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مدلسازی تلفات تبخیر از مخزن سد علویان با استفاده از مدل درختی  M5و
مقایسه آن با روشهای تجربی
محمدتقی ستاری ،3وحدت احمدیفر 2و رسول پاشاپور خلف انصار

1

تاریخ دریافت3132/30/31:
تاریخ پذیرش3131/33/30:

چكیده
تلفات تبخیر از سطح آزاد آب یکی از پارامترهای مهم در مدیریت منابع آب است .در این تحقیق از مدل درختی  M5بهعنوان
یکی از شیوههای دادهکاوی در برآورد تبخیر از سطح آزاد آب سد علویان مراغه استفاده شد .نتایج حاصل نشان داد بهترین
حالت مدل درختی  M5با ضریب همبستگی  0/158و جذر میانگین مربعات خطا کمتر از  8/515میلیمتر قادر به ارائه روابط
خطی جهت مدلسازی مقدار تبخیر از سطح آزاد آب میباشد .روابط ارائه شده توسط روش درختی  M5از ترکیب پارامترهای
مختلف اقلیمی که در اکثر روابط تجربی توسعه داده شده نیز موجود میباشند ،بهعنوان ورودی مدل در سناریوهای مختلف
ایجاد شدهاند .همچنین میزان تبخیر از سطح آزاد آب با استفاده از روابط مختلف تجربی نیز برآورد شد .نتایج بهدست آمده
نشان داد رابطه تجربی مایر با ضریب همبستگی  0/100و جذر میانگین مربعات خطا کمتر از  3/362میلیمتر نسبت به سایر
روشهای تجربی از دقت باالتری جهت برآورد تبخیر از سطح آزاد آب در سد علویان مراغه برخوردار است .مقایسه روابط
تجربی و روش درختی  M5نشان میدهد گرچه ضریب همبستگی هر دو روش اختالف کمی با هم دارند اما روش درختی M5
جذر میانگین مربعات خطا کمتری نسبت به روش تجربی دارد و روابط خطی بهدستآمده از روش درختی  M5سادهتر ،قابل
فهمتر و کاربردیتر است.

واژههای کلیدی :برآورد تبخیر ،داده کاوی ،رابطه تجربی مایر ،مدیریت مخزن.

1

استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران ،تلفن تماس00811085100 :

آدرس پست الکترونیکی:
2

mtsattar@gmail.com

دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران ،تلفن تماس00811081510 :

آدرس پست الکترونیکی( vahdatahmadifar@yahoo.com :نویسنده مسئول)
3

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -آب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه ،مراغه ،ایران ،تلفن تماس 00810801151 :

آدرس پست الکترونیکی:

engpasha59@yahoo.com
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مقدمه
تلفات تبخیر از سطح آزاد آب در دریاچهها ،مخازن
آبی ،سطح خاك و گیاهان یکی از فرایندهای بسیار مهم
در هواشناسی و هیدرولوژی میباشد .در مناطق با بارندگی
کم ،این تلفات سهم قابل توجهی در بیالن آب دریاچهها و
مخازن داشته و میتواند باعث افت ارتفاع سطح آب شود
(پیری و همکاران .)0000 ،یکی از روشهای رایج برای
محاسبه تبخیر از سطح دریاچهها و مخازن آبی و همچنین
اندازهگیری تبخیر -تعرق گیاهان استفاده از تشتهای
تبخیر است .تشت تبخیر بهعنوان وسیلهای کم هزینه
بهطور مستقیم تبخیر را اندازه میگیرد .نتایج حاصل از آن
قابل تعمیم به تبخیر از سطوح دریاچه ،مخازن و تبخیر و
تعرق در کشاورزی است (ایرماك و همکاران.)0000 ،
استفاده از روش تشت برای محاسبه تبخیر به خاطر
عواملی همچون نبودن ایستگاه تبخیر سنجی ،عدم داده
برداری مرتب و صحیح مشکل است .عالوه بر روش تشت
میتوان با بهکارگیری دادههای هواشناسی در قالب
معادالت تجربی ی ا معادالت با پایه نظری ،میزان تبخیر را
تخمین زد (زارع ابیانه و همکاران .)8810 ،اکثر روابط
تجربی با استفاده از قانون دالتون 8برای تخمین درمنطقه-
ای خاص توسعه داده شدهاند و قابلیت کاربرد در مناطق
مختلف را ندارند (سعادت خواه و همکاران .)8810 ،به
همین دلیل وان زیل و همکاران ( )8010گزارش کردند
واسنجی روابط برآورد تبخیر در مناطق مختلف الزم است.
مورتون ( )8018گزارش کرد آمار باد عامل افزایش خطا
در تخمین تبخیر است .ایکهبوچی و همکاران ( )8011در
برآورد تبخیر دریاچه بیوا در ژاپن ،سن و همکاران
( )8008برای دریاچه توبا در اندونزی روش تبادل جرم
دالتون را پیشنهاد دادند .سعادت خواه و همکاران ()8810
باد را عامل به وجود آمدن خطا در برآورد تبخیر گزارش
کردند .برون و هسچ ( )0005روش تجربی مایر به دلیل
سادگی و عدم نیاز به دادههای تابش ،مناسبترین روش
جهت برسی روند تبخیر در کشور کانادا دانستند .مدل
درختی  M5یکی از روشهای دادهکاوی است که برای
پیشبینی و دستهبندی دادهها در سالهای اخیر مورد
توجه قرار گرفته و در علوم مختلفی همچون علوم آب از
آن استفاده شده است .در پیشبینی سیل (سلمتین و ژو،
1 -Dalton law
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 ،)0001رابطهی بین دبی -اشل (باتاچاریا و سلمتین،
 ،)0005پیشبینی ضریب تشت تبخیر (دیتاکیت و
چینارسری ،)0080 ،پیشبینی جریان رودخانه (ستاری و
همکاران ،)0088a ،مدلسازی تبخیر و تعرق ماهانه گیاه
مرجع در آنکارا (ستاری و همکاران ،)0088b ،پیشبینی
تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع در بناب (ستاری و
همکاران ،)8800 ،پیشبینی مقادیر حداکثر بارش روزانه
در ایستگاههای اهر و جلفا (ستاری و همکاران )8800 ،و
پیشبینی مقادیر بارش ماهانه در ایستگاه اهر (ستاری و
همکاران  )8808از مدل درختی  M5استفاده شده است.
هدف از این تحقیق برآورد میزان تبخیر از سطح آزاد آب
مخزن سد علویان با استفاده از مدل درختی  M5و
مقایسه آن با روابط تجربی میباشد .در این تحقیق جهت
ارزیابی عملکرد هر یک از روشها نتایج حاصل از برآورد
تبخیر با مقادیر مشاهداتی تبخیر از تشت مورد مقایسه
قرار گرفت.

مواد و روشها
مشخصات منطقه و دادههای مورد استفاده
شهرستان مراغه واقع در استان آذربایجان شرقی با
وسعتی معادل  0815/55کیلومتر مربع  1/1درصد از کل
مساحت استان را به خود اختصاص داده است .این
شهرستان از نظر مختصات جغرافیایی در  85/00الی
 85/55درجه شمالی و  15/85الی  15/58درجه شرقی
قرار گرفته است .سد علویان در  8/5کیلومتری شهرستان
مراغه و در  0کیلومتری روستای علویان بر روی رودخانه

صوفیچای واقع شده است.
در مطالعه حاضر ،دادههای اقلیمی شامل حداکثر
دمای روزانه ،حداقل دمای روزانه ،دمای متوسط روزانه،
رطوبت نسبی ،سرعت باد در ارتفاع دو متری و ساعت
آقتابی مربوط به ایستگاه تبخیر سنجی سد علویان مراغه
مورد استفاده قرار گرفت .برای دخالت دادن نوسانات داده-
های اقلیمی در ماههای مختلف سال میتوان از شماره ماه
دادهها استفاده کرد (اوچی .)0005 ،جهت مدلسازی یک
دوره  8ساله یعنی از سال  8811تا سال  8800که
بهصورت شش ماهه از فروردین تا شهریور است ،مورد
توجه قرار گرفت .با توجه به اینکه منطقه دارای اقلیم سرد
کوهستانی میباشد اساساً در نیمه دوم سال تبخیر
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اندازهگیری نمیگردد .با توجه به این که تبخیر از سطح
آزاد آب تابعی از پارامترهای مختلف هواشناسی است ،در
این تحقیق ترکیبهای مختلفی از پارامترهای هواشناسی
اثرگذار در تبخیر از سطح آزاد آب بهعنوان ورودی مدل
درختی  M5تعریف شد .همچنین تبخیر از سطح آزاد آب
برای منطقه مورد مطالعه با بهرهگیری از روابط تجربی

112
موجود برآورد شد .خصوصیات آماری دادههای مورد
استفاده در این تحقیق در جدول شماره  8ارائه گردیده

است.

