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مدلسازی تبخیر ماهانه با استفاده از روشهای منفرد و هیبریدی-موجک
دادهکاوی
در حوضههای آبریز ایران با تنوع اقلیمی
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تاریخ ارسال1399/05/20:
تاریح پذیرش1399/10/13:
مقاله پژوهشی برگرفته از طرح دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری میباشد.

چکیده
تبخیر به عنوان یکی از پارامترهای طبیعی ،همواره مورد توجه محققین بوده است .در این پژوهش ،متغیر تبخیر ماهانه
با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی ،سامانه استنتاجی فازی-عصبی تطبیقی و برنامهریزی بیان ژن و ترکیب
روشهای مذکور با تئوری موجک ،در دو اقلیم متفاوت ایران مدلسازی شد .بدین منظور ،دادههای هواشناسی بارش،
رطوبت نسبی ،دمای میانگین ،دمای بیشینه ،دمای کمینه و سرعت باد ،در طول دوره آماری  1384-1397مربوط به
دو حوضه آبریز دریاچه ارومیه و گاوخونی به کار گرفته شد .در این مطالعه ،اثر فصلی و نویززدایی دادهها اعمال شد.
دقت روشهای مورد مطالعه بر اساس شاخصهای آماری ضریب همبستگی ( ،)Rریشه میانگین مربعات خطا
( ،)RMSEمیانگین خطای مطلق ( )MAEو ضریب کارایی نش-ساتکلیف ( )NSEمورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاکی از این است که در دو اقلیم مختلف روشهای هیبرید موجک برنامهریزی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی منفرد
به ترتیب دارای باالترین و ضعیفترین عملکرد در میان سایر مدلهای داده کاوی به کار رفته در این تحقیق هستند.
مدل هیبریدی موجک-برنامهریزی بیان ژن با مقدار  RMSEبرابر با  20/870و  156/884میلیمتر به ترتیب برای
ایستگاههای تازه کند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و کوهپایه در حوضه آبریز گاوخونی عملکرد باالتری را داشته است.
همچنین ،نتایج نشان داد که تاًثیر به کارگیری ضریب فصلی و نویززدایی دادهها در ارتقاء عملکرد مدلها قابل توجه
است .بر اساس نتایج ،عملکرد مدلها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اقلیم  Dsaبهتر بوده است .همچنین ،روشهای
دادهکاوی هیبریدی را میتوان به عنوان جایگزین مناسبی برای روشهای قدیمی معرفی نمود.
واژههای کلیدی :اقلیم ،تبخیر ،دادهکاوی ،موجک
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مقدمه
کمبود آب یکی از مهمترین و بزرگترین
چالشهای قرن آینده است (.)Genanu et al., 2017
کشور ما در منطقهای از جهان قرار دارد که میزان
متوسط بارش در آن یک سوم متوسط جهانی است و
تلفات تبخیر نقش مهمی در بیالن آب مخازن سدها
دارد .تاکنون مطالعات متعددی با استفاده از روشهای
دادهکاوی برای مدلسازی و پیشبینی پدیدههای
مختلف هیدرولوژیکی و هواشناسی از جمله کیفیت
آب ،میزان بار رسوب رودخانه ،تبخیر از سطح آزاد آب،
تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ،بارندگی ،رواناب،
دبی سیل ورودی به مخازن و  ...انجام شده است
(.)Montaseri et al., 2018; Adnan et al., 2019
با این وجود به کارگیری روشهای منفرد و هیبرید
موجک-شبکه عصبی مصنوعی ،1سامانه استنتاجی
عصبی-فازی تطبیقی( 2مدل دستهبندی تفریقی) و
برنامهریزی بیان ژن 3در زمینه مدلسازی پارامترهای
هواشناسی از جمله تبخیر در شرایط مختلف اقلیمی با
اعمال ضریب فصلی و نویززدایی دادههای هواشناسی
به طور محدود در پژوهشهای مختلف سیستمهای
آبی و اقلیمی گزارش شده است ( Singh et al.,
.)2019
صمدیانفر و همکاران ( )1397از دادههای
هواشناسی دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد ،تبخیر و
تابش خورشیدی به منظور برآورد و شبیهسازی مقادیر
تبخیر از تشت در ایستگاههای هواشناسی تبریز و جلفا
استفاده کردند .آنها روشهای هوشمند برنامهریزی
ژنتیک ،رگرسیون بردار پشتیبان و شبکه عصبی
مصنوعی را به کار گرفتند .نتایج نشان داد که شبکه
عصبی مصنوعی از دقت باالتری نسبت به سایر روشها
برخوردار استTabari et al., (2010) .در مطالعه
خود برای تخمین میزان تبخیر از تشتک در ناحیهای
1

Artificial Neural Networks
Adaptive-Network-based Fuzzy Inference
Systems
3
Gene-Expression Programming

با اقلیم نیمهخشک در ایران ،مدلهای  ANNو
رگرسیونی را به کار بردهاند که نتایج ،برتر بودن مدل
ANNرا نسبت به مدل رگرسیونی نشان میدهد.
) Shirsath and Singh (2010نتایج مدلهای
 ،ANNرگرسیون خطی چندگانه )Penman ،(MLR
 Priestley-Taylor ،و  SSرا برای برآورد تبخیر
روزانه در هند مقایسه کردند و دریافتند که مدل
 ANNتخمین بهتری نسبت به سایر مدلها دارد.
) Traore and Guven (2012از مدل برنامهریزی
بیان ژن جهت تخمین تبخیر و تعرق در کشور ساحلی
بورکینافاسو 4استفاده نمودند .آنها از دادههای
هواشناسی شش ایستگاه واقع در نواحی مختلف کشور
استفاده کردند و جهت مدلسازی ،ترکیبات ورودی
مختلف دادههای هواشناسی را به کار بردند .نتایج به
دست آمده حاکی از دقت باالی روش برنامهریزی در
فرآیند مدلسازی تبخیر و تعرق بودShiri et al., .
) (2012با مقایسه روش برنامهریزی ژنتیک و سامانه
استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی جهت مدلسازی
تبخیر تعرق مرجع روزانه در کشور اسپانیا به این
نتیجه رسیدند که عملکرد برنامهریزی ژنتیک در این
زمینه بهتر از سامانه استنتاجی عصبی-فازی میباشد.
) Malik and Kumar (2015برای پیشبینی میزان
تبخیر تشت در ایستگاههای مختلف هند ،رگرسیون
خطی چندگانه ) (MLRو  CANFISرا به کار بردند.
نتایج حاکی از این بود که عملکرد مدلهای  ANNدر
مقایسه با سایر مدلها بهتر استTamta et al., .
) (2018با استفاده از روشهای  ANNو CANFIS
به تخمین میزان تبخیر روزانه در هاوالباغ ،5هند
پرداختند .نتایج ایشان حاکی از عملکرد مناسب هر دو
روش جهت تخمین میزان تبخیر روزانه میباشد.
همچنین ایشان به عملکرد برتر  ANNدر مقایسه با
 CANFISاشاره نمودند Patle et al., (2019) .با
استفاده از روشهای رگرسیون خطی چندگانه
( )MLRو شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNبه تخمین

