نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 5, Vol. 14, Oct.-Nov. 2020, p. 1550-1561

شماره ،5جلد  ،14آذر  -دي  ،1399ص1550-1561 .

مقاله علمی-پژوهشی

برآورد تبخیر-تعرق روزانه و هفتگی با استفاده از رویکردهای ترکیبی محاسبات نرم
2

سجاد شهابی ،*1فریبا آذرپیرا ،2علی برزکار
تاریخ دریافت1399/5/8 :

تاریخ پذیرش1399/6/10 :

چکیده
از آنجا که بخش بسیار بزرگی از آب در دسترس بهواسطهی تبخیر-تعرق تلف میشود ،برآورد دقیق آن در دورههای زمانی کوتاهمدت و بلدتمدت
حائز اهمیت میباشت .در این مقاله قابلیت رویکرد متل درخت  M5و جدگل تصادفی ( )RFبهعدوان رویکردهای هوش مصدوعی و همچدین در ترکید
با فرآیدت پیشپردازشگر موجک ،جهت برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل روزانه و هفتگی در ایستگاه سیدوپتیک بابلسر بررسی گردیت .با توجه به ساختار سری
زمانی دادههای ورودی ،دو تابع موجک مادر کویفلت و دوبشی مرتبهی ششم در سطوح تجزیهی  3تا  8انتخاب شتنت .بهمدظور ارزیابی متلهدای ارائده
شته از چهار شاخص ضری همبستگی ( ،)Rشاخص توافق ( ،)Iaضری ناش-ساتکلیف ( )NSEو جذر متوسط مربعا خطدا ( )RMSEاسدتفاده شدت.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با وجود این که کلیهی متلهای مدفرد ،کارایی مطلوبی در متلسازی تبخیر-تعدرق دارندت ،اسدتفاده از فرآیددت
پیشپردازش موجک ،در تمامی موارد موج ارتقای عملکرد متلهای مدفرد شته و همچدین باعث میشود تا سداریوهای ورودی سدادهتدر هدم نتدایج
مطلوبتری ارائه کددت .بهعدوان مثال در سداریوی ورودی سوم (سرعت باد ،دمای حتاکثر ،رطوبت نسبی و نقطدهی شدبدم) اسدتفاده از موجدک دوبشدی
مرتبهی ششم در سطح تجزیهی  5موج شت تا ضری همبستگی متل روزانه از  0/908به  0/928ارتقا یافته و همزمان  RMSEاز  0/833به 0/722
میلیمتر در روز کاهش یابت .بهطور مشابه استفاده از موجک مادر کویفلت مرتبهی چهارم در سطح تجزیهی  5موج شدت تدا در مدتل هفتگدی ضدری
همبستگی از  0/948به  0/961افزایش یافته و میزان  RMSEاز  4/55به  4میلیمتر در هفته کاهش یابت .از اینرو این تحقیق ،کارایی رضدایتبخدش
هر دو رویکرد مدفرد و ترکیبی در برآورد تبخیر-تعرق دورههای زمانی روزانه و هفتگی را نشان داد ،با این وجود کاربرد رویکردهای ترکیبی موج شت تا
استفاده از پارامترهای هواشداسی سادهتر و در دسترستر هم نتایج رضایتبخشی را ارائه کدت.
واژههای کلیدی :تبخیر-تعرق ،جدگل تصادفی ،متل درخت  ،M5موجک
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بهمدظدور محاسدبه نیداز آبدی گیاهدان ،مدتیریت مددابع آب ،ارزیدابی
سیستمهای کشاورزی و تعیین بیالن آبی موردنیداز اسدت ( Allen et
 .)al., 1998ازجمله پارامترهدای هواشداسدی کده بدر روی  ETتدث یر
میگذارنت میتوان به دمای هوا ،رطوبت ،تابش و سدرعت بداد اشداره
کرد .معادال تجربی بسیاری توسدط پژوهشدگران متعدتد بدهمدظدور
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آنها ،معادله پدمن مانتیث فائو ،)P.M-56( 56-بهعددوان یدک مدتل
مرجع به طور گسترده ای در مداطق و اقلیمهای متددو پذیرفتده شدته
است ( .)Allen et al., 1998; Wang et al., 2016عی ایدن مدتل
این است که به تعتاد زیادی از پارامترهدای هواشداسدی بدرای بدرآورد
 ETاحتیاج دارد که بهراحتی انتازهگیری نمیشونت .از اینرو ،متلهای
تجربی که نیاز به پارامترهای ورودی کمتری دارنت (مانددت مدتلهدای
مبتدی بر دما ،انتقال جرم و تابش) بهطدور گسدتردهای مدورد اسدتفاده
قرارگرفتدهاندت ( Hargreaves and Samani, 1985; Landeras et
 .)al., 2008; Feng et al., 2017bبا توجه به ایدکده تبخیدر-تعدرق
یک پتیتهی پیچیته و غیرخطی است که بده پارامترهدای هواشداسدی
متعتدی بستگی دارد ،متلهای تجربی معتبر همچون پددمن-مانتیدث
فائو به تعتاد قابل مالحظهای متغیر هواشداسی ورودی نیازمدت هسدتدت
که انتازهگیری همگی آنها با دقت مداس خدود یدک چدالش قابدل
مالحظه است ،از اینرو متلهای هوش مصددوعی و محاسدبا ندرم
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بهمدظور متلسازی این پتیتهی پیچیته توسعه داده شتهانت ( Yaseen

