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چکیده
تبخیر -تعرق به عنوان یکی از اجزاء مهم چرخه هیدرولوژیک نقش بسیار مهمی در بررسی بیالن آبی حوضههاي آبریز دارد .در محاسببه نیباز آببی
گیاهان ،ابتدا مقدار تبخیر -تعرق مرجع محاسبه و سپس با استفاده از آن ،تبخیر-تعرق گیاهی محاسبه میشود .در این تحقیق جهت ببرآوردي دییبق از
مقدار تبخیر -تعرق مرجع روزانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه ،ابتدا براساس روش استاندارد فائو -پنمن -مونتیث و دادههاي هواشناسی سه ایستگاه ارومیه،
مهاباد و خوي ،مقدار تبخیر -تعرق مرجع)  (ET0محاسبه شد .سپس با استفاده از آنالیز ضریب مالو ،موثرترین پارامترها جهت استفاده در مدلهاي مورد
استفاده مشخص گردید .در این تحقیق از مدل درخت  MTکه بر اساس الگوریتم استنتاجی کالسبندي توسعه پیدا کرده است ،اسبتفاده گردیبد .ببراي
مقابله با پیچیدگی و ناپایداري دادههاي سري زمانی تبخیر-تعرق از الگوریتم پیشپردازشکننده تجزیه مد تجربی ) (EMDاستفاده و نتبای ببه دسبت
آمده با روابط تجربی تعیین تبخیر-تعرق مرجع شامل روشهاي  Romanenkoو  Schendelمقایسه گردید .نتای تحقیق نشان داد که عملکرد مبدل
درخت به شکل منفرد  ،MTمشابه و گاهی کمتر از عملکرد شبکه عصبی مصنوعی بود .با این حال ترکیب مدل درخت با تکنیک  EMDباعث افزایش
دیت مدل و کاهش خطا در شبیهسازي  𝐸𝑇0روزانه در ایستگاههاي ارومیه ،مهاباد و خوي گردید .نتای نشان داد که در مرحله آزمون ترکیب روش MT
با  EMDباعث ارتقا شاخص همبستگی به میزان  %4/39 ، %1/02و  %2/04به ترتیب براي ایستگاههاي ارومیه ،مهاباد و خوي گردید .همچنین میبان
روابط تجربی ،رابطه  Romanenkoنسبت به رابطه تجربی  Schendelداراي دیت باالتري بوده و میتوان رابطه  Romanenkoرا براي مدل سازي
تبخیر-تعرق مرجع براي منطقه مورد مطالعه توصیه نمود.
واژههای کلیدی :الگوریتم تجزیه مد تجربی ،پیشبینی ،تبخیر -تعرق مرجع ،مدل درخت تصمیم
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ایران کشوري با متوسط ریزشهاي جوي  250میلیمتر بوده و در
زمره مناطق خشک و نیمه خشک جهان طبقهبندي میگردد (Taheri
) .et al., 2019محدودیت منابع آب و نبود آب ببا کیفیبت مناسبب از
عمببدهتببرین مشببکال کشبباورزي در کشببور اسببت بنببابراین یببافتن
راهکارهببایی بببراي غلبببه برکمبببود آب در ایببن منبباطق ،همببواره از
اولویتهباي مطالعباتی و تحقیقباتی مبی باشبد یسبیفی و همکباران،
 .)1389تقاضاي آب و مصرف آن در اکوسیسبتمهباي کشباورزي ببه
 -1دانشجوي کارشناسی ارشد آبیاري زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه
 -2استاد گروه مهندسی آب ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه
 -3دانشیار گروه مهندسی آب ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه
 -4دکتري گروه مهندسی آب ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه ارومیه
)Email: j.behmanesh@urmia.ac.ir
ی* -نویسنده مسئول:

شد وابسته به پارامترهاي ایلیمی است .در برنامبهریبزي و مبدیریت
منابع آب براي آبیاري نیاز به تجزیه و تحلیل متغیرهاي هیبدرولوژیک
نظیر بارش و تبخیر-تعرق وجود دارد یحسنپبور و همکباران.)1391 ،
استفاده از اطالعا گذشته در این متغیرها ،پیشبینی تحبوال آینبده
را که عامل کلیدي در برنامهریزي ،طراحی و مدیریت منابع آب است،
ممکن میسازد .استفاده از مبدلهباي ترکیببی یمبدلهباي هوشبمند
مصببنوعی بببا روشهبباي پببیشپببردازشکننببده) روشببی پرکبباربرد در
پیشبینی مقادیر آینده تبخیر -تعرق مرجع ) 𝟎 (ETبوده که مبیتوانبد
موجببب کبباهش خطبباي پببیشبینببی گردنببد .کشبباورزان و متصببدیان
سامانههاي آبیاري میتوانند ،در مورد آب آبیاري موردنیباز ببر اسباس
پیشبینیهاي بارش و آب مورد نیاز محصوال  ،تصمیمگیريها را ببر
اساس زمان وایعبی اعمبال کننبد .ببارش معمبوالا از طریبق بررسبی
وضعیت آب و هوا پیشبینی شده درحبالی کبه نیباز آببی گیاهبان در
پیشبینیها انجام نمیپذیرد ).(Traore et al., 2017
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در زنجیره آب ،خاک ،گیاه ،اتمسفر ،آب مستقیم از سطح خباک و
یا توسط گیاه به داخل اتمسفر وارد میشود .انتقال آب از سطح خباک
به هوا را تبخیر و خارج شدن آن از گیاه را تعرق گویند .این دو پدیبده
ماهیت یکسانی داشته و چون تفکیبک آنهبا از یکبدیگر امکبان پبذیر
نمیباشد ،مجموعآ بهنام تبخیر -تعرق در نظر گرفته شده و به اختصار
به صور  ET1نشان داده میشود .از آنجا که بدست آوردن تبخیر-
تعرق براي هر نوع زراعت یا پوشش گیاهی امري بسیار مشکل اسبت
در عمل ،ابتدا پارامتري به نام تبخیبر -تعبرق مرجبع ی  )ET0محاسببه
شده سپس به کمک آن میتوان تبخیر – تعبرق گیباه مبورد نظبر را
بدست آورد ) .(Allen et al., 1998با توجبه ببه کمببود آب و لبزوم
استفاده بهینه از آب ،تخمین دییق تبخیر-تعرق مرجبع و ببه تببع آن
تبخیر-تعرق وایعی میتواند به تصمیمگیري مناسبب برنامبهریبزان و
مدیران بخش آب در اتخاذ تصمیمهاي درست کمک شبایانی نمایبد
یبهمنش و همکاران.)1393،
مقدار 𝟎𝐓𝐄 را میتوان بهصور مستقیم با استفاده از الیسیمتر و
یا از روابط تجربی ارائه شده همچون پنمن -مونتیث محاسببه نمبود.
نسخه اصالح شده فائو-پنمن-مونتیث هم اینک مبناي نرمافزارهبایی
همچون  CropWatبوده که در محاسبا تبخیر -تعرق مورد استفاده
یرار میگیرد .گرچه الیسیمتر تخمین نسببتا دییبق از تبخیبر-تعبرق
وایعی را بهدست میدهد ولبی ببا ایبن حبال در عمبل کارگبذاري آن
هزینههاي زیادي به دنبال داشته و صرفه ایتصادي آن کم اسبت .ببر
این اسباس ،محققبین بسبیاري در سراسبر دنیبا روش فبائو -پبنمن-
مونتیث را به عنوان یک روش استاندارد ببراي ببرآورد تبخیبر-تعبرق
مرجع معرفی کردهاند که توسبط آن و ببا اسبتفاده از ضبریب گیباهی
میتوان تبخیر-تعرق وایعی را برآورد نمود ).(Chen et al., 2018
در سالهباي اخیبر ،در صبور وجبود دادههباي داراي کمیبت و
کیفیت الزم میتوان از روشهاي هوش مصنوعی نظیر شبکه عصبی
مصبببنوعی  ،(ANN)2ماشبببینهببباي ببببردار پشبببتیبان ،(SVM)3
برنامهریزي بیان ژن  (GEP)4ببراي مبدلسبازي و حبل مسبائل در
مهندسی آب استفاده کرد که به علت مزایاي یاببل تممبل آن شبامل،
فراگیري آسان مدلها ،شبیهسازي پدیدهها با کمترین تعداد پارامترهبا
در مقایسه با مدلهاي عددي ،مدلسازي پدیدههباي پیچیبدهي غیبر
خطی فراگیر شده است ) .(Rezaie-Balf et al., 2019اساسا ،تبخیر
 تعرق یک فرآیند پیچیده و غیرخطی اسبت و از ایبن رو روشهبايهوشببمند بعنببوان یبببک روش جدیبببد کبببه از یابلیبببت زیببادي در
مدلسازي فرآیندهاي پیچیده و غیرخطی برخبوردار اسبت ،مبیتوانبد
جهت مدلسازي تبخیبر -تعبرق بکبار گرفتبه شبود Kumar et al.,