2
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تبخیر ماهانه در هندوستان پرداختند .نتایج ایشان
نشان داد که دما ،سرعت باد و ساعت آفتابی با میزان
تبخیر همبستگی مثبت دارند ،در حالی که رطوبت
نسبی دارای همبستگی منفی میباشد .همچنین نتایج
حاکی از عملکرد بهتر مدلهای  ANNنسبت به
مدلهای  MLRبرای تخمین میزان تبخیر ماهانه
میباشد Aparajita et al., (2019) .با استفاده از
مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNو مدل
ترکیبی-موجک شبکه عصبی مصنوعی ( )WANNبه
مدلسازی تبخیر ماهانه پرداختند .نتایج ایشان نشان
داد که مقادیر تبخیر برآورد شده توسط مدل WANN
دقیقتر از مقادیر برآوردی در مدل  ANNمیباشد.
) Malik et al., (2020با استفاده از مدلهایMM-
 SVM ،MARS ،MGGP ،ANNو M5Tree
میزان تبخیر از تشت در هند را مورد بررسی قرار
دادند .بر اساس نتایج روشهای شبکه عصبی مصنوعی
و برنامهریزی بیان ژن به عنوان کارآمدترین روشهای
تخمین تبخیر از تشت معرفی شدندAraghi et al., .
) (2010با استفاده از روشهای  ANN ،MLPو
 ANFISو ترکیب این روشها با تئوری موجک به
تخمین تبخیر-تعرق مرجع در سه اقلیم مختلف ایران
پرداختند .نتایج ایشان نشان داد که تعداد زیاد سطوح
تجزیه سبب کاهش عملکرد مدلها میشود .همچنین
نتایج حاکی از عملکرد قابل قبول روشهای دادهکاوی
جهت تخمین تبخیر-تعرق مرجع میباشد.
نبود آمار کافی در سنوات گذشته و احتمال خطا
در اندازهگیری تشت تبخیر در پروژههای تحقیقاتی،
محققان را بر آن داشته تا از روشهای دادهکاوی به
جای روشهای تجربی استفاده کنند .بنابراین در این
پژوهش ،جهت محاسبه مقدار تبخیر ماهانه از
مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ،سامانه استنتاجی
فازی-عصبی تطبیقی و برنامهریزی بیان ژن و
همچنین هیبرید این روشها با تئوری موجک استفاده
شده است .هدف از پژوهش حاضر یافتن بهترین و
مناسبترین ترکیب پارامترهای هواشناسی به عنوان
ورودی روشهای دادهکاوی و انتخاب مدل برتر جهت

تخمین تبخیر ماهانه در حوضههای آبریز با شرایط
اقلیمی مختلف با اعمال ضریب فصلی و نویززدایی
دادهها میباشد .همچنین حوضههای آبریز منتخب
جزء مهمترین حوضههای تأمین آب شرب ،کشاورزی و
صنعت میباشند که در سالهای اخیر شدیداً تحت
تاثیر تغییرات اقلیمی بودهاند .از نماد تغییرات اقلیمی
در این دو حوضه میتوان به تغییرات مقدار آب در
دریاچه ارومیه و زایندهرود اشاره کرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و دادهها
گیجر،1

دو
با توجه به طبقهبندی اقلیمی کوپن
حوضه آبریز دریاچه ارومیه و گاوخونی ،به ترتیب
دارای دو اقلیم مختلف سرد و خشک با تابستان گرم
( )Dsa2و بیابانی سرد و خشک ( )Bsk3هستند و در
این تحقیق به منظور تخمین و بررسی تبخیر ماهانه
انتخاب شدهاند .حوضه دریاچه ارومیه در شمالغرب و
حوضه گاوخونی در قسمت مرکزی ایران با مساحت به
ترتیب  51876و  41552/3کیلومترمربع واقع شدهاند.
موقعیت مکانی ایستگاههای هواشناسی منتخب
تازهکند واقع در حوضه دریاچه ارومیه و کوهپایه در
حوضه گاوخونی ،در شکل  1نشان داده شده است .در
این مطالعه ،از دادههای بارش ماهانه ،دماهای
میانگین ،کمینه و بیشینه ،رطوبت اندارهگیری شده در
ساعات  12و  18و سرعت باد ماهانه برای تخمین
تبخیر ماهانه در طول دوره آماری 1384-1397
ایستگاههای منتخب استفاده شده است .معیار انتخاب
این پارامترها معنیدار بودن ارتباط همبستگی پیرسون
آنها با متغیر تبخیر در سطح معنیداری 0/05
میباشد .مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه در
جدول  1و همچنین مشخصات آماری دادههای مورد
استفاده در ایستگاههای منتخب در جدول  2آورده
شده است .ضریب تغییرات تبخیر ماهانه برای ایستگاه
1

Köppen-Geiger climate classification
Snow dry, hot summer
3
Arid Steppe cold
2
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تازهکند و کوهپایه به ترتیب  0/769و  1/021میباشد
که نشاندهنده تغییرات بیشتر میزان تبخیر در اقلیم
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بیابانی سرد و خشک میباشد.

