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صهخال  
را به خود  يآب النياز ب يمختلف سهم متفاوت يمياقل طشراي تحت و است آب منابع مديريت بحث در مهم هاياز چالش يكي ريتبخ حيبرآورد صح
 كينوپتيس ستگاهيروزانه ثبت شده در ا يمياقل يپارامترها يتمام انيشانون از م يآنتروپ يپژوهش با استفاده از تئور نيدر ا. دهدياختصاص م

منتخب مذكور  يسپس پارامترها. شدند نييداشتند، تع ريدر برآورد تبخ ريتاث نيشتريكه ب يي، پارامترها)1391-94( النيرودسر واقع در استان گ
شده در نظر گرفته  رير تبخيمقاد سازيهيجهت شب نيزيمدل شبكه ب هاييعنوان ورودبه يورود بيمجزا از نقطه نظر تعداد و ترك يوهايتحت سنار

 نيانگيو م مربعات خطا نيانگيم شهي، رنييتع بيضر يهااز شاخص جينتا يابيارز يبرا. شد سهيشده مقا يريگاندازه يواقع رمقادي با هاآن جيو نتا
ختصاص با ا بيترتو متوسط سرعت باد به يآفتاب تشانون، متوسط درجه حرارت، مجموع ساعا يآنتروپ يبر اساس تئور. شد استفاده مطلق يخطا
استفاده همزمان از سه  يوينشان داد كه سنار جينتا. قلمداد شدند ريبرآورد كننده تبخ نيرودسر موثرتر ستگاهيدر ا 268/0و  307/0، 33/0 هايوزن

در 	آزمون مدل مرحله يرودسر و برا ستگاهيمربعات خطا در ا نيانگيم شهير كهيخطا همراه است بطور نيبا كمتر نيزيپارامتر مذكور در مدل شبكه ب
  . ميليمتر در روز متغير بوده است) سناريوي استفاده از متوسط درجه حرارت( 2/2تا ) سناريوي استفاده از هر سه پارامتر در ورودي مدل( 18/1بازه 
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   مقدمه. 1
 

سهم متفاوتي از توازن بيالن آبي را به خود  ،ي هيدرولوژيك است و اين مولفه در شرايط اقليمي مختلفترين اجزاي چرخهيكي از مهمفرآيند تبخير 
 71 باشد كه حدودمي) متر در سالميلي 251( درصد 30هاي كره زمين در حدود بر اساس آمار، سهم ايران بطور متوسط از بارندگي. دهداختصاص مي

ي هيدرولوژيك، برآورد صحيح آن ضروري به با توجه به سهم مولفه تبخير از چرخه. ]1[ رودبه صورت تبخير از دست مي) مترميلي 179(آن  درصد
برداري بهينه از منابع آب هاي آبياري و زهكشي، حفاظت آب و خاك و بهرهريزيهمچنين برآورد صحيح اين مولفه در طراحي برنامه. رسدنظر مي

تكنيك (رو رو و پسهاي پيشساز، انتخاب پارامترهاي موثر در برآورد مولفه تبخير معموال بر اساس روشهاي شبيهدر مدل .يت زيادي دارداهم
) شبكه عصبي مصنوعي(گيري و برآورد شده يا سعي و خطا و آموزش در به حداقل رساندن مجموع مربعات خطا ميان مقادير اندازه) رگرسيون چندگانه

هاي روزانه ايستگاه كاهش پارامترهاي مورد نياز جهت محاسبه تبخير تعرق مرجع با استفاده از دادهبراي ) 1384(بهمني  كوچك زاده و. استوار است
رطوبت  ارزيابي نمودند و به كمك پارامترهايي شامل تعداد واقعي ساعات آفتابي مشاهده شده، هاي عصبي مصنوعي رامهرآباد تهران، عملكرد شبكه

مدل شبكه عصبي مصنوعي با ساختارهاي متفاوت را 11خالص در سطح گياه، دماي نقطه شبنم، دماي حداقل و دماي حداكثر،  ابشنسبي بيشينه، شار ت
  .]2[ طراحي كردند

