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:چکیده

شمار آمده ریزي منابع آب پارامتر مهمی بهلحاظ تأثیر بر کیفیت آب، همواره در برنامهلحاظ تأثیر بر کمیت و هم بهتبخیر هم به
با تخمین میزان . گرددشرب و کشاورزي وجود دارد، این اهمیت دوچندان میو در مناطقی که کمبود آب قابل استحصال براي

راهکارهاي هاي کاهش میزان تبخیر اندیشید وبه راه،آنبا در نظر گرفتنهریک از پارامترهاي موثر برتبخیر از سطوح آزاد 
این تحقیقهدف اصلی.اعمال کردرامدیریتی موثر در جهت کاهش اثرات بحران ناشی از خشکسالی و حفاظت از منابع آب

از روش شبکه براي این منظور؛ باشدمینمکاي منطقی بین میزان واقعی تبخیر از آب شور با دما وغلظت و نوعیافتن رابطه
- دادهنموداري و مقایسهRMSE,MBE,R2با استفاده از معیارهاي آماري نتایج در این راستا . عصبی مصنوعی استفاده شده است

در برآورد 1الیهر کارایی باالي مدل پرسپترون چندتحقیق بیانگنتایج.استنشان داده شدهشدهسازياي به شبیهمشاهدههاي 
میانگین مربع خطا و میانگین خطاي مطلق در که مقادیر ضریب همبستگی، جذر شایان ذکر است. از سطح آزاد استتبخیر

.ستا004/0و034/0و81/0بهترین مدل به ترتیب برابر

.، معیارهاي آماريشبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند الیهتبخیر از سطح آزاد، :واژه هاي کلیدي

:مقدمه

تبخیر یکی از .گرددهاي آب موجود در کره زمین به اتمسفر باز میتبخیر فرایندي است که در نتیجه آن آب از خاك و توده
مولفه الزم در هر ارزیابی بیالن  آبی براي برنامه هاي مختلف وترین پارامترها در چرخه هیدرولوژي آب در طبیعت اساسی

بیشترین مقدار تبخیر از سطح آزاد آب .)2009کسکین و همکاران، (بهره برداري و مباحث مدیریتی است منابع آب ، طراحی ، 
هایی همچنین در طراحی سیستم. برداري بهینه از منابع آب موثر استها در بهرهبرکهها، مخازن و تبخیر از دریاچه. دهدرخ می
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فرآیند تبخیر در دو شکل تبخیر از سطوح آزاد آب .هاي تبخیر و استخرهاي خورشیدي نیز برآورد آن مهم استچون حوضچه
. افتدها و تبخیر از سطح خاك لخت اتفاق مینظیر دریاچه

برآورد صحیح .که مقادیر اندازه گیري شده بیانگر کل تبخیر باشدطوريبه.ر تبخیر، ثبت مقدار تبخیر استیکی از مسائل مهم د
هاي آن در سراسر دنیا به عنوان علت سهولت تفسیر دادهتشت تبخیر به.هاي منابع آب ضروري استریزيتبخیر در برنامه

).1390؛ زارع ابیانه و همکاران، 2002ایرمیک وهمکاران، (شودمیها و مخازن استفاده شاخصی براي تعیین تبخیر از دریاچه
ها و عدم امکان نصب آنها در همه مناطق و سنجش هاي تعمیر و نگهداري تشتدلیل باال بودن هزینهها بهولی در بیشترایستگاه

؛ 1970رزنبرگ و پاورز، ( پذیر نیستتر از همه برآوردهاي کمتر از واقعیت تشت، این امر امکانتبخیر در زمان بارندگی و مهم
).2000سودر، 

هاي قابل اطمینانی با توجه به این مشکالت پیدا کردن راهی با دقت قابل قبول براي تخمین تبخیر در تشتک بر اساس سنجش
تواند وب میترین روش تجربی با دقت مطلبنابراین تعیین مناسب. مانند درجه حرارت هوا بسیار مفید و با صرفه خواهد بود

چنین . مسائل و مشکالت مرتبط با تشت تبخیر را تا حدودي حل کند و با صرف زمان و هزینه کمتر نتیجه دلخواه بدست آید
تواند فراهم کند و هاي مطمئن قرار دارند را میگیريهایی با اندازههایی اطالعات الزم براي مناطقی که مابین محلتخمین

.توان کنترل نمودکوك را میهاي مشبدین وسیله سنجش
بیشتر محققین با اصالح . هاي ریاضی و روابط تجربی در علوم و فنون مهندسی رواج بیشتري یافته استامروزه استفاده از روش