) .)2002سودهیر و همکباران مقبدار  ET0روزانبه گیباه مرجبع را ببا
استفاده از روش  ANNو با بکارگیري دادههباي هواشناسبی روزانببه
همچون حدایل و حداکثر دما ،تشعشبع خورشبیدي ،رطوببت نسببی و
سرعت باد تخمین زدنبد .ایشان بببه ایبن نتیجبه رسبیدند کبه روش
شبکه عصبی مصبنوعی  ANNبببا دیبت بباالیی یبادر ببه تخمبین
تبخیبر -تعرق مرجع میباشد ،آنها ببراي محاسببه تبخیبر -تعبرق از
دادههاي ساده شده مانند دمباي هببوا ،تبابش خورشبیدي و سباعا
آفتابی استفاده کردنبد و نتای حاصبل از تحقیقشان را رضبایتبخبش
عنوان کردند ) .(Sudheer et al., 2003در تحقیقی دیگبر کیشبی و
اوزترک جهبت تخمبین مقبدار تبخیر -تعرق به روش فبائو -پبنمن-
مونتیث از تکنیک محاسباتی عصبی به منظور تخمین میزان تبخیبر و
تعرق در ایالت کالیفرنیا استفاده و نتای حاصل را با مقادیر محاسبباتی
توسط معادال تجربی مقایسه نمودند .حاصل تحقیق حباکی از دیبت
ببباالي مببدل عصبببی در تخمببین تبخیببر و تعببرق بببود (Kisi and
) .Ozturk., 2007همچنین رحیمی و همکاران با استفاده از دادههاي
هواشناسی ایسبتگاههباي منطقبه خوزسبتان در ایران مقبدار تبخیبر-
تعرق را با روش شبکههاي عصبی مصنوعی و ببا دیت باالیی تخمین
زدنبد ) .(Rahimi Khoob., 2011مقبدمنیبا و همکباران نیبز ببراي
مدلسازي تبخیر-تعرق روزانه منطقه چاهنیمه ،وایع در استان سیستان
و بلوچسبتان از  ANNو سیستم استنتاج عصبی فازي استفاده نمودند
و در پایان بیان داشتند که نتبای حاصبل از  ANNببراي پبیشبینبی
تبخیر-تعرق نسبت به مدلهباي تجرببی و سیسبتم اسبتنتاج عصببی
فازي از دیبت باالتري برخوردارند ).( Mogadamnia et al., 2009
از آنجا که دادههاي هیبدرولوژیک نظیبر 𝟎𝑇𝐸 ببه صبور کلبی
غیرخطی و غیرثابت ) (Non-stationaryهستند ،بهکارگیري مستقیم
آنها براي کالیبره کردن مدلهاي هوشمند ممکن است دیبت کبافی
جهت پیشبینی 𝟎 ETنداشته باشد .از اینرو ،استفاده از تکنیبکهباي
پیشپردازش کننده عمدتا باعث بهببود عملکبرد مبدلهبا مبیشبوند.
محققین زیادي از این تکنیکهاي پیشپردازشکننده براي اسبتخراج
ویژگیهاي یرار داده شده در دادههاي سري زمبانی ماننبد سبطح آب
زیرزمینی ) ،(Rezaie-Blf et al., 2017aتبخیبر (Ghaemi et al.,
) ،2019شاخص تشعشع خورشید ) ،(Deo et al., 2017سبرعت بباد
) ،(Huang et al., 2019شباخص خشکسبالی )،(Ali et al., 2019
پارامترهاي کیفیبت آب ) (Fijani et al., 2019و ارتفباع مبوج دریبا
) (Ali and Prasad., 2019استفاده کردند .این رویکردها ببه عنبوان
تکنیکهاي پیشپردازنبده شبامل  MESA7 ،CWT6 ،PCA5و MA8

1- Evapotranspiration
2- Artificial Neural Network
3- Support Vector Machine
4- Gene Expression Programing

5- Principal Component Analysis
6- Continuous Wavelet Transform
7- Maximum Entropy Spectral Analysis
8- Moving Average
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میباشند .روش تجزیه مد تجرببی  (EMD) 1ببه عنبوان یبک روش
تجزیه دادهها مبتنی بر نویز توسط هانگ و همکاران ارائبه شبده کبه
سري ورودي فرکانس باالتر را به مولفههاي یسیگنال) حبل شبده ببا
فرکانس پایینتر تفکیک میکند ).) Huang et al., 1998
هدف از انجام این تحقیق ،ارائه مبدل پبیشبینبی دییبق ،جهبت
تخمببین تبخیببر -تعببرق مرجببع روزانببه در سببه ایسببتگاه هواشناسببی
سینوپتیک وایع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه یارومیه ،مهابباد ،خبوي)
با استفاده از مدلهاي هیبریدي میباشبد .در ایبن تحقیبق ،الگبوریتم
پیشپردازشکننده  EMDبا روش مدل درخت ترکیب شده تا بتوان از
طریق این روش ترکیبی ،مدلی دییبقتبر جهبت 𝟎 ETروزانبه در سبه
ایستگاه سینوپتیک وایع در این حوضه شامل ارومیبه ،خبوي و مهابباد
ارائه نمود .همچنین از دیگبر نبوآوريهباي ایبن تحقیبق ،اسبتفاده از
ضریب مالو براي شناسایی بهترین پارامترهاي ورودي ببه مبدلهباي
هوشمند مصنوعی بوده بطوریکه ضریب مذکور توانایی این را دارد که
بهترین و موثر ترین پارامترهبا را از ببین تمبامی پارامترهباي موجبود
انتخاب و ارائه کند.