جموعه داده در اثر همچنين مقياسي كمي براي محتواي اطالعات يك م. هاي تصادفي استي عدم اطمينان فعاليتآنتروپي مقياسي براي درجه
اصل حداكثر آنتروپي را ) 2014( چيانگ و چونگ .]3[كاهش عدم اطمينان است كه با توجه به مشاهدات برابر همان ميزان افزايش در اطالعات است 

دن توزيع شرطي رواناب ايشان عبارت آنتروپي شرطي را براساس قيود معين براي به دست آور. بردند سازي فرايند بارش و رواناب به كار براي مدل
هاي بارش و  ، آنگاه پارامترهاي تابع توزيع مذكور را براساس اطالعات موجود شامل ميانگين سري زماني دادههبراساس رخداد بارش معين بيشينه نمود

   .]4[ند ها تخمين زد رواناب و كوواريانس آن
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 در .نمودند استفاده آنتروپي تئوري از زيرزميني آب منابع كيفي پايش ايهايستگاه يابي مكان سازي بهينه براي )1387( كراچيان و معصومي
 بهنگام براي جديد روش يك و شده ارزيابي تهران دشت زيرزميني آب منابع كيفي پايش سامانه كارايي گسسته، آنتروپي تئوري از استفاده با تحقيق اين

 بهنگام و ارزيابي در پيشنهادي الگوريتم مناسب كارايي دهنده نشان مطالعه اين از اصلح نتايج .است گرديده ارائه پايش هايايستگاه موقعيت سازي
 استفاده آنتروپي تئوري از سنجيباران هايايستگاه يابيمكان براي )1220( آواداال .]5[ است بوده زيرزميني آب منابع كيفي پايش هايسامانه سازي
 گاو باتالق حوضه سنجي باران شبكه در سنجي باران جديد هايايستگاه موقعيت اطالعات، انتقال آنتروپي مفهوم از استفاده با پژوهش اين در .نمودند
 كردن بيشينه هدف دو با ژنتيك و ترتيبي الگوريتم دو از هاسنج باران يابيمكان براي و تعيين هاايستگاه ساالنه بارندگي هايداده از استفاده با خوني
 بر ژنتيك الگوريتم نسبي برتري و بهتر عملكرد نشانگر نتايج .شد استفاده اطالعات انتقال آنتروپي متوسط كردن بيشينه و اطالعات لانتقا آنتروپي حداقل

اي از تئوري آنتروپي شانون در حوضه آبخيز ليقوان براي استخراج هيدروگراف واحد لحظه) 1392(قرباني و همكاران  .]6[ است بوده ترتيبي الگوريتم
هاي پيمايش حوضه آبخيز به عنوان متغير تصادفي و بيشينه نمودن تئوري آنتروپي و همچنين لحاظ نمودن قيدها، با تعريف زمان ايشان. ستفاده نمودندا

همكاران اميري و  .]7[ كه نتايج گوياي عملكرد قابل قبول روش آنتروپي  بوده است آوردندبدست را كاربردي هيدروگراف واحد  ينهايتا معادله
هاي در اين مطالعه برخي از نمونه. ارزيابي كيفي آب زيرزميني را  براساس تئوري آنتروپي وزن دار شاخص كيفيت آب مورد بررسي قرار دادند) 1392(

 75اد كه بيش از نتايج نشان د. آب زيرزميني دشت زنجان بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهاني از نظر كيفيت آب شرب مورد بررسي قرار گرفت
پارامتر شامل كلسيم، سديم، منيزيم، نيترات، كروم، روي،  12عامل و با استفاده از  4وسيله هتوان بدرصد تغييرات كيفي آب زيرزميني دشت زنجان را مي

مورد بررسي قرار داد و همچنين  هدايت الكتريكي، كل مواد جامد محلول، درجه اسيدي و بازي بودن، اكسيژن محلول و نياز بيوشيميايي به اكسيژن،
  .]8[ عامل روي داراي بيشترين تاثيرگذاري در كيفيت آب زيرزميني دشت زنجان بوده است