هاي روابط تجربی موجود و کشف روابط جدید، سعی در یافتن رابطه ساده و در عین حال با دقت زیاد، جهت جایگزینی روش
اما به . رابطه تجربی براي تعیین تبخیر و تعرق توسط محققین مختلف ارائه شده است50تاکنون بیش از . تندمیدانی هس
هاي ساده و چند متغیره جزء روش رگرسیون.رغم اهمیت زیاد آن در مهندسی هیدرولوژي، کمتر توجه شده استتبخیر علی

اکن بودن داده ها از خود نشان می در صورت غیرخطی و غیرسها توانایی اندکی در نتیجه این مدل. هاي خطی هستندمدل
هم وابسته و غیرقطعی بوده و تغییرات چشمگیر زمانی و مکانی دارند، طبیعت از آنجا که متغیرهاي فیزیکی، اغلب به.دهند

ها مکبین غلظت ني براي نمونه رابطه. شدت پیچیده، غیرخطی و دینامیک استمحیطی بههاي هیدرولوژیکی و زیستسیستم
منظور هاي جایگزین و با کارایی بیشتر بهبنابراین ضروري است مدل. یک رابطه خطی نیست) aw(و کاهش فشاربخار آب اشباع 

بر مبناي متغیرهاي پذیري باالتري دنبال روشی مناسب با انعطافههاي غیرخطی و پیچیده معرفی شوند وببینی پدیدهپیش
هاي مختلف در در زمینه بررسی و تحلیل پدیده.ها بودنسبت به این روشترو تخمین راحتگیري ندازههواشناسی با قابلیت ا

هاي عصبی با توجه به تحقیقات مشخص شد که عملکرد شبکه.هاي بسیار زیادي گسترش یافته استها، مدلاین سیستم
.مصنوعی در براورد تبخیر از سطح آزاد مورد سنجش قرار نگرفته است

؛ 1999لک و همکاران، (توسعه یافتدر علوم مختلف از جمله کشاورزي 1990هاي عصبی مصنوعی از سال استفاده از شبکه
هدف از این مدل که شبیه . اده استبولی در زمینه هاي کاربردي از خود نشان دنتایج قابل قکه) 1389یزدانی و همکاران،

اي از هوش مصنوعی است، این است که با معرفی تاریخچه عملکرد یک سیستم یتهسازي از دستگاه طبیعی انسان و در واقع وار
ت، با آن مواجه نشده اسدینامیک، مدل آموزش یافته و نحوه عملکرد سیستم در حافظه ذخیره شود و در مواردي که مدل قبالً

هاي عصبی سیک این است که شبکههاي کالترین مزیت شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روشاصلی. مورد استفاده قرار گیرد
).2004جین و ایندورثی، (مصنوعی نیازي به توضیح صریح طبعیت فرایندها به صورت ریاضی ندارند

هاي عنوان روشهاي هوش مصنوعی بهگردد که روش، در دو مقوله آمار و هوش مصنوعی خالصه میپایه و اساس این روش
نوعی ها در واقع رابطه بین پارامترهاي وابسته و مستقل را تعیین نموده و بهاین روش. شوندیادگیري ماشین در نظر گرفته می

در این پژوهش به توانایی عملکرد . باشنددهند و قادر به تقریب هر تابع غیرخطی میترین تابع را بر روي آنها برازش میمناسب
بدین منظور از اطالعات آزمایشگاهی .ته خواهد شدسازي پدیده کامال غیرخطی تبخیر پرداخشبکه عصبی مصنوعی در مدل

.هاي شور مختلف استفاده شده استبهاي تبخیر از آداده

:کارهاي انجام شده در تبخیرتبخیر و 



ات پیشین انجام یقو تحقتبخیرموضوعلذا الزم است ابتدا به .تبخیر یکی از پارامترهاي مهم و تأثیرگذار در چرخه آب است
تحقیقات متعددي بین دینامیک .هاي شور پرداخته شودویژه تبخیر از سطح دریاچههها و باز سطح آب دریاچهتبخیریافته روي 

.و دماي مختلف صورت پذیرفته استهاي با شوريتبخیر در آب

میزان تبخیر روزانه بینی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون آماري و چند مدل اقلیمی را در پیش)2010(شیرست و همکاران
هاي روزانه شش متغیر دماي ماکزیمم و اي با آب و هواي نیمه خشک در دهلی نو هند با استفاده از دادهاز تشتک در منطقه