گردید .نکته یاببل توجبه ایبن اسبت کبه نبوایص آمباري موجبود در
دادههبباي مربببوط ،بببا اسببتفاده از روشهبباي همبسببتگی نظیببر
میانگینگیري تکمیل شد .در جبداول  1و  2مشخصبا جغرافیبایی و
محدوده پارامترهاي هیدرولوژیک مربوط به هر یبک از ایسبتگاههبا را
نشان میدهند.
روش فائو -پنمن -مونتیث

محققین بسیاري در سراسر دنیبا روش فبائو -پبنمن -مونتیبث را
کبه بهصور تئبوري ببر اسبباس تببوازن انبرژي روي یبک سبطح
مرطوب پوشیده از گیاه ارائه گردیده ،به عنبوان یبک روش اسبتاندارد
براي برآورد تبخیر -تعبرق گیباه مرجبع کبه در حبال حاضبر اسباس
محاسبا نیازآبی میباشد ،معرفی نمبودهانبد .آنچبه در معادلبه فبائو-
پنمن -مونتیث محاسبه میشود ،نیاز آبی گیاه مرجع ) 𝟎 (ETمیباشبد.
رابطه مذکور به صور رابطه ی )1میباشد:
ی)1

𝟎𝟎𝟗
) 𝒂𝒆𝑼 (𝒆 −
𝒔 𝟐 𝟑𝟕𝟐𝑻+

𝜸𝟎.𝟒𝟎𝟖 (𝑹𝒏 −𝑮)+

) 𝟐𝑼𝟒𝟑∆+𝜸(𝟏+𝟎.

= 𝟎ET

کبه در آن  ET0تبخیبر –تعبرق گیباه مرجبع )Rn (mm day-1

مواد و روشها
منطقهی مورد مطالعه

دریاچه ارومیه در شمال غرب ایبران بیسبتمین دریاچبه جهبان از
لحاظ وسعت محسوب میگردد .وسعت حوضه آبریبز دریاچبه 52355
کیلومتر مربع است که از این مقدار حدود  5822کیلومتر مربع وسبعت
خود دریاچه مستقیما با ارتفاع آب دریاچه ارتباط دارد .تراز کف دریاچه
از سطح آزاد دریاها 1268متر است .متوسط درجه حرار سبالیانه آن
11درجه سانتیگراد و میانگین ساالنه بارندگی در این منطقه بین 180
تا  500میلیمتر متغیر است یگودرزي و همکاران .)1394 ،رودخانههاي
عمده حوضه ،شامل نازلوچاي ،باراندوزچاي ،آجبیچباي ،زرینبه رود و
سبببیمینه رود ،مهابادچببباي و زوالچببباي و مجموعبببهاي دیگبببر از
رودخانههاي بخش غربی دریاچه ارومیه میباشد (Kakahaji et al.,
) .2013در این تحقیق ،سه ایستگاه سینوپتیک ارومیه ،مهاباد و خوي
که داراي دادههاي هواشناسی غنی در منطقه میباشند ،جهت تخمین
و مدلسازي تبخیر -تعبرق مرجبع روزانبه اسبتفاده گردیبد .شبکل 1
مویعیببت حوضببهي دریاچببه ارومیببه و ایسببتگاههبباي منتخببب بببراي
پیشبینی 𝟎 ETروزانه را نشان میدهد.
با توجه به اهداف تحقیق ،آمار و اطالعا مبورد نیباز متغیرهباي
سري زمانی در دورهي آماري  1378-97شامل میانگین دما )،(Tmean
رطوبت نسبی میبانگین ) ،(RHmeanسبرعت بباد در ارتفباع  2متبري
) ،(U2میببانگین فشببار بخببار ) (VPmeanاز ایسببتگاههبباي ذکببر شببده
جمعآوري و  ET0متناظر با این پارامترهبا در دورهي مبذکور محاسببه
1- Empirical Mode Decomposition

تابش خبالص در سبطح محصبول ) G (Mj m-2 day-1چگبالی شبار
حرارتی خاک ) T (Mj m-2 dayمتوسط درجه حرار هبواي روزانبه
در ارتفاع  2متري ) 𝟎𝑪(  U2سرعت باد در ارتبفاع  2متبري )(m s-1
 esفشار بخار اشباع ) ea (kPaفشار بخار وایعی ) es-ea (kPaکمببود
فشار بخار اشباع ) ∆ (kPaشیب منحنی فشار بخبار ) (kPa °C-1و γ
ثابت سایکرومتریک ) (kPa °C-1میباشد.
الگوریتم تجزیه مد تجربی )(EMD

تجزیه مد تجرببی ) (EMDیبک روش تجزیبه اطالعبا ببراي
استخراج سیگنالها در اطالعا تولید شده توسط عملیا غیرخطی و
غیرایستا بوده که شامل جداسازي محلی و کامل برگرفته از اطالعبا
از یک سیگنال در نوسانهاي سریع و آهسته است EMD .یک سري
زمانی را به تعداد محدودي از حالتهاي نوسانی به نام توابع مد ذاتبی
(IMF)2بسط میدهد .روش تجزیبه مبد تجرببی توسبط نوردنباي -
هوانگ و همکاران در سال  ،1998هنگامی که هوانگ مشغول کار در
ناسا بود ،ابداع شبد ) .)Huang et al., 1998اببداع روش  ،EMDدر
نتیجه مطالعه تبدیل هیلبر است ،این تبدیل به افتخار دیوید هیلبر
تبدیل هیلبر نامیده شده است .هیلبر براي اولین بار از این تببدیل
براي حل حالت خاصی از مسئله ریمن-هیلبر اسبتفاده کبرد کبه در
پردازش سیگنال از تبدیل هیلبر براي یافتن سبیگنال تحلیلبی یبک
سیگنال استفاده میشود .نتای تجزیه  EMDمیتواند دادههاي مورد
2- Intrinsic Mode Function
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نیاز براي تکمیل تببدیل هیلببر را فبراهم نمایبد .در مبوارد زیبادي،
 EMDبا تبدیل هیلبر ترکیب شده و به نام تبدیل هیلبر  -هوانبگ
( )HHTشناخته میشود .پس از مطالعه مفهوم فرکانس آنی در تبدیل
هیلبر  ،هوانگ مفهوم تازهاي از تابع مد ذاتبی ( )IMFرا کبه مؤلفبه
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اساسی هر مجموعه داده پیچیده است ،ارائه نمود .آنها سبپس روش
تازهاي به نام تجزیه مد تجربی را ایجاد نموده تا یبک سبیگنال را ببه
مجموعهاي از توابع مد ذاتی تجزیه نماید.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه
جدول  -1مشخصات جغرافیایی و محدوده پارامترهای هیدرولوژیک ایستگاهها در دوره مورد مطالعه
تبخیر -تعرق
مرجع )(mm/day