شكل ( :)3نقشهی منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان
جدول ( :)3مشخصات آماری پارامترهای اقلیمی ایستگاه سد علویان
مشخصات آماری
انحراف معیار
5/5
5/8
5/8
85/1
8/0
8/5
1/8

میانگین
08
81/5
05/8
18/0
80/8
1/1
0/0

کمینه
8/8
-8
5/0
81/8
0
8/5
0

روش تشت تبخیر
اندازهگیری مستقیم تبخیر توسط تشتهای استاندارد
تبخیر صورت میگیرد که عبارتند از :الف(تشت کالس A
(استاندارد آمریکایی) ،ب) تشت استاندارد انگلیسی و ج)
تشت استاندارد روسی .معروفترین نوع تشت که در
مطالعات هیدرولوژی در ایران کاربرد دارد از نوع تشت
تبخیر کالس  Aمیباشد .از روی آمار مربوط به کاهش
عمق آب تشت تبخیر در هر دوره زمانی میتوان مقدار
تبخیر از سطح آب را با استفاده از رابطه زیر تخمین زد.
()8
که در آن:

E  K  ETpan

پارامترهای هواشناسی
بیشینه
81/8
01/1
10/0
11/8
81/8
88/8
05/0

میانگین دما (سانتیگراد)
حداقل دما (ساتیگراد)
حداکثر دما (ساتیگراد)
میانگین رطوبت نسبی (درصد)
ساعت آفتابی (ساعت)
سرعت باد (کیلومتر بر ساعت)
تبخیر از تشت (میلی متر)

 :Eتبخیر از سطح آزاد آب در مخازن و یا دریاچهها بر
حسب میلیمتر بر روز
 :Kضریب ثابت و بی بعدی است که برای تشت کالس
 Aبهطور متوسط  0/5در نظر گرفته میشود
 :ETpanتبخیر از تشت بر حسب میلی متر بر روز
(علیزاده.)8811 ،
روابط تجربی
تاکنون بیش از  50رابطه تجربی برای تعیین تبخیر و
تعرق توسط محققین مختلف ارائه شده است .از بین این
روابط فرمولها و معادلههای عملی و سادهای برای تخمین
تبخیر از سطح آزاد آب ارائه شدهاند .جدول ( )0روابط
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محاسبه میکند را نشان میدهد.
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()1

آزاد آب
شماره
رابطه
() 0

فرمول مایر

() 8

فرمول
مارسیانو

() 1

فرمول
شاهتین

() 5

فرمول هفنر

( es)Tmaxو ( :es)Tminبه ترتیب مقددار فشدار بخدار

معادله رابطه
8

U2
) ).C.(eS  ea
16

E  (1 

) E  0.03U 2 (eS  ea

0

) E  (0.116  0.017U 2
8

1

 50
50 



 es (Tmax ) es (Tmin ) 

که در آنها:

جدول ( :)2روابط تجربی برای محاسبه روزانه تبخیر از سطح
نام رابطه

RH m ean

eS 

اشباع در دمای ماکزیمم و مینیمم
 :eaمعرف فشار بخار واقعی هوا
در برخی از منابع  esفشار بخار اشباع و  edفشار بخار
واقعی برحسب کیلو پاسکال بیان شده و با در دست داشتن
متوسط دمای روزانه و متوسط درصد رطوبت نسبی از رابطه 0
میتوان کمبود فشار بخار برحسب کیلو پاسکال را بهدست آورد.

) (e S  ea

جدول ( )8روابط تجربی که تبخیر از سطح آزاد آب را
بهصورت ماهانه محاسبه میکند را نشان میدهد.

) E  0.028U 2 (eS  ea

.
  16.78T  116 .9 
es  ed  exp

  T  237 .5 
) (1  RH / 100

()0
که در آنها:
 :Eتبخیر از سطح آزاد آب بر حسب میلیمتر بر روز
 :U2سرعت باد در ارتفاع 0متری از سطح زمین بر
حسب کیلومتر بر ساعت
 esو :eaبه ترتیب فشار بخار اشباع و فشار واقعی بخار
آب در هوا بر حسب میلیمتر جیوه
 :Cضریبی است که برای دریاچههای عمیق  0/85و
برای دریاچههای کم عمق  0/5در نظر گرفته میشود که
در این تحقیق این ضریب  0/85در نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر است که در همه فرمولهای تجربی قید شده
در باال بر اساس کمبود فشار بخار ( esو  )eaیا معادله
دالتون استوار میباشد .اگر کمبود فشار بخار در ایستگاه
هواشناسی تهیه نشده باشد میتوان از روابط زیر جهت
محاسبه آنها اقدام نمود.
()5