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی منتخب
جدول ( :)1مشخصات ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه
تازهکند
کوهپایه

محدوده مطالعاتی
مراغه
کوهپایه-سگز

حوضه آبریز
دریاچه ارومیه
گاوخونی

اقلیم
سرد و خشک با تابستان گرم
بیابانی سرد و خشک

طول جغرافیایی
46˚ 16′
52˚ 26′

ارتفاع از سطح دریا
1600
1800

عرض جغرافیایی
37˚ 28′
32˚ 43′

جدول ( :)2مشخصات آماری متغیرهای به کارگرفته شده پژوهش
نام
ایستگاه

تازهکند

کوهپایه

متغیر

بارش

دمای
میانگین

دمای
کمینه

دمای
بیشینه

سرعت باد

نمناکی 18

نمناکی 12

تبخیر

P

Tmean

Tmin

Tmax

W

Nam18

Nam12

Evp







واحد
میانگین

mm

C

18/420

12/868

5/090

انحراف معیار

23/128

8/477

7/559

9/635

C

C

km/hr

%

%

mm

20/419

3267/625

62/330

61/051

127/062

3098/649

14/914

12/977

97/727

ضریب تغییرات

1/256

0/659

1/485

0/472

0/948

0/239

0/213

0/769

میانگین

11/025

14/936

7/021

22/541

4190/390

35/113

28/815

245/814

انحراف معیار

15/004

9/221

8/907

9/811

1424/102

16/693

12/674

251/017

1/361

0/617

1/268

0/435

0/340

0/475

0/440

1/021

ضریب تغییرات

شبکه عصبی

مصنوعی1

()ANN

 ANNهمانند مغز انسان شامل الیههایی از
نرونهای متصل به هم میباشد .نرونها مجموعهای از
ورودیها و وزنها را دریافت و با اعمال توابع ریاضی،
خروجیها را به صورت مجموعهای از فعالسازها یا

Artificial Neural Networks

1

همان توابع محرکها ،تولید میکنند .ساختار
شبکههای عصبی مصنوعی به صورت الیهای است
و از یک الیه ورودی ،یک الیه خروجی و یک
یا چند الیه پنهان (میانی) تشکیل شده است .هر
الیه شامل تعدادی گره ،نرون یا واحد است که با
وزنهای متفاوت به صورت شبکهای به هم متصل
میشوند ( .)Montaseri et al., 2018در این مطالعه،
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از الگوریتم لونبرگ-مارگارت جهت آمورش مدل
استفاده شده است ) .(Emadi et al., 2021از مزایا و
دالیل به کارگیری روش شبکه عصبی مصنوعی با
الگوریتم آموزشی لونبرگ-مارگارت در این مطالعه
میتوان به این نکته اشاره کرد که الگوریتم مذکور
جهت رسیدن به سرعت آموزشی مرتبه دوم بدون
محاسبه ماتریس هسین طراحی شده است .ماتریس
ژاکوبین به کارگرفته شده در ساختار این الگوریتم
میتواند از طریق روش انتشار برگشتی استاندارد
محاسبه گردد که پیچیدگی کمتری نسبت به محاسبه
ماتریس هسین داشته و همچنین سریعتر و دقیقتر
است.
سامانه استنتاجی فازی-عصبی

تطبیقی1

()ANFIS

ترکیب سیستمهای فازی که مبتنی بر قواعد
منطقی بوده ،و روش شبکههای عصبی مصنوعی چند
الیه که توان استخراج دانش از اطالعات عددی را
دارند ،منجر به ارائه سیستم استنتاج تطبیقی فازی-
عصبی شده است ( .)Jang, 1933این مدل توسط
) Jang (1993بسط یافت .در این روش ترکیبی،
بخش فازی ،رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی را
ایجاد کرده و پارامترهای مربوط به توابع عضویت
بخش فازی به وسیله شبکه عصبی بهینه میشود .از
یک ساختار  ANFISکه از مجموعه ای از قواعد اگر-
آنگاه فازی نوع تاکاگی-سوگنو (( )TSKفقط برای
یک قانون) تشکیل گردیده است ،میتوان جهت
مدلسازی و نگاشت دادههای ورودی-خروجی استفاده
کرد .اگر یک سیستم استنتاج فازی با دو متغیر ورودی
 xو  yو یک متغیر خروجی  fدر نظر گرفته شود ،مدل
فازی مرتبه اول سوگنو ،که شامل دو قانون فازی IF-
(THENاگر-آنگاه) میباشد ،که به صورت زیر است:
باشد آنگاه
و  yبرابر
قانون اول :اگر xبرابر

Inference

Fuzzy

قانون دوم :اگر  xبرابر

و  yبرابر

()1
باشد آنگاه

()2
در اینجا  fمتغیر خروجی میباشد که از طریق
متوسط وزندار به دست میآید .تعریف معمولی از این
مدل شناسایی یک تابع (به طوری که تقریباً بتواند
بجای تابع اصلی  fمورد استفاده قرار گیرد) میباشد
).(Emadi et al., 2021
برنامهریزی بیان ژن)GEP( 2

برنامهریزی بیان ژن ،توسعه یافته برنامهریزی
ژنتیک ،که آن هم شاخهای از الگوریتم ژنتیک است
( ،)Holland, 1975میباشد .ابتدا الگوریتم  ،GEPبا
کمک راهحلها شروع به تولید جمعیت اولیه بوسیلة
فرآیند تصادفی و یا با استفاده از مقداری اطالعات
درباره مسئله میکند .کروموزومها که به صورت بیان
درختی ( )ETsنشان داده میشوند ،مطابق با یک تابع
برازش ارزیابی میگردند تا میزان مناسب بودن یک
راهحل برای مسئله تعیین گردد .برای ارزیابی تابع
برازش از پردازش تعدادی نمونه از مسئله هدف (موارد
برازش) ،استفاده میگردد .شرط توقف روند تکامل این
است که کیفیت رضایتبخش از یک راهحل پیدا شود
و یا نسلها به تعداد معینی برسد (Emadi et al.,
) .2021اما اگر هیچکدام از این شرایط توقف یافت
نشود ،بهترین راهحل از نسل حاضر نگه داشته میشود
و بقیه راهحلها به فرآیندی گزینشی واگذار میشوند.
این عمل به معنای نخبهگزینی است و بر اساس آن
بهترین افراد شانس بهتری برای تولید فرزندان دارند.
بنابراین ،با پیش رفتن نسل به جلو و تکرار روند
انتخاب بهترین افراد ،انتظار میرود که کیفیت
جمعیت نیز به طور متوسط بهبود یابد ( Lopes and
.)Weinert, 2004