.)et al., 2018; Ghorbani et al., 2018
ازجمله متلهای یادگیری ماشین که بهمدظور برآورد  ETبهطدور
موفقیتآمیزی استفادهشتهانت میتوان به شدبکهی عصدبی مصددوعی
( ،)Antonopoulos and Antonopoulos, 2017( )ANNماشدین
بردار پشتیبان ( ;Shiri et al., 2014( )SVMسدبزواری و همکداران،
 ،)1399جدگدل تصدادفی ( ;Feng, et al., 2017a( )RFاحمدتی و
همکدداران )1394 ،و مددتل درخددت تصددمیم ;Granata, 2019( M5
شریفان و قربانی )1393 ،اشاره کرد .ستاری و اسمعیل زاده ( )1395به
مقایسهی نتایج متل درختی  M5و برنامهریزی نتیک با روش پددمن
مانتیث فائو برای برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شهر تبریز پرداختدت .در
این تحقیدق داده هدای  19سدال ،از انویده  1982تدا دسدامبر 2006
انتخاب شتنت .نتایج حاصل از این پژوهش نشدان داد هدر دو مدتل از
دقت قابل قبولی در برآورد تبخیر-تعرق برخدوردار هسدتدت ،امدا مدتل
درختی  M5به لحاظ سادگی و قابلفهم بودن توانست بهعددوان یدک
روش جایگزین قابلرقابت با سایر روشها مطرح گردد .سیاسر و هددر
( )1399کاربرد مدتلهدای ماشدین بدردار پشدتیبانی ،چایدت و جدگدل
تصادفی را در برآورد تبخیدر-تعدرق مرجدع روزانده در شدمال اسدتان
سیستان و بلوچستان مورد ارزیابی قراردادنت .نتایج این پژوهش کارایی
رضایتبخش متل جدگل تصدادفی را در بدرآورد تبخیدر-تعدرق روزانده
نشان داد .همچدین اخیدرا برزکدار و همکداران ( )1399بدا اسدتفاده از
برنامهریزی بیان ن ،مقادیر تبخیر-تعرق روزانه را در دو اقلدیم گدرم و
مرطوب و گرم و خشک پیشبیدی کردهانت .نتایج این مطالعه عملکدرد
قابل قبول برنامهریزی بیان ن در پیشبیدی تبخیر-تعدرق روزانده در
این دو اقلیم را نشان داد .دقت و کارایی متلهای محاسبا نرم تا حت
زیادی به پارامترهای ورودی متل بستگی دارد ،که این پارامترها برای
استفادهی کارآمت از این متلها ،در طول آموزش متل تدظیم میشونت.
این الگوریتمها معموال دارای پیچیتگی محاسباتی بداالیی بدوده و بده
تعتاد و طول ناکافی پارامترهای ورودی حساس هستدت ( Olatomiwa
 .)et al., 2015; Wu et al., 2019در مقابدل ،الگدوریتمهدای الهدام
گرفتهشته زیستی به نظر کارآمت و دقیدقتدر هسدتدت زیدرا مدیتوانددت
راهحلهای جهانی برای مشکال بهیدهسازی ارائه دهددت .ترکیبدی از
الگوریتمهای الهام گرفتهشته زیستی با مدتلهدای یدادگیری ماشدین
ممکن است عملکرد متل را تا حت زیدادی بهبدود ببخشدت .زیدرا ایدن
توانایی را دارد که راهحلهدای بهیددهای را بدهمدظدور بهبدود سدرعت
محاسباتی پیشدهاد دهت (.)Wu et al., 2019
در دو دههی اخیر ،بهمدظور رفع کاستیهای متلهای محاسدبا
نرم در تجزیه و تحلیل سدریهدای زمدانی ،تبدتیل موجدک بدهطدور
گستردهای در فرآیدتهای هیترولو یکی استفادهشته است .با استفاده از
یک تبتیل موجک ،یک سری زمانی میتوانت بهصور محلی در هدر
دو حوزه زمان و فرکانس نمایش داده شود و اطالعا دقیدقتدری در
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مورد رفتار فرآیدتهای فیزیکی شبیهسازیشته حاصدل شدود (
 .)and Kişi, 2007; Kisi and Shiri, 2012; Shiri., 2018عالوه
بر این ،تبتیل موجک میتوانت عملکرد متل را با ادغام آن با متلهای
محاسبا نرم تا حت زیدادی بهبدود ببخشدت (.)Qasem et al., 2019
کاربردهای بسیاری از تبتیل موجک در هیترولو ی گزارششته اسدت
که میتوان به پدیشبیددی خشکسدالی (،)Kim and Valdés, 2003
تشخیص رونتهای سری زمانی بارش ()Partal and Küçük, 2006
و پیش بیدی جریان رودخانه (آذرپیرا و شهابی )1399 ،اشداره کدرد .بدا
اینوجود ،مطالعا محتودی در مورد کاربرد تبتیل موجک در بدرآورد
 ETوجود دارد .کیسی یک متل ترکید از شدبکه عصدبی مصددوعی
موجک برای شبیهسازی  ETروزانه با استفاده از دادههدای  5سداله از
دو ایستگاه در ایاال متحته تهیه کرد .عملکرد متل توسدعهیافتده بدا
شبکهی عصبی و متلهای تجربی مبتدی بدر دمدا مقایسده شدت ،کده
نشاندهدتهی توانایی باالی متل ترکیبی جتیت در تخمین  ETاسدت
( .)Kişi, 2011فالمرزی و همکاران برای تخمین مقادیر  ETروزانده
 3سال با استفاده از سوابق روزانهی یک ایستگاه در استرالیا ،از شبکه-
ی عصبی ،موجک عصبی و موجک عصدبی -فدازی اسدتفاده کدرد و
دریافت که متلهای شبکه عصبی موجک نتدایج بهتدری نسدبت بده
موجک عصبی -فازی دارد ( .)Falamarzi et al., 2014شیری یدک
روش موجک -جدگل تصادفی ( )WRFرا برای بهبود دقت عملکدرد
روشهددای بددرآورد  ETمبتدددی بددر انتقددال جددرم ارائدده کددرد .نتددایج
بهدستآمته نشان داد که متل  WRFدقت عملکرد متلهدای  RFو
همچدین معادال تجربی را تا حت زیادی بهبدود مدیبخشدت ( Shiri,
 .)2018رضایی بالف و همکاران ترکی مدتلهدای  M5P ،SVMو
حالت تجزیه گروهی ( )EEMDرا بهمدظدور بهبدود عملکدرد تبخیدر-
تعرق ماهانه در ایران پیشدهاد کردنت .نتدایج ایدن پدژوهش نشدان داد
متل پیشدهادی میتوانت با دقت بسیار باالیی تبخیر-تعرق را تخمدین
بزنت ( .)Rezaie-Balf et al., 2019بر اساس پدژوهشهدای صدور
گرفتدده ،اسددتفاده از فرآیدددت پددیشپردازشددگر موجددک در ترکی د بددا
رویکردهای محاسبا ندرم ،مدیتواندت بسدیاری از کاسدتیهدای ایدن
رویکردها را مرتفع کرده و موج ارتقای عملکرد این متلها شود.
در این مطالعه ،متلسدازی تبخیدر-تعدرق در دورههدای روزانده و
هفتگی بدا اسدتفاده از رویکردهدای مدفدرد  M5و جدگدل تصدادفی و
همچدین در ترکی با فرآیدت پیشپردازش موجدک مدورد توجده قدرار
گرفته و در ادامه قابلیت و کارایی هر یدک از رویکردهدای مدذکور ،در
متلسازی تبخیر-تعرق بررسی شته است .هرچددت مطالعدا ترکیبدی
هوش مصدوعی و موجک درخصوص برآورد تبخیر-تعرق انگشتشمار
میباشدت ،لیکن در این پژوهش تدها به این مورد اکتفا نشته و عدالوه
بر فرآیدت پیشپردازش ،تث یر سطوح تجزیهی مختلف در سدادهسدازی
سداریوی ورودی در برآورد تبخیر-تعرق در هر دو دورهی زمانی روزانه
و هفتگی و درنتیجه کاهش هزیددههدای بدت دادههدای هواشداسدی
Partal
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بررسی و نتایج مربوطه ارائه شته است .این پژوهش رویکردهای نوین
و رضایت بخشی را بهمدظور تعمیم بدرآورد تبخیدر-تعدرق در مدداطق
مختلف با امکانا هواشداسی و بت رکوردهای متفاو ارائه مینمایت.