هاي با ساختار رگرسيون چندگانه و شبكه عصبي مصنوعي برآورد شده دهد كه معموال مولفه تبخير در قالب مدلبررسي مطالعات نشان مي
 به ورودي پارامترهاي پردازش پيش تاثير شيراز، سينوپنيك ايستگاه روزانه مرجع تعرق تبخير تخمين منظور به )3891( همكاران و سوق قبائي. است
 عصبي شبكه مدل كه داد نشان نتايج. دادند قرار ارزيابي مورد را گاما آزمون و گام به گام رگرسيون هايروش از استفاده با مصنوعي عصبي شبكه

 است برخوردار باالتري دقت از ؛مصنوعي عصبي شبكه و گام به گام رگرسيون -مصنوعي عصبي شبكه ؛ديگر مدل دو به بتنس گاما آزمون -مصنوعي
 عصبي شبكه به ورودي پارامترهاي پردازش پيش از شهركرد، هواشناسي هايايستگاه روزانه تبخير تخمين منظوربه )1391( همكاران و زمانيان .]9[

 سيستم كه داد نشان نتايج .نمودند استفاده گاما آزمون و گام به گام رگرسيون هايروش از استفاده با تطبيقي عصبي فازي جاستنتا سيستم و مصنوعي
 ورودي پارامترهاي اهميت ترتيب نمودن مشخص توانايي در اما است بوده برخوردار باالتري دقت از هامدل ساير به نسبت تطبيقي عصبي فازي استنتاج
 بهتر سازيمدل براي ورودي پارامترهاي پردازش پيش براي مفيد ابزاري عنوانبه تواندمي گاما آزمون تركيب، بهترين يافتن يا و شبكه آموزش براي
  .]10[ شود استفاده تبخير

رترين با توجه به اهميت مولفه تبخير در چرخه هيدرولوژيك، هدف اصلي اين تحقيق كاربرد تئوري آنتروپي شانون در تشخيص موث
سينوپتيك رودسر  در ايستگاه 1391-94هاي سازي آن در قالب مدل شبكه بيزين در حد فاصل سالپارامترهاي اقليمي برآوردكننده مولفه مذكور و شبيه

   .بود
  
  
 مواد و روش ها. 2
  منطقه مورد مطالعه -2-1
  

سـال   يرودسر طـ  كينوپتيس 	ستگاهيشده در ا يرگياندازه يمياقل ياز پارامترها نيزيروزانه در قالب شبكه ب ريتبخ ريبه منظور برآورد مقاد قيتحق نيدر ا
 كينوپتيسـ  سـتگاه اي. اندشده فهرست) 1( جدول در هاآن راتييمذكور به همراه دامنه تغ يمياقل يپارامترها. روزانه استفاده شد اسيدر مق 1391-94 يها

. شـده اسـت  واقـع   ايـ از سـطح در  يمتر -22و ارتفاع  يعرض شمال قهيدق 7درجه و  37و  يل شرقطو قهيدق 19درجه و  50 ييايجغراف تيرودسر در موقع
 گراد	يدرجه سانت 9/16 بيترتبه قيتحق نيمورد استفاده در ا يهاسال يرودسر در ط ستگاهيشده در ا يرگياندازه آفتابي ساعات و حرارت درجه متوسط

مـورد مطالعـه نشـان     ستگاهيدر ا 1391-94 هايسال يط ريشده تبخ يرگياندازه ريمقاد راتييروند تغ زين 1در شكل . شده است يرگيساعت اندازه 6/5و 
از زمـان   يتـابع  ميرمسـتق يو بصـورت غ  يمـ ياقل ياز پارامترها يتابع برخ ميكه بصورت مستق ريشده تبخ يرگياندازه ريمقاد راتيينحوه تغ. داده شده است
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در منطقـه  كـه   يمنطقه مورد مطالعه است به نحـو  يآب النيب تيآن در وضع تياهم انگريب 1مولفه در جدول  نيثبت شده امتوسط  ريقاداست، به همراه م
  .سازديم انينما شياز پ شيآن را ب حيبرآورد صح تيو اهم رسديم زيدر روز ن متريليم 10ثبت شده آن به حدود  ريمقاد يحت مورد مطالعه

