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پیشبیني بارش ماهانه با استفاده از شاخصهای اقلیمي پیوند از دور با استفاده از شبکۀ عصبي
مصنوعي و مدل آماری (مطالعۀ موردی :ایستگاههای همجوار ششده و قرهبالغ)
سید جواد ساداتينژاد ،1محمدرضا شکاری ،2عباسعلي ولي

3

 .1دانشیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
 .3دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
(تاریخ دریافت 1395/05/06؛ تاریخ تصویب )1395/09/05

چکیده
بسیاری از متغیرهای هواشناسی از جمله بارش بهشدت به گردشهای جوّیـ اقیانوسی بـرر مقیـا

وابسـتهانـد .در پـووه

حاضر تأثیر سیگنالهای اقلیمی بر میانگین بارش ماهانۀ ایستگاههای مجاور مناطق ششده و قرهبالغ طی دورۀ آماری  25سـاهه از
 1364تا  1388بررسی شده است .شبیهسازی بارش با استفاده از مدلهای آماری و شبکۀ عصبی انجام شده اسـت .همبسـتگی
سیگنالهای اقلیمی با بارش در حاهتهای مختلف بـدون تـأخیر و بـا تأخیرهـای  12 ،9 ،6 ،3ماهـه ارزیـابی شـد .مهـ تـرین
شاخصها از بین 20شاخص اقلیمی ،شاخصهای  NINO3 ،NINO1.2و  WHWPبهترتیب با ضریب همبستگی  45 ،61و 33
درصد در سطح احتمال  95درصد انتخاب شدند .نتایج نشان داد بیشترین همبستگی شاخصهای اقلیمی بـا بـارش تـأخیری 6
ماهه دارد .نتایج شبیهسازی مدلها نشان داد شبکۀ عصبی مصنوعی دقت بیشتری نسبت به مـدل آمـاری دارد .ایـن مـدل قـادر
است میران بارش را با توجه به نوسانات شاخصهای انتخابی با ضریب همبستگی  66درصد و ریشۀ میانگین مربعات خطـای
( 1/38 )RMSEشبیهسازی کند .درنهایت ،پی بینی با ضریب تبیین  44درصد بهمدت  5سال توسط شـبکۀ عصـبی مصـنوعی
انجام پذیرفت .بنابراین ،با توجه به اهمیت بارش و بحران جدی آب در منطقه ،بهمنظور مدیریت منابع آب ،شناخت پارامترهای
مؤثر بر بارش و پی بینی بلندمدت آن الزم و ضروری است.
کلیدواژگان :بارش ماهانه ،تحلیل همبستگی پیرسون ،شاخصهای اقلیمی ،شبکۀ عصبی مصنوعی ،مدل آماری.

