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چکیده
کشور ایران از لحاظ شرایط اقلیمی جزﺀ مناطق خشک و نیمهخشک جهان محسوب میشود .محدودیت منابع آب و
بهرهبرداری نامطلوب از آن ،بخش کشاورزی را با چالشهای عمدهای مواجه کرده است .استفاده بهینه آب در مزرعه ،نیازمند
تخمین دقیق میزان آب مصرفی گیاه میباشد .تاکنون مطالعات زیادی در خصوص ارائه روشهای تخمین تبخیر -تعرق گیاه
مرجع ( )ET0با استفاده از سیستمهای هوشمند صورت گرفته است .در این تحقیق ضمن بررسی کارآیی روش برنامهریزی
ژنتیک ،مدلهایی جهت برآورد تبخیر -تعرق با استفاده از کمترین متغیرهای هواشناسی ارائه شده است .بدین منظور با استفاده
از روش رگرسیون گامبهگام ،ورودی مدلهای برنامهریزی ژنتیک از بین هفت متغیر هواشناسی (دمای هوای متوسط ،دمای
هوای بیشینه و دمای هوای کمینه ،رطوبت نسبی ،سرعت باد در ارتفاع دو متری ،تعداد ساعات آفتابی و تشعشع خورشیدی)
انتخاب گردیدند .عالوه بر این ،برای مقایسه تواناییهای مدلهای تجربی و مدلهای برنامهریزی ژنتیک در برآورد تبخیر-
تعرق مرجع ،از هشت مدل تجربی متداول نیز استفاده گردید .در مطالعه صورت گرفته ،از روش فائو پنمن -مانتیث بهعنوان
یک روش استاندارد برای ارزیابی کارآیی مدلهای برنامهریزی ژنتیک و مدلهای تجربی استفاده شده است .نتایج بهدستآمده
نشان دادند مدلهای برنامهریزی ژنتیک دارای دقت باالتری نسبت به روشهای تجربی هستند .درنهایت بهمنظور بهبود نتایج
حاصل ،با استفاده از روش میانگینگیری مدل بیزی ( ،)BMAنتایج حاصل از مدلهای برنامهریزی ژنتیک ،ترکیب شده و باند
عدم قطعیت آنها تعیین گردید.
واژههای کلیدی :برنامهریزی ژنتیک ،تبخیر -تعرق گیاه مرجع ،رگرسیون گامبهگام ،عدم قطعیت ،فائو پنمن -مانتیث
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Abstract
Iran has been considered as one of the arid and semi-arid regions of the world in terms of climatic conditions.
Limited water resources and inappropriate management of them has fed the agricultural sector with significant
challenges. Efficient usage of water in the field, requires accurate estimation of the plant’s water consumption. So
far, many studies have been conducted in order to provide new methods for estimation of the reference
evapotranspiration (ET0) using intelligent systems. In this study, in addition to evaluation of the efficiency of
genetic programming (GP), other models are provided for estimation of evapotranspiration, which are using the
minimum amount of meteorological variables. For this purpose, by use of the stepwise regression method, input
variables of GP are selected among 7 meteorological variables (i.e., average air temperature, maximum air
temperature, minimum air temperature, relative humidity, wind speed at two meters’ height, sunshine hours, and
solar radiation). Moreover, eight conventional empirical models are used to compare the performance of empirical
models with GP models in the estimation of reference evapotranspiration. In this study, the FAO Penman-Montieth
method is considered as the reference method in evaluation of the performances of GP and empirical models. The
obtained results show that the GP models have higher accuracy than empirical models. Finally for improving the
performance of obtained results, the Bayesian model averaged method is used to combine the results of GP models
and to determine their uncertainty bands.
Keywords: FAO Penman-Montieth, Genetic programming, Reference crop evapotranspiration, Stepwise
regression, Uncertainty

 از مدلهای ضمنی،اخیر با پیشرفت مدلهای کامپیوتری

مقدمه

 سامانه،(ANNs) 1متکی بر شبکههای عصبی مصنوعی
) و روشهای برنامهریزیANFIS2( عصبی-استنتاج فازی
) در مسائل هیدرولوژی و مهندسی منابع آبGP3( ژنتیک
استفادهشده و نتایج مطلوبی نیز حاصلشده است (طبری

 تعرق یکی از مهمترین مؤلفههای چرخه-تبخیر
هیدرولوژی است که برآورد دقیق آن در تعیین نیاز آبی
 طراحی سیستمهای آبیاری و مدیریت و بهرهبرداری،گیاه
 در سالهای.منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار است
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1