 17.27 * T 
eS (T )  0.601 exp 
 T  237 .3 

()5

) eS (Tmax )  eS (Tmin
2

eS 

-Meyer
2- Marciano
3 - Shahtin
4- Hefner

جدول ( :)1روابط تجربی برای محاسبه ماهانه تبخیر از سطح
آزاد آب
شماره
رابطه

نام رابطه
5

()80

ایوانف

()88

6

()80

سازمان عمران
7
آمریکا

معادله رابطه

E  0.0018 (T  25) 2
) (100  RH
E  (es  ea ).
) (15  3U 10

)E  0.833(4.57T  43.3

که در آنها:
 :Eتبخیر از سطح آزاد آب بر حسب میلی متر در ماه
 :U10سرعت باد در ارتفاع  80متری از سطح زمین بدر
حسب متر بر ثانیه
 :Tمیانگین دمای هوا بر حسب درجه سانتی گراد
 esو :eaبه ترتیب فشار بخار اشباع و فشار واقعی بخدار
آب در هوا بر حسب میلیمتر جیوه

1
5

- Ivanof
6
-Teachomirof
7
- USBR
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 :RHمیددانگین رطوبددت نسددبی هددوا برحسددب درصددد.
همان طور که در معدادالت تجربدی فدوق نمایدان اسدت در
تمامی روشهای تجربی بده غیدر از روش سدازمان عمدران
آمریکا از  0یا  8پدارامتر بدرای محاسدبه میدزان تبخیدر از
سطح آزاد آب استفاده شده است .این در حالی اسدت کده
در روش سازمان عمران اراضی آمریکا تنها از یدک پدارامتر
که عبارت است از دمای متوسط هوا ،استفاده شدده اسدت.
وجود پارامترهای مختلف در هدر روش مدیتواندد معیداری
برای ارزیابی اهمیت پارامترهای هواشناسی برای محاسدبه
تبخیر از سطح آزاد آب باشدد (علیدزاده8811 ،؛ یزداندی و
همکاران.)8810 ،
مدل درختی M5

مدل درختی  M5که توسط کوئینلن ( )8000معرفدی
شددد .ایددن مدددل زیددر مجموعددهای از روشهددای یددادگیری
ماشینی و دادهکاوی است .دادهکاوی بده فرآیندد جسدت و
جو و کشف مدلهدای گونداگون ،مختصرسدازیهدا و اخدذ
مقادیر از مجموعدهای از مقدادیر معلدوم اطدالق مدیگدردد
(علیخانزاده .)8815 ،روشهای دادهکداوی بدرای مجموعده
دادههای بزرگ با متغیرهای زیاد ساخته شدهاندد ،بندابراین
متفدداوت از روشهددای آمدداری قدددیمی هسددتند کدده بددرای
مجموعه دادههدای کوچدک بدا متغیرهدای انددك طراحدی
شدهاند .روشهای بر مبنای درخدت یکدی از تکنیدکهدای
داده کاوی است که در این روشها خروجی بهصورت یدک
مددل بدا سدازه درختددی بدا اسدتفاده از دادههددای ورودی و
خروجی میباشد .الگدوریتم  M5رایدجتدرین طبقده بنددی
استفاده شده در خانواده مدل تصمیم گیری درختی اسدت.
اساساً یک مدل درخت به شدکل درخدت تصدمیم گیدر بدا
توابع رگرسیون خطی جایگزین مقادیر کالس ترمیندال در
برگهای درخت ستانده میشود .مددل درختدی  M5یدک
الگوریتم پیشبیندی عدددی اسدت و گدرههدای درخدت بدا
خواص بیشینه خطاهای مورد انتظاری که بهعندوان تدابعی
از انحراف استاندارد پارامترهای خروجی میباشدد انتخداب
میشوند .مدل  M5یک مددل درختدی بدرای پدیشبیندی
صفات عددی پیوسدته اسدت کده در آن توابدع رگرسدیونی
خطی در برگهای این درخدت متظداهر مدیشدوند (پدال،
 )0005که در سالهای اخیر تحول قابل توجهی در مسایل
طبقهبندی و پیشبینی ایجاد نموده است .دقت پیشبیندی
مدل درختی بدا تکنیدکهدایی نظیدر شدبکههدای عصدبی