0/27 – 14/43
0/18 – 17/45
0/13 – 15/97

موقعیت جغرافیایی

میانگین

سرعت باد در

میانگین

بازه تغییرات

فشار بخار

ارتفاع دو متری

رطوبت

میانگین دمای هوا

سطح دریا

()KPa

)(m/s

نسبی

)℃(

)(m

شمالی

40-0

15/99-37

-12/9 -30

1328

37° 65 ′

45°05 ′

37-0

10-97

-13/5 -34

1351

36° 75 ′

45°71′

مهاباد

30-0

15/98-25

-18/2 -33

1103

38°55 ′

44°99 ′

خوي

– 19/58
1/37
– 16/76
1/14
– 19/56
1/22

برخالف روشهاي تجزیه سنتی ،مانند تبدیل فوریبه و موجبک ،
این روش جدید داده -وفقی اسبت .مزیبت اصبلی  EMDنسببت ببه
روشهاي دیگر ،امکان تجزیه خودکار ببه صبور کبامالا داده وفقبی
است و نیاز به یک مجموعه توابع مفروض ،همانند تبدیل موجک ندارد
) .(Huang et al., 1998موجببک ( )Waveletدسببتهاي از توابببع
ریاضی هستند که براي تجزیه سیگنال پیوسته به مولفههاي فرکانسی
آن بکار میرود که رزولوشن هر مولفه برابر با مقیاس آن است .تبدیل
موجک تجزیه یک تابع بر مبناي توابع موجک میباشد .موجکها کبه
بعنوان موجکهاي دختر شناخته میشوند ،نمونههباي انتقبال یافتبه و

ارتفاع از

عرض

طول
شرقی

ارومیه

ایستگاه

مقیاس شده یک تابع با طول متناهی و نوسانی شدیداا میرا هستند.
الگبوریتم  EMDتبالش مبیکنبد تقریببا هبر سبیگنالی را ببه
مجموعهاي متناهی از توابع تجزیه نمایبد و تببدیل هیلببر  ،مقبادیر
فرکانس لحظهاي فیزیکی را میدهد .این توابع به نام توابع مبد ذاتبی
نامیده میشوند .الگوریتم از یبک رونبد غرببال تکرارشبونده اسبتفاده
میکند که با موفقیت میتواند میانگین محلی را از یک سبیگنال کبم
نماید .مراحل روند غربالگري در ادامه بیان میشوند (Cheng et al.,
):2019

 .1اکسترمم محلی سیگنال )ماکزیمم ،مینیمم( تعیین میشود.
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 .2مقدار ماکزیمم به یک تابع درونیابی متصل شده و پوش باالیی
سیگنال را میسازد.
 .3مقدار مینیمم به یک تابع درونیابی متصل شده و پوش پبایینی
سیگنال را میسازد.
 .4میانگین محلی به عنوان نصف اخبتالف ببین پبوش بباالیی و
پایینی محاسبه میشود.
 .5میانگین محلی از سیگنال کم میشود.
 .6این روند بر باییمانده تکرار میشود.
روند غربالگري تا زمانی که سیگنال به تعریف یک  IMFبرسبد،
تکرار میشود .سپس  ،IMFاز سیگنال اصلی ،کسر شده و روند غربال
بر باییمانده تکرار میشود .این کار تا زمانی که باییمانبده ،یبک تبابع
یکنواخت شود ،ادامه مییابد .آخرین  IMFاستخراج شبده ،کبمتبرین
مؤلفه فرکانسی است .با اعمال  ، EMDیبک سبیگنال مبیتوانبد ببه
مجموعهاي از توابع تک مؤلفه با نام توابع مد ذاتبی ( )IMFsتجببزیه
شود یک تابع تک مؤلفبه ،تبابعی نوسببانی نزدیبک ببه رایب تبرین و
ابتبداییتریبن تاببع هارمونیک را نشان میدهد(Al-Musaylh et al.,
).2018
ایده اصلی در پس زمینبه  IMFجداسبازي اطالعبا ببه بخبش
میانگین محلی با تغییرا آرام و بخش نوسبانی متقبارن ببا تغییبرا
سریع ،یبخش آخر ،) IMFو میانگین محلی کبه ببه عنبوان باییمانبده
تعریف میشود .این باییمانده به عنوان ورودي براي تجزیه بیشتر ،ببا
روندي تا آنجا که هیچ نوسان دیگري نباشبد تکبرار مبیشبود ،بکبار
میرود .به عنوان یک حالت نوسانی ،دامنه و فرکبانس یبک  IMFببا
زمان به طریقی تغییر خواهد کرد که بطور محلی متقارن و تک مؤلفه
باشد .بنابراین ،فرکانس لحظهاي میتواند به طریقی معنادار محاسببه
شود ).(Zhou et al., 2019
از ایبن رو IMF ،هبا فرکبانسهبایی در محبدوده بباالترین تبا
پایینترین سیگنال را شامل میشوند که به عنوان سیگنالهاي مدوله
شده دامنه و فرکانس ( )AM-FMموجود هستند ،کبه  AMپبوش را
حمل میکند و  FMتغییر دامنه ثابت در فرکانس است و با اسبتفاده از
یک روش غربالی محاسبه میشود .براي انجام آن ،یک  IMFباید دو
شرط را ارضا کند ):)Huang et al., 1998
تعداد اکسترمم ) Neماکزیمم و مینیمم محلبی) و تعبداد عببور از
صفرها  Nzباید برابر باشند یا حداکثر یکی اختالف داشته باشند.
)𝟏 (𝐍𝐳 − 𝟏) ≤ 𝐍𝐞 ≤ (𝐍𝐳 +
ی)2
در هر نقطه ،مقدار میانگین پوشی که به وسیله ماکزیمم محلبی و
پوشی که به وسیله مینیمم محلی به وجود میآید ،صفر است.