Genetic programming

2

Artificial neural network system
Adaptive neuro-fuzzy Inference system

ارزیابی و تحلیل عدم قطعیت براورده تبخیر تعریق گیاه مرجع با استفاده ار برنامهریزی

و همکاران  ،2012دالکیلیچ و همکاران  ،2014کیشی و
همکاران  ،2013کیشی  .)2013احمدزاده قره گویز و
همکاران ( ،)1389گزارش کردند که سیستم استنتاج
عصبی -فازی و شبکه عصبی مصنوعی از دقت باالیی در
مدلسازی تبخیر -تعرق برخوردارند .مرادی و همکاران
( )1391مدلهای مختلفی را بر اساس روش منطق فازی
برای برآورد تبخیر -تعرق مرجع روزانه استفاده کردند.
آنان در بررسی ترکیبهای مختلف متغیرهای هواشناسی
مشاهده کردند که مدل فازی با دو متغیر ورودی شامل دما
و رطوبت تطابق بسیار خوبی با مدل پنمن -مانتیث فائو
داشته است.
برنامهریزی ژنتیک در مقایسه با روشهای مبتنی
بر شبکههای عصبی مصنوعی و سیستمهای استنتاج فازی،
بهعنوان یک روش جدید محسوب میشود .داننده مهر و
مجد زاده طباطبائی ( )1389در پژوهشی مشاهده کردند که
استفاده از برنامهریزی ژنتیک در مقایسه با شبکه عصبی
مصنوعی از دقت بیشتری در پیشبینی جریان رودخانهها
برخوردار است .آیتک و کیشی ( )2008برای پیشبینی
میزان بار رسوب معلق روزانه از برنامهریزی ژنتیک
استفاده کردند .آنها با استفاده از  GPمدلهای صریح
ریاضی برای تخمین دبی رسوب ارائه کردند و بر اساس
مطالعات صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که این مدل-
های ریاضی نسبت به مدلهای رگرسیون چند خطی و
منحنیهای شدت رسوب عملکرد بهتری دارند .گوون و
کیشی ( )2011در تحقیقی با استفاده از برنامهریزی ژنتیک
خطی ،میزان تبخیر از تشت را مدلسازی کردند .در
مطالعهای دیگر ،گوون و کیشی ( )2013کار آیی مدلهای
مختلف مبتنی بر برنامهریزی ژنتیک خطی ،فازی -ژنتیک،
سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی را مورد مقایسه
قراردادند .آنها از دادههای هواشناسی ماهیانه برای
تخمین تبخیر از تشت استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند
که برنامهریزی ژنتیک خطی عملکرد بهتری نسبت به سایر
مدلها دارد .ایزدی فر و الشورباقی ( )2010برای تخمین
تبخیر -تعرق ساعتی از مدلهای  ANNs ،GPو مدلهای
Beyesian model averaging
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رگرسیون آماری استفاده کردند .نتایج نشان داد که هر سه
مدل پیشنهاد شده بهخوبی قادر بهتقریب تبخیر -تعرق
ساعتی بودند .بااینحال ،مدلهای  GPو رگرسیونی توانایی
تعمیم بهتری نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی داشتند.
سیفی و همکاران ( )1392توانایی مدل برنامهنویسی بیان
ژن ) (GEPدر برآورد  EToو استخراج فرم صریح روابط
با استفاده از دادههای هواشناسی را مورد بررسی قرار
دادند .آنان بر اساس معادالت پنمن -مانتیث  ،پریستلی-
تیلور و هارگریوز-سامانی ،سه ترکیب ورودی متفاوت
برای مدلهای  GEPدر نظر گرفتند .نتایج نشاندهنده قابلیت
مدل  GEPبود و مدل  GEPتوسعه داده شده بر اساس
ورودیهای معادله پنمن -مانتیث خطای کمتری نسبت به
سایر مدلها داشت .در مطالعهای دیگر ،شیری و همکاران
( )2012از مدلهای برنامهریزی ژنتیک برای برآورد
تبخیر -تعرق گیاه مرجع استفاده کردند .آنها نتایج
بهدستآمده از مدلهای برنامهریزی ژنتیک را با مدلهای
سیستم استنتاج فازی-عصبی و مدلهای تجربی مقایسه
کردند .طبق بررسی آنها مدل توسعه یافته شده بر اساس
برنامهریزی ژنتیک نسبت به سایر مدلها از عملکرد بهتری
برخوردار بود.
تبخیر -تعرق پدیدهای پیچیده و غیرخطی است که
طیف وسیعی از عوامل هیدرولوژیکی بر آن تأثیرگذار
هستند .همواره بهدلیل وجود عدم قطعیت در اندازهگیری
دادههای هواشناسی و عدم قطعیت پارامترهای مدلهای
برآورد تبخیر-تعرق ،نتایج حاصل نیز دارای عدم قطعیت
میباشند .یکی از متداولترین روشها جهت تعیین عدم
قطعیت خروجیهای مختلف تحت سناریوهای گوناگون،
روش میانگینگیری بیزی ( )BMA4است .عجمی و همکاران
( )2006برای تحلیل عدم قطعیت مدلهای بارش-رواناب از
این روش استفاده کردند .آنها با استفاده ترکیبی از
خروجیهای مدل هیدرولوژیکی تواستند ،عملکرد بهتری
نسبت به استفاده از یک مدل تنها به دست آورند .در
مطالعهای دیگر ،عجمی و همکاران ( )2007با استفاده از
ترکیب سه سناریو ناشی از تغییر ساختار مدل
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بر اساس ورودیهای معادالت متداول انجام گرفته است.
لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که ضمن بررسی
توانایی برنامهریزی ژنتیک در مدلسازی تبخیر -تعرق
مرجع ،با استفاده از روش رگرسیون گامبهگام امکان
کاهش تعداد پارامترهای ورودی مدل مورد ارزیابی قرار
بگیرد .همچنین درنهایت بر اساس مدلهای برنامهریزی
ژنتیک توسعه داده شده ،یک مدل ترکیبی با استفاده از
روش  BMAبا هدف بهبود باند عدم قطعیت تبخیر -تعرق
ارائه شده است.

