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مقایسه مدلهای تجربی ،رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی
در برآورد تابش خالص دریافتی ( (Rsدر ایستگاه سینوپتیک زاهدان



پریسا کهخا مقدم
عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
محمدمهدی چاری
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تاریخ دریافت5431/3/8 :

تاریخ پذیرش5431/2/3 :

چکیده
تابش خورشیدی در بسیاری از مدلهای هیدرولوژی ،پارامتری مهم در تخمین تبخیر و تعرق
است .تهیه و ایجاد وسایل اندارهگیری این پارامتر بسیار پرهزینه میباشد .در این پژوهش از
دادههای اندازهگیری شده تابش ( )Rsدر سالهای  5831تا  5831ایستگاه هواشناسی زاهدان
استفاده شده است و همچنین چند مدل غیرخطی نظیر شبکه عصبی با الگوریتم  BFGSو شبکه
عصبی با کاهش شیب توأم و رگرسیون خطی محلی با استفاده از آزمون گاما توسعه داده شد.
سپس این مدلهای غیرخطی و دو مدل تجربی شامل آنگستروم -پرسکات و گلور مک کلوت
برای پیش بینی تابش مورد ارزیابی قرار گرفت .از پارامترهای دمای ماکزیمم ،سرعت متوسط
باد و تابش برون زمینی و ساعت آفتابی برای پیشبینی روشهای غیرخطی استفاده شد .نتایج
مقایسه مقادیر محاسبه شده با مدلها با مقادیر اندازهگیری شده توسط پیرانومتر نشان میدهد
که شبکه عصبی با روند نما  BFGSدارای  MAE= 5/74 ،RMSE= 5/11و  R2 =0/18است که
دارای بهترین عملکرد در مدلها است .بعد از آن مدل شبکه عصبی با کاهش شیب توأم و مدل
رگرسیونی خطی محلی است که مقادیر  MAE ،RMSEو  R2برای آنها به ترتیب برابر ،2/18
 0/33 ،5/44و  0/32 ،5/31 ،2/31میباشد .روش آنگستروم و گلور-مک کلوت نیز به ترتیب
دارای مقادیر  R2 =0/88 ،MAE= 8/25 ،RMSE=7/83و  MAE= 8/04 ،RMSE=7/47و
 R2 =0/10میباشند.
واژگان کلیدی :تابش خالص دریافتی ،شبکه عصبی ،گاما تست ،زاهدان.

مقدمه
تابش خورشیدی در بسیاری از مدلهای هیدرولوژی ،پارامتری مهم در تخمین تبخیر و تعرق است .به عالوه دادههای
تابش آفتابی روزانه در مدلهای شبیهسازی رشد گیاه و مدلهای بیالن آب مهم میباشد (تان و همکاران-211 :2001 ،
 .)211با وجود اهمیت اندازهگیری این پارامتر به دلیل مشکالت اقتصادی وسایل و ابزار مناسب اندازهگیری تابش در همه
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مناطق موجود نبوده و باید بهگونهای تخمین زده شود .با این وجود اطالعات زیادی برای توسعه آن صورت نگرفته است.
در دهههای گذشته مدلهای فیزیکی و تجربی برای تابش پیشنهاد شده است (نایا و همکاران 312 :5334 ،و تاور و
بالدسانو .)5821-5823 :2005 ،معادله آنگستروم 5که بهوسیله  )5323( Angstromارائه شد و سپس توسط