* نویسندۀ مسئول

Email: jsadatinejad@ut.ac.ir
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مقدمه
سيگنالهاي هواشناسي كه بر اثر تغييرات ميدانهاي فشار
در مناطق مختلف زمين شناخته شدهاند ،ميتوانند با تغيير
توزیع فشار در سطح زمين ،الگوهاي بارش و دمااي ساطح
زمين را تعيين كنند ] .[1در ایان زميناه نوساانات باارش
ناشاي از الگوهااي پيوناد از دور اهميا فراواناي دارناد.
حجازيزاده و همکارانش ] [2تأثير سايگنالهااي اقليماي
1NAO, 2SOI, 3ENSO, 4AOبر بارش ناحيۀ مركزي ایران
را مطالعه كردند و به این نتيجه رسيدند كه شااخ هااي
اقليمي  NINO36, NINO1.25باا تاأخير  3و  6ماهاه بار
بارش ناحيۀ مركازي ایاران ماثثرترین شااخ هاا بودناد.
عليزاده و همکارانش ] [3تأثير الگوهاي پيوند از دور مثثر بر
پدیدههاي بارش و دماي متوسط ایستگاه سينوپتيك مشهد
را توسط مدلهاي رگرسيوني شاييهساازي كردناد .نتاایج
نشان داد كارایي این مدل براي شييهساازي و پايشبيناي
ماهانه بيشتر از فصلي اس و همچنين ماثثرترین شااخ
 NINO1.2انتخاب شد .خورشيددوسا و همکاارانش ][4
نوسانات بارش فصلي ایستگاه سينوپتيك اهر در ارتياا باا
الگوهاي پيوند از دور را بررسي كردند .نتایج تحقياق بياان
ميكند كاه رابطاۀ باارشهااي پاایيزي باا الگاوي اويا
اقيانوسي (شاخ نوسان نوبي موسوم باه انساود در فااز
گرم یا النينو مو ب افزایش بارش و در فاز سرد یا النيناو
7
مو اب خشکسااالي ماايشااود .ایسااري و همکااارانش ][5
پيشبيني ميانمدت بارش در فوكوكاي ژاپن را با اساتااده
از شيکۀ عصيي مصنوعي مطالعه كردند .وروديهاا در ایان
تحقيق شااخ هااي اقليماي  8NPI, 9PDO, SOIبودناد.
نتایج نشاان داد مادل شايکۀ عصايي نتاایج دقيقاي دارد.
اموگياي [6] 10بارندگي شمال نيجریه باراساا دادههااي
دماي سطح دریا 11را با روش رگرسيون پايشبيناي كارده
اس  .ناگش كوماار 12و همکاارانش ] [7باراي پايشبيناي
1. North Atlantic Oscillation
2. Southern Oscillation Index
3. El-Nino/Southern oscillation
4. Antarctic Oscillation.
5. Extreme Eastern Tropical Pacific SST
6. Eastern Tropical Pacific SST
7. Iseri
8. North Pacific Index
9. Pacific Decadal Oscillation
10. Omogbai
)11. Sea Surface Temperature (SST
12. Nagesh Kumar

بارش ،از الگوهاي پيوند از دور اقليمي ،شاام فشاار و دماا
در سطح آزاد دریاهاا و روش شايکۀ عصايي مصانوعي باه
همراه الگوریتم ژنتيك 13براي باهدسا آوردن پارامترهااي
14
بهينااه اسااتااده كااردهانااد .س ايلورمن و همکااارانش ][8
پيشبيني بلندمدت بارش در كاليارنياا 15را باا اساتااده از
شيکۀ عصيي مصنوعي انجام دادند .نتایج نشاان داد امکاان
پيشبيناي باارش باا یاك ساال تاأخير شااخ هااي دور
پيونااادي و انساااو در منطقاااه و اااود دارد .اسااامي  16و
همکارانش ] [9تأثير  ENSOبر الگوهااي باارش فصالي در
فلوریدا را بررسي كردند .نتایج بررسي نشاان داد بيشاترین
اثرگذاري النينو و النينو در فصا زمساتان و بخاشهااي
شامال و ناوب فلوریداسا  .زوهاان الي 17و همکاارانش
18
] [10در تحقيقي به رابطۀ بين بارشهاي مركازي یاين
 RCCدر نخستين پاایيز و شااخ  NAOفصا تابساتان
پرداختند .نتایج این مطالعاه نشاان داده اسا هميساتگي
مثي بین  RCCدر پایيز و شاخ  NAOدر تابستان قيا
و ود دارد .بنابراین ،ميتوان از آن بهعنوان فاكتوري باراي
پيشبيني بارش پایيزه استااده كرد .سورش 19و همکارانش
] [11باه مطالعاۀ تاأثير شااخ  ENSO SST, SSP20بار
شييهسازي بارش ایستگاههاي بارانسنجي در یك سيساتم
هياادرولوژیکي پرداختنااد .نتااایج ایاان تحقيااق نشااان داد
شييهسازي با درنظرگرفتن  SST, SSPنتایج مناسابتاري
ارائه ميدهد و تجزیاه و تحليا باارش فصا زمساتان در
در ۀ اول به یك سيگنال قوي  ENSOمتمركز بود .هاد
پژوهش ،ابتدا بهرهگيري از الگوهاي پيوند از دور اقليماي و
انتخاب مناسبتارین شااخ هااي تاأثيرگاذار از باين20
شاخ توسط رگرسيون گامبهگام و درگام بعد ،پيشبيناي
بارش براسا دادههاي پيوند از دور  6ماه قي باا اساتااده
از مدل رگرسايوني و شايکۀ عصايي اسا  .ساس نتاایج
شييهسازي و مشاهداتي مقایسه شدند و در نهایا ميازان
بارش براي  5سال پيشبيني شده اس .