هیدرولوژیکی ،توانستند باند عدم قطعیت آن را بهبود
ببخشند .عالوه بر این ،همری ( )2012نیز برای تعیین عدم
قطعیت رواناب تولیدشده در رودخانه آلپ از روش BMA
استفاده کرد.
تاکنون تحقیقات زیادی بهمنظور توسعه مدلهای
هوشمند جهت برآورد تبخیر -تعرق گیاه مرجع صورت
گرفته است .عالوه بر این ،تالشهایی نیز جهت کاهش تعداد
پارامترهای ورودی به مدلهای توسعه دادهشده انجام
گرفته ولی در اغلب موارد ،گزینش بین پارامترهای موجود

جدول  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی منتخب.
ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا ()m

اصفهان

̍ 51˚ 40شرقی

̍ 32˚ 37شمالی

1550/4

کرج

̍ 50˚ 54شرقی

̍ 35˚ 55شمالی

1312/5

یزد

̍ 54˚ 17شرقی

̍ 31˚ 54شمالی

1237/2

بجنورد

̍ 57˚ 16شرقی

̍ 37˚ 28شمالی

1112/0

جدول  -2میانگین (سطر باال) و انحراف از معیار (سطر پایین) روزانه پارامترهای هواشناسی در ایستگاهها.
ایستگاه
اصفهان
کرج
یزد
بجنورد

دوره

Tmin

Tmean

Tmax

RH

U

RS

n

-1383

10/0

17/1

24/2

35/8

1/28

17/79

9/15

1364

8/78

9/32

10/2

17/35

1/09

10/14

3/09

-1378

7/7

13/9

20/2

50/3

1/70

18/10

7/9

1364

8/37

9/55

10/97

19/6

1/12

8/70

3/73

-1378

10/9

18/2

25/5

35/1

1/8

20/39

8/36

1361

9/18

9/69

10/51

18/87

1/20

9/05

3/40

-1383

7/3

13/7

20/1

58/2

2/1

17/21

7/6

1363

8/20

9/06

10/43

18/9

1/89

7/66

3/90

آماری

 Tmean ،Tminو  Tmaxبه ترتیب دمای هوای کمینه ،متوسط و بیشینه ) RH ،(˚Cرطوبت
نسبی ( U ،)%سرعت باد ( Rs ،)m s-1تابش خورشیدی ) (MJ m-2 day-1و  nساعت
آفتابی ( )hrاست.

مواد و روشها
دادهها و اطالعات

تحقیق حاضر با استفاده از دادههای هواشناسی
چهار ایستگاه اصفهان ،کرج ،یزد و بجنورد انجام گردید
(جدول  .)1دادهها بعد از صحتسنجی و حذف نقاط مفقود

و پرت برای مدلسازی تبخیر -تعرق مورد استفاده قرار
گرفتند .بهمنظور تأثیر تمام دادهها در آموزش و
صحتسنجی مدلهای توسعه داده شده ،مقادیر  20روز
اول و  10روز آخر هر ماه به ترتیب برای آموزش و
صحتسنجی مدلها در نظر گرفته شد .برخی از مشخصات
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آماری دادههای هواشناسی در جدول  2ارائه شده است.
الزم به ذکر است که به دلیل عدم وجود دادههای
الیسیمتری و براساس مطالعات صورت گرفته ،روش فائو
پنمن -مانتیث به عنوان یک روش استاندارد برای ارزیابی
کارآیی مدلهای مورد استفاده ،در نظر گرفته شده است
(آلن و همکاران .)1998
برنامهریزی ژنتیک
برنامهریزی ژنتیک در اوایل دهه نود میالدی توسط
کوزا ( )1992مطرح شد .در برنامهریزی ژنتیک یک تابع
هدف در قالب معیارهای کیفی تعریف شده و سپس این تابع
برای مقایسه جوابهای مختلف مسئله در یک فرآیند
گامبهگام تصحیح ساختار دادهها به کار گرفته میشود و
درنهایت جواب مناسب ارائه میگردد .بدین منظور ابتدا
بلوكهای موجود که شامل متغیرهای ورودی و هدف و
نیز تابع ارتباط دهنده آنها میباشند ،تعریف گردیده و
سپس ساختار مناسب الگو و ضرایب آن تعیین میشود.
برنامهریزی ژنتیک عالوه بر توانایی استخراج رابطه بین
متغیرهای ورودی و خروجی بهطور خودکار و هوشمند،
متغیرهایی که در مدل بیشترین تأثیر را دارند انتخاب
میکند (بورلی و همکاران  .)2006در سالهای اخیر ،از
برنامهریزی ژنتیک بهطور وسیعی در الگوسازی مسائل
مربوط به مهندسی آب استفاده شده است .روند کلی فرآیند
برنامهریزی ژنتیک در شکل  1نشان داده شده است.
شکل  -1روند کلی اجرای گامهای برنامهریزی ژنتیک (کوزا
.)1992