دستههایی به نام الیه مرتب میشوند .ساختار معمولی شبکه عصبی از
سه الیه تشکیل شده است .الیه ورودي ،دادههبا را در شببکه توزیبع
میکند ،الیه پنهان دادهها را پردازش میکند و الیه خروجی نتبای را
به ازاي وروديهاي مشخص استخراج مبیکنبد (Moghaddamnia
) .et al., 2009در این تحقیق ،تعداد الیههاي پنهان و تعداد نرونهبا
در الیه پنهان ،بر مبناي مقایسه عملکرد شبکهها انتخاب شد که براي
تشکیل شبکه از تابع آموزش  Levenberg-Marqurdtو تابع انتقبال
 purelinو  logsigmoidاستفاده گردید .بهترین معیار ببراي مقایسبه
عملکرد شبکههاي ایجاد شده ببراي مرحلبه ارزیبابی آمبوزش ،ریشبه
میانگین مربعا خطا 1میباشد ،کبه مبدل ببرازش شبده خطبی ببین
دادههاي مشباهده شبده و دادههباي پبیشبینبی شبده انجبام گردیبد
).(Kumar et al., 2002
مدل درخت تصمیم

الگوریتم  MTرای ترین طبقهبندي استفاده شده در خانواده مبدل
تصمیمگیري درختی است که توسط کبوینالن در سبال  1992ببراي
پیشبینی دادههاي پیوسته ارائه شد ) .(Quinlan., 1992مدل درختی
 MTیک الگوریتم پیشبینی عددي است و گرههاي درخت با خواص
بیشینه خطاهاي مورد انتظاري که به عنوان تابعی از انحراف استاندارد
پارامترهاي خروجی میباشد ،انتخاب میشوند .مبدل  MTیبک مبدل
درختی براي پیشبینی صفا عددي پیوسته اسبت کبه در آن ،تواببع
رگرسیونی خطی در برگهاي این درخت ظاهر میگردند .این مدل ،بر
خالف مدلهاي درخت تصمیم معمول که کالس یا ردههاي گسسبته
را به عنوان خروجی ارائه مینمایند ،یک مبدل خطبی چنبد متغیبره را
براي دادهها در هبر گبره از مبدل درختبی مبیسبازد .سباختار درخبت
تصمیمگیري شبیه یک درخت ببوده کبه از  4بخبش ریشبه ،شباخه،
گرهها و برگها تشکیل شده اسبت .گبره اول در درخبت تصبمیم ببه
عنوان ریشه درخت در نظر گرفته میشود .هر گبره مرببوط ببه یبک
خصوصیت معین میباشد و شاخهها به معناي بازهاي از مقادیر هستند.
این بازههاي مقادیر باید بخشهاي مختلف مجموعه مقادیر معلبوم را
براي خصوصیتها به دست دهند.
تشکیل ساختار مدلهاي درخت تصبمیمگیبري شبامل مراحبل
ایجاد درخت و هرس کردن آن است که در مرحله تشبکیل درخبت ،از
یک الگوریتم استنتاجی یا معیار تقسبیم یانشبعاب) ببراي تولیبد یبک
درخت تصمیم استفاده میشود ) .(Rezaie-Balf et al., 2017bمعیار
تقسیم براي الگوریتم مدل  ،MTانحراف معیبار مقبادیر هبر کالسبی
است که به عنوان کمیتی از خطا به یک گره میرسد و کباهش مبورد
انتظار در این خطا را به عنبوان نتیجبه آزمبون هبر صبفت در آن گبره

شبکه عصبی مصنوعی

ساختار شبکه عصبی مصنوعی ،به گونهاي است کبه نبرونهبا در
1- Root Mean Square Error
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محاسببه مبینمایبد .کباهش معیبار  )SDR)1از رابطبه ی )3محاسببه
میشود ):(Quinlan., 1992
𝑖𝑇
) 𝑖𝑇(SDR = sd(T) − ∑𝑖 |𝑇| × sd
ی)3
ی)4

𝟏

𝟏

𝑵

𝑵

𝑵
𝟐
𝟐
𝑵∑( √ = )𝑻(𝒅𝑺
) ) 𝒊𝒚 𝟏=𝒊∑( 𝒊=𝟏 𝒚𝒊 −

که در آن  Tبیبانگر مجموعبهاي از نمونبههاسبت کبه ببه گبره
میرسند Sd ،بیانگر انحراف معیار yi ،مقدار عددي ویژگی هدف نمونه
 N ،iشماره دادهها و  Tiبیانگر زیرمجموعبهاي از نمونبههاسبت کبهi
امین نتیجه تست پتانسیلی را دارند ،میباشد .به دلیل فرآیند انشبعاب،
دادههاي یرار گرفته در گرههاي فرزند ،انحراف معیار کمتري نسبت به
گره مادر داشته و بنبابراین خبالصتبر هسبتند .پبس از حداکثرسبازي
تمامی انشعابهاي ممکن MT ،صفتی را انتخاب میکند که کباهش
مورد انتظار را بیشینه نماید .این تقسبیم بیشبتر سباختار شببه درختبی
بزرگی را تشکیل میدهد که باعث بیشبرازش میگردد .براي غلبه بر
مساله بیشبرازش ،درخت تشکیل شده باید هرس شود .ایبن کبار ببا
جایگزینی یک درخت فرعی با یک ببرگ انجبام مبیشبود .بنبابراین،
مرحله دوم در طراحی مدل درختی شامل هرس نمبودن درخبت رشبد
یافته و جایگزینی درختبان فرعبی ببا تواببع رگرسبیونی خطبی اسبت
).(Solomatine and Dulal., 2003
در ایببن تحقیببق ،عببالوه بببر مببدلسببازي 𝟎 ، ETدو رابطببه
تجربببببی) Romanenko (Romanenko.,1961و (Schendel.,
) Schender 1967براي مقایسه با هر یک از روشهباي پیشبنهادي
محاسبه و در نظر گرفته شد ،که روابط آنها به ترتیب به شبرح رواببط
ی )5و ی )6میباشد:
2
یET0 (Romanenko)=0.00006(25+Tmean ) (100-RH) )5
T
ET0 (RSchendel) = 16 mean
ی) 6
RH
که در روابط ی )5و ی Tmean ،)6و  RHبه ترتیبب متوسبط دمبا ببر
حسب درجه سلسیوس و درصد رطوبت میباشند.