13. Genetic Algorithm
14. Silverman
15. California
16. Schmidt
17. XU Han-Lie
18. Rainfall Central China
19. Suresh
)20. Sea Surface Pressure (SSP
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مواد و روشها
دادههای تحقیق

براي انجام این تحقيق از دادههاي ماهانۀ بارش ایستگاههاي
مجاور مناطق ششده و قرهبالغ واقع در بخش شرقي استان
فار شام ایستگاههاي سينوپتيك و بارانسنجي ششده،
ایج ،فسا ،داراب ،رونيز استهيان ،هرم استااده شده اسا .
از باااين  6ایساااتگاه 3 ،ایساااتگاه فساااا ،داراب و هااارم
سينوپتيك و باقي بارانسنجي هساتند .شاک  1موقعيا
مکاني ایستگاهها و منطقاۀ مطالعااتي در اساتان فاار را
نشااان ماايدهااد .دادههاااي مخاات بااه بااارش از سااازمان
هواشناسي براي دورۀ زمااني  25سااله از  1364تاا 1388
ميالدي دریاف شده اس  .بهطور كلي ،حادود  36الگاو و
شاخ اقليمي در هان مطالعه و شناسایي شادهاناد كاه
 13مورد از آنها ،در نيمكرۀ شامالي شاناخته شاده

.

تأثير بعضي از آنها سايارهاي اسا  ،مانناد النيناو و انساو.
برخي دیگر مانناد  NAOبعاد نايمكارهاي و بعضاي مانناد
 MOIو  ،WeMOIقلمروي منطقهاي دارند.
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این شاخ هاا بيشاتر باا اساتااده از نمایاههاایي كاه
براسا فشار هوا و دماي ساطح آب اقياانو هاا محاسايه
ميشوند ،به صورت كمي بياان مايشاوند .در مجماو 20 ،
شاخ اقليمي در این تحقيق استااده شده اس  .اطالعات
این سيگنالهاي اقليمي بهارهبارداريشاده در پاژوهش از
1
وبسای نوا در شيکههایي با توان تاکياكپاذیري  2/5
 2/5در ه در فاصله سالهاي  1364تاا  1393اخاذ شاده
اس كه ليس این شاخ هاي اقليمي در دول  1آورده
شده اس .
روش
در این پژوهش براي شاييهساازي و پايشبيناي دادههااي
بارش از دو مدل رگرسيوني (آماريد و شيکۀ عصيي توسط
نرمافزار  SPSS2بهره گيري شده اسا  .باراي انجاام آنااليز
دقيق دادهها بهدلي زیادبودن سيگنالهاي اقليمي ابتادا از
روش رگرسيون گامباهگاام 3باه منظاور انتخااب دادههااي
اثرگذارتر بر بارش استااده شده اس .

شکل  .1منطقۀ مطالعهشده و موقعیت ایستگاههای هواشناسي در استان فارس

1

1. NOAA
2. Statistical Package for the Social Science
3. Stepwise Regression
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جدول  .1لیست شاخصهای پیوند از دور استفادهشده
نام مختصر

نام کامل شاخص اقلیمي

EPO
NAO
WPI
SOI
QBO
MEI
NINO 1,2
NINO 3
NINO 3,4
NINO 4
BEST
TNI
TSA
AMO
PDO
AMM
EA
IOD
WHWP
ONI

Eastern Pacific Oscillation
North Atlantic Oscillation
Western Pacific Index
Southern Oscillation Index
Quasi-Biennial Oscillation
Multivariate ENSO Index
Extreme Eastern Tropical Pacific SST
Eastern Tropical Pacific SST
East Central Tropical Pacific SST
Central Tropical Pacific SST
Bivariate ENSO Time Series
Trans-Niño Index
Tropical Southern Atlantic Index
Atlantic Multidecadal Oscillation
Pacific Decadal Oscillation
Atlantic Meridional Mode
Eastern Asia
Indian Ocean Dipole
Western Hemisphere Warm Pool
Oceanic Nino Index