1

Adaptive-Network-based
Systems

Gene-Expression Programming

2
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تبدیل

موجک1

()3

توابعی هستند که از صفر شروع شده و به صورت
نوسانی به صفر ختم میشوند .این توابع یک روش
داده محور 2را تشکیل میدهند که "موجک" نامیده
میشود .توابعی موجود در موجک قادر هستند دادهها
را به مقادیر فرکانسی مختلف آن جداسازی کنند
) .(Emadi et al., 2021هر مؤلفهای از داده به وسیله
تفکیکپذیری متناسب با مقیاس آن ارزیابی میشود.
مقیاسهای پایین ،جزئیاتی از سیگنال که سریع تغییر
میکنند را نشان داده و مقیاسهای باال ،تغییرات کند
فرکانسی اجزا را نشان میدهند ( Kucuk and
 .)Agiralioglu, 2006لذا ،میتوان گفت تبدیل
موجک ابزاری ریاضیاتی است که برای استخراج
اطالعات از انواع مختلف دادهها ،از طریق تجزیه و
تحلیل انحرافات محلی در سریهای زمانی ،به کار
میرود ) .(Emadi et al., 2021به عبارت دیگر از
طریق تجزیه محتوای فرکانسی سیگنالها در
سریهای زمانی و اشکال ،نوسانات زمانی مناسب از
سیگنالهای غیر ثابت و موقت استخراج شده و به این
ترتیب دادهها را تجزیه و تحلیل میکند .که این نشان
میدهد موجک پویایی فرکانس پایین سریهای زمانی
غیرثابت را به خوبی تجزیه کرده ،نویز را نشان داده ،و
ابزاری قوی در تعیین الگوهای فصلی و تغییر واریانس
است (.)Popoola, 2007
تبدیل موجک پیوسته و گسسته دو نوع کلی
تبدیل موجک هستند .تبدیل موجک گسسته که
دادههای اصلی را به باندها تجزیه میکند در ارتقای
پیشبینیها مؤثر است .در این پژوهش سطح تجزیه
موجک بر اساس رابطه ( )3مشخص شد ،که در آن N
طول دوره آماری و  Lسطح تجزیه را نشان میدهد .از
آنجاییکه تعداد نمونهها (دادهها) در هر دو ایستگاه
تازهکند و کوهپایه  156میباشد ،لذا تجزیه موجک در
سطح  1انجام گردید.

L = intlog(N )

تواناییهای منحصربفرد روش موجک موجب شده
است که هیبرید آن با روشهای دیگر توسط محققین
توسعه داده شود .در این مطالعه ،روش موجک با هر
سه روش  ،ANFIS ANNو  GEPهیبرید و نتایج
آنها با هم مقایسه شد .ساختار مدلهای به کارگرفته
شده در شکلهای  2تا  4نشان داده شده است.
انتخاب تعداد نرونهای بهینه در روش شبکه عصبی
در بازه  1تا  15و شعاع دسته در روش سامانه
استنتاجی فازی عصبی تطبیقی در بازه  0/2-0/8بوده
است.
معیارهای ارزیابی دقت مدلها
به منظور ارزیابی مدلها ،از شاخصهای آماری
ضریب همبستگی ،(R) 3ریشه میانگین مربعات خطا4
( ،)RMSEمیانگین خطای مطلق )MAE( 5و ضریب
کارایی نش-ساتکلیف )NSE( 6مطابق روابط ( )4تا ()7
استفاده شده است.
()4


i =1

N
N

( Evpio − Evpo ) 2  ( Evpie − Evpe ) 2 

i =1
i =1

) − Evpo )(Evpie − Evpe

N

 ( Evp

io

1 N
 ( Evpio − Evpie )2
N i =1



R=




= RMSE

()5
1 N
 Evpio − Evpie
N i =1

()7

(Evpie − Evpio )2

)

2

− Evpio

(Evp

= MAE

()6

NSE = 1 −

io

3

Correlation Coefficient
Root Mean Square Error
5
Mean Absolute Error
6
Nash–Sutcliffe Model Efficiency Coefficient
4

Wavelet Transition
Data Driven

1
2
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در روابط ( )4تا ( Evpio )7و  Evpieمقادیر تبخیر
مشاهداتی و شبیهسازی شده و  Nتعداد کل مشاهدات
است Evp o .و  Evp eمیانگین مقادیر تبخیر
.

مشاهداتی و شبیهسازی شده است .بهترین مدل،
مدلی خواهد بود که مقدارهای چهار معیار برای آن به
ترتیب ،یک ،نزدیک به صفر ،صفر و یک باشد

شکل ( :)2ساختار مدل هیبرید-موجک شبکه عصبی مصنوعی

شکل ( :)3ساختار مدل هیبرید-موجک سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی

شکل ( :)4ساختار مدل هیبرید-موجک برنامهریزی بیان ژن
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عملکرد مدلهای دادهکاوی را در حالت هیبرید-
موجک کاهش میدهد .الزم به ذکر است که استفاده
از تئوری موجک و نویززدایی دادهها ،ماهیت دادهها را
تغییر نمیدهد بلکه صرفا نویزها و عدم قطعیت در
پدیدههای هیدرولوژیکی را از بین میبرد .جدول 3
نتایج آنالیز موجک به تفکیک زیرسریهای اصلی
( )A1و ( )D1را برای متغیرهای به کارگرفته شده در
دو ایستگاه تازهکند و کوهپایه که به ترتیب در حوضه
آبریز دریاچه ارومیه و گاوخونی قرار دارد ،نشان می-
دهد .با توجه به نتایج مندرج در جدول  3مقادیر
کمینه و بیشینه حاصل برای زیرسری اصلی و فرعی
متغیر تبخیر به ترتیب برای دو ایستگاه تازهکند و
کوهپایه (+283/032 ،-14/544 :A1؛ ،-60/261 :D1
 )+59/036و (+916/403 ،-36/488 :A1؛ :D1
 )+106/699 ،-113/651بدست آمده است