ی)9

2
∑M
) i=1(Pi −Oi

M

√ = RMSE

| 𝐢𝐎|𝐏𝐢 −
𝐌

= MAE

که  Oiمقدارهاي مشاهدهاي تبخیر تعبرق مرجبع Pi ،مقبدارهاي
پیشبینی شده تبخیر-تعرق مرجع با هر کدام از مدل ها̅ ،
 Oمیبانگین
دادههاي مشاهدهاي ̅P ،میانگین دادههاي پیشبینی و  Mتعبداد کبل
دادهها میباشد .مقدار اندازهگیري شده  Rمیبزان همبسبتگی ببین دو
متغیر وابسته را نشان میدهد که مقدار آن ببین  +1و  -1مبیباشبد.
اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این اسبت کبه تغییبرا دو
متغیر به طور هم جهت اتفاق میافتد ،یعنی با افزایش در هبر متغیبر،
متغیر دیگر نیز افزایش مییابد و برعکس اگر مقدار  Rمنفی شد یعنی
اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل میکننبد ،یعنبی ببا افبزایش
مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش مبییاببد و ببرعکس .اگبر
مقدار بدست آمده صفر شد ،نشان میدهد که هیچ رابطبه اي ببین دو
متغیر وجود ندارد و اگر  +1شد همبستگی مثبت کامل و اگبر  -1شبد
همبستگی کامل و منفی استR2 .نشانگر ضریب تبیین بوده و مجذور
ضریب  Rمی باشد .که هر چه این مقدار به  1نزدیکتر ،نشان دهنبده
مببدل صببحیحتببر و منطبببقتببر مببیباشببد .همچنببین RMSE ،بببراي
اندازهگیري دیت پیشبینی مدل استفاده میشود که با جذر گبرفتن از
خطاها ،یک مقدار مثبت را نشان میدهد .محدوده  RMSEاز صفر تا
یک عدد مثبت بزرگ ادامبه مبییاببد کبه واحبد آن از جبنس متغیبر
خروجی مشباهداتی مبیباشبد .مقبادیر بباال در پبارامتر  R2و کبم در
 RMSEنشاندهنده عملکرد باالي مدل میباشد .همینطبورMAE ،
مقدار میانگین مثبت خطاها در یک مجموعه از مقادیر پیشبینی شبده
را محاسبه میکند و واحبد آن از جبنس پبارامتر خروجبی مشباهداتی
میباشد .مقدار ایبن شباخص آمباري معمبوال مشبابه مقبدار RMSE
میباشد.

نتایج و بحث
دادههای ورودی به مدلها

معیار ارزیابی عملکرد مدلها

براي مقایسه عملکرد مدلهاي ارائه شده و روابط تجرببی جهبت
تخمببین تبخیببر -تعببرق مرجببع در مراحببل آمببوزش و تسببت ،از سببه
شاخصآماري شامل ضریب تبیین (R)2ریشه میبانگین مربعبا خطبا
2ی )RMSEو ریشه مربعبا خطبا3ی )MAEاسبتفاده گردیبد کبه ببه
صور زیر و بر طبق معادال ی ،)7ی )8و ی )9محاسبه میگردند.
2

ی)7

)(8
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]

̅
̅
𝐌∑
)𝐏𝐢=𝟏(𝐎𝐢 −𝐎)(𝐏𝐢 −
𝐌 𝟐 ̅
𝟐 ̅
𝐌∑√
)𝐏𝐢=𝟏(𝐎𝐢 −𝐎) ∑𝐢=𝟏(𝐏𝐢 −

[ = R2

1- Standard Deviation Reduction
2- Root Mean Square Error
3- Mean Absolute Error

انتخبباب متغیرهبباي ورودي مناسببب بببراي مببدلهبباي هوشببمند
مصنوعی و روشهاي دادهکاوي در عملکرد هر یک از مدلهبا بسبیار
اثرگذار میباشد .از این رو ،بر اسباس مشباهدا تجرببی و مطالعبا
سایر محققان از جمله متغیرهاي ورودي موثر در پبیشبینبی تبخیبر-
تعرق مرجع در یک حوضه آبریز میتوان از پارامترهباي هیبدرولوژیک
نظیر دما ،تبخیر ،رطوبت ،تابش خورشید و وزش باد که اثرگذاري یابل
توجهی بر خروجی مدلها دارند ،استفاده نمود.
4
از میان روشهاي انتخاب ویژگی ،ضریب مالو در انتخباب تعبداد
کمتر از متغیرهاي پیشبینی کننده ببراي کبالیبره کبردن مبدل برتبر،
4- Mallow’s coefficient
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عملکرد موفقی داشته است .در این تحقیق ،از روش ضریب مالو براي
انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد پارامترهاي ورودي اثرگذار ببر خروجبی
مسئله یعنی پیشبینی تبخیر-تعرق مرجع روزانه استفاده گردید .مقدار
ضریب مالو کم ،نشاندهنده یک انتخاب خبوب از زیرمجموعبههباي
پیشبینی کننده و همچنین یک مدل پیشبینی کننده یوي اسبت .ببر
این اساس ،نتای بدست آمده براي انتخاب بهترین پارامترهاي ورودي
به مدلهاي پیشنهادي ،در جدول  2آورده شده است.

S
0/95
0/65
0/54
0/43
0/49
48

Cp
325
165
13/45
8/14
26/10
21/97

در جدول  ،2بهتبرین پارامترهباي ورودي ببه مبدل ،پارامترهباي
میانگین دما ،رطوبت نسبی میانگین ،سرعت باد در ارتفباع  2متبري و
میانگین فشار بخار بر اساس کمترین مقدار  Cpی )8/14انتخاب شدند.
انحراف از معیار ) (Sو ضریب تبیین ) (R2نیز ببراي ایبن سبناریو ببه
ترتیب  0/43و  0/88بدست آمد که نسبت به دیگر سناریوها عملکبرد
بهتري داشته است.

جدول  -2مقادیر بدست آمده از ضریب مالو برای انتخاب بهترین پارامترهای ورودی به مدل
2
سناریو ها
R
 0/57میانگین دما
 0/73میانگین دما ،سرعت باد در ارتفاع  2متري
 0/83میانگین دما ،رطوبت نسبی میانگین ،سرعت باد در ارتفاع  2متري
 0/88میانگین دما ،رطوبت نسبی میانگین ،سرعت باد در ارتفاع  2متري ،میانگین فشار بخار
 0/86میانگین دما ،رطوبت نسبی میانگین ،سرعت باد در ارتفاع  2متري ،میانگین فشار بخار ،تشعشع خورشید ،ساعا آفتابی
 0/88میانگین دما ،رطوبت نسبی میانگین ،سرعت باد در ارتفاع  2متري ،میانگین فشار بخار ،بارش باران ،تشعشع خورشید ،ساعا آفتابی

توسعه مدلها برای پیشبینی 𝟎𝑻𝑬

مقدار تبخیر -تعرق مرجع در مقیاس روزانه براي هر یبک از سبه
ایستگاه ارومیه ،مهابباد و خبوي در شبکل  2نشبان داده شبده اسبت.

همانگونه که از مقادیر 𝟎 ETبراي هبر سبه ایسبتگاه نشبان داده شبد،
مقدار این پارامتر براي هر سه ایستگاه ببا توجبه ببه مویعیبت مکبانی
جغرافیایی داراي محدوده تقریبا یکسانی میباشد.

شکل  -2سری زمانی تبخیر -تعرق مرجع روزانه در ایستگاه های سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه شکل الف) ایستگاه ارومیه ،شکل ب) ایستگاه
مهاباد ،شکل ج) ایستگاه خوی

پيش¬بيني تبخير -تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش ترکيبي هوشمند مصنوعي بر پایه...