میالدي بررسی 2007تا 2004در چهار سال 14:21و 7:21مینیمم هوا، ساعات آفتابی، سرعت باد، و رطوبت نسبی ساعات 
ها، مدل شبکه عصبی مصنوعی شامل کلیه متغیرهاي هواشناسی بهترین عملکرد را در تخمین سایر روشدر مقایسه با . کردند

مدل شبکه عصبی مصنوعی را براي تخمین میزان ) 2009(پیري و همکارانش .میزان تبخیر روزانه از تشتک تبخیر داشته است
هاي روزانه دماي هوا، سرعت باد، ایران با استفاده از دادهتبخیر در مناطق با اقلیم گرم وخشک در ایستگاه چاه نیمه زابل در 

ها نشان دادند که عملکرد شبکه آن. کار بردندمیالدي به2006تا 1995کمبود فشار بخار اشباع و رطوبت نسبی در بازه آماري 
ند بدلیل دو عامل کاهش فشار بیان کرد) 1987(سالهورتا وهمکاران .هاي تجربی فوق العاده بوده استعصبی در مقایسه با مدل

ها با تجزیه وتحلیل آن. بخار اشباع و تا حدودي افزایش دماي سطح آب، تبخیر از سطح آب شور کمتر از آب شیرین است
براي ) 2005(ترز و ارول .صورت کمی تعیین کردندین عوامل را بهر با شوري و ترکیبات یونی مختلف اتشت تبخی8هاي داده

نتایج آنها حاکی از بهتر بودن مدل شبکه عصبی با . روزانه از تشت از شبکه هاي عصبی مصنوعی استفاده کردندمحاسبه تبخیر 
برتن و همکاران .الیه پنهان است3و ) دماي هوا، دماي آب، تشعشع خورشیدي و فشار هوا: شامل(الیه ورودي 4آرایش 

داده که از شهرهاي مختلف جهان 2044توسط شبکه هاي عصبی مصنوعی ، تبخیر روزانه از تشت را با استفاده از )2000(
الیه ورودي 5بهترین مدل ارائه شده توسط آنها از . جمع آوري شده بود، محاسبه کردند1996تا 1992مانند رم در سال هاي 

دهد که بررسی منابع نشان می. رشیدي و سرعت باد تشکیل شده استشامل بارندگی ، دما ، رطوبت نسبی ، تشعشعات خو
هدف از این مقاله . یک روش قطعی و مطمئن براي تعیین تأثیر کمی شوري بر تبخیر وجود نداردتحقیقاتی در زمینه هنوز 

.باشدحل مطمئن میهاي مختلف و تالشی در جهت یافتن یک راهمقایسه روش

:هامواد و روش

3با )کلسیم و نمک دریاچه ارومیه-منیزیم-پتاسیم-سدیم(مختلف شورينوع6یین اثر شوري بر تبخیر، آزمایشی با براي تع
با )درجه سانتیگراد80و...و45و40(دماي متفاوت9و)آب مقطر(و آب دریا و محلول شاهد ) 150و100وgr/l50(غلظت متفاوت 

ظرف آلومینیومی که داراي ارتفاع و حجم 17ها را در در ابتدا محلول.انجام گردیددر شرایط کنترل شده آزمایشگاهیتکرار3
ساعت در مدت یک هدر داخل آون بسپس ظروف.گیري گردیداندازهها قبل از آزمایش یکسان بودند ریخته شد و وزن آن

از اختالف وزن قبل از آزمایش و .گردیدگیريدماهاي مورد نظر قرار داده شد و پس از خروج از آون وزن ظروف مجددا اندازه
.پس از آزمایش میزان تبخیر محاسبه گردید

:مصنوعیشبکه هاي عصبی

هاي ورودي قانون نهفته بین دادههاي مشاهداتی، دانش ویا هاي هوشمندي هستند که با پردازش دادههاي عصبی سیستمشبکه
کنند بر هوش محاسباتی سعی می هاي مبتنیتر این سیستمعبارت سادهبه . کندو خروجی را به ساختار شبکه منتقل می

هاي یک نرون، کوچکترین واحد پردازشگر اطالعات است که اساس عملکرد شبکه. سازي نمایندساختار عصبی مغز بشر را مدل
هاي مختلف، معماري یههاست که با قرار گرفتن در الاي از نرونیک شبکه عصبی مصنوعی مجموعه. دهدعصبی را تشکیل می