بحث و نتایج
در ابتدا پارامترهای هواشناسی موردنظر انتخاب
شدند .معیار انتخاب پارامترهای به کار رفته در این
پژوهش معنیدار بودن ارتباط همبستگی پیرسون آنها
با متغیر تبخیر در سطح  0/05بود .سپس طول دوره
آماری پارامترهای موردنظر تعیین شد .در نهایت
مدلهای منفرد شبکه عصبی مصنوعی ،سامانه
استنتاجی فازی عصبی تطبیقی و برنامهریزی بیان ژن
و هیبرید-موجک این مدلها اجرا شدند.
آنالیز موجک
آنالیز موجک توانایی تجزیه دادهها را به زیرسری-
های اصلی و فرعی دارد .هدف از این کار جداسازی
زیرسریهای فرعی از اصلی و یا به عبارت دیگر
نویززدایی دادهها میباشد .زیرا این اجزای فرعی دادهها
منجر به ایجاد نویز و یا خطا در مدلسازی شده و
.

جدول ( :)3نتایج آنالیز موجک
نام
ایستگاه

سری
تجزیه
A1

تازهکند
D1
A1

کوهپایه
D1

ضریب
فصلی
1/489

-11/502

دمای
بیشینه
-1/264

حداقل یا
حداکثر

-3379/398

25/224

37/057

-14/544

حداکثر

11/995

71/250

25/481

16/778

34/704

22456/593

91/433

90/651

283/032

حداقل

-4/231

-67/815

-3/654

-2/868

-2/925

-18434/760

-8/841

-8/776

-60/261

حداکثر

4/076

70/250

3/183

3/217

3/214

19671/407

8/776

10/642

59/036

حداقل

بارش

دمای
میانگین
-4/365

دمای
کمینه
-10/532

سرعت باد

نمناکی 18

نمناکی 12

تبخیر

حداقل

0/968

-9/115

-1/154

-8/461

6/123

2051/391

10/602

8/923

-36/488

حداکثر

11/156

47/790

28/960

21/015

37/480

8938/776

37/881

59/252

916/403

حداقل

-4/231

-23/889

-5/000

-2/424

-7/786

-1187/376

-24/630

-12/487

-113/651

حداکثر

4/076

22/921

5/726

2/854

7/805

1165/780

20/780

11/149

106/699

مدلهای منفرد و هیبریدی-موجک
همان طور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد
برای تخمین متغیر تبخیر ماهانه در دو ایستگاه
تازهکند و کوهپایه از سه مدل منفرد شبکه عصبی
مصنوعی ،سامانه استنتاجی فازی عصبی تطبیقی و
برنامهریزی بیان ژن و سه مدل هیبرید-موجک آنها
استفاده شد .در روش شبکه عصبی مصنوعی منفرد و
هیبریدی-موجک آن برای تخمین میزان تبخیر ماهانه
در ایستگاههای تازهکند و کوهپایه تعداد نرون در الیه

پنهان به ترتیب ( )4 ،3و ( )3 ،5به دست آمد.
همچنین ،نوع توابع محرک در الیه پنهان برای روش
منفرد و هیبریدی-موجکی شبکه عصبی در هر دو
اقلیم (دریاچه ارومیه  Dsaو حوضه آبریز گاوخونی
 ،)Bskتانژانت سیگموئید به دست آمد .در روش منفرد
و هیبریدی-موجک سامانه استنتاجی فازی-عصبی
تطبیقی به ترتیب برای اقلیمهای  Dsaو  Bskشعاع
دسته ( )0/35 ،0/38و ( )0/32 ،0/45به دست آمد.
نتایج و مشخصات مدلهای به کار گرفته شده منفرد
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 ANFIS ،ANNو  GEPو همچنین هیبریدی-موجک
 WANFIS ،WANNو  WGEPتوسط مقادیر ،R
 MAE ،RMSEو  NSEدر جدول  4آورده شده است.
به طور کلی میتوان گفت در این پژوهش مدلهای
هیبرید-موجکی نتایج بهتری را نسبت به مدلهای
منفرد ارائه دادهاند .در میان تمامی مدلها برای هر دو
ایستگاه تازهکند و کوهپایه ،مدل  WGEPبهترین
مدل و  ANNضعیفترین مدل بوده است .در میان
مدلهای منفرد مدل  GEPبرای هر دو ایستگاه
عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلهای منفرد داشته
است هرچند که همین مدل  GEPنسبت به مدلهای
هیبریدی نتایج ضعیفتری را ارائه داده است .باالترین
مقدار ضریب همبستگی و ضریب کارایی نش-
ساتکلیف مربوط به ایستگاه تازهکند و مدل WGEP
است و مقدار آن به ترتیب  0/976و  0/953به دست
آمد .همچنین آمارههای  RMSEو  MAEدر این
مدل کمترین مقدار را دارد که میزان آن به ترتیب
 20/870و  15/436محاسبه شده است .کمترین
مقدار ضریب همبستگی و ضریب کارایی نش-
ساتکلیف و بیشترین مقدار  RMSEو  MAEمربوط
به مدل  ANNمنفرد در ایستگاه کوهپایه است .به
طور کلی بر اساس نتایج جدول  ،4مدلها در حوضه
دریاچه ارومیه با اقلیم  Dsaعملکرد بهتری نسبت به
مدلها در حوضه گاوخونی با اقلیم  Bskداشتهاند .به
عبارت دیگر نتایج نشان میدهد که توانایی مدلها
برای شبیهسازی تبخیر در اقلیم خشک با تابستان گرم
بیشتر بوده است .بر اساس نتایج مدل  WGEPبه
عنوان بهترین مدل در هر دو ایستگاه معرفی شد.
درصد بهبود عملکرد مدل  WGEPدر ایستگاه
تازهکند نسبت به مدل  GEPبرمبنای 25 ،RMSE
درصد و همچنین درصد بهبود عملکرد مدل WGEP
نسبت به ( WANFISکه رتبه دوم بهترین عملکرد

