اگر سرعت باد در ارتفاع دومتری از سطح زمین
بیشتر از  3/52متر بر ثانیه باشد ،تبخیر و تعرق3/555 ،
میلیمتر در روز است.

برآورد تبخیر و تعرق ماهیانه بهکمک مدل شبکۀ عصبی فازی و مدل رگرسیون چندگانه و ...

U2

U2

N

شکل  .9مدل رگرسیون درختی بهینه

نتیجهگیری
با توجـه بـه پیشبینی مقـادیر بارش بهکمک شبکه با استفاده
از دادههای واقعی میتوان گفت مقادیر بارش در اراک روندی
غیرخطی دارد و مقـادیر ایـن روند طی دورۀ مورد مطالعه،
افزایش یا کاهش خاصی را نشان نمیدهد .درمجموع میتوان
گفت پدیدۀ اقلیمی مانند بارش ،دما ،تبخیـر ،تعـرق ،فشار و...
روندی غیرخطی دارند .نتایج سنجش کارایی مدلهای
پیشبینی استفادهشده در پژوهش با یکدیگر مقایسه شد.
بهمنظور مقایسۀ نتایج مربوط به روش شبکۀ عصبی فازی و
روش رگرسیون درختی با روش فائو-پنمن-مانتیس از توابع
عملکرد استفاده شد .نتایج اجرای شبکۀ عصبی فازی در اراک
نشان میدهد شبکۀ عصبی طراحیشده بر پایۀ شش پارامتر
متغیرهای حداکثر دما ،حداقل دما ،درصد رطوبت ،ساعات
آفتابی ،سرعت باد و بارش در ایستگاه اراک کمترین خطا
( )MAPE=%4و بیشترین ضریب همبستگی ( )r=%14را
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دارد .پارامترهای مجذور میانگین مربعات خطا (،)MSE
شاخص پراکندگی و پارامتر انحراف ،برای ارزیابی استفاده شده
است .جدول  3نتایج پیشبینی تبخیر و تعرق روش شبکۀ
عصبی مصنوعی فازی و روش رگرسیون درختی را در مقایسه
با روش فائو-پنمن-مانتیس نشان میدهد .همچنین بیانکنندۀ
نتایج ارزیابی روش شبکۀ عصبی مصنوعی فازی براساس
انتخاب  35نمونۀ تصادفی و روش رگرسیون درختی در سه
مرحله در مقایسه با روش فائو-پنمن-مانتیس است .برای این
منظور از پارامترهای جذر میانگین مربعات خطا ،شاخص
پراکندگی و پارامتر انحراف استفاده میشود .مرحلۀ آموزش در
مدل رگرسیون درختی نشان میدهد مقدار جذر میانگین
مربعات خطا 5/922 ،و مقدار شاخص پراکندگی 5/538 ،است.
همچنین پارامتر انحراف صفر است .در مرحلۀ صحتسنجی،
مقدار جذر میانگین مربعات خطا 2/554 ،و مقدار شاخص
پراکندگی 5/458 ،است .همچنین پارامتر انحراف-5/125 ،
است ،اما در مرحلۀ تست مقدار جذر میانگین مربعات خطا،
 5/942و مقدار شاخص پراکندگی  5/545است .همچنین
پارامتر انحراف -5/595 ،است .براساس نتایج برآورد بارش در
شبکۀ عصبی فازی در منطقۀ اراک در محدودۀ  11درصد
قابلاطمینان است .پیشنهاد میشود پژوهشگران با استفاده از
سایر تکنیکهای گروه هوش مصنوعی ،مدلی بـرای پیشبینی
مدیریت منابع آب ارائه کنند و به مقایسۀ نتایج آن با نتایج این
پژوهش بپردازند .توصیه میشود با استفاده از سـایر روشهای
یادگیری در شبکه عصبی و انواع دیگری از شبکههای عصبی و
درخـت تصـمیم ،همچنین متغیرهای توضیحدهندۀ دیگر،
مدلهایی برای پیشبینی مدیریت آب ارائه و با نتایج ایـن
پژوهش مقایسه شود.

جدول  .3نتایج ارزیابی روش شبکة عصبی مصنوعی فازی و روش رگرسیون درختی
روش

جذر میانگین مربعات خطا

شاخص پراکندگی

پارامتر انحراف

شبکة عصبی فازی ( 03پیشبینی تصادفی)

1/777

3/604

-1/361

5/922
2/554
5/942

5/538
5/458
5/545

5
-5/12
-5/595

رگرسیون درختی

مرحلۀ آموزش
مرحلۀ صحتسنجی
مرحلۀ تست
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