111
شناخته شده که مدیتواندد بدزرگتدر از مددل پدیشبیندی
رگرسیون خطی نظیر روش کارت باشد لیکن نتایج ساختار
درختی و مدلهای رگرسیون برگها برای پیشبرد آگداهی
از ماهیددت و میددزان مشددکل در عملکددرد مددیتوانددد مددورد
اسددتفاده قددرار گیددرد .نتددایج مدددل درختددی بددرای فهددم و
شبیهسازی آسان هستند و خروجی مددل از دقدت بداالیی
برخوردار است که می توان آن را با سایر مددلهدا مقایسده
کرد ،مددل درختدی مدیتواندد در مسدایل گونداگون مدورد
استفاده محققین قرار گیرد (فالحدی و همکداران.)8800 ،
مدلهای درختی همچنین بدرای اداره کدار آمدد مجموعده
دادههای بزرگ با تعدداد زیدادی از وییگدیهدا و ابعداد بداال
شناخته شدهاند .یک درخت تصمیم معموالً از چهار بخدش
ریشه ،شاخه ،گرهها و برگها تشکیل شده است که گرههدا
با دایره نشان داده میشوند و شاخهها نشان دهنده اتصدال
بین گرهها میباشند (فالحدی و همکداران .)8800 ،اولدین
مرحله برای ایجاد یک مدل درختی ،استفاده از یک معیدار
انشعاب است .معیار انشعاب برای الگوریتم  M5بدر اسداس
عملکرد انحراف استاندارد مقادیر هر کالس و یا طبقه است
کده در هددر گددره بددهدسددتآمددده اسددت .ایددن روش اسدداس
روشهای طبقهبندی است که آنتروپدی نامیدده مدیشدود.
آنتروپی میتواند به عنوان معیار میزان آشفتگی و بینظمی
یک سیستم تفسیر شود .معیار انشعاب بیانگر میدزان خطدا
در آن گره میباشد و مدل حداقل خطدای مدورد انتظدار را
بهعنوان نتیجده آزمدایش هدر صدفت در آن گدره محاسدبه
میکند .فرمول محاسبه کاهش انحراف اسدتاندارد )(SDR
بهصورت روابط  88و  81میباشد.
()88
()81

Ti
) Sd (Ti
T

N

SDR  Sd (T )  
i 1

1 N 2 1 N
) (  yi  (  yi ) 2
N i 1
N i 1

Sd (T ) 

که در آنها:
 :Tمجموعهای از نمونه که به هر گره وارد میشود
 :Tiنشان دهندهی زیر مجموعهای از نمونههاست که i
امین نتیجه تست پتانسیلی را دارند
 :Siبیانگر انحراف معیار
 :Yiمقدار عددی وییگی هدف نمونه i
 :Nشماره دادهها را نشان میدهد (آلبرگ و همکداران،
.)0080
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در این تحقیق جهت برآورد تبخر از سدطح آزاد آب بدا
استفاده از مدل درختی  M5از نرم افدزار  WEKAکده در
دانشگاه وایکاتو نیوزلند توسعه داده شده ،استفاده گردیدده
است .در این تحقیق دادهها به دو قسمت آموزش و آزمون
تقسیم شدند که در همه سدناریوها  55درصدد دادههدا بده
آموزش اختصاص یافت .عملکرد مدلهای مورد استفاده در
این تحقیق بر پایه محاسبه جدذر میدانگین مربعدات خطدا
) (RMSEو ضریب همبستگی  Rمورد ارزیابی قرار گرفته
است .فرمولهای محاسبه دو آماره فوق در روابط  85و 85
آمده است.
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که در آنها:

 :xiمقدار مشاهده شده در گام زمانی  iام
 :yiمقدار محاسبه شده در گام زمانی  iام
 :Nتعداد گامهای زمانی
 :xمقادیر میانگین مشاهداتی میباشد.