پارامترهای مورد نیاز برای مدلسازی تبخیر -تعرق مرجع
با استفاده از برنامهریزی ژنتیک بهصورت جدول  3درنظر
گرفته شد.
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جدول  -3پارامترهای در نظر گرفتهشده برای مدلسازی
برنامهریزی ژنتیک.
تعداد کروموزومها

کمک معادلههای  1و  ،2مراحل فرآیند رگرسیون گامبهگام
30

تعداد ژنها

به شرح زیر انجام میپذیرد )1 :انتخاب اولین ورودی مدل

3

عملگر ریاضی بین ژنها

با توجه به مقادیر همبستگی ساده بین متغیرهای ورودی و

جمع

سرعت جهش

پس از محاسبه ضرایب همبستگی ساده و جزئی به

خروجی (متغیری که دارای بیشترین وابستگی باشد،

0/044

بهعنوان اولین ورودی مدل انتخاب میشود) )2 ،انتخاب

سرعت وارونگی

0/1

سرعت تالقی با یک نقطه

0/3

دومین ورودی با توجه به مقادیر همبستگی جزئی بین

سرعت تالقی با دونقطه

0/3

سرعت تالقی ژن

0/1

متغیرهای باقیمانده و متغیر خروجی )3 ،با استفاده از

سرعت جابجایی

0/1

آزمون  Fمعنیدار بودن متغیر اول ،با توجه به وجود متغیر
دوم ،مورد آزمون قرار داده میشود و متغیر مورد آزمون
با توجه به سطح اطمینان مدنظر ،حذف و یا ابقا میگردد.
 )4رویهی انتخاب متغیر بعدی با توجه به دارا بودن

رگرسیون گامبهگام

رگرسیون گامبهگام ،یکی از روشهای مفید جهت

بیشترین مقدار همبستگی جزئی و انجام آزمونهای

انتخاب متغیرهای ورودی به مدل است .این روش زمانی

معنیداری بر روی متغیرهای انتخابشده ،آنقدر ادامه پیدا

که مسئله با شمار زیادی از متغیرها در پیشبینی پارامتر

خواهد کرد که بهترین مجموعه متغیرهای مستقل انتخاب

خروجی روبرو باشد ،بسیار سودمند خواهد بود .روش

گردند (وانگ و جین .)2003

رگرسیون گامبهگام بر اساس آزمون فرض صفر بنانهاده

تحلیل عدم قطعیت به روش میانگینگیری مدل بیزی ()BMA

شده است .بنابراین ،مقادیر  tبرای متغیرهای انتخاب شده
باید معنیدار باشند ،در غیر این صورت در مراحل بعدی
شانس خود را در انتخاب شدن بهعنوان ورودی در مدل
نهایی را از دست خواهند داد .در روش رگرسیون
گامبهگام ،ضرایب همبستگی ساده و جزئی بین متغیر
خروجی ( )yو هر یک از متغیرهای ورودی ( )xمحاسبه
میشوند .این ضریب از طریق معادله زیر بهدست میآید:
][1

2

 yx
y x
2

ryx 

اگر در محاسبه ضریب همبستگی بین  yو  ،xاثر سایر
متغیرهای موجود نسبت به همدیگر حذف شوند ،آن ضریب
همبستگی جزئی نامیده میشود .ضریب همبستگی جزئی
بهصورت زیر محاسبه میگردد:
][2

ryx1  ryx2 rx1x2

) (1  ryx2 1 )(1  rx21x2

ryx1x2 

در شبیهسازیهای هیدرولوژیکی با استفاده از
مدلهای مختلف ،عدم قطعیت موجود در فرآیندهای
مختلف ،باعث به وجود آمدن چندین خروجی در یک منطقه
و در یک زمان معین شده و درنتیجه باعث ایجاد عدم
قطعیت در نتایج میگردد .در اغلب موارد سعی شده است
که با استفاده از روشهای آماری یکی از این مدلها انتخاب
شده و شبیهسازی دادهها با استفاده از آنها صورت گیرد
که این امر میتواند با توجه بهاحتمال وقوع سایر
سناریوها ،باعث ایجاد خطا در نتایج شود .ازاینرو در نظر
گرفتن نتایج مدلها و سناریوهای ممکن در شبیهسازی
میتواند دقت آن را باال برده و اعتمادپذیری به
پیشبینیهای مدل را افزایش دهد .یکی از متداولترین این
روشها برای ترکیب نتایج مدلها و تحلیل عدم قطعیت
آنها ،روش  BMAمیباشد .در روش  BMAفرض میشود
که تمامی مدلها مفید بوده و در شبیهسازی قابلیت
استفاده را دارند ولی درجه اعتماد به آنها متفاوت میباشد
که توسط وزن هر یک از آنها معلوم میگردد .وزن هر
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یک از شبیهسازیها و واریانس مربوط به تابع توزیع آنها

که در آن  Nتعداد مجموعه دادهها X ،مقدار

از طریق تابع توزیع پسین 5هرکدام تعیین میشود .سپس

خروجی محاسبهشده Y ،مقدار خروجی اندازهگیری شده،

با استفاده از وزنهای تعیین شده ،یکی از مدلهای

 Xو  Yمقادیر میانگین میباشند.