بعد از  WGEPرا دارد)  9درصد میباشد .همچنین،
در ایستگاه کوهپایه درصد بهبود مدل  WGEPنسبت
به مدل  4 ،GEPدرصد و درصد بهبود مدل WGEP
نسبت به مدل  ،WANFISیک درصد میباشد .در
شکلهای  5و  6مقادیر مشاهداتی و تخمینی تبخیر
ماهانه در ایستگاههای تازهکند و کوهپایه با استفاده از
مدلهای منفرد و هیبریدی-موجک نشان داده شده
است .از آنجایی که روند تغییرات دادههای مدل شده
شباهت زیادی با روند تغییرات موجک مادر دابچیز نوع
چهارم دارد ،لذا این نوع موجک مادر میتواند بهترین
عملکرد را در مدلسازی هیبریدی داشته باشد .بر
اساس معادله برازش داده شده بر دادههای مشاهداتی
و برآوردی ( ،)y=axنزدیک بودن مقدار ضریب  aبه
عدد  1و یا نیمساز ربع اول نشاندهنده عملکرد بهتر
مدلها میباشد .مقادیر ضریب  aبرای مدلهای شبکه
عصبی مصنوعی ،سامانه استنتاجی فازی عصبی
تطبیقی و برنامهریزی بیان ژن به ترتیب برای
ایستگاههای تازهکند و کوهپایه (، 0/967 ،0/993
 )1/036و ( )0/656 ، 0/657 ،/658به دست آمد.
مقادیر ضریب  aبرای مدلهای هیبریدی-موجک
شبکه عصبی مصنوعی ،هیبریدی-موجک سامانه
استنتاجی فازی عصبی تطبیقی و هیبریدی-موجک
برنامهریزی بیان ژن به ترتیب برای ایستگاههای
تازهکند و کوهپایه ( )1/031 ، 0/971 ،0/999و
( )0/661 ، 0/662 ،0/664به دست آمده است .به
عبارت دیگر ،ضرایب مربوط به مدلهای هیبریدی
بزرگتر از ضرایب مربوط به مدلهای منفرد میباشد.
شکلهای  5و  6نشان میدهد که مدلها در حوضه
دریاچه ارومیه با اقلیم  Dsaعملکرد بهتری را از خود
نشان دادهاند .شکلهای  7و  8مقایسه نتایج حاصل از
مدلهای منفرد و هیبرید-موجک تخمینی در
ایستگاههای تازهکند و کوهپایه را نشان میدهد
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جدول ( :)4نتایج و مشخصات مدلهای به کار گرفته شده منفرد و هیبریدی-موجک در دوره آزمون
NSE

)MAE (mm

)RMSE (mm

R

نام ایستگاه
نام مدل

تازهکند
0/901

21/389

31/231

0/948

)ANN (tansig-tansig-3

0/914

19/833

29/015

0/953

)ANFIS (0/38

0/920

18/187

27/941

0/956

GEP

0/936

18/440

24/446

0/968

)WANN (tansig-logsig-4

0/943

16/885

23/051

0/970

)WANFIS (0/35

0/953

15/436

20/870

0/976

WGEP

جدول ( :)4نتایج و مشخصات مدلهای به کار گرفته شده منفرد و هیبریدی-موجک در دوره آزمون

NSE

)MAE (mm

)RMSE (mm

R

نام ایستگاه
نام مدل

کوهپایه
0/708

117/016

166/014

0/933

)ANN (tansig-tansig-5

0/708

116/402

165/791

0/936

)ANFIS (0/45

0/716

114/466

163/609

0/944

GEP

0/723

113/102

159/931

0/949

)WANN (tansig-tansig-3

0/728

111/825

158/266

0/955

)WANFIS (0/32

0/733

110/994

156/884

0/958

WGEP

شکل  9نمودار جعبهای دادههای تخمینی مدل
هیبرید موجک برنامهریزی بیان ژن برای دو ایستگاه
تازهکند و کوهپایه در دو اقلیم مختلف را نشان
میدهد .این نمودار درک بهتری از توزیع دادههای
تبخیر تخمینی را ارائه میدهد .نمودار جعبهای یک
روش استاندارد برای نمایش توزیع دادهها است که
براساس شاخصهای آماری کوچکترین مقدار چارک
اول ( 0/25درصد) ،میانه  50درصد ،چارک سوم
( 0/75درصد) و بزرگترین مقدار ساخته شده است.
این نمودار همچنین میتواند تقارن در دادهها را نشان
دهد .با توجه به چگونگی پراکندگی دادهها ایستگاه
کوهپایه در اقلیم  Bskبیشترین مقدار میانه و ایستگاه
تازهکند واقع در اقلیم  Dsaکمترین مقدار میانه را دارد.
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شکل ( :)5مقادیر مشاهداتی و تخمینی تبخیر ماهانه در ایستگاه تازهکند با استفاده از مدلهای منفرد و هیبریدی-موجک در
دوره آزمون

شکل ( :)6مقادیر مشاهداتی و تخمینی تبخیر ماهانه در ایستگاه کوهپایه با استفاده از مدلهای منفرد و هیبریدی-موجک در
دوره آزمون

شکل ( :)7مقایسه نتایج حاصل از مدلهای تخمینی در ایستگاه تازهکند واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دوره آزمون)
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شکل ( :)8مقایسه نتایج حاصل از مدلهای تخمینی در ایستگاه کوهپایه واقع در حوضه آبریز گاوخونی (دوره آزمون)

شکل ( :)9توزیع دادههای تخمینی مدل هیبرید-موجک برنامهریزی بیان ژن (دوره آزمون)

مختلف آورده شده است .از این روابط میتوان جهت
تخمین میزان تبخیر ماهانه در مناطق هم اقلیم با
مطالعات موردی این تحقیق ،استفاده نمود .استفاده از
روابط ریاضی بهدست آمده میتواند در جلوگیری هدر
رفت زمان و هزینه جهت اندازهگیری میزان تبخیر
بسیار مؤثر واقع شود.