همانطورکه در جدول  3براي ایسبتگاه ارومیبه نشبان داده شبده
است ،ضریب تبیین در مرحله آموزش براي روش  ANNو  MTبرابر
 0/92میباشد و تفاو چندانی در پیش بینی 𝟎𝑇𝐸 نداشبته انبد .امبا،
مقدار شاخص آماري  RMSEبه ترتیب  0/57و  0/47یمیلیمتبر ببر
روز) بدست آمده اسبت .ببدین ترتیبب ،شباخصهباي آمباري ،نشبان
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میدهد هر دو مدل ،با آموزش مطلوبی مواجه بودهاند .از طرف دیگبر،
شاخص آماري ( ،)R2در مرحلبه تسبت ببراي مبدل درخبت و شببکه
عصبی به ترتیب  0/97و 0/96و  RMSEبراي مدلهاي مذکور 0/48
و  0/60یمیلیمتر بر روز) تعیین گردید.

جدول  -3نتایج ارزیابی عملکرد مدلهای پیشنهادی در مقایسه با روابط تجربی برای ایستگاه ارومیه
MAE
)(mm/day

)(mm/day

0/447
0/37
0/354

0/573
0/479
0/455

0/92
0/92
0/93

0/461
0/373
0/36
4/681
1/31

0/603
0/485
0/478
1/002
1/921

0/92
0/93
0/93
0/84
0/79

RMSE

مدل ها

R2

مرحله آموزش
ANN
MT
EMD-MT
مرحله تست

درحقیقت در این ایستگاه ،ترکیب کردن روش پیشپردازشکننده
 EMDبا روش  MTباعث میشود که ضریب تبیین به میزان  0/01و
شاخص  RMSEنیبز  0/07میلیمتبر ببر روز افبزایش یابنبد .در ایبن
ایستگاه روابط تجربی عملکرد نسببتا خبوبی ببراي پبیشبینبی ET0
داشته اما ضعیفتر از روشهاي هوشمند مصنوعی عمل کردهاند.
شکل  3و  4نیز نمودارهاي پراکندگی و سري زمانی مقادیر
تبخیر -تعرق مرجع مشاهداتی و پیشبینی نظیر آن توسط مدل
پیشنهادي MT ،ANNو  EMD-MTرا در مرحله آموزش و آزمون
نشان میدهد .همانطورکه در شکل  3مشاهده میشود ،دادهها در
اطراف خط  45درجه متمرکز شده که نشان از همبستگی مقادیر
وایعی و محاسباتی مدل میباشد .یکی از ویژگیهاي اصلی نمودار
پراکندگی بررسی پدیده  Over-estimationو Under-estimation
است که میزان تخمین رو به پایین دادههاي  ET0و یا تخمین رو به
باالي آن میباشد .همانگونه که در این شکل مشخص است ،تمامی
روشها به جز رابطه تجربی  Schendelتخمینی مناسب را داشتهاند.
در شکل  4نیز که مقدارهاي سري زمانی مدلهاي پیشنهادي
مستقل و ترکیبی را در پیشبینی  ET0روزانه ایستگاه ارومیه نشان
میدهد .مشخص است که روابط تجربی در پیشبینی مقادیر بیشینه
ET0داراي خطاي بسیاري بودهاند که باعث ضعف در عملکرد آنها
شده است ،همچنین روش ترکیبی  EMD-MTبا منطبق شدن بر
مقادیر  ET0مشاهداتی یخط مشکی) نشانگر عملکرد یوي این روش
براي پیشبینی تبخیر -تعرق مرجع روزانه در ایستگاه ارومیه میباشد.
براي ارزیبابی بیشبتر هبر یبک از روشهباي مسبتقل و ترکیببی

ANN
MT
EMD-MT
Romanenko
Schendel

پیشنهادي ،ایستگاه مهاباد در نظبر گرفتبه شبد ،کبه نتبای همچنبین
نشانگر عملکرد بهتر روش ترکیبی  EMD-MTبا  R2 = 0.95نسبت
به بایی روشها یمدل درخبت  0/95و شببکه عصببی مصبنوعی
 )0/94بوده است یجدول  .)4در تبرم شباخص خطباي  RMSEروش
مدل درخت مبتنی بر الگوریتم پیشپردازشکننده در مرحلبه آمبوزش،
به میزان ) 3/87 (mm/dayنسبت ببه مبدل شببکه عصببی مسبتقل
کاهش خطبا داشبته و در مرحلبه آزمبایش ایبن مقبدار براببر 24/47
) (mm/dayبوده است .شاخص  MAEنیز براي ایبن روش ترکیببی
در پبیشبینبی  ET0روزانبه در مراحبل آمبوزش و تسبت ببه ترتیبب
برابر ) 0/339 (mm/dayو ) 0/871 (mm/dayبوده که در مقایسه ببا
روابببط تجربببی  Romanenkoو  Schendelدر مرحلببه تسببت بببه
ترتیب ) 15/7 (mm/dayو ) 71/32 (mm/dayکاهش خطبا داشبت.
در این ایستگاه روش شبکه عصببی مصبنوعی از نظبر میبزان خطبا،
نسبت به رابطه تجربی  Romanenkoعملکرد ضعیفتري داشت.
شکل  5و  6نمودارهاي پراکندگی و سري زمانی را براي ایستگاه
مهاباد نشان میدهد .با توجه به شکل  5تخمین براي هبر سبه روش
هوشمند رو به پایین بوده در حالیکه ایبن رونبد ببراي رواببط تجرببی
عملکرد عکس داشته است .همچنین مقادیر پیشبینی رابطبه تجرببی
 Schendelدر مقایسه با رابطه  Romanenkoدچار انحراف بیشبتري
از مقادیر وایعی شده است .نمودار سبري زمبانی ببراي ایبن ایسبتگاه
همانند ایستگاه ارومیه نشانمبیدهبد کبه رابطبه تجرببی Schendel
عملکرد بسیار ضعیفی در پیشبینی 𝟎 ETروزانه ببراي مقبادیر بباالي
) 10 (mm/dayدارد.
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شکل  -3پراکندگی مدلهای پیشنهادی در مرحله آزمون برای ایستگاه ارومیه

شکل  -4سری زمانی پیشبینی تبخیر_تعرق مرجع روزانه برای هر یک از مدلهای پیشنهادی در ایستگاه ارومیه
جدول  -4نتایج ارزیابی عملکرد مدلهای پیشنهادی در مقایسه با روابط تجربی برای ایستگاه مهاباد
MAE

RMSE

)(mm/day

)(mm/day

0/474
0/351
0/339

0/609
0/456
0/439

0/94
0/95
0/95

1/184
1/046
0/871
1/034
3/038

1/752
1/587
1/275
1/685
5/406

0/73
0/74
0/82
0/74
0/62

R2

مدلها
مرحله آموزش
ANN
MT
EMD-MT

مرحله تست
ANN
MT
EMD-MT
Romanenko
Schendel

پيش¬بيني تبخير -تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش ترکيبي هوشمند مصنوعي بر پایه...
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شکل  -5پراکندگی مدلهای پیشنهادی در مرحله آزمون برای ایستگاه مهاباد