نتایج و بحث
در این مطالعه برآورد تبخیر از سطح آزاد آب با
استفاده از روابط تجربی و مدل درختی  M5انجام شد و
نتایج هر یک از آنها با مقادیر اندازهگیری شده تبخیر از
تشت مقایسه شد .در روش مدل درختی  M5تبخیر از
تشت بهصورت روزانه بهعنوان متغیر هدف و مقادیر روزانه
حداکثر دما ،حداقل دما ،میانگین رطوبت نسبی ،سرعت
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باد ،ساعت آفتابی و شماره ماه بهعنوان متغیرهای مستقل
وارد مدل درختی گردید .با توجه به تأثیر پارامترهایی که
در محاسبه مقدار تبخیر از سطح آزاد آب به کار میروند
 80سناریو تعریف شد .بهطور یقین سناریویی که در آن
عالوه بر دقت باال تعداد پارامترهای هواشناسی و روابط
بهکاررفته شده جهت برآورد تبخیر در آن حداقل باشد
ازنظر کاربردی مطلوبتر خواهد بود .شکل  0نمایش
درختی مدل  M5را بهعنوان نمونه برای سناریوی شماره
 1نشان میدهد ،در مجموع  1رابطه خطی ارائه شده است
که در شکل  0نشان داده شده است .در این روابط Es
تبخیر از سطح آزاد آب RH ،میانگین رطوبت نسبی،
Umeanسرعت باد در ارتفاع دو متری و  Monthشماره ماه
را نشان میدهد .با توجه به اینکه دادههای ورودی مدل در
بازه زمانی روزانه میباشد محاسبات انجام گرفته جهت
ضریب تشت نیز در بازه زمانی روزانه ارائه گردیده است.
بهعنوان مثال با توجه به نمودار درختی شکل  0برای
سناریوی شماره  1اگر شماره ماه از  0/5کمتر و رطوبت
نسبی بزرگتر از  81/185درصد باشد تبخیر روزانه از
سطح آزاد آب با رابطه خطی  LM num:1محاسبه خواهد
گردید» .همچنین نمودار پراکنش ضرایب محاسباتی و
مشاهداتی در شکل برای تمامی ایستگاههای مورد مطالعه
ارائه گردیده است .با توجه به جدول شماره  1سناریو
شماره  8با سه پارامتر ورودی و یک رابطه خطی
( RMSE=8/505 - R=0/180میلیمتر) و سناریوی
شماره  88با دو پارامتر ورودی و دو رابطه خطی
( RMSE=8/55 - R=0/188میلیمتر) ،جهت پیشبینی
تبخیر از سطح آزاد آب در سد علویان میتوانند مورد
استفاده قرار گیرند.

LM num: 1 Es = 0.1698 * Month - 0.0112 * RH + 0.168 * Umean + 2.6405
LM num: 2 Es = 0.1698 * Month - 0.06 * RH + 0.0498 * Umean + 6.4101
LM num: 3 Es = -0.2441 * Month - 0.1034 * RH + 0.463 * Umean + 10.5156
LM num: 4 Es = 0.0103 * Month - 0.0119 * RH + 0.5709 * Umean + 4.667

شكل ( :)2نمایش درختی و روابط ارائه شده توسط مدل  M5برای سناریو شماره 0
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جدول ( :)4نتایج بهدستآمده از مدل درختی  M5برای همه ایستگاه و سناریوهای متعدد
RMSE

R

تعداد مدل خطی

سناریو

پارامترهای ورودی

(میلیمتر)
8/505

0/115

1

ماه ،حداکثر دما ،حداقل دما ،رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی ،سرعت باد

8

8/518

0/181

1

ماه ،حداکثر دما ،حداقل دما ،رطوبت ،ساعت آفتابی

0

8/505

0/180

8

حداقل دما ،رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی

8

8/505

0/101

1

ماه ،رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی ،سرعت باد

1

8/551

0/185

8

ماه ،حداکثر دما ،حداقل دما ،رطوبت نسبی

5

8/115

0/510

8

ماه ،ساعت آفتابی ،سرعت باد

5

0/010

0/555

1

رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی

5

8/515

0/158

1

ماه ،رطوبت نسبی ،سرعت باد

1

8/515

0/185

5

ماه ،رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی

0

8/500

0/100

8

ماه ،حداکثر دما ،حداقل دما

80

8/55

0/188

0

حداقل دما ،رطوبت نسبی

88

8/518

0/105

5

ماه ،ساعت آفتابی

80

در رابطه شماره  85و شکلهای شماره  0و  8روابدط و
نمودارهای مربوط به سناریو های شماره  8 ،1و  88جهدت
پیشبینی تبخیر از سدطح آزاد آب در سدد علویدان مراغده
آورده شده است .ارزیابی سناریوها نشان میدهد  5مورد از
آنها دارای دقت باالیی نسبت به سایر سناریوهدا هسدتند.
با مشداهده پارامترهدای مدورد اسدتفاده در ایدن  5سدناریو
میتوان نتیجده گرفدت از میدان پارامترهدای تأثیرگدذار در
تبخیر حداقل دما ،حداکثر دما و رطوبت نسدبی در بدرآورد
تبخیر نقش باالیی دارند از طرفی پارامتر سرعت باد که در
اکثر سناریوها عامل کم شدن دقت در برآورد تبخیر بود در