 
  اقليمي مورد استفاده در اين تحقيق در ايستگاه رودسر  مشخصات پارامترهاي -1جدول 

  ضريب تغييرات  انحراف معيار  بيشينه كمينه ميانگين واحد پارامتر اقليمي
  43/0 30/7  4/29 -1/1 9/16 درجه سانتي گراد متوسط درجه حرارت
  76/0 27/4  1/13 0 6/5 ساعت مجموع ساعات آفتابي

  45/0 17/2  18 0 79/4 متر بر ثانيه سرعت باد
  11/0 51/9  99 26 80 درصد رطوبت نسبي
  007/0 18/7  1042 9/1000 9/1016 اتمسفر فشار هوا
  15/3 61/12  4/168 0 4 مترميلي بارندگي

  19/6 161/0  39 0 026/0 روز روزهاي يخبندان
  82/0 14/2  6/9 1/0 59/2 متر در روزميلي تبخير

  

  
  سينوپتيك رودسر  در ايستگاه) ميليمتر در روز(زانه تبخير گيري شده رومقادير اندازه -1شكل

  
  تئوري آنتروپي شانون -2- 2

گذارند و برعكس هرچقدر احتمال وقوع يك رخداد كمتر نشان داد كه وقايع با احتمال وقوع زياد اطالعات كمتري در اختيار مي 1948 سال شانون در
يافته و ارزش اطالعات جديد برابر با مقداري  هاكاهش ست آوردن اطالعات جديد، در واقع عدم قطعيتبا به د. باشد، اطالعات حاصل از آن بيشتر است
 توان بهديگر، از تئوري آنتروپي مي عبارت به. در نتيجه عدم قطعيت و اطالعات پارامترها وابسته به هم هستند. است كه از عدم قطعيت كاسته شده است

از  براي به دست آوردن وزن آنتروپي .]11[ يزان عدم آگاهي و دانش نسبت به مشخصات يك سامانه، استفاده نمودعنوان شاخصي براي كمي كردن م 
  :]12[ شود معادله زير استفاده مي

                                                                                                                                                                            (1)  
  

در واقع آنتروپي انتقال اطالعات نوعي از آنتروپي است كه برابر با تفاضل  .كند مقدار آنتروپي انتقال اطالعات را بيان مي پارامتر كه در آن 
آنتروپي انتقال اطالعات بين دو .بيشتر خواهد بود j چقدر مقدار آنتروپي كمتر باشد، تأثير هر. باشدهاي مشترك مي نتروپي مرزي و آنتروپيمجموع آ

  :]12[ شود صورت زير تعريف مي به j و iمتغير 
)2(                                                                                                                                                                         
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در اين  .شوند سازي مي ها آماده سازي، داده با توجه به اينكه پارامترهاي ورودي داراي واحدهاي يكساني باشند معموالً با استفاده از تابع نرمال
   :]12[تعريف شده است صورت زير  ي بهساز پژوهش تابع نرمال

  
)3(                                                                                                                               
  
  شبكه بيزين -3- 2
  

در واقع يك گراف مستقيم و . دهد تغيرها و احتماالت مربوط به هريك را نشان مياي از م شبكه بيزين يك الگوي نموداري احتماالتي است كه مجموعه
ساختار يك شبكه بيزين يك نمايش نموداري از اثرات متقابل متغيرهايي است كه . ها در حكم متغيرهاي مسئله هستنداي است كه در آن، گره غيرچرخه

گذارد كه  دهد، كميت ارتباط بين اين متغيرها را نيز به نمايش مي متغيرهاي مسئله را نشان مي بايد الگوبندي شوند و عالوه بر اينكه كيفيت رابطه بين
تبعيت  4استوار بوده و از معادله ) بيز قانون(اين روش بر مبناي محاسبات احتماالت شرطي . كند ها استفاده ميبصورت عددي از توزيع احتمال مشترك آن

  . ]13[ نمايدمي
  

)4(                                                                                                                                                                 
)(