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد برنامهریزی بیان
ژن ارائه رابطه ریاضی کاربردی جهت استفاده از نتایج
مدلسازی در زمان و مکانهای مختلف میباشد .در
جدول  5نتایج معادالت ریاضی مستخرج از مدلهای
بهینه برنامهریزی بیان ژن در حالت منفرد و هیبرید-
موجک در دو ایستگاه مورد مطالعه با شرایط اقلیمی

جدول ( :)5معادالت ریاضی مستخرج از برنامهریزی بیان ژن در حالت منفرد و هیبرید-موجک
حوضه

ایستگاه

دریاچه
ارومیه

مدل
منفرد

))

تازهکند

هیبرید-
موجک






گاوخونی

کوهپایه

منفرد

(

معادله

(

)

)

 H 12 x ,t

x ,t − 7.33) + 
 M x ,t

(( ((T max ) + (4 + T max ))) (T max
x ,t

2

x ,t

Evp x ,t = (T max x ,t − M x ,t ) +

(T min − 2.16) 
( ( ))   +  SinSin
) + (T min  Tmean ) + (2  M
(T max ) 

)) ) + (T min  Tmean ) + ((− 9.03 + ((Cos(H12 )) Tmean )) + (Tmean
2

x ,t

x ,t

x ,t

x ,t

x ,t

هیبرید-
موجک

(

) Evp x ,t = tan −1 ((cos(Px ,t )) − T min x ,t ) + (3  T max x ,t + 4.93) + (2.88  T max x ,t )  tan −1 (T min x ,t

x ,t

x ,t

ساختار خاص و منحصر به فرد هر مدل عامل
اصلی تفاوت عملکرد مدلها است .با توجه به اینکه
اساس روش برنامهریزی بیان ژن تولید کروموزوم
است ،این روش نسبت به عملکرد سایر مدلها دارای

x ,t

x ,t

Evp x ,t =  T max x ,t   Cos 3 Px ,t


x ,t

Evpx,t = (H12 x,t

اولویت باالیی است .همچنین روش  ANFISکه
ترکیبی از قوانین فازی و ساختار نورونها است،
عملکرد نسبی باالیی در مقایسه با روش شبکه عصبی
دارد ،زیرا شبکه عصبی مصنوعی فقط ساختار نورونها
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نوع اقلیمی  Dsaو  Bskیکی دیگر از عواملی است که
نتایج را برای برآورد تبخیر ماهانه قابل قبول و قوی
میکند .جدول  6رتبهبندی فعلی ،مدلهای به کار
گرفته شده به لحاظ عملکرد آنها را نشان میدهد.
نتایج حاکی از آن است که در دو اقلیم مختلف،
روشهای هیبرید-موجک برنامهریزی بیان ژن و شبکه
عصبی مصنوعی منفرد به ترتیب باالترین و
ضعیفترین عملکرد در میان سایر مدلهای داده
کاوی داشتند

را شامل میشود .تجزیه و تحلیل موجک با از بین
بردن نویز دادهها و امکان برقراری روابط غیرخطی
پیچیده در ساختار آن ،عملکرد مدلهای منفرد را در
کلیه روشها و اقلیمهای مختلف ارتقا میبخشد.
شرایط آب و هوایی فقط بر میزان عملکرد مدلها تأثیر
میگذارد و نه بر اولویت آن .با این حال نتایج سه
روش منفرد و هیبرید-موجک آنها میتواند برای
برآورد متغیر تبخیر ماهانه در حوضه ها با انواع آب و
هوایی  Dsaو  Bskقابل قبول باشد .از طرف دیگر ،در
تحقیقات فعلی ،استفاده از ضریب فصلی برای هر دو
.

جدول ( :)6رتبهبندی مدلهای به کار گرفته شده
حوضه آبریز
نام ایستگاه
رتبهبندی
1

گاوخونی

دریاچه ارومیه

کوهپایه

تازهکند

WGEP

WGEP

2

WANFIS

WANFIS

3

WANN

WANN

4

GEP

GEP

5

ANFIS

ANFIS

6

ANN

ANN

در این پژوهش مدل  WGEPبهعنوان بهترین
مدل در هر دو اقلیم انتخاب شد .بر این اساس نتایج
حاصل از شبیهسازی متغیر تبخیر توسط این مدل در
هر دو ایستگاه تازهکند و کوهپایه به سه دسته 30
درصد کمینه 40 ،درصد میانه و  30درصد بیشینه
تقسیمبندی شد .این دستهبندی به همراه ضرایب
همبستگی آنها در جدول  7آمده است .نتایج حاکی
از این بود که مدل هیبرید-موجک برنامهریزی بیان
ژن در تخمین  40درصد میانه در هر دو ایستگاه
عملکرد بهتری داشته و ضریب همبستگی در این
.

حالت برای هر دو ایستگاه تازهکند و کوهپایه به ترتیب
 0/928و  0/858بوده است .همچنین ،ضعیفترین
برآورد مربوط به  30درصد بیشینه در هر دو اقلیم با
ضرایب همبستگی  0/606و  0/840بوده است .سپس،
خطای نسبی تخمینی حاصل در بازه مذکور برای هر
دو ایستگاه تازهکند و کوهپایه محاسبه شد و نتایج آن
در جدول  8ذکر شده است .میانگین خطای نسبی در
ایستگاه تازهکند و کوهپایه به ترتیب برابر با  0/055و
 0/346میباشد
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جدول ( :)7بازهبندی نتایج حاصل از مدل هیبرید-موجک برنامهریزی بیان ژن به همراه ضریب همبستگی آنها
نام
ایستگاه
تازهکند

کوهپایه

بازهبندی

ضریب
همبستگی

30% min

0/804

40% mid

0/928

30% max

0/606

30% min

0/850

40% mid

0/858

30% max

0/840

جدول ( :)8خطای نسبی  30درصد بیشینه مدل هیبرید-موجک برنامهریزی بیان ژن
15
0/02
0/34