پروسکات2

 5330اصالح شد ،یک معادله رایج میباشد و در بیشتر روشها از آن برای تخمین میانگین ماهانه تابش خورشیدی
استفاده میشد (خلیلی و رضایی صدر  .)51 :5411قویدل حیدری ( )5481توان بالقوه انرژی خورشیدی در استان سیستان
و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد.
اخیراً روشهای جدیدی نظیر شبکههای عصبی مصنوعی برای پیشبینی تابش آفتابی استفاده میشود (داینسر و
همکاران538-584 :5331 ،؛ مهندس و همکاران583-513 :5338 ،؛ اگولیت و همکاران 418-415 :2002 ،و سایالن و
همکاران .)5841-5823 :20004 ،همچنین در این روشها سعی میشود با کمترین اطالعات و با دقت باالیی تابش را
شبیهسازی کرد .تامویز و همکاران ( )112-112 :2001از  3پارامتر ورودی برای مدلسازی تابش خورشیدی با شبکه
عصبی بهره بردند .در این کار مدلهای گوناگون شبکه عصبی مورد ارزیابی قرار گرفته و با یافتههای مدل آنگستروم
سنجیده شده است .بوش و همکاران ( )5128-5122 :2008با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد پارامتر
تابش کل در مناطق کوهستانی اسپانیا به نتایج قابل قبولی دست یافت .نتایج آنها روشن ساخت که استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی حتی در برآورد تابش در مناطقی با توپوگرافی پیچیده نیز رویکردی مناسب است .شبکه عصبی مصنوعی
را برای برآورد تابش کل برای  1منطقه از ایران مورد بررسی قرار دادند و نتایج آن را با مدل آنگستروم مقایسه کردند.
سبزی پرور و بیات ورکشی ( )431-411 :5483روش شبکه عصبی و عصبی – فازی را در شبیه سازی تابش خورشیدی
مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که بهطور کلی مدلهای هوشمند با دقت قابل قبولی توانایی پیشبینی را دارند.
همچنین ساعات آفتابی دارای بیشترین همبستگی با تابش است .پیری و همکاران ( )5432تابش رسیده به سطح زمین را
با استفاده از روش ( )ANFISبرای ایستگاههای زاهدان و بجنورد مدلسازی کردند و نشان دادند که روش نرو فازی با
دقت مناسبی تابش دریافتی از خورشید را برای این دو ایستگاه مدلسازی میکند.
آزمون گاما یک مدلسازی غیرخطی و ابزاری جهت آنالیز است و اجازه میدهد تا رابطه بین ورودی و خروجیها در
یک مجموعه دادههای عددی مورد امتحان قرار گیرد .این آزمون میتواند کمترین مقدار قابل محاسبهی میانگین مربعها
خطا را برای هر مدل ارائه دهد .آزمون گاما مقدار خطای برآورد شده را از روی دادهها بهصورت مستقیم نشان میدهد
(جونز و همکاران .)2002 ،این آزمون نخستین بار توسط اگلباجون و همکاران ( )545-544 :5331بهصورت خالصه معرفی
شد .سپس جزئیات آن در سالهای بعد توسط چوژانوا و همکاران ( ،)5338توسی ( ،)5333دورانت ( ،)2005توسی و
همکاران ( )2002و جونز و همکاران ( )2002مورد بررسی قرار گرفتند .در طی سالیان اخیر پژوهشهایی در ارتباط با
استفاده از آزمون گاما و کاربرد آن در زمینههای تبخیر و تعرق منتشر شده است .ریمسان و همکاران با استفاده از آزمون
Angstrom
Prescott