)(*)(
)(

bP
aPabP

baP   
  

 aاست به شرطي كه پيشامد  bاحتمال شرطي پيشامد ، bشامد احتمال وقوع پي a ،P(b)احتمال وقوع پيشامد  P(a)كه در آن 
ها، بندها و احتماالت است كه در ارتباط با اي از گرههر شبكه بيزين شامل مجموعه. است aاحتمال شرطي پيشامد اتفاق افتاده باشد و 
   .]13[)2شكل(يابند يكديگر مفهوم مي

  

 
  اي شبكه بيزين نمايش گراف مستقيم و چرخه -2شكل 

  
تواند توسط يك يا چند والد توليد شده يابد كه ميبروز مي) فرزند(در ساختار شبكه بيزين هر گره اگر در حكم والد نباشد بناچار بصورت ولد 

) اوليه(احتمال شرطي و در غير اين صورت با بيان احتمال آغازين  ها گره ديگري وجود داشته باشد با توزيع هايي كه قبل از آندر اين ساختار گره. باشد
هايي بااليي شبكه ، براساس  ترين بخش در شبكه بيزين از طريق قانون احتمال كل و احتماالت مرتبط با بخش احتماالت مربوط به پايين. شوند تعريف مي

. فراهم مي آوردگر  و و رو به عقب را براي تحليلجل  آن است كه امكان محاسبات رو به هاي بيزيناز مزاياي ساختار شبكه .گردندقانون بيزين تعريف مي
بلكه در اين روش با در اختيار داشتن وضعيت معلول يا همان پارامتر  ،توان به وضعيت معلول رسيد تنها از تجميع وضعيت پارامترهاي علت مي  واقع نه در

توان ميزان تأثيرگذاري هر پارامتر بر  ميامترهاي تأثيرگذار وجود داشته و عقب، امكان محاسبه وضعيت پار بيني شونده با يك فرآيند بازگشت به پيش
تواند به شكل يك سيستم خبره عمل نمايد و در هاي بيزين آن است كه كل اين مجموعه مياز مزاياي ديگر ساختار شبكه .خروجي نهايي را تعيين نمود

البته واضح . تواند احتماالت شرطي بين علت و معلول را تعيين نموده و مدل را تحليل كند گر مي اهداتي كافي، تحليلهاي مش صورت عدم وجود داده
  .]13[ يابد هاي مربوطه نيز افزايش مي بيني شود خطاي تحليل و پيش   است كه اگر مدل شبكه بيزين بر پايه اطالعات مشاهداتي بسيار اندك توسعه داده
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  سازي هيشب جيعملكرد نتا يابيارز يرهاايمع -4- 2
 

هـاي مجزايـي   هـا بـا داده  با توجه به آنكه در اين تحقيق از شبكه بيزين به منظور برآورد تبخير استفاده شد، الزم بود تا مراحل آموزش و آزمون اين مـدل 
از آنجـا كـه   . ها مورد استفاده قـرار گرفتنـد  و آزمون مدلها بصورت تصادفي به ترتيب براي آموزش درصد داده 30و  70به همين منظور . صورت پذيرد

هـاي ورودي، در ايـن تحقيـق ابتـدا     سـازي ارزش داده گردد و از طرف ديگر به واسـطه يكسـان  ها بصورت خام منجر به كاهش دقت ميوارد كردن داده
   .بي بعد شدند 5ها با استفاده از رابطه تمامي داده

                                                                                                                    )5(  
 

اكثر و حداقل هاي حد به ترتيب معرف داده و  شده،  هاي استاندارددادهمقادير  ، هاي مشاهداتي مقادير داده  آندر كه 
، ريشه ميانگين مربعات خطا )R2(تعيين  هاي آماري ضريب به منظور ارزيابي دقت نتايج حاصل از شبكه بيزين در برآورد تبخير از شاخص. باشد مي

)RMSE (و ميانگين خطاي مطلق )MAE (اندقابل محاسبه 8تا  6ترتيب از روابط كه به استفاده شد .  
  