در ایستگاه خوي نیز نتبای ببراي روش ترکیببی  EMD-MTتبا
حدودي مانند دو ایستگاه یبل گزارش شد که ضریب تبیین در مرحلبه

آموزش براي مقادیر پیشبینی شده  ET0برابر  0/97گزارش شده کبه
تقریبا برابر با دو روش مستقل  MTو  ANNمیباشد یجدول .)5

شکل  -6سری زمانی پیشبینی تبخیر_تعرق مرجع روزانه برای هر یک از مدلهای پیشنهادی در ایستگاه مهاباد

در ترم شاخصهاي  RMSEو  MAEنیز پبیشپبردازش دادههبا
کمکی چندانی به افزا
یش دیت مدل براي پیشبینبی  ET0روزانبه در مرحلبه آمبوزش
نکرد .اما این الگوریتم ) (EMDدر مرحله تست توانسبت دیبت مبدل
درخت را از مقدار  0/91به میزان  2/04افزایش دهد .روابط تجربی نیز

به ماننبد دو ایسبتگاه یبلبی عملکبرد نسببتاا ضبعیفتبري نسببت ببه
روشهاي هوشمند مصنوعی داشتند .از ایبن رو مبیتبوان ببه عنبوان
ابزاري معتبر در داده کاوي و پژوهشهاي هوش مصبنوعی در زمینبه
هیدرولوژي مورد استفاده یرار گیرند.
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جدول  -5نتایج ارزیابی عملکرد مدلهای پیشنهادی در مقایسه با روابط تجربی برای ایستگاه خوی
MAE

RMSE

)(mm/day

)(mm/day

0/195
0/242
0/141

0/612
0/738
0/606

0/94
0/93
0/94

0/51
0/381
0/315
0/78
1/387

0/704
0/581
0/436
1/211
2/153

0/90
0/91
0/96
0/82
0/77

R2

مدلها
مرحله آموزش
ANN
MT
EMD-MT

مرحله تست

نمودار پراکندگی مقادیر پیشبینی مدلهباي پیشبنهادي و رواببط
تجربی براي ایستگاه خوي در مرحله آزمایش نیبز در شبکل  7نشبان
داده شده است .همچنین شکل  8مقایسهاي بین دادههاي مشاهدهاي
و نتای محاسباتی مدلهاي هوشمند و رواببط تجرببی در پبیشبینبی
تبخیر -تعرق مرجع را با استفاده از نمبودار سبري زمبانی نشبان داده
است .مدل  EMD-MTدر تخمین بیشبینههبا و کمینبههباي محلبی
موفقیت بیشتري در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی ،هبم در مرحلبه
آموزش و هم در مرحله آزمون داشته است.

ANN
MT
EMD-MT
Romanenko
Schendel

نتیجهگیری
برآورد دییق از فرآیند تبخیر -تعرق مرجع در مدیریت بهینه منابع
آب هر کشور مسئله بسیار مهمی به شمار میرود .از این رو ،محاسببه
و پیشبینی مقدار دییق تبخیر و تعبرق روزانبه و ببه تببع آن ببرآورد
دییبق نیاز آبی گیاهان زمینبه را بببراي طراحببی مناسبب تاسیسبا
آبیاري فراهم نموده و ضمن کاهش هزینههاي اجرا باعث ارائه برنامبه
مناسب بهرهبرداري از منابع آب بخش آبیاري و کشاورزي میگردد .در
این تحقیق از دادههاي هواشناسی سه ایستگاه وایع در حوضبه آبریبز
دریاچه ارومیه شامل ارومیه ،مهاباد و خوي براي سالهاي ببین 1378
تا  1397براي پیشبینی  ET0روزانه با استفاده از روشهاي هوشبمند
مصنوعی استفاده گردید.

شکل  -7پراکندگی مدلهای پیشنهادی در مرحله آزمون برای ایستگاه خوی
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شکل  -8سری زمانی پیشبینی تبخیر-تعرق مرجع روزانه برای هر یک از مدلهای پیشنهادی در ایستگاه خوی

براي شناسبایی مهمتبرین پارامترهباي اثرگبذار ببر  ET0در ایبن
تحقیق از ضریب مالو که کمترین مقدار براي این شاخص نشاندهنده
پارامترهاي اثرگبذار ببر مبدل مبیباشبد ،اسبتفاده گردیبد .از ایبن رو،
پارامترهاي میانگین دما ،رطوبت نسبی میانگین ،سرعت باد در ارتفباع
 2متري ،میانگین فشار بخار ببه عنبوان متغیرهباي ورودي ببه مبدل
انتخاب شدند .نتای نشان داد که ببا پبیشپبردازش کبردن دادههباي
سري زمانی با استفاده از الگوریتم تجزیه مد تجربی دیت مدل درخت
را در ترم ضریب همبستگی  %4/39 ،%1/02و  %2/04به ترتیب براي
ایستگاه ارومیه ،مهاباد و خوي در مرحله تست افبزایش داد .همچنبین
این روش ترکیبی پیشنهادي به عنوان مثال در ایستگاه مهاباد خطباي
بببه مراتببب کمتببري نسبببت بببه دو رابطببه تجربببی  Romanenkoو
 Schendelدر پیشبینی تبخیر -تعرق مرجع روزانه داشته است.
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Abstract
Evapotranspiration (ET) is one of the essential components of the hydrological cycle, which plays a crucial
role in the study of a watershed water balance. In calculating the water requirement of plants, it is essential to
calculate the reference evapotranspiration, and then, the crop evapotranspiration is estimated using the calculated
value. In the present research, for accurate determining of daily reference evapotranspiration of Lake Urmia
watershed, three stations of the watershed, including Urmia, Mahabad, and Khoy, were selected and daily
reference evapotranspiration values were calculated based on the standard FAO-Penman-Monteith method. The
best input parameters for modeling reference evapotranspiration were selected based on Malo’s coefficient. The
MT model, which is used in the current study, is one of the inference-classification algorithms. To deal with the
complexity and instability of time series data, the empirical mode decomposition (EMD) preprocessing
algorithm was used. The results of the methods were compared with the empirical relationships of Romanenko
and Schendel. The results of this study show that although the tree modeling method performs relatively equal
and sometimes weaker than the ANN method, the combination with EMD technique increases the accuracy of
the model and reduces the error in daily ET 0 prediction. According to the results, the EMD-MT method in
correlation coefficient index for Urmia, Mahabad, and Khoy stations increased 1.02%, 4.39%, and 2.04%,
respectively. Also, among the empirical relations, the Romanenko relation is more accurate than the Schendel
equation, and it is a reliable empirical model.
Keywords: Empirical mode decomposition, Reference evapotranspiration, Model tree, Prediction
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