شبیهسازی انتخاب و با استفاده از تابع توزیع آن ،عددی
تصادفی انتخاب میشود .در این روش مقادیر موردنیاز
جهت تخمین باند عدم قطعیت ،از طریق متوسطگیری وزنی
مقادیر شبیهسازیها محاسبه میشوند .وزن هر یک از این
شبیهسازیها بستگی به میزان همبستگی آنها با دادههای
مشاهداتی دارند که توسط احتماالت پسین هر مدل
اندازهگیری میشوند .اگر فرض شود که  ... ،f2 ،f1و  fkمدل-
های شبیهسازی موجود (سناریوهای شبیهسازیشده)
باشند و تابع توزیع هرکدام از آنها بهصورت ) gk(y|fkباشد،
آنگاه مدل پیشبینی کننده  BMAمطابق رابطه  3تعریف می-
گردد:

تعیین ورودی مدلها

مدلهای ارائهشده برای تخمین تبخیر -تعرق مرجع
تحت تأثیر تعداد زیادی از پارامترهای هواشناسی ،اثرات
متقابل آنها و برخی پارامترهای ناشناخته هستند .در
تحقیق حاضر ترکیب ورودی مدلها تنها بر اساس دادههای
اندازهگیری در ایستگاههای هواشناسی و به دو روش
انتخاب گردیده و درنهایت نتایج بهدستآمده ،مورد مقایسه
قرار گرفت.
انتخاب ورودی مدل بر اساس روش رگرسیون گامبهگام

) P( y f1 ,..., f k )   k 1 wk g k ( y f k

][3

نتایج و بحث

k

بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون گامبهگام ،برای
k

هر ایستگاه دو مدل بر اساس دو و سه متغیر ورودی

بهعنوان بهترین شبیهسازی میباشد که بر اساس عملکرد

انتخاب شد .مشخصههای آماری مربوط به مدلهای

شبیهسازی kام تعیین میگردد .این مقادیر خاصیت

انتخابی در جدول  4ارائهشده است.

احتمالی دارند ،بهطوریکه هر یک از آنها غیرمنفی بوده و

در جدول  ،4مقدار  Fاز تقسیم میانگین مجذورات رگرسیون

در این رابطه wk ،احتمال انتخاب شبیهسازی

مجموع تمامی آنها برابر با 1میباشد (  .)  k 1 wk  1در

( )MSRبر میانگین مجذورات باقیمانده ( )MSEبه دست

این مطالعه بهمنظور تحلیل عدم قطعیت برآورد تبخیر-

میآید و بیانگر آن است که آیا مدل رگرسیونی تحقیق مدل

تعرق ،از بسته  Ensemble BMAدر نرمافزار  Rاستفاده شد.

مناسبی است یا خیر .بهعبارتیدیگر ،آیا متغیرهای مستقل

معیارهای ارزیابی عملکرد مدلها

قادر هستند که بهخوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح

k

در این مطالعه برای ارزیابی نتایج بهدستآمده از

دهند یا خیر؟ تشخیص این موضوع با معنیداری مقدار F

دو شاخص آماری متداول شامل جذر میانگین مربعات خطا

در سطح خطای کوچکتر از  0/05امکانپذیر است

( )RMSEو ضریب تعیین ( )R2استفادهشده است .این

(حبیبپور و صفریشالی  .)1391مقادیر سطح معنیداری

آمارهها بهصورت زیر محاسبه میشوند:

( )Sig.در مقاله حاضر نشاندهنده تبیین بسیار خوب

( X k  Yk )2
 k 1 N

][4

N

Z

][5

RMSE 

)   N ( X k  X )(Yk  Y


R   n k 1
N
  k 1 ( X k  X ) 2  k 1 (Y  Y ) 2 
2

Posterior probability distribution

5

متغیرهای مستقل از تغییرات متغیر وابسته میباشد.
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جدول  -4مشخصات مدلهای برنامهریزی ژنتیک طراحیشده بر اساس رگرسیون گامبهگام.
ایستگاه

مدل برنامهریزی ژنتیک

اصفهان

GP_Reg_2

Reg_ 2

GP_ Reg _3

Reg _ 3

کرج
یزد
بجنورد

مدل رگرسیونی

متغیرهای منتخب

F

Sig.