)6       (                                                                                                                                          

)7(                                                                                                                                                  

1

1 n

i i
i

MAE x y
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  )8(                                                                                                                                     
  

نيز به ترتيب نشانگر ميانگين مقادير مشاهداتي و برآورد شده  و  شده،   بيني مقدار تبخير پيش مقدار تبخير مشاهداتي،  ، آنكه در 
 .باشندمي

  
 

  نتايج و بحث. 3
  

در  يميثبت شده اقل يپارامترها انياز م ريبرآورد كننده تبخ يمياقل يپارامترها نيموثرتر نييشانون به منظور تع يآنتروپ يتئور ابتدا از قيتحق نيدر ا
. دينمايكمك م يمدل ساز ندفرآي زمان شدن تر امر به ساده و كوتاه نيا. فهرست شده است 2ن در جدول آ جيرودسر استفاده شد كه نتا ستگاهيا

بگذارند و منجر به كاهش دقت مدل  گريكديبر  مدل ممكن است يهايمذكور به عنوان ورود ياز پارامترها يكه برخ يمتقابل راتياز بروز تاث نيهمچن
  .آورديبه عمل م يريشوند، جلوگ يساز

  
  موثر بر فرآيند تبخير از طريق تئوري آنتروپي شانوناسي نشاوزن پارامترهاي هو -2جدول 

  ايستگاه  متوسط درجه حرارت  ساعات آفتابي سرعت باد متوسط رطوبت نسبي فشار هوا بارندگي  روز هاي يخبندان
  رودسر  33/0  307/0 268/0 049/0 025/0  02/0  001/0

  
با . خواهد داشت) ريتبخ(مستقل  ريدر برآورد پارامتر غ يشتريب ريداشته باشد تاث يشتريكه وزن ب يريشانون هر متغ يآنتروپ يبر اساس تئور

در  يمياقل يپارامترها رينسبت به سا ياديبا اختالف زو سرعت باد  يمتوسط درجه حرارت، مجموع ساعات آفتاب يپارامترها 2جدول  جيتوجه به نتا
موضوع با  نيمورد مطالعه نداشته است كه ا ستگاهيدر ا ريدر برآورد تبخ ينقش چندان ينشان داد كه بارندگ 2جدول  جينتا. موثر بودند ريبرآورد تبخ
در منطقه مورد  ريعامل محدود كننده تبخ يبارندگ هاست ك قتيحق نيا نيرودسر مب ستگاهيدر ا متريليم 4 يبارندگ نيانگيمنطقه و م ميتوجه به اقل

به عنوان  يمتفاوت يپارامترها تحت ساختارها نيشانون، ا يآنتروپ يتئور قياز طر ريموثر در برآورد تبخ يپس از انتخاب پارامترها. مطالعه نبوده است
  .ارائه شده است 3شده در جدول  فيتعر يورود يشدند كه ساختارها فيتعر نيزيشبكه ب ساز هيمدل شب هاي يورود
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  سازشبيه ساختارهاي متفاوت تركيب پارامترهاي موثر در برآورد تبخير به عنوان ورودي مدل – 3جدول 

 شماره ساختار تعداد ورودي يورود پارامترهاي
1  متوسط درجه حرارت 1

2 ، ساعت آفتابيمتوسط درجه حرارت 2 

2 رعت متوسط باد، سمتوسط درجه حرارت 3 

3 ساعت آفتابي ، سرعت متوسط باد،متوسط درجه حرارت 4 

  
 438 معادل هاداده درصد 30( آزمون و) داده 1023 معادل هادرصد داده 70(در دوره آموزش  ريروزانه تبخ ريمقاد سازيهيمربوط به شب جينتا

 يسه ورود بيترك دهدينشان م دولج نيا جيآنچنان كه نتا. ارائه شده است 4ول در جد نيزيمورد مطالعه بر اساس مدل شبكه ب ستگاهاي در) داده
نشان دهنده آن است كه افزوده  جينتا سهيمقا. همراه بوده است جينتا نيبا بهتر هايبه عنوان ورود يمتوسط درجه حرارت، سرعت باد و ساعات آفتاب