مواد و روشها
در این مقاله با توجه به رویکردهای رایج در برآورد تبخیدر-تعدرق
سه سداریوی ورودی انتخاب شته است .سپس برای هر سه سدداریو و
دو رویکرد  M5و جدگل تصادفی مقادیر تبخیدر-تعدرق در شهرسدتان
بابلسر تخمین زده شته است .در متلهای مدفرد ،با توجه به ناهمگدی
پارامترهای مورد بررسدی ،از رابطدهی ( )1بدرای نرمدالسدازی آنهدا
استفاده شته است .اما در متلهای ترکیبی ،با توجه به ماهیت موجک،
نیازی به این فرآیدت نیست.
𝐧𝐢𝐦𝐓𝐄𝐄𝐓−
()1
= ETnorm
𝐧𝐢𝐦𝐓𝐄 𝐄𝐓𝐦𝐚𝐱 −
که در آن  ETnormتبخیر-تعرق نرمال شته ET ،تبخیدر-تعدرق،
 ETminتبخیر – تعرق حتاقل ETmax ،تبخیر-تعرق حتاکثر.
در ادامه با توجه به سداختار سدری زمدانی پارامترهدای ورودی دو
موجک مادر انتخاب میشدود ،کده در ایدن تحقیدق دو موجدک مدادر
دوبشی مرتبهی  6و کویفلت مرتبهی  4انتخاب شتهانت .سپس سدری
زمانی اصلی به چدتین سدطح تجزیده شکسدته و سدریهدای زمدانی
حاصل شامل تقری و جزئیا  ،بده نسدبت  7بده  3بدرای آمدوزش و
ارزیابی ،به  M5و  RFاعمال میشونت .دادههای مورد بررسی مربدو
به سالهای آبدی  1394تدا  1398خورشدیتی هسدتدت کده در دورهی
روزانه از تاریخ /1مهر( 1394/اولین روز) تا /19تیر1023( 1397/مدین
روز) بدددرای آمدددوزش و از /20تیدددر1024( 1397/مدددین روز) تدددا
/31شهریور1461( 1398/مین روز) برای ارزیابی متلها استفاده شدته
است .در دورهی هفتگدی نیدز هفتدهی اول تدا هفتدهی 147اُم بدرای
آموزش و هفتهی  148تا هفتهی  210برای ارزیابی لحاظ شتهاندت .در
نهایت ،نتایج حاصل با شاخصهای آمداری ارزیدابی و صدحتسددجی
شتهانت.
تبدیل موجک