1.
2.
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گاما عوامل مؤثر بر تابش خورشیدی را در انگلستان تعیین کردند .آنها از ترکیب پارامترهای دما ،باران ،سرعت باد و
تابش برون زمینی برای ساخت مدل استفاده کردند و سپس با استفاده از دو مدل رگرسیونی و شبکه عصبی به مدلسازی
تابش خورشیدی پرداختند (ریمسان و همکاران .)3403-3405 :2008 ،مقدم نیا و همکاران ( )382-311 :2003برای
مدلسازی تابش در انگلستان از آن استفاده کردند در این پژوهش از پارامترهای دمای حداقل ،حداکثر و میانگین ،سرعت
باد و بارندگی استفاده شد.
پیری و همکاران ( )2051با استفاده از روش بردار پشتیبان و رگرسیونی و بهکارگیری پارامترهای هواشناسی شامل
ساعتهای آفتابی ،دمای حداکثر ،دمای حداقل و رطوبت نسبی متوسط مقدار تشعشع رسیده به سطح زمین را برای دو
ایستگاه سینوپتیک زاهدان و بجنورد و به ترتیب برای  1و  1سال آماری مدلسازی کردند .نتایج نشان داد که دقت روش
بردار پشتیبان از روش رگرسیونی و همچنین روشهای تجربی بهتر است .شمشیربند و همکاران ( )2051با استفاده از
مدل شبکه عصبی ترکیبی خودکار پسرونده 5تشعشع دریافتی برای شهر بندرعباس در جنوب را پیشبینی کردند .برای
این منظور از دو مجموعه داده شامل  -5ساعات آفتابی و مجموع ساعتهای آفتابی ممکن  -2بیشینه و کمینه دمای
محیط استفاده کردند .نتایج نشان داد تشعشع پیشبینیشده با استفاده از مجموعه اول دادهها شامل ساعتهای آفتابی و
مجموع ساعتهای آفتابی ممکن دارای دقت بیشتری نسبت به استفاده از روش شماره ( )2است.
موضوع اصلی این مطالعه ،ارزیابی کارایی روشهای غیرخطی مانند رگرسیون خطی و شبکه عصبی در مقایسه با
مدلهای تجربی تخمین تابش خاص دریافتی است .در این مطالعه همچنین قابلیت آزمون گاما در ساختن مدلهای
غیرخطی بدون بعد بر اساس میانگین مربعات خطا مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین دادههای مورد نیاز برای ساخت
مدل مورد ارزیابی قرار میگیرد.

دادهها و روشها
منطقه مورد مطالعه
برای انجام مدلسازی تابش خالص دریافتی با استفاده از مدلهای غیرخطی و تجربی فهرست و اطالعات مورد نیاز از
ایستگاه هواشناسی زاهدان از دیماه  5481تا خرداد ماه ( 5483از صحت این دادهها اطمینان حاصل شد) تهیه گردید.
ایستگاه مورد نظر در عرض جغرافیایی 23˚ 28′شمالی و طول جغرافیایی  10˚ 14′شرقی قرار گرفـته است .ارتفاع آن از
سطح دریا  5413متر میباشد .زاهدان بر اساس طبقهبندی اقلیمی کوپن جزء مناطق بیابانی محسوب میشود.

Hybrid auto-regressive neural network model
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مقایسه مدلهای تجربی ،رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تابش خالص دریافتی ( /(Rsکهخا مقدم و چاری

530

آزمون گاما
پایه اصلی روش آزمون گاما بهطور کلی تالش برای زودتر به نتیجه رسیدن آنالیز غیرخطی است .برای مثال مجموعهی
زیر را در نظر بگیرید،
رابطه 5

1 i  M

( xi , yi ),

که در آن بردار  x  R mبهعنوان ورودی و مطابق آن عدد  ، y  Rخروجی و  Mتعداد سری مجموعهی مشاهده
شده از پدیده مورد بررسی میباشد .آزمون گاما با فرض عدم قطعیت و پذیرش مقدار خطا در به دست آوردن خروجی از
روی ورودی به خاطر پیچیدگی و غیرخطی بودن پدیدها مدلسازی این خطا را بهصورت زیر نشان میدهد:
رابطه 2

y  f ( x1 ,..., xM )  r

که در اینجا  fیک مدل هموار 5است که برای مدلسازی دادهها استفاده میشود و  rنشاندهنده متغیر تصادفی است
که برای نمایش خطا به کار میرود .با فرض آنکه میانگین توزیعی که  rاز آن پیروی میکند برابر صفر است (یا هر
مقدار ثابت دیگری نیز میتواند برای میانگین تابع  fدر نظر گرفت) و همچنین فرض دیگر آنکه که واریانس خطا
) Var(rکراندار است .مدل فوق به مدلی با مشتق جزئی درجه اول محدود میشود و آزمون گاما ( )Γنشاندهنده آن
بخش از واریانس دادهها خروجی است که نمیتواند توسط مدل هموار محاسبه شود.
آزمون گاما بر اساس } xn {i, kاست که  pنزدیکترین همسایگی است مقادیر این آزمون برای مجموعه دادههای
ورودی و خروجی بر اساس معادالت  4و  3به دست میآید:
رابطه 4