14
0/05
0/40

13
0/08
0/36

12
0/05
0/32

11
0/02
0/36

10
0/07
0/33

9
0/01
0/32

8
0/07
0/26

7
0/03
0/49

6
0/11
0/36

5
0/03
0/33

4
0/042
0/26

3
0/14
0/32

2
0/05
0/61

1
0/09
0/14
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Abstract
Evaporation as one of the natural parameters has always been considered by researchers. In this
study, the monthly evaporation variable was modeled in two different climates of Iran using
artificial neural network, adaptive fuzzy-neural inference system and gene expression
programming methods and combining these methods with wavelet theory. For this purpose,
meteorological data of precipitation, relative humidity, average temperature, maximum
temperature, minimum temperature and wind speed were used during the statistical period of
1384-1397 related to the two catchments of Urmia Lake and Gavkhouni. In this study, the
seasonal effect and data noise reduction were applied. The accuracy of the studied methods was
evaluated based on statistical correlation coefficient (R), root mean square error (RMSE), mean
absolute error (MAE) and nash-sutcliffe efficiency (NSE). The results show that in two different
climates, the wavelet-hybrid gene expression programming and the single artificial neural
network have the highest and weakest performance, respectively, among other data mining
models used in this study. The hybrid wavelet-gene expression programming model with RMSE
value of 20.870 and 156.884 had higher performance for Tazehkand station in Urmia Lake
catchment area and Kuhpayeh catchment in Gavkhouni catchment area, respectively. Also, the
results showed that the effect of seasonal factor utilization and data noise reduction in model
performance improvement is significant. Based on the results of the models performance Urmia
Lake catchment area with Dsa climate has been better. However, hybrid data mining methods
can be introduced as a good alternative to the old methods.
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Abstract
Evaporation as one of the natural parameters has always been considered
by researchers. In this study, the monthly evaporation variable was
modeled in two different climates of Iran using artificial neural network,
adaptive fuzzy-neural inference system and gene expression programming
methods and combining these methods with wavelet theory. For this
purpose, meteorological data of precipitation, relative humidity, average
temperature, maximum temperature, minimum temperature and wind
speed were used during the statistical period of 1384-1397 related to the
two catchments of Urmia Lake and Gavkhouni. In this study, the seasonal
effect and data noise reduction were applied. The accuracy of the studied
methods was evaluated based on statistical correlation coefficient (R),
root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE) and nashsutcliffe efficiency (NSE). The results show that in two different climates,
the wavelet-hybrid gene expression programming and the single artificial
neural network have the highest and weakest performance, respectively,
among other data mining models used in this study. The hybrid waveletgene expression programming model with RMSE value of 20.870 and
156.884 had higher performance for Tazehkand station in Urmia Lake
catchment area and Kuhpayeh catchment in Gavkhouni catchment area,
respectively. Also, the results showed that the effect of seasonal factor
utilization and data noise reduction in model performance improvement is
significant. Based on the results of the models performance Urmia Lake
catchment area with Dsa climate has been better. However, hybrid data
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mining methods can be introduced as a good alternative to the old
methods.

1.

Introduction

Evaporation is a key component of the climate change process that its accurate estimation can improve
the management of water resources and the monitoring network. Many climatic parameters such as air
temperature, precipitation, relative humidity, sunlight, and wind speed affect the rate of evaporation.
There are direct and indirect methods for calculating and predicting evaporation (Shiri et al., 2012). The
multiplicity of required data and the difficulty in estimating meteorological variables discourage
researchers from using indirect methods.

2.

Materials and Methods

In this study, meteorological data of precipitation, relative humidity, mean temperature, minimum
temperature, maximum temperature, and wind speed, during the statistical period of 2005-2018 in
Tazehkand and Kuhpayeh stations, located in Urmia Lake and Gavkhoni catchments with the area of
876.51 and 552.41 square kilometers were used for the assessment of monthly Evp. According to the
Köppen-Geiger climate classification, Urmia Lake and Gavkhoni catchments have Dsa and Bsk climate.
Both catchments have a great impact on industrial, agricultural, and livestock activities in northwestern
and central of Iran.
To analyze the suitability of the selected catchments, the distribution of stations was evaluated using Fcomputational values at the 99% probability level. Pearson correlation between data (precipitation,
temperature, humidity with two time scales, wind speed, and pan evaporation) was calculated using
SPSS software at a significance level of 99%. The monthly evaporation variable was modeled in two
different climates of Iran using artificial neural network, adaptive fuzzy-neural inference system and
gene expression programming methods and combining them with wavelet theory. In an artificial neural
network using mathematical functions, the outputs are generated as a set of actuators (transfer
functions). Adaptive fuzzy-neural inference system is a multilayer transmission network with inputoutput structure that uses neural network learning algorithms and fuzzy logic to transfer inputs to output.
Gene expression programming, using a genetic algorithm, selects a population of individuals and
applies genetic modifications using one or more genetic agents. Wavelet transform is also a
mathematical tool that uses different types of data to extract information (Aparajita et al., 2019). Due
to the high process similarity of the DWT (db4) tool with the data set of the present study, the db4
approach was chosen.

3.

Results

In this study, the seasonal effect and data de-noising were applied and the wavelet was combined with
three methods of ANN, GEP, and ANFIS and their results were compared. The accuracy of the studied
methods was evaluated based on the statistical indices of correlation coefficient (R), root mean square
error (RMSE), mean absolute error (MAE), and Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE).
Mathematical relation is applied to use modeling results at different time and space scales. The hybrid
model of wavelet- gene expression programming with RMSE values equal to 20.870 and 156.884 mm
for Tazehkand and Kuhpayeh stations in the Urmia Lake and Gavkhooni catchments had a higher
performance, respectively. Also, the results showed that the effect of using seasonal coefficient and
noise reduction of data is significant on improving the performance of models. In this study, WGEP
model was selected as the best model in both climates. The estimation results of the evaporation variable
by the mentioned model in both stations were divided into three categories of 30% minimum, 40%
medium, and 30% maximum.

4.

Discussion and Conclusion

Evaporation is a very important parameter in agricultural research, hydrology and soil and water
protection. The results of this study showed that in two different climates (Dsa and Bsk) hybrid-wavelet
methods of gene expression programming and single artificial neural network have the highest and
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weakest performance among other data mining models, respectively. The results also showed that the
models in the Urmia Lake basin with Dsa climate showed better performance than the Gavkhoni basin
with Bsk climate. However, the results of their three single and hybrid-wavelet methods can be
acceptable for estimating the monthly evaporation variable in catchments with different Dsa and Bsk
climates. Finally, it can be stated that hybrid data mining methods can be introduced as a suitable
alternative to older methods.
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