1

تبتیل موجک یک مفهوم ریاضی است که در پردازش چدتبعدتی
سریهایزمدانی کداربدرد گسدتردهای دارد .ایدن تبدتیل در تجزیدهی
دو بعتی سری زمانی (زمان -فرکانس) عالوه بر ارتقای قابلیت تبدتیل
فوریه ،عملکرد مطلوبی را از خود نشان داده است .موجک بر پایهی دو
مفهوم موجک مادر 2و انتقال 3استوار است که انتخدابهدای متفداو
این دو سب ایجاد تغییرا در شکل و جزئیا مراحل تجزیه میشود.
1- Wavelet Transform
2- Mother Wavelet
3- Transmission

موجک مادر ،یک تابع واحت است کده از دو تدابع متعامدت یکده (تدابع
موجک و تابع مقیاس) تشکیل شته است و سری زمدانی را بدراسداس
ویژگیهای خود تصویر سازی میکدت .انتقال ،عتدی طبیعی است کده
تعتاد مراحل تجزیه و میزان مقیاس در هر مرحله را مشخص میکدت.
در هر مرحله از تجزیه ،دو زیرسری ارائه میگردد که به زیرسریهای
جزئیددا  4و تقری د  5معددروه هسددتدت .در حالددت کلددی وقتددی یددک
سریزمانی تا سطح  nتجزیه شود n+1 ،زیرسری ایجاد میشدود کده
یکی از آنها زیرسری تقری بوده و شامل کلیدا و مفداهیم اساسدی
سری است .این زیر سری ادامدهی روندت فرآیددت تجزیده را بده خدود
اختصاص داده و  nزیر سری باقیمانته جزئیا سدری اصدلی خواهددت
بود (.)Boggess and Narcowich, 2015; Mallat, 2008
مدل درخت M5

6

یکی از مجموعه متلهای درختی است که براساس مفاهیم متل
 CART7عمل میکدت .ایدن مدتل دارای دو مرحلدهی طبقدهبددتی و
رگرسیون است .در مرحلهی طبقهبدتی ،درخت رشت میکدت و فضدای
8
ورودی دستهبدتی میشود .در مرحلدهی رگرسدیون ،درخدت اصدالح
شته و برای فضاهای باقیمانته ،بهطور مجزا ،یدک رگرسدیون خطدی
ایجاد میگردد .طبقهبدتی با استفاده از قوانین اگر و حتاکثرسازی تابع
زیر انجام میگیرد.
| 𝑇|

𝑖
𝑚∑ SDR9 = sd (T) -
)) 𝑖𝑇(𝑑𝑠 |𝑇| ( 1

()2

 sdانحددراهمعیددارT ،

کدده در آن  SDRکدداهش انحددراهمعیددار،
ورودیهای هر گره Ti ،ورودی  iاُم گره هستدت.
اصالح (هرس) نیز یک فرآیددت بدرگشدتپدذیر اسدت کده در آن،
انشعابهای (شاخههای) مؤ ر تر در کداهش خطدا شداسدایی و ذخیدره
می شونت و با رگرسیون خطی جایگزین می شونت .در مرحلده آخدر نیدز
فرآیدت نرمکردن 10جهت حفظ پیوستگی بین طبقهها صور میگیدرد
(.)Quinlan, 1992
جنگل تصادفی

11

جدگل تصادفی مجموعهای از درختهای طبقهبدتی و رگرسدیون
است که تعتاد بیشتر آنها سب افزایش دقت عملکرد متل میشدود.
درختها با استفاده از روش دستهبدتی ،12از مجموعدهی پدارامترهدای
4- Detail
5- Approximation
6- Model Tree
7- Classification and Regression Tree
8- Prune
9- Standard Deviation Reduction
10- Smoothing
11- Random Forest
)12- Bootstrap Aggregating (bagging
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ورودی تغذیه می شونت و علیرغم اسدتقالل شدان از هدم ،همبسدتگی
باالیی با یکتیگر دارنت .در این متل ،امکان هدرس درخدتهدا وجدود
نددتارد و بددرای آن نددرت خطددا تعیددین مددیشددود .هددمچدددین ،نحددوهی
شکلگیری درختها براساس قواعت متل  CARTصور میپذیرد .از
مزیتهای این روش می توان به ندامحدتود بدودن تعدتاد بدردارهدای
ورودی اشاره کرد (.)Breiman, 2001
مدلهای ترکیبی

درصورتی که قابلیتهای چدت متل باهم ترکی شدونت و بدهطدور
همزمان ،جهت رسیتن به یک هته مورد استفاده قرار بگیرندت ،مدتل
ترکیبی ایجاد می شود .تبتیل موجک فرآیددتی اسدت کده عدالوه بدر
شداسایی فرکانسهای مدؤ ر سدریزمدانی ،سدری را ایسدتا ،نرمدال و
ویژگیهای دورهای و فصلی آن را رفع میکدت .بدابراین ،سریزمانی را
جهدت محاسدبا هیدترولو یکی آمداده مدیکددت ( Nourani et al.,
 .)2014متل های هوش محاسباتی نیز توانایی مقابله با بینظمیهای
سریزمانی را دارنت .اما بهدلیل وابستگی عملکرد آنها به دقت دادهها،
هرچه ورودی مدظمتر و کمخطاتری به آنهدا اعمدال شدود ،عملکدرد
مطمئنتری خواهدت داشت .بهخصوص ،در مواردی که تعتاد دادههدای
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آموزشی کم و با محتودیت روبهرو است .از این رو ،در این پژوهش ،از
متلهای ترکیبی موجک -درخدت  M5و موجدک -جدگدل تصدادفی
جهت تخمین میزان تبخیر-تعرق استفاده شته است.
سناریوهای ورودی