شده است كه البته  ريبرآورد تبخ يبه پارامتر متوسط درجه حرارت باعث كاهش خطا) ييهر كدام به تنها( يمجموع ساعات آفتاب ايشدن سرعت باد 
از الزامات  يبه نحو ابديينمود م ريدو پارامتر فوق در برآورد تبخ تياهممذكور كه در رابطه با  جهنتي. است كاهش داشته نيدر ا يشتريسرعت باد نقش ب

  .گردديم دييدو پارامتر تا نيا يبرا يشتريب هايبا بروز وزن 2 شانون است كه در جدول يآنتروپ يتئور ليتحل

مـدل شـبكه    جيمورد آزمون قرار گرفتند، نتا يمستقل هايمجموعه داده يآموزش داده شده برا هاياز آنجا كه مدل رفتيهمانطور كه انتظار م
بـه عنـوان مثـال اخـتالف      نحـال يا بـا . متناظر در مرحله آزمون بوده است جيبهتر از نتا يشده كم فيتعر يساختارها يدر مرحله آموزش و در تمام نيزيب

و  364/0، 17/0، 31/0 بيـ ترتكه به نيزيمدل شبكه ب يبرا هايساختار متفاوت ورود 4مربعات خطا در مرحله آموزش و آزمون در  نيانگيم شهير ريمقاد
مـدل   نيـ ا مناسـب آمـوزش   لير دو مجموعه آموزش و آزمون دارد كه خود به دلدر ه اين مدلبودن عملكرد  كنواختياز  تيبدست آمده حكا 266/0
 ياختالف خطـا بـرا   نيو كمتر 4ساختار شماره  يبرا يرودخطا از نقطه نظر تعداد و نيمورد مطالعه، كمتر ستگاهيا دردست آمده به جيبر اساس نتا. است

رونـد تغييـرات مقـادير تبخيـر     نيز  3در شكل  .رخ داده است) عت باددرجه حرارت و سراستفاده از متوسط ( 2آموزش و آزمون در مورد ساختار شماره 
به كمك مدل شبكه بيزين در حالت ) ساختار چهارم( براي بهترين ساختار انتخاب شده  رودسر  ايستگاهزمان در در قياس با ) گيري و برآورد شدهاندازه(

  . آزمون نشان داده شده است
  

  تبخيرمقادير شبكه بيزين در ايستگاه رودسر در برآورد  رزيابي عملكرد مدلنتايح ا – 4جدول 
    آزمون     آموزش  ورودي ساختار

   R2 MAE  RMSE      R2  MAE  RMSE    
    2/2  877/1  621/0      89/1  505/1  774/0    متوسط درجه حرارت  1
    21/1  799/0  646/0      04/1  853/0  839/0    يآفتاب ساعت مجموع ،متوسط درجه حرارت  2
    35/1  970/0  823/0      986/0  797/0  856/0    باد متوسط سرعت ،متوسط درجه حرارت  3
    18/1  917/0  828/0      914/0  716/0  883/0    يآفتاب ساعت باد،مجموع متوسط سرعت ،متوسط درجه حرارت  4

  

 

  
 )ساختار چهارم (در بهترين ساختار وردي  آزمونزين براي بخش يسازي مدل شبكه بنتايج شبيه -3شكل 
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  گيرينتيجه. 4
 

اسي رودسـر  در اين پژوهش كاربرد تئوري آنتروپي در پيش پردازش و انتخاب موثرترين پارامترهاي اقليمي برآورد كننده مولفه تبخير در ايستگاه هواشن
 يپارامترها رينسبت به سا ياديبا اختالف ز و سرعت باد يمتوسط درجه حرارت، مجموع ساعات آفتابهاي بر اين اساس مولفه. مورد بررسي قرار گرفت

ترتيـب  بـه  2/1و  92/0، 83/0مقـادير  تقريبـي  سازي شبكه بيزين با اختصـاص  همچنين نتايج نشان داد كه مدل. در برآورد تبخير موثر قلمداد شدند يمياقل
تواند به عنوان ابزاري مفيد در بـرآورد غيـر   ر مرحله آزمون ميبراي معيارهاي ارزيابي ضريب تعيين، ميانگين خطاي مطلق و ريشه ميانگين مربعات خطا د

  . مستقيم اين مولفه نقش بسزايي داشته باشد
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