سناریو شماره  1بده همدراه رطوبدت نسدبی و شدماره مداه
باالترین دقت را در برآورد تبخیر آز سطح آزاد آب در سدد
علویان مراغه به دست میدهند .درشکل شدماره  1ضدریب
پراکنش برای  5سناریو که نسدبت بده بقیده دقدت بداالیی
دارندد رسدم شدده اسدت .نمودارهدای رسدم شدده نشدانگر
شباهت در نتایج حاصدل از ایدن  5سدناریو اسدت .سدناریو
شماره  8از یک رابطده (رابطده شدماره  )85بدرای بدرآورد
میزان تبخیر استفاده کرده است.
()85

Es = 0.3168 * Tmin - 0.0298* RH
+ 0.1293 * sun + 1.6773

LM num: 1 Es = 0.2255 * Tmin - 0.0517 * RH + 4.5493
LM num: 2 Es = 0.4111 * Tmin - 0.0242 * RH + 1.1788

شكل ( :)1نمایش درختی و روابط ارائه شده توسط مدل  M5برای سناریو شماره 33
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الف – سناریو شماره 8
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ب – سناریو شماره 0

ج – سناریو شماره 8

د – سناریو شماره 1

د – سناریو شماره 88
شكل ( :)4نمودار پراکنش تبخیر از تشت و مدل M5
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در ادامه مقدار تبخیر از سدطح آزاد آب بدا اسدتفاده از
روابط تجربی محاسدبه و بدا مقددار تبخیدر از تشدت مدورد
مقایسه قرار گرفت .عملکدرد روابدط تجربدی بدر اسداس دو
آماره  Rو  RMSEمورد ارزیابی قرار گرفت کده نتدایج آن
در جدول شماره  8مشاهده میشود .نتایج بدهدسدت آمدده
نشان میدهدد رابطده مدایر (RMSE=8/ 05 - R=0/100
میلیمتر) نسبت به سایر روشهای تجربی از دقت بداالتری
در برآورد تبخیر از سدطح آزاد آب در سدد علویدان مراغده
برخوردار است .در شکل شدماره  5نمدودار پدراکنش بدین
تبخیددر از تشددت و روابددط تجربددی ارئدده گردیددد .مقایسدده
نمودارهای شکل  5و نتایج جدول  5نشان میدهد بدهجدز
رابطه مایرکه با مددل درختدی رقابدت نزدیکدی دارد ،بقیده

111
روشهای تجربی در برآورد تبخیر نسبت به مددل درختدی
از دقت کمتری برخوردار هستند .مقایسه نتایج جدولهای
 1و  5نشانگر باال بودن دقت در مدل درختدی  M5نسدبت
به روابط تجربی است .گرچه رابطه سازمان عمدران آمریکدا
در مقایسه با سایر رابطهها دارای همبستگی نسبتاً بیشتری
است ولی در مقایسه با سناریوهای تعریدف شدده در مددل
درختی  ،M5جذر میانگین مربعات خطا بیشتری دارد کده
این نشانگر برتری مدل  M5در برآورد تبخیر از سطح آزاد
آب در منطقه مورد مطالعه است.

جدول ( :)0نتایج بهدستآمده از روابط تجربی
RMSE

(میلیمتر)
8/115
8/050
8/505
1/151
5/888
0/550
5/855

الف -روش دفتر عمران آمریكا

R

نام رابطه تجربی

0/185
0/100
0/551
0/181
0/551
0/101
0/585

سازمان عمران آمریکا
مایر
مارسیانو
شاهتین
هنفر
ایوانف
روش تیچومیرف

ب -روش مایر

ردیف
8
0
8
1
5
5
5
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ج-روش مارسیانو
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د -روش شاهتین

ر-روش هنفر

و-روش ایوانف

ی-روش تیچو میرف
شكل ( :)0نمودار پراکنش تبخیر از تشت و روابط تجربی

نتیجهگیری
تبخیر از سطح آزاد آب یکدی از پارامترهدای مهدم در
مدیریت منابع آب بشمار میرود .با توجه بده قدرار گدرفتن
کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه خشدک بدرآورد میدزان
تبخیدر از سدطح آزاد آب بدرای منداطق مختلدف کشددور از
اهمیت دوچندانی برخدوردار اسدت .نتدایج حاصدل از ایدن
مطالعه نشانگر عملکرد مطلوب مددل درختدی  M5جهدت
برآورد تبخیر از سطح آزاد آب در سد علویان مراغه اسدت.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد مدل درختی  M5به علت
ارائه روابط ساده ،قابل فهم و کاربردی بدودن آن بدهعندوان