Tmean, n

26590/693

0/001

Tmean, n, u2

GP_ Reg _2

Reg _2

Tmax, u2

24041/222
11015/696

0/001
0/001

GP_ Reg _3

Reg _3

Tmax, u2, n

9054/525

0/001

GP_ Reg _2

Reg _ 2

Tmean, u2

11735/556

0/001

GP_ Reg _3

Reg _ 3

Tmean, u2, n

GP_ Reg _2

Reg _ 2

Tmean, u2

12403/809
16361/053

0/001
0/001

GP_ Reg _3

Reg _ 3

Tmean, u2, n

17101/678

0/001

آفتابی λ ،گرمای نهان تبخیر برحسب  Rn ،MJ kg-1تابش

انتخاب ورودی مدل بر اساس مدلهای تجربی

در رویکرد دوم برای مقایسه عملکرد مدلهای
تجربی و مدلهای برنامهریزی ژنتیک ،از  8مدل تجربی
متداول در برآورد تبخیر -تعرق مرجع ،برای انتخاب
ورودی مدلهای  GPاستفادهشده است .مشخصات
مدلهای تجربی مورداستفاده و متغیرهای ورودی آنها در
جدول  5ارائهشده است.
در روابط ارائهشده در جدول  ET0 ،5تبخیر -تعرق
مرجع برحسب  Tmean ،mm day-1دمای هوا میانگین برحسب
 Tmin ،˚Cدمای هوا کمینه برحسب  Tmax ،˚Cدمای هوا بیشینه
برحسب  RH ،˚Cرطوبت نسبی برحسب  ∆ ،%شیب منحنی

خالص برحسب  Ra ،MJ m-2 day-1تابش برون زمینی
1

-2

برحسب  Rs ،MJ m day-تابش خورشیدی برحسب
m-2 day-1میباشند.

ارزیابی عملکرد مدلهای برنامهریزی ژنتیک و مدلهای
تجربی
نتایج شاخصهای آماری مربوط به مقایسه مدلهای
برنامهریزی ژنتیک و مدلهای تجربی در دوره
صحتسنجی برای ایستگاههای مختلف در جدول 6
ارائهشده است.

فشار بخار برحسب  𝞬 ،KPa ˚C-1ضریب رطوبتی برحسب
 u2 ،KPa ˚C-1سرعت باد در ارتفاع دو متری n ،تعداد ساعات
جدول  -5مشخصات مدلهای برنامهریزی ژنتیک طراحیشده بر اساس مدلهای تجربی.
مدل برنامهریزی
ژنتیک

مدل تجربی

متغیرهای منتخب
مدل

MJ

رابطه ریاضی

GP_McG_1

McGuinnessBordne
)(Emp_McG _1

Tmean

GP_Ivn_2

Ivanov
)(Emp_Ivn_2

Tmean,RH

) ET0  0.0018(25  Tmean )2 (100  RH

GP_Mak_2

Makkink
)(Emp_Mak_2

Tmean,Rs

 Rs
 0.12
 

GP_Jen_2

Jensen-Haise
)(Emp_Jen_2

Tmean,Rs

)(0.025Tmean  0.08

Ra Tmean  5
()
)

68

( ET0 

ET0  0.61

Rs



ET0 
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GP_H.S_3

HargreavesSamani
)(Emp_HS_3

Tmean, Tmax, Tmin

GP_Tur_3

Turk
)(Emp_Tur_3

Tmean, Rs, RH

GP_Val_3

Valiantzas
)(Emp_Val_3

Tmean, Tmin, Rs

GP_PT_4

Priestley-Taylor
)(Emp_PT_4

Tmean, Tmax, Tmin, n
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(Tmean  17.8) Tmax  Tmin

Rs



ET0  0.0023

For RH<50%
T
) (50  RH
ET0  0.013( mean )(23.8846 Rs  50)(1 
)
Tmean  15
70
For RH>50%
T
)ET0  0.013( mean )(23.8846 Rs  50
Tmean  15

ET0  0.0393Rs Tmean  9.5  0.19 Rs 0.6 0.15
0.0061(Tmean  20)(1.12Tmean  Tmin  2)0.7
) L  0.0864(28.9  0.028Tmean
 Rn
  L

ET0  1.26

بر اساس نتایج حاصل (جدول  ،)6مدلهای  GPدر

بر اساس مطالعات صورت گرفته نتایج حاصل از

مقایسه با روشهای تجربی دارای  R2بیشتر و  RMSEکمتر

تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات مشابه مطابقت داشته است.

بوده و در نتیجه از دقت باالیی در برآورد  ET0برخوردار بودند.

در این خصوص ،شیری و همکاران ( )2014عملکرد مدل-

از طرفی در تمام ایستگاهها ،مدلهای  GPمبنی بر

های برنامهریزی ژنتیک بر اساس ورودیهای مختلف را

ورودیهای حاصل از رگرسیون گامبهگام نسبت به

در برآورد تبخیر تعرق مرجع برای ایستگاههای هواشناسی

روشهای تجربی و سایر مدلهای  GPعملکرد بهتری

آبادان ،اهواز ،بندرعباس ،بندرلنگه ،بوشهر ،گرگان ،رشت و

داشتند .بطور مثال در ایستگاه اصفهان مدل GP_Reg_2

ساری مورد ارزیابی قرار دادند که بر اساس نتایج آنها

تنها با دو پارامتر هواشناسی نسبت به سایر مدلهای

مدل  GPحاصل از ترکیب ورودی دمای میانگین ،کمینه ،بیشینه

تجربی و  GPحاصل از آنها (با تعداد پارامترهای یکسان

و تابش خورشیدی دارای بیشترین دقت بوده است .عالوه بر

و بیشتر) عملکرد بهتری داشته است .مدل  GP_Reg_3نیز

این ترائوره و گوون ( )2013مدلهای  GPمختلفی بر اساس

در مقایسه با مدلهای  GP_PT_4 ،Emp_PT_4و سایر

ورودیهایی همچون دمای کمینه و بیشینه ،تابش خورشیدی،

مدلها با تعداد ورودی یکسان از دقت بیشتری برخوردار

سرعت باد و رطوبت توسعه دادند که  R2و  RMSEاین مدلها

بوده است.