در این مقاله ،شبیهسازی میزان تبخیر-تعرق روزانه و هفتگدی بدا
استفاده از متل درخت  M5انجام شته است .بدا توجدهبده مدتلهدای
تجربی و مطالعا پیشین ارائه شته ،از عوامل مؤ ر بر میزان تبخیدر-
تعرق می توان به دمدا ،فشدار ،رطوبدت ،سدرعت بداد و تدابش خدالص
خورشیت اشاره کرد .ترکی درست این پارامترها ،انتخداب مدؤ رتدرین
آنها و در عین حدال بهیددهتدرین ترکید (تعدتاد و اندتازهگیدری) از
مهم ترین مراحل فرآیدت متلسازی اسدت .بددا بدرایدن در ایدن مقالده،
باتوجهبه اهمیت دما در میزان تبخیر-تعرق ،سرعت باد در جابدهجدایی
هوای مدطقه و ارتبا مستقیم رطوبتنسبی و نقطهی شبدم با میدزان
تبخیر-تعرق ،از این مشخصهها جهت متلسازی ،برای هر سه زمدان،
استفاده شته است .در جتول  1سداریوهای مورد نظر آورده شتهانت.

جدول  -1سناریوهای مختلف ورودی بهمنظور محاسبهی تبخیر-تعرق روزانه و هفتگی
سناریو

پارامترهای ورودی

S1

دمای حتاقل ( ،)Tminدمای حتاکثر ( ،)Tmaxنقطهی شبدم ()Td
تشعشع خالص خورشیتی ( ،)Rnدمای میانگین ( ،)Tmeanرطوبت نسبی ( )umو سرعت باد ()ffm
نقطهی شبدم ( ،)Tdدمای حتاکثر ( ،)Tmaxرطوبت نسبی ( )umو سرعت باد ()ffm

S2
S3

()6

شاخصهای ارزیابی

در این مقاله بهمدظور ارزیابی متلهای پیشدهادی از شاخصهای
ضری همبستگی ،1جذر متوسط مربعا خطدا 2کده شاخصدی از بعدت
4
تبخیر-تعرق میباشت ،شداخص توافدق 3و ضدری نداش-سداتکلیف
استفاده شته که همگی آنها در ادامه آورده شتهانت:
𝑇𝐸 ̂ 𝑖 −
) 𝑚𝑇𝐸 ̂ 𝑚 )(𝐸𝑇𝑖 −
𝑇𝐸(∑𝑛𝑖=1

()3

𝑇𝐸 ̂ 𝑖 −
̂ 𝑚 )2 ∑𝑛 (𝐸𝑇𝑖 − 𝐸𝑇𝑚 )2
𝑇𝐸(√∑𝑛𝑖=1
𝑖=1
2

()4
2

()5

) 𝑖𝑇𝐸 ̂ 𝑖 −
𝑇𝐸(∑𝑛1

)| 𝑚𝑇𝐸 ̂ 𝑖 − 𝐸𝑇𝑚 | + |𝐸𝑇𝑖 −
𝑇𝐸|(∑𝑛1
̂ 𝑖 −𝐸𝑇𝑖 )2
∑n
𝑇𝐸( 1
n
∑1 (𝐸𝑇𝑖 −𝐸𝑇𝑚 )2

=𝑅

𝐼𝑎 = 1 −

̂ 𝑖 − 𝐸𝑇𝑖 )2
𝑇𝐸(
√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
𝑛
𝑇𝐸̂𝑚 ،𝐸𝑇𝑖 ،
𝑖̂
𝑇𝐸 𝐸𝑇𝑚 ،و 𝑛 بددهترتی د مقددادیر

در روابددط فددوق
تبخیر-تعرق محاسباتی ،تبخیر-تعرق مشاهتاتی ،متوسط تبخیر-تعرق
محاسباتی ،متوسط تبخیر-تعرق مشاهتاتی و تعتاد مشاهتا میباشت.
بتیهی است که از میان شاخصهای مذکور سه شاخص نخست هرچه
به واحت نزدیکتر باشدت کارایی باالتر متل را نشدان داده و در نقطدهی
مقابل هرچه مقتار  RMSEکوچکتر باشت ،بیانگر خطدای کمتدر مدتل
است.