یک نرون با استفاده از یک تابع واکنش، مقدار . دهندهاي مختلف، تشکیل میها در الیهخاصی را بر مبناي ارتباطات بین نرون
. کندهاي مختلف تولید میخروجی خاصی را به ازاي ورودي

وعی، تمرکز اکثر محققین برروي روش شبکه طور که مالحظه شد در استفاده از الگوریتم هاي شبکه هاي عصبی مصنهمان
بینی میزان تبخیر از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند ها و پیشبراي تحلیل داده.پرسپترون چند الیه بوده است

شبکه عصبی انتخابی متشکل از الیه .بینی و حل مسائل غیرخطی استفاده شده استاي متداول در پیشالیهبه عنوان شبکه
هاي الیه اول تعداد نرون.هاي مختلف استها در الیهمیانی وخروجی بوده که معماري آن برمبناي ارتباطات بین نرونورودي،

تعداد نرون .بینی استهاي الیه خروجی معادل تعداد متغیرهاي بردار پیشبرابر تعداد متغیرهاي مستقل ورودي و تعداد نرون
وخطا یکردسعیاز روهادنرونکند و در تخمین تعدابینی را کنترل میقت پیشهاي الیه میانی انعطاف شبکه در میزان د

در این تحقیق دما و .دانجام گردیMATLABافزار کلیه عملیات اجرایی شبکه عصبی مصنوعی در محیط نرم.دگردیاستفاده 
پارامترهاي ورودي مزبور به دوبخش . در نظر گرفته شدو تبخیر بعنوان خروجی عنوان ورودي شبکه غلظت و نوع نمک به

ها براي آزمون شبکه درصد مابقی داده20ها براي آموزش ودرصد داده80د؛ بدین صورت که دنآموزش و آزمون تفکیک ش
تعداد نرون الیه میانی از طریق آزمون و خطا محاسبه .)براي آزمون25براي آموزش و 101(رفته شد عصبی مصنوعی بکار گ

پذیري ها توانایی تعمیماین شبکهند، زیرا معموالًهستترهاي میانی کمتر مطلوبی با تعداد گرهیهاشبکهیور کلطهد؛ بیگرد
ها، به اندازه کافی نباشد، ها براي تشخیص رفتار نهان دادهاز طرفی اگر تعداد گره.برازش کمتري دارندبیشتر و مشکالت بیش

نرون8الیه نهان و2اي با تعداد در این تحقیق شبکهاین تفاصیل ، که با وب داشته باشدتواند در عملکرد شبکه تأثیر نامطلمی
.)2و 1شکل (داردهاي دیگر نسبت به تعداد نرونالیه میانینتیجه مطلوبتري 

با دو الیه میانیMLPساختار شبکه عصبی ):1(شکل

تعداد نرون-نمودار خطا): 2(شکل 
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وزن ( باشدضریب ثابت یک واحد وزن میbوزن مربوط به ورودي و wاست، ) MLP(چند الیهدر شکل فوق که یک شبکه
در این شکل تابع . )دهدپذیري شبکه را افزایش میاضافه نمودن اریب انعطاف(شوداریب نامیده میو عموماً)یک ورودي واحد

هاي عصبی، در واقع تنظیم یادگیري شبکه. باشدیتابع خطی م2و تابع محرك الیه نهان tanhypتابع 1محرك الیه نهان 
جریان اطالعات در شبکه عصبی پرسپترون چند الیه به این صورت است .استbو wهاي چون مقادیر وزن،پارامترهاي شبکه

معرفی در طول آموزش براي هر رکورد که به شبکه . که ابتدا نرون هاي ورودي با مقادیر مقیاس گذاري شده فعال می شوند
این پیش بینی با . می شود، اطالعات جهت یافتن یک پیش بینی از الیه خروجی ، بصورت رو به جلو به شبکه تغذیه می گردد

مقدار خروجی ثبت شده در بخش آموزش مقایسه و تفاوت میان مقدار پیش بینی و خروجی واقعی رو به عقب در شبکه منتشر 
.ش بینی الگوهاي مشابه بهبود یابددیل و پیمی شود تا مقادیر وزن هاي ارتباطی تع

:گیريبحث و نتیجه

هاي تعداد بهینه گره.بینی میزان تبخیر از آب شور، مورد ارزیابی قرار گرفتدر این مقاله عملکرد روش شبکه عصبی در پیش
گره در الیه 1الیه میانی و گره در 8گره در الیه ورودي، 3اي با شبکه. الیه میانی از رویکرد سعی وخطا مشخص گردید