یک روش کارآمد در مدلسدازی تبخیدر از سدطح آزاد آب
قابل توجه است .در ایدن پدیوهش  80سدناریو بدا ترکیدب
پارامترهای مختلف اقلیمی بده عندوان ورودی مددل ایجداد
شدند .مدلهای ارائه شدده توسدط روش درختدی  M5در
سناریوهای  1 ،8و  88به علت باال بودن دقدت ،اسدتفاده از
تعداد کم پارامترهای اقلیمی و روابط خطی جهدت بدرآورد
تبخیر در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد شدند .پارامترهدای
اقلیمی به عنوان پارامترهای مستقل در اکثر روابط تجربدی
توسعه داده شده وجود دارند بنابراین گرچه روابدط خطدی
بهدست آمده از مدل درختی  M5روابط رگرسیونی هستند
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اما قابلیت توجیه فیزیکی نیدز دارندد .بررسدی سدناریوهای
مختلف جهت برآورد تبخیر در این تحقیق نشان مدیدهدد
پارامترهای حداقل دما ،حداکثر دما و رطوبت نسبی نسبت
به سایر پارامترها اهمیت نسبی باالیی در بدرآورد تبخیدر از
منطقه مورد مطالعه دارد .کسکین و ترزی ( )0005سرعت
باد و رطوبت نسبی را بهعنوان پارامترهای کدم اهمیدت در
برآورد تبخیر از دریاچه ایغردیر ترکیه معرفی کردند .پیری
و همکاران ( )0000اثر سرعت باد ،کمبود فشار بخار اشباع
و رطوبت نسبی را بهعنوان پارامترهایی بدا اهمیدت بداال در
برآورد تبخیر معرفی نمودند .نتایج بهدسدتآمدده از روابدط
تجربی نشان میدهدد رابطده مدایر سدازگاری زیدادتری بدا
منطقدده مددورد مطالع ده دارد .یزدانددی و همکدداران ()8810
رابطه ایوانف را برای منطقه آمدل ،بدرون و هسدچ ()0005
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نیز رابطه مایر را برای کشور کانادا بهعنوان روابدط تجربدی
مناسب جهت برآورد تبخیر معرفی کردند .این نتایج نشدان
دهنده متفاوت بدودن اثدر پارامترهدای مختلدف در بدرآورد
تبخیر از مناطقی با اقلیمهای گوناگون است .بدا توجده بده
اهمیت تعیین تبخیر از سطح آزاد آب برای مناطق مختلف
و عملکرد مناسب مددل  M5در پدیشبیندی آن پیشدنهاد
میشود بدا اسدتفاده از مددل درختدی  M5و ایجداد اندواع
سناریوها با ورودیهدای متفداوت روابطدی بدا دقدت بداال و
کمترین پارامترهای ورودی برای مناطق مختلف شناخته و
معرفی شود.
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M5 tree model based modeling of evaporation losses in Eleviyan
reservoir and comparison with empirical equations
Mohammad Taghi Sattari 1, Vahdat Ahmadifar 2and Rasoul Pashapour Kholf Ansar 3

Abstract
Evaporation losses from water free surface is one of the important parameter in water resources
management. In this study M5 tree model as a one of the data mining approaches has been used to
estimate evaporation from Elaviyan reservoir water free surface in Maragheh. The results showed that
M5 tree model has ability to present linear equations for modeling evaporation losses from free
surface water with the highest correlation coefficient (0.851) along with lowest root mean square error
(1.587 mm). Relations offered by M5 tree method The combination of climate parameters that are
available in most empirical relationship has been developed, As model input have been created in
scenarios. Also evaporation losses from free surface water estimated by using empirical equations.
The results showed that the Meyer empirical equation with the high correlation coefficient (0.820)
along with lowest root mean square error (1.962 mm) compared to other empirical methods could be
estimate evaporation from free surface water with high accuracy. Comparison of empirical and M5
tree model results showed that both methods but have minimum difference between correlation
coefficient also M5 tree model with lowest root mean square error could be present simple,
understandable and applicable liner equations to estimate evaporation from Elaviyan reservoir free
surface water in Maragheh.

Keywords: Data mining, evaporation estimation, Meyer empirical equation and
reservoir management.
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