NSE=1-

)1- Correlation Coefficient (R
)2- Root Mean Square Error (RMSE
)3- Index of Agreement (Ia
)4- Nash-Sutcliffe Model Efficiency Coefficient (NSE

منطقهی مورد مطالعه
بابلسر یکی از شهرستانهای ساحلی استان مازنتران است که بدا
مساحت تقریبی  350کیلومترمربع همچدین مختصدا جغرافیدایی 52
درجه و  37دقیقه تا  52درجه و  40دقیقهی طول شرقی و  36درجه و
 40دقیقه تا  36درجه و  43دقیقهی عرض شمالی بین دریای کاسپین
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و رشتهکوه البرز واقعشدته اسدت .بابلسدر در قسدمت مرکدزی اسدتان
مازنتران قدرار دارد کده از شدمال بده دریدای کاسدپین ،از جددوب بده
شهرستان بابل ،از شرق به شهرستان جویبار و از غرب بده شهرسدتان
محمودآباد محتود شدته اسدت .بابلسدر از نظدر توپدوگرافی در بخدش
جلگهای و با متوسط ارتفا  21متر پایینتر از سطح دریدای آزاد قدرار
دارد .این مدطقه با میانگین دمای ساالنه  18/4درجدهی سدانتیگدراد،

متوسط بارش ساالنه  791میلیمتر و متوسط رطوبت نسبی  %79یکی
از مداطق معتتل و پرباران کشور میباشت .شکل  1موقعیت جغرافیایی
بابلسر را نشان میدهت .همچدین جتول  2پارامترهای مورد استفاده به
همراه خصوصیا آماری آن ها را بهتفکیدک و بدهصدور روزانده و
هفتگی نشان میدهت.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی بابلسر
جدول  -2خصوصیات آماری پارامترهای ایستگاه سینوپتیک بابلسر

روزانه

هفتگی

حتاقل
میانگین
حتاکثر
حتاقل
میانگین
حتاکثر

دمای

دمای

دمای نقطه

حداکثر)℃(

حداقل)℃(

شبنم)℃(

دمای میانگین
)℃(

1/60
21/97
38/50
9/10
21/94
34/20

-2/80
15/03
28/80
-0/20
15/01
27/40

-3/00
14/31
26/50
1/42
14/29
25/50

-0/60
18/50
31/50
4/90
18/48
30/50

انتخاب بابلسر بتین سب بوده اسدت ،کده روشهدای موجدود در
ارزیابی میزان تبخیر-تعرق در مدداطق معتدتل و مرطدوب همدواره بدا
خطددای بیشددتری همددراه بددوده و بددتین سددب کددارایی رویکردهددای

رطوبت

سرعت باد

تابش خالص

نسبی ()%
52/40
79/54
95/50
68/60
79/52
88/90

()m/s
0/00
1/73
6/90
0/50
1/73
3/00

(𝐝)MJ/𝐦𝟐 /
2/00
10/06
22/40
2/20
10/06
21/50

پیشدهادی در مداطق معتتل میتوانت کفایت آنها را در مداطق خشک
و نیمهخشک نشان دهت.
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و در هر دو دورهی روزانده و هفتگدی نتدایج رضدایتبخشدی را ارائده
کردهانت ،هرچدت متل درخت تصمیم  M5تقریبا در تمامی سدداریوهای
ورودی عمکرد بهتری را از خود نشان داده است ،کده البتده سدداریوی
ورودی  S1در این مورد یک اسدتثدا بدوده و جدگدل تصدادفی در ایدن
سداریوی ورودی به میزان جزئی بر  M5برتری دارد .مقدادیر برتدرین
متل در هر دو دورهی روزانه و هفتگی در جتول  3پررنگ شتهانت.

نتایج و بحث
در این مقاله نخست فرآیدت متلسازی تبخیر-تعرق برای هر سده
سداریوی ورودی و برای دو رویکرد  M5و  RFانجام شته اسدت کده
نتایج در جتول  3آورده شته است .همچدین شکلهای  2و  3بهترین
نتایج متلسازی مدفرد را در فاز ارزیابی نشان میدهدت .همانگونه که
در جتول و شکلهای مذکور مالحظه میشود هردو مدتل  M5و RF

جدول  -3نتایج آماری بهدستآمده از مدلهای منفرد در دورههای زمانی روزانه و هفتگی
دورهی زمانی

سناریوی ورودی

مدل

دادههای آموزش
RMSE
))(mm/day(week

M5

S1
RF

روزانه

M5

S2
RF
M5

S3
RF
M5

S1
RF

هفتگی

M5

S2
RF
M5

S3
RF

0/763
0/427
0/147
0/112
0/581
0/336
3/974
2/608
1/076
0/869
3/312
1/823

شکلهای  2و  3نیز بهخوبی تطابق خروجیهای متل درختدی را
با سداریوی ورودی  S2به مقادیر تبخیر-تعرق حاصل از رابطهی فائو-
پدمن مانتیث نشان میدهت .الزم بهذکر است که با توجده بده حضدور
پارامتر تشعشع خالص خورشیتی در سداریوی  S2این سداریو همدواره

دادههای ارزیابی

NSE

Ia

R

0/833
0/948
0/994
0/997
0/904
0/967
0/900
0/957
0/993
0/995
0/930
0/979

0/953
0/986
0/998
0/999
0/974
0/991
0/973
0/988
0/998
0/999
0/982
0/994

0/913
0/975
0/997
0/999
0/951
0/984
0/949
0/979
0/996
0/998
0/965
0/990

RMSE
))(mm/day(week

0/896
0/896
0/133
0/196
0/833
0/826
5/920
5/216
0/994
1/697
4/554
4/513

NSE

Ia

R

0/758
0/760
0/995
0/989
0/790
0/795
0/760
0/816
0/993
0/980
0/858
0/860

0/933
0/935
0/999
0/997
0/946
0/946
0/939
0/952
0/998
0/995
0/965
0/964

0/883
0/883
0/997
0/995
0/908
0/904
0/892
0/910
0/997
0/991
0/948
0/938

بهترین نتیجه را ارائه کرده اسدت ،لدیکن چدون پارامترهدای مدؤ ر در
سداریوی سوم سادهتر انتازهگیری میشونت ،درصدور رضدایتبخدش
بودن مقادیر متل ،این سداریو ترجیح داده میشود .الزم بهذکدر اسدت
که روز صفر در شکلهای  2و  3معادل /20تیر 1397/میباشت.