به ترتیب  0/588تا  0/963و  0/242تا  0/802میلیمتر بوده

همچنین مقایسه عملکرد مدلهای تجربی در ایستگاه-

است ،که با نتایج این تحقیق مشابه بوده است.

های مختلف نشان میدهد که مدل  Emp_PT_4نسبت به
سایر روشهای تجربی ،از دقت باالتری برخوردار بوده است.
جدول  -6نتایج مقایسه مدلهای تجربی و برنامهریزی ژنتیک با روش استاندارد فائو پنمن -مانتیث در دوره صحتسنجی.
مدل

اصفهان
RMSE
)(mm day-1

یزد

بجنورد

کرج

R

RMSE
)(mm day-1

GP_McG_1

0/499

0/938

0/672

0/908

Emp_McG_1

1/238

0/937

1/216

0/922

1/021

GP_Mak_2

0/537

0/928

0/706

0/898

0/726

0/878

Emp_Mak_2

0/861

0/860

0/987

0/830

1/127

0/725

1/118

GP_ Ivn _2

0/706

0/878

0/771

0/879

0/851

0/833

0/955

2

2

R

RMSE
)(mm day-1

0/587

0/921
0/922

1/000
0/924

0/833
0/749
0/821

2

R

RMSE
)(mm day-1

0/796

0/876
0/904

2

R
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Emp_ Ivn _2

1/091

0/898

1/493

0/883

1/155

0/747

1/154

0/735

GP_Jen_2

0/619

0/905

0/735

0/892

0/762

0/867

0/928

0/848

Emp_Jen_2

1/498

0/903

1/446

0/896

1/021

0/867

1/037

0/842

GP_Reg_2

0/422

0/956

0/507

0/947

0/341

0/973

0/735

0/897

GP_HS_3

0/526

0/932

0/637

0/917

1/499

0/941

0/836

0/863

Emp_HS_3

0/736

0/932

0/761

0/913

0/598

0/947

0/730

0/900

GP_Tur_3

0/606

0/911

0/720

0/894

0/750

0/871

0/943

0/826

Emp_Tur_3

1/521

0/879

1/554

0/885

1/098

0/802

1/068

0/775

GP_Val_3

0/637

0/901

0/737

0/886

0/732

0/876

0/901

0/825

Emp_Val_3

0/888

0/847

0/992

0/861

0/857

0/830

0/922

0/805

GP_Reg_3

0/345

0/972

0/318

0/979

0/307

0/978

0/473

0/956

GP_PT_4

0/596

0/912

0/581

0/931

0/441

0/955

0/482

0/935

Emp_PT_4

0/544

0/960

0/643

0/930

0/458

0/955

0/599

0/920

GP_Reg_4

0/283

0/981

0/321

0/979

0/265

0/984

0/403

0/968

برآورد ترکیبی تبخیر -تعرق گیاه مرجع
همانطور که مشاهده شد ،کاربرد روشهای مختلف
در تعیین تبخیر -تعرق مرجع با توجه به صحت متغیرهای
ورودی و مطابقت فرآیند در نظر گرفتهشده با شرایط واقعی
منجر به طیف متنوعی از نتایج میگردد .اما توجه به این
نکته الزم است که تمامی مدلهای تعیین تبخیر -تعرق
دارای احتمالی برای رویداد میباشند و ازاینرو میتوان با
در نظر گرفتن تمامی فرآیندهای ممکن و در نظر گرفتن
وزن هر یک از آنها ،دقت شبیهسازیها را افزایش داد .در
این مطالعه برآورد ترکیبی تبخیر -تعرق با استفاده از مدل-
های  GPبرای هر ایستگاه مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج
ترکیب مدلها با استفاده از روش  BMAو باند عدم قطعیت
 95درصد آنها در شکلهای  2تا  5نمایش دادهشده است.

عالوه بر این شاخصهای مربوط به سنجش تحلیل عدم
قطعیت صورت گرفته همچون  P-factorو R-factorنیز
ارائهشده است .شاخص  P-factorبرابر با درصدی از داده
های مشاهداتی است که در بازه احتماالتی  95درصد
شبیهسازیها قرار میگیرد R-factor .نیز برابر با میانگین
اختالف فاصله بین باند باالیی و باند پایینی بازههای عدم
قطعیت تقسیمبر انحراف معیار دادههای مشاهداتی
میباشد .مقدار  P-factorدر بیشترین حالت برابر با یک
میباشد که در آن تمامی دادههای مشاهداتی در داخل بازه
اطمینان  95درصد قرار میگیرند .در این حالت اگر R-
 factorنیز برابر با صفر باشد بهترین نتیجه برای
مدلسازی به دست میآید.