)(1  k  p

2
1 M
xN [i ,k ]  xi ,

M i1

 M (k ) 

)   M (kمجذور فاصله بین نقطه مورد نظر ورودی و نزدیکترین همسایگی میباشد و | |...فاصله اقلیدسی بین
نزدیکترین همسایگی و نقطه مورد نظر را مشخص میکند و مقدار خروجی برابر است با:
رابطه 3

)(1  k  p

2
1 M
 y N [ i , k ]  yi ,
2M i1

 M (k ) 

که )  yN (i , kمترادف مقدار  yبرای  kامین همسایه نزدیک  x iدر معادله ( )4است .با ایجاد رابطه رگرسیون خطی بین
 pمجموعهی )   M (k ), M (kمقدار آماره گاما برابر عرض از مبداً خط رگرسیون ایجاد شده میشود که این معادله
بهصورت زیر است:
  A  

رابطه 1

اگر محور عمودی قطع شود( ،)δ=0مقدار  Γبهصورت زیر نشان داده میشود،
رابطه 1

 M (k )  0

as

)  M (k )  Var(r
Smooth Function

1.
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معادله ( )1نشان میدهد که عرض از مبداً خط مذکور برابر مقدار آزمون گاما است که از آن بخش از واریانس
دادههای خروجی که نمیتواند بهوسیله مدل محاسبه گردد به دست میآید .شیبخط رگرسیون ( )Aنشاندهنده پیچیدگی
مدل است هرچه این شیب تندتر باشد نشاندهنده پیچیدگی بیشتر مدل است .میتوان استاندارد بودن نتایج (نزدیکتر
بودن به واقعیت) را با شاخص  Vratioمالحظه کرد که مابین صفر و یک میباشد Vratio .را میتوان بهصورت زیر نشان
داد:
رابطه 1


) ( y
2

V

که در اینجا )  ،  2 ( yواریانس دادههای خروجی  yاست .این نسبت نشاندهنده دقت مدل برای یافتن خروجی
مطلوب از روی ورودیهاست .هر چه نسبت  Vبه صفر نزدیکتر شود پیشگویی خروجی  yمناسبتر میشود .هرگاه این
متغیر به یک نزدیک شود نمایانگر یک خطای تصادفی بسیار بزرگ است و مدل مورد نظر نامناسب است .در واقع اگر
مقدار نسبت  Vرا از یککم کنیم مقدار ضریب تبیین به دست میآید (جونز533-503 :2003 ،؛ مقدم نیا و همکاران،
.)382-311 :2003

مدلهای غیرخطی
امروزه به دلیل پیشرفت فناوری رایانهای ،تعداد مدلهای غیرخطی زیادی مانند شبکه عصبی ،ماشینهای بردار
پشتیبان ،سیستمهای فازی ،تابعهای چند جملهای ،رگرسیون خطی محلی و غیره به وجود آمده است .در این مطالعه دو
نوع رایج یعنی رگرسیون خطی محلی و شبکه عصبی مورد توجه قرار دادیم.