شکل  -2نمودارهای مدل  M5برای سناریوی ورودی  S2دورهی زمانی روزانه (دادههای ارزیابی)
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شکل  -3مدل  M5برای سناریوی ورودی  S2در دورهی زمانی هفتگی (دادههای ارزیابی)
جدول  -4نتایج آماری بهدستآمده از مدلهای ترکیبی در دورههای زمانی روزانه و هفتگی
دورهی زمانی

سناریوی ورودی

مدل

دادههای آموزش
RMSE
))(mm/day(week

Coif4(4)- M5
Coif4(6)- RF

S1
Db6 (7)- M5
Db6 (3)- RF
Coif4(3)- M5

روزانه

Coif4(3)- RF

S2
Db6 (3)- M5
Db6 (3)- RF
Coif4(6)- M5
Coif4(4)- RF

S3
Db6(5)- M5
Db6 (5)- RF
Coif4(5)- M5
Coif4(3)- RF

S1
Db6(5)- M5
Db6 (7)- RF
Coif4(3)- M5

هفتگی

Coif4(3)- RF

S2
Db6(4)- M5
Db6 (3)- RF
Coif4(5)- M5
Coif4(3)- RF

S3
Db6(4)- M5
Db6 (3)- RF

0/491
0/226
0/407
0/310
0/174
0/153
0/167
0/153
0/419
0/216
0/409
0/201
3/753
2/048
2/754
1/579
1/799
1/044
1/398
1/061
2/568
1/340
2/959
1/346

در ادامدده و بددرای سدده سددداریوی ورودی مطددرح در جددتول  1و
همچدین دو رویکرد  M5و  RFمتلهای ترکیبی مبتددی بدر موجدک

دادههای ارزیابی

NSE

Ia

R

0/932
0/986
0/953
0/973
0/991
0/993
0/992
0/993
0/950
0/987
0/953
0/989
0/911
0/973
0/952
0/984
0/980
0/993
0/988
0/993
0/958
0/989
0/945
0/989

0/982
0/996
0/988
0/993
0/998
0/998
0/998
0/998
0/987
0/997
0/988
0/997
0/976
0/993
0/988
0/996
0/995
0/998
0/997
0/998
0/989
0/997
0/986
0/997

0/965
0/993
0/976
0/988
0/996
0/997
0/996
0/997
0/975
0/994
0/976
0/995
0/954
0/988
0/976
0/993
0/990
0/997
0/994
0/997
0/979
0/995
0/972
0/995

RMSE
))(mm/day(week

0/904
0/896
0/854
0/929
0/157
0/434
0/151
0/412
0/789
0/755
0/722
0/756
4/921
5/511
4/792
5/157
2/073
3/068
1/687
2/825
4/008
4/610
4/435
4/279

NSE

Ia

R

0/756
0/760
0/782
0/742
0/993
0/944
0/993
0/949
0/814
0/830
0/844
0/829
0/835
0/793
0/843
0/819
0/971
0/936
0/981
0/946
0/890
0/855
0/866
0/875

0/939
0/930
0/944
0/929
0/998
0/984
0/998
0/986
0/956
0/954
0/958
0/952
0/951
0/943
0/960
0/942
0/992
0/983
0/995
0/985
0/974
0/961
0/965
0/965

0/893
0/873
0/907
0/873
0/996
0/973
0/997
0/976
0/930
0/918
0/928
0/916
0/917
0/895
0/946
0/925
0/985
0/962
0/991
0/974
0/961
0/933
0/947
0/941

ایجاد شتنت .با توجه به شکل سریهای زمدانی پارامترهدای ورودی و
ساختار آنها دو تابع موجک مادر کویفلت مرتبدهی چهدارم و دوبشدی

برآورد تبخير-تعرق روزانه و هفتگي با استفاده از رویكردهاي ترکيبي محاسبات نرم

مرتبهی ششم انتخاب شتنت .همچدین سطوح تجزیهی  3تدا  8بدرای
تکتک سریهای زمانی انتخاب و پیادهسازی شدت .نتدایج حاصدل از
این فرآیدت ترکیبی و پارامترهای ارزیابی و خطای مربوطه در جتول 4
آورده شته است .الزم بهذکر است که در این جتول مقادیر درج شدته
در مقابل نام موجک مادر ( dbو  )coifمرتبهی تابع و مقدادیر مددترج
در داخل پرانتز سطح تجزیهی سری زمانی میباشت.
همانطور که در جتول  4مالحظه میشود ،فرآیدت پدیشپدردازش
موجک در تمامی موارد توانسدته کدارایی مدتل مدفدرد را ارتقدا دهدت.
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بهعدوان مثال در متلسازی تبخیر-تعرق روزانه با اسدتفاده از موجدک
دوبشی مرتبهی ششم در سطح تجزیهی  7و در ترکی با  M5میزان
ضری همبستگی از  0/883بده  0/907ارتقدا یافتده و همزمدان جدذر
متوسط مربعا خطا از  0/896به  0/854میلیمتر در روز کاهش یافته
است .شکل  4و  5این متل و همچدین متل مدتخ سداریوی ورودی
 S3را برای فاز ارزیابی دورهی زمانی روزانه نشان میدهدت .روز صدفر
در این شکلها بر /20تیر 1397/مدطبق است.