هاي مختلف محاسبه تبخیر از سطوح بهتر روشارزیابیبراي .خروجی به عنوان ساختار بهینه روش شبکه عصبی مشخص شد
ها، جذر میانگین با محاسبه ضریب همبستگی بین دادهنتایج شبکه دراین روش . آزاد روش اعتبارسنجی متقاطع استفاده شد

.محاسبه گردید) 7تا 1فرمولهاي(زیر هاي ارزیابیفرمولبر اساس و ضرایب دیگر)MBE(انحراف نتایجو ) RMSE(مربع خطا
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گیري شده در آزمایشگاه مقادیر اندازهPسازي شده تبخیر از روش شبکه عصبی و مقادیر شبیهSباالهاي آماري در فراسنج
مقدار کمی کند و ثانیاًآیا مدل مقدار متغیر موردنظر را کم یا زیاد برآورد میدهد که اوالًنشان میMBEپارامتر ارزیابی .است

گونه شود که مدل فضاي مطالعه شده را خوب برآورد کرده و هیچبرابر صفر است، مشخص میMBEکهزمانی. آن چقدر است
با مقادیرمحاسبه شده است که هرچه دهنده میزان ارتباط مقادیر برآوردشدهضریب همبستگی هم نشان. انحرافی وجود ندارد

ضمن اینکه .و اختالف مقداربرآورد شده با مقدارمحاسبه شده کمتر خواهد بودمقدارآن بیشتر باشد، این ارتباط نزدیکتر است
.)3شکل (نیز مورد سنجش قرار گرفت1:1ها نسبت به خط تایج مدلبراي ارزیابی بهتر، ن



شبیه سازي شده به واقعیمقایسه خط یک به یک): 3(شکل 

.نمایش داده شده است1در جدول پارامترهایآماریخطبرازشبرایدادههایآزمون

معیارهاي آماري آزمون): 1(جدول 

RMSE AVG GSP R NRMSE MAE MBE R2

0.0345 0.9984 0.0703 0.9918 9.2266 0.0011 0.0041 0.8115

در نهایت، همبستگی بین مقادیر . هاي توسعه یافته بر اساس پارامترهاي مختلف خطا مورد سنجش قرار گرفتندعملکرد مدل
از لحاظ 3شکل . نشان داده شد3شکل سازي شده توسط شبکه عصبی و مقادیر مشاهداتی در تبخیر از سطح آزاد آب شبیه

دهنده وابستگی بسیار نزدیک مقادیر ضرایب همبستگی نیز نشانچنین باال بودن هم. ظاهري معرف دقت مدل پیشنهادي است
.مشاهداتی و برآوردي است

در نتیجه روش .باشدبینی میزان تبخیر از آب شور مینتایج عملکرد شبکه عصبی بیانگر توانایی مناسب این روش در پیش
گیري در مناطقی که امکان اندازه،طح آزاد آبهزینه در برآورد تبخیر از سعنوان روشی آسان و کمهتواند بشبکه عصبی می

.مورد استفاده قرار گیردمستقیم میزان تبخیر وجود ندارد،

مقدار آن در آب شور است و از طرفی روند دهد که میزان تبخیر در آب معمولی بیشتر ازتایج نشان میبررسی نچنین هم
میزان تبخیر از سطح آب شور عالوه بر عواملی یجه موید آن است که این نت. باشدتغییرات میزان تبخیر تابع درجه حرارت می

ها در آب افزایش غلظت نمککه بر تبخیر از آب خالص نقش دارند به نوع نمک و غلظت امالح در محلول نیزبستگی دارد؛ 
دهند که کاهش میهاي آب را هاي محلول در آب انرژي مولکولنمکچنینشود، همباعث کاهش فشار بخار آب اشباع می

.باشدیجه آن کاهش تبخیر آب مینت

y = 0.9845x
R² = 0.8115
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:نهاداتپیش

. کندبه یک صورت اثر نمی)شور و معمولی(تغییرات شرایط اقلیمی بر روي میزان تبخیر در هر دو نوع آبدهندنتایج نشان می
ایر پارامترهاي اقلیمی مثل باد، تابش سهاي مربوط به گیرياندازهبرآورد دقیق تبخیر، رايبتحقیقات بعديبنابراین، بایستی در

نیز شور خاك از،جاي سطح آزاد آبهچنین میزان تبخیر بهم.نیز برداشت شوند... خورشید، مقدار مواد محلول، غلظت و 
.بررسی گردد
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