رگرسیون خطی محلی
این تکنیک ،یک روش خطی غیر فراسنجی (پارامتریک) است که در بسیاری از پیشبینیهای کم بعد و مسائل ساده به
کار میرود .تنها مشکل  LLR1تصمیمگیری دربارهی اندازهی  p m a xاست؛ یعنی تعداد نزدیکترین همسایههایی که
برای مدلسازی به کار میروند .روش انتخاب  p maxبرای رگرسیون خطی شاخص تأثیر نامیده میشود و در ادامه شرح
داده میشود .برای به دست آوردن نزدیکترین همسایگی در نقاط  p maxمعادله ماتریس خطی باید حل شود:
رابطه 8

Xm  y

که  Xیک ماتریس  pmax  dاست که  p maxنقاط ورودی (متغیرهای مستقل) در  dبعد است،

) xi (1  i  pmax

نزدیکترین همسایگی نقاط است y .بردار ستونی خروجی متناظر به طول  p maxاست و  mیک بردار ستونی است که
باید تعیین شود تا رابطه بین  xبا  yبرقرار گردد ،مانند:
Local Linear Regression

1.
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رابطه 3

m 
... x1d  1   y1 
 m2  

... x2 d    y1 

m

  3    
   

 xx p max d    y p max 
 md 

x12
x13
 x11

x
x
x
 21
22
23
 



 xx 1 xx 2 xx 3
p max
p max
 p max

اگر  Xمجذور و یگانه باشد پس تنها راهحل معادله ( m  X1 y ،)8است .اگر  Xغیر مجذور و یگانه نباشد معادله
( )8را اصالح کرده و با کمینه کردن معادله زیر m،را به دست میآوریم:
رابطه 50

2

Xm  y

بهوسیله پینرسون ( )354-301 :5311و پینرسون ( ،)53-51 :5311نشان داده شده که تنها راهحل مسئله
 m  X# yاست که  X #ماتریس معکوس ساختگی است.
شبکه عصبی مصنوعی
شبکههای عصبی مصنوعی بر اساس ارتباطات داخلی بسیار گسترده ،همانند سیستم عصبی و مغز انسان بنا نهاده شدهاند.
شبکههای عصبی جزء سیستمهای دینامیکی میباشند که با پردازش دادههای تجربی قانون نهفته در ورای اطالعات را
به ساختار شبکه منتقل میکنند .به همین خاطر آنها را سیستم هوشمند مینامند ،چرا که بر اساس محاسبات روی
دادههای عددی و یا مثالها ،قوانین کلی را فرا میگیرند (جین و همکاران .)211 :5333 ،روند نماهای یادگیری متفاوتی
در شبکههای عصبی وجود دارد یکی از روند نماهای رایج برگشت به عقب بر اساس کاهش شیب است .روند نماهایی
مانند شیب توأم ،گوسی –نیوتن ،لونبرگ -مارکویت و غیره روند نماهای سریع میباشند که در بسیاری از روشهای
عددی بهکاربرده میشود .در این مطالعه از روشهای شبکه عصبی با روند نمای یادگیری برودن ،فلتشر ،گلدفارب ،شانو
( 5(BFGS) )5381و روند نما یادگیری کاهش شیب توأم که در نرمافزار  Win Gammaموجود است (دورانت)2005 ،
استفاده گردید.

مدلهای تجربی
در این پژوهش از دو نوع مدل تجربی آنگستروم ،پرسکات و گلور – مک کلوت برای انجام شبیهسازی تابش خورشیدی
استفاده شد.

Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno

1.

534

فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال نهم ،شماره  ،43زمستان 5431

مدل آنگستروم -پرسکات پیشنهادی توسط فائو
این مدل به دلیل سادگی ،کاربرد گستردهای در محاسبه تابش رسیده به سطح زمین دارد و در برآورد تبخیر  -تعرق به
روش پنمن ،مانتیث و فائو برای مناطقی که روش مناسبی جهت محاسبه تابش آنها ارائه نشده و یا مقادیر تابش آنها
اندازهگیری نمیشود ،مورد استفاده قرار میگیرد (موسوی بایگی و همکاران .)848 :5483 ،مدل آنگستروم -پر سکات
بهطور کلی بهصورت زیر است که در آن  Rsتابش خورشیدی رسیده به سطح زمین (مگاژول بر متر مربع بر روز)Ra ،