شکل  -4نمودارهای مدل  db6 (7)- M5برای سناریو  S1در زمان روزانه (دادههای ارزیابی)

شکل  -5مدل  db6 (5)- M5برای سناریو  S3در زمان روزانه (دادههای ارزیابی)

فرآیدت مذکور در تمامی موارد مشابه برای متلسازی تبخیر-تعرق
روزانه و هفتگی نیز بهطور مشابه تکرار میشود .مثال در مدتلسدازی
تبخیر-تعرق هفتگی با استفاده از موجک مادر کویفلت مرتبهی چهارم
و در سطح تجزیهی  5در ترکی با  M5نیز میزان  NSEاز  0/858به
 0/890و ضددری همبسددتگی از  0/948بدده  0/961افددزایش یافتدده و

 RMSEاز  4/55به  4میلیمتر در هفته کاهش یافته است .شکلهای
 6و  7مقادیر مشاهتاتی و محاسباتی دو متل مدتخ را در برابر هم و
در برابر زمان نشان مدیدهددت .ایدن شدکلهدا نیدز از /20تیدر1397/
میباشدت.
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شکل  -6مدل  db6 (5)-M5برای سناریو  S1در دورهی زمانی هفتگی (دادههای ارزیابی)

شکل  -7مدل  coif (5)- M5برای سناریو  S3در زمان هفتگی (دادههای ارزیابی)

با توجه به متلهای مدفرد و ترکیبی اجرا شدته در ایدن تحقیدق
برای هر دو دورهی زمانی روزانه و هفتگی میتوان گفت:
کلیهی مدتلهدای ارائده شدته در ایدن مقالده توانسدتهاندت نتدایج
رضایتبخشی را ارائه کددت ،اما بهجز یک مورد (سدداریوی ورودی S1
در دورهی هفتگی) که رویکرد جدگل تصادفی بهمقتار جزئی بر مدتل
درخت تصمیم برتری داشته در سایر موارد قابلیت رویکدرد  M5بهتدر
بوده است .لیکن فرآیدت پیشپردازش موجک همواره توانسته قابلیت و
کارایی همهی سداریوها و رویکردهای محاسدبا ندرم را ارتقدا دهدت.
نکتهی دیگر ایدکه با توجه به کوتاهتر بودن سریهای زمانی هفتگی،
برای رسیتن به متل ترکیبی بهیده سطح تجزیدهی پدایینتدری الزم
است ،به گونهایکه سطح تجزیهی مداس دورهی هفتگی عمومدا  3و
حتاکثر  4بوده است لیکن در متلسازی تبخیر-تعرق روزانه این سطح
حتی به  7هم رسیته است .همچدین با توجده بده ایدکده پارامترهدای
حاضر در سداریوی سوم (دمای حتاکثر ،نقطهی شبدم ،رطوبت نسبی و
سرعت باد) به سادگی قابل انتازهگیری بدوده و نتدایج آن خصوصدا در

رویکردهای ترکیبی همواره قابل قبول و رضدایت بخدش اسدت ،ایدن
سداریو به همراه رویکدرد ترکیبدی موجدک M5 -بدهعددوان رویکدرد
مدتخ این پژوهش ارائه میگردد .ضمن ایدکه به جهت خطای باالتر
برآورد تبخیر-تعرق در مداطق معتتل ،نتایج این تحقیق مدیتواندت بدا
دقت باالتری برای مداطق خشک و نیمهخشدک مدورد اسدتفاده قدرار
گیرد.
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Abstract
Since a considerable part of the available water is wasted due to evapotranspiration, a precise estimation of it
in short-term and long-term periods is of great importance. In this paper, the capability of the M5 model tree and
random forest (RF), as the artificial intelligence approaches, and in combination with the wavelet preprocessing,
investigated to estimate the potential daily and weekly evapotranspiration in the synoptic station of Babolsar.
Given the time series structure of the input data, the two functions of Coiflet mother wavelet and Daubechies 6
wavelet in the decomposition levels of 3 to 8 were chosen. The four indices of correlation coefficient (R), index
of agreement (Ia), Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient (NSE) and root mean square error (RMSE) used to
evaluate the presented models. The obtained results indicated that although all individual models have desirable
efficiency in modeling the evapotranspiration, the use of wavelet preprocessing enhances the performance of
individual models in all cases while allows the simpler input scenarios to provide more desirable results. For
instance, in the third input scenario (wind speed, maximum temperature, relative humidity, and dew point), the
use of Daubechies 6 wavelet in the decomposition level of 5 increased the correlation coefficient of the daily
model from 0.908 to 0.928 while reduced the RMSE from 0.833 mm/day to 0.722 mm/day. Similarly, the use of
Coiflet-4 mother wavelet in the decomposition level of 5 raised the correlation coefficient of the weekly model
from 0.948 to 0.961 while lowered the RMSE from 4.55 mm/week to 4 mm/week. Therefore, in the present
study, the efficiency of both individual and hybrid approaches in estimating the evapotranspiration of daily and
weekly periods is satisfactory. However, if the hybrid approaches employed, even the use of simpler and more
accessible meteorological parameters will provide satisfactory results.
Keywords: Evapotranspiration, M5 Model Tree, Random Forest, Wavelet
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