شکل  -2باند عدم قطعیت و مقادیر ترکیبی تبخیر -تعرق مرجع در ایستگاه اصفهان.
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ایستگاه کرج
P-Factor= 0.951 , R-Factor= 0.462
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شکل  -3باند عدم قطعیت و مقادیر ترکیبی تبخیر -تعرق مرجع در ایستگاه کرج.
ایستگاه یزد
P-Factor= 0.949 , R-Factor= 0.533
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شکل  -4باند عدم قطعیت و مقادیر ترکیبی تبخیر -تعرق مرجع در ایستگاه یزد.

ایستگاه بجنورد

12

P-Factor= 0.943 , R-Factor= 0.661
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شکل  -5باند عدم قطعیت و مقادیر ترکیبی تبخیر -تعرق مرجع در ایستگاه بجنورد.
جدول  –7مقایسه عملکرد مدلهای برنامهریزی ژنتیک برتر با مدل ترکیبی .BMA
ایستگاه

شاخص

GP_Reg_2

GP_Reg_3

GP_Reg_4

BMA

اصفهان

R2

0/956
0/422
0/973
0/341
0/947
0/507
0/897
0/735

0/972
0/345
0/978
0/307
0/979
0/318
0/956
0/473

0/981
0/283
0/984
0/265
0/979
0/321
0/968
0/403

0/988
0/141
0/986
0/227
0/981
0/3
0/969

RMSE

کرج

R2
RMSE

یزد

R2
RMSE

بجنورد

R2
RMSE

0/395

)ET0 (mm day-1

8
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فیض اله پور ،دالور و...
در جدول  7مشخصههای آماری مدل ترکیبی BMA

ژنتیک ،شاخصهای عملکرد به نحو مطلوبی بهبودیافته

با مدلهای برنامهریزی ژنتیک حاصل از روش رگرسیون

است .عالوه بر این روابط تحلیلی برترین مدلهای برنامه-

گامبهگام که از بیشترین دقت نسبت به سایر روشها

ریزی ژنتیک برای هر ایستگاه که مربوط به مدلهای

برخوردار بودند ،مورد مقایسه قرارگرفته است .همانطور

 GP_Reg_4میباشد ،در جدول  8ارائه شده است.

که مالحظه میگردد ،با ترکیب نتایج مدلها برنامهریزی
جدول  -8روابط ریاضی مدلهای برنامهریزی ژنتیک.
رابطه ریاضی

ایستگاه

ET 0  arctan(exp(u 2 ) )  arctan(T mean  n  28.77) 
2

اصفهان
کرج
یزد
بجنورد

) (arctan(T mean  u 2  exp(2.51)  0.69) 2

n
)) ))  arctan(u 2
0.656
ET 0  exp(T mean  u 2  n ) 0.33  cos(68.23)  ( 3.98  (sin( n  5.04)  (exp( 3.98) T mean ) 
)) arctan(u 2  exp(10.93  n T mean
(ET 0  arctan(T mean  17.53)  n  n  u 2  1.146  (cos(cos

) arctan(T mean  u 2 14.48

ET 0  u 2  (arctan((1.52  n )  arctan(T mean ))  n 

0.33

نتیجهگیری کلی
بر اساس نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،مدلهای
برنامهریزی ژنتیک نسبت به برخی از روشهای تجربی
متداول از دقت بیشتری در تخمین تبخیر -تعرق مرجع
برخوردار بودند .عالوه بر این در تمام ایستگاهها ،مدلهای
برنامهریزی ژنتیک حاصل از روش رگرسیون گامبهگام
( GP_Reg_2 ،GP_Reg_2و  )GP_Reg_2در مقایسه با
سایر مدلهای با تعداد ورودی یکسان و حتی بیشتر ،دارای
عملکرد بهتری بودند .از میان مدلهای تجربی ،مدلهای
 Emp_PT_4و  Emp_HS_3بهترتیب با  4و  3ورودی از
بیشترین دقت نسبت به سایر مدلها برخوردار بودند.

همچنین در ایستگاههای اصفهان و یزد Emp_Tur_3 ،و در
ایستگاههای

کرج

و

بجنورد،

Emp_Rom_2

و

 Emp_Mak_2ضعیفترین عملکرد را داشتند .قابلذکر
است که مدل  Emp_McG_1تنها با یک ورودی دما
متوسط ،در تمامی ایستگاهها دقت قابل قبولی در برآورد
تبخیر -تعرق مرجع داشته و در صورت کمبود دادههای
هواشناسی استفاده از این روش توصیه میشود .درنهایت
بهمنظور کسب نتایج بهتر با استفاده از الگوریتم BMA

نتایج حاصل از مدلهای برنامهریزی ژنتیک ترکیب
گردیدند .نتایج حاکی از آن بود که در همه ایستگاهها ،مدل
ترکیبی شاخصهای آماری مربوط به برآورد تبخیر -تعرق
مرجع را به نحو مطلوبی بهبود بخشیدند.
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