تابش فرا زمینی (مگاژول بر متر مربع بر روز که از روش ارائه شده توسط آلن و همکاران  5331میتوان به دست آورد)،
 nساعات آفتابی واقعی N ،ساعات آفتابی حداکثر a ،و  bضرایب ثابتی هستند که برای هر منطقه قابل محاسبه
است(خلیلی و رضایی صدر.)41-51 :5411 ،
رابطه 55

n
)
N

R s  Ra ( a  b

فائو ضرایب  aو  bرا به ترتیب برابر  0/21و  0/1پیشنهاد کرده و بنابراین رابطه باال را به شکل زیر ارائه نموده است:
رابطه 52

n
)
N

Rs  Ra (0.25  0.5

مدل گلور-مک کلوت
گلور و مک کلوت ضریب  aدر رابطه آنگستروم -پرسکات را به عرض جغرافیایی (  ) ارتباط داده و رابطه زیر را ارائه
نمودند (موسوی بایگی و همکاران:)843 :5483 ،
رابطه 54

Rs
n
 0.29 cos  0.25
Ra
N

ارزیابی اعتبار مدلها
کارایی روشهای رگرسیونی ،شبکه عصبی و تجربی با استفاده از سه شاخص آماری جذر میانگین مربعات خطا
( ،)RMSEمیانگین مربعات خطا ( )MAEو ضریب تبیین ( )R2مورد ارزیابی قرار گرفت RMSE .اختالف بین مقادیر
مقایسه شده و شبیه سازی شده را نشان میدهد .کوچک بودن مقدار  MAEدرستی تخمین را نشان میدهد R2 .میزان
وابستگی خطی دو شبیه را اندازهگیری میکند.
رابطه 53

رابطه 51

2

1

 n
2 
  ( pi  oi ) 

RMSE   i 1
n





 oi

n

p

i

n

i 1

MAE 
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رابطه 51

 n
  ( oi  p i ) 2
R  1   i n1

2
)   ( oi  o
 i 1
2

در این روابط  oiو  piبه ترتیب مقادیر مشاهده شده و پیشبینی شده در زمان  o ،iو  pمیانگین مقادیر مشاهده
شده و پیشبینی شده و  nتعداد نمونهها است.

یافتهها
اطالعات اقلیمی در طی سالهای  5481الی  5483به دو قسمت جهت آموزش و شبیهسازی تقسیم  810عدد برای
آموزش و  300عدد برای تست به کار رفت .ویژگیهای آماری دادههای هواشناسی شامل دما ( ،)Tسرعت باد (،)U
ساعات آفتابی ( )nو رطوبت نسبی ( )RHایستگاه مورد نظر در جدول ( )5ارائه شده است .در این جدول ،Sx ،Xmean
 Xmax ،Cvو  Xminکه به ترتیب میانگین ،انحراف معیار ،ضریب تغییرات ،حداکثر و حداقل دادهها میباشند.

تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون گاما
پیش بینی تابش خالص دریافتی با استفاده از چهار فاکتور دمای ماکزیمم ،سرعت باد متوسط و تابش برون زمینی و
ساعات آفتابی انجام گرفت .این ترکیب بر اساس حداقل کردن مقدار آماره گاما بهدستآمده است.
جدول  :5ویژگیهای آماری پارامترهای آماری روزانه دادههای هواشناسی ایستگاه هواشناسی زاهدان
Cv
Xmax

Xmin

Sx

Xmean

واحد

دادهها

موقعیت

)(Sx/Xmean

33

-55

0/31

1/33

53/18

˚C

T

3/25

0

0/114

5/34

2/2

m/s

U

54/24

0

0/425

2/38

3/4

hr

n

500

0

0/155

51/45

23/31

%

RH

زاهدان

(منبع :نگارندگان)

نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون گاما در جدول ( )2موجود است .هرچه مقدار خطای استاندارد به
صفر نزدیکتر باشد اطمینان بیشتری از آماره گاما حاصل میشود .شیب ( )Aیک شاخص برای پیچیدگی مدل است که
از روی دادههای ورودی و خروجی ساخته میشود و مقدار کم آن نشاندهنده مناسب بودن مدل است .نسبت  Vتوانایی
پیشبینی خروجی با استفاده از ورودیها را نشان میدهد که هرچه به صفر نزدیکتر باشد دقت آن بیشتر میشود .در این
مدل کوچک بودن مقادیر گاما ،خطای استاندارد ،شیب و نسبت  Vمیتواند توانایی مدل را در شبیهسازی اثبات کند.
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جدول  :2نتایج مربوط به آزمون گاما (منبع :نگارندگان)
مقدار

فرا سنج

0/0324

مقدار گاما

0/0328

شیب

0/00425

خطای استاندارد

0/542

V-ratio

نتایج مدلهای تجربی و روشهای غیرخطی
در جدول ( )4مقادیر  MAE ،RMSEو  R2که در نتیجه مقایسه مقادیر برآورد شده تابش خورشیدی رسیده به سطح
زمین با استفاده از مدلهای ارائه شده در باال و نیز مقادیر واقعی اندازهگیری شده تابش توسط پیرانومتر نشان داده شده
است .این نتایج بر اساس دادههایی مورد استفاده در صحت یابی مدلها است .بهطورکلی هرچه مقدار شاخصهای خطا
سنجی پایینتر بوده و میزان  R2بیشتر باشد مدل مربوطه دقیقتر و مناسبتر میباشد .در شکل ( )5تا ( )1میزان
همبستگی این مدلها با مقدار اندازهگیری شده تابش توسط پیرانومتر (تابش واقعی) نشان داده شده است.
از جدول( )4و شکلهای ( )5تا ( )1مشخص میشود که مدل شبکه عصبی با روند نما یادگیری  BFGSدارای
باالترین ضریب تعیین ( )0/34و همچنین  RMSEو  MAEکمتر (به ترتیب  5/31و  )5/11نسبت به سایر مدلها است.
بعد از آن نیز دیگر مدل شبکه عصبی یعنی مدل شبکه عصبی با کاهش شیب توأم قرار دارد .بعد از آن دیگر مدل
غیرخطی یعنی مدل رگرسیون خطی محلی میباشد .از میان مدلهای تجربی نیز مدل گلور مک-کلوت به علت دارا
بودن مقادیر  RMSEو  MAEکمتر و  R2بیشتر (به ترتیب برابر  4/01 ،3/13و  0/1در مقابل  4/25 ،4/88و )0/44
نسبتاً از مدل آنگستروم –پرسکات بهتر عمل کرده است .بهطورکلی میتوان بیان کرد که مدلهای شبکه عصبی و
رگرسیونی عمل شبیهسازی را بهتر از مدلهای تجربی انجام میدهند .از مقایسه دو مدل تجربی نیز مشخص میشود که
این دو مدل تفاوت بسیاری با همدیگر ندارند.
جدول  :8نتایج تحلیل آماری مدلهای غیرخطی و تجربی(منبع :نگارندگان)
مدل
رگرسیون خطی محلی
شبکه عصبی با کاهش شیب توأم

RMSE

MAE

R2

2/83
2/14

5/83
5/11

0/82
0/83

شبکه عصبی با روند نما BFGS

5/31

5/31

0/34

آنگستروم -پرسکات
گلور-مک کلوت

3/48
3/13

4/25
4/01

0/44
0/1
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(منبع :نگارندگان)

شکل  :5میزان همبستگی مدل رگرسیونی با مقادیر اندازهگیری شده با پیرانومتر برای دادههای که برای تست مدل به کار رفته

(منبع :نگارندگان)

شکل  :2میزان همبستگی مدل شبکه عصبی با کاهش شیب توأم با مقادیر اندازهگیری شده با پیرانومتر برای دادههای که برای تست مدل به
کار رفته

(منبع :نگارندگان)

شکل  :8میزان همبستگی مدل شبکه عصبی با الگوریتم  BFGSبا مقادیر اندازهگیری شده با پیرانومتر برای دادههای که برای تست مدل
بهکار رفته
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(منبع :نگارندگان)

شکل  :7میزان همبستگی مدل گلور مک-کلوت با مقادیر اندازهگیری شده با پیرانومتر برای دادههای که برای تست مدل بهکاررفته

(منبع :نگارندگان)

شکل  :1میزان همبستگی مدل آنگستزوم -پرسکات با مقادیر اندازهگیری شده با پیرانومتر برای دادههای که برای تست مدل بهکاررفته

نتیجهگیری
این مقاله روش تخمین تابش خالص دریافتی ( )Rsبا استفاده از آزمون گاما و ترکیب آن با روش مدلهای غیرخطی را
شرح داد .در این مطالعه توانایی آزمون گاما در ایجاد مدلهای غیرخطی برای تخمین تابش با موفقیت نشان داده شد .در
این پژوهش با استفاده دادههای اندازهگیری شده ایستگاه هواشناسی زاهدان کارایی مدلهای رگرسیونی ،شبکه عصبی و
تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت .در پیشبینی تابش بهطور تصادفی  810عدد از دادهها برای آموزش مدلها و  300عدد
از دادهها را برای پیشبینی به کار بردیم .بهترین ترکیب با استفاده از چهار پارامتر دمای ماکزیمم ،سرعت باد متوسط،
تابش برون زمینی و ساعتهای آفتابی به دست آمد .این ترکیب بر اساس کمینه کردن خطا است و برای نقاط مختلف
متفاوت میباشد .برخالف پژوهش مقدم نیا و همکاران ( )382-311 :2003و همچنین ریسمان و همکاران (:2008
 )3403-3405به دلیل کمی بارش در این منطقه ،بارش تأثیر چندانی نداشته است و در ایجاد مدل از آن استفاده نشده
است .مشابه با سایر پژوهشهای صورت گرفته در زمینه مدلسازی تابش یا استفاده از مدلهای غیرخطی و شبکه
عصبی ساعتهای آفتابی بیشترین تأثیر را داشته و مهمترین پارامتر بوده است .در مرحله اعتبار سنجی بر اساس ضریب
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تعیین بیشترین مقدار مربوط به مدل شبکه عصبی با روند نما  BFGSبا مقدار  0/34و کمترین مقدار مربوط به مدل
تجربی آنگستروم –پرسکات با مقدار  0/44است .مقدار  RMSEو  MAEدارای کمترین مقدار  5/31و  5/31برای مدل
 BFGSو بیشترین مقدار برای مدل تجربی آنگستروم –پرسکات است .بهطور مدلهای غیرخطی خیلی بهتر از مدلهای
تجربی عمل کردهاند .دو مدل تجربی نیز تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند .نتایج مدلهای غیرخطی هماهنگی مناسبی را
بین نتایج اندازهگیری و پیشبینی نشان میدهد .در این شبیهسازی بر عکس پژوهش مقدم نیا و همکاران (-311 :2003
 ،)382مدل شبکه عصبی با روند نما  BFGSبهتر از شبکه عصبی با کاهش شیب توأم و مدل رگرسیونی عمل کرده
است .همچنین بر خالف پژوهش رمسان و همکاران ( )3405-3403 :2008که بهترین مدل ،مدل رگرسیونی بود میباشد و
بیان کننده این مطلب است که با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف نتایج متفاوتی ارائه میگردد .بر اساس نتایج
بهدستآمده از پژوهش حاضر ،میتوان جمعبندی نمود که استفاده صحیح از روشهای رگرسیونی و مدلهای شبکههای
عصبی مصنوعی میتواند زمینهساز آنالیز سریع تابش دریافتی به خاک در سیستمهای آب و خاک و تبخیر و تعرق باشد
که البته نیازمند انجام مطالعات بیشتر در این مورد و در مکانهای دیگر است.
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