روش رگرسیوني یا آماری

در روش رگرسيوني یندمتغيرۀ گامبهگام در هر گام ،متغير
مستقلي (ابتدا فقط مقدار ثاب یا عرض از ميادأد باه مادل
اضافه ميشود بهطوري كه براي هر مدل رگرسيوني ،مقدار
آمارۀ  fمحاسيه شده و هر متغير مستقلي كه  fبزرگتاري

داشته باشد ،براي افزودهشدن باه مادل كاندیاد مايشاود.
ینانچه  Fمخت به این متغيار مساتق كاندیاد شاده از
)Fα(1,n − 2بزرگتر باشد ،آن گاه متغير مستق مخت به
آن را به مدل ميافزایيم ،در غير ایانصاورت افازودن ایان
متغير به مدل یندان مايد نخواهاد باود .ساس ینادین
مرحلۀ افزودن و یاا حاذ متغيرهااي مساتق باراساا
محاسيات برميناي  Fانجام ميشود ] .[12مادل رگرسايون
یندگانۀ بهكاررفته در این پژوهش بهصاورت مادل خطاي
اس كه در رابطۀ  1نشان داده شده اس :
(1د
y  b0  b1x1  b2 x2  b3 x 3  b4 x4  ...  bn x n
كه هریك از پارامترها عيارتاند از:
 =b0ضریب ثاب مدل
 =b1, b2, b3, b4,... bnضرایب مدل
 = x1, x2, x3, x4, …. , xnمتغيرهاي مدل

معادل فارسي
نوسانات آرام شرقي
نوسانات اطل شمالي
شاخ آرام غربي
شاخ نوسانات نوبي
نوسانات شيه دوساالنه
شاخ انسوي یندمتغيره
شاخ دماي سطحي شدید بخش شرقي اقيانو آرام استوایي
شاخ دماي سطحي بخش شرقي اقيانو آرام استوایي
شاخ دماي سطحي بخش مركزي شرقي اقيانو آرام استوایي
شاخ دماي سطحي بخش مركزي اقيانو آرام استوایي
سري زماني انسوي دومتغيره
شاخ تغييریافتۀ نينوي اقيانو آرام
نوبي حارهاي
شاخ اطل
نوسانات ینددههاي اطل
نوسانات دههاي اقيانو آرام
مد اطل نصفالنهاري
شاخ آسياي شرقي
شاخ دو قطيي اقيانو هند
استخر گرم نيمكرۀ نوبي
شاخ نينوي اقيانوسي

با تو ه به تعداد زیاد دادههاي شاخ اقليمي در ایان
تحقيق براي لوگيري از فرابرازش مدل از روش گامبهگاام
براي انتخاب شاخ هاي پيوند از دور مثثر اساتااده شاده
اس  .از آنجا كه مقادیر سيگنالهاي اقليمي استاندارد شده
اسا  ،مقااادیر بااارش نياز بعااد از محاساايۀ لگاااریتم 1وارد
نرمافزار  SPSSشده اس  .همچنين ارتياا شااخ هااي
پيونااد از دور و بااارش بااا تأخيرهاااي  12 ،9 ،6 ،3و باادون
تأخير بررسي و تحقيق شده اس .
روش شبکۀ عصبي مصنوعي ANNS

شيکۀ عصيي مصنوعي در واقع ،مدل ساادهشادهاي از مغاز
انسان اس كه توانایي رخدادن فرایندها و تركييات دلخواه
غيرخطاي باراي ارتياا باين ورودي و خرو ايهااي هار
سيستمي را داراس ؛ درضمن این شيکه با دادههاي مو ود
طي فرایند یاادگيري ،آماوزش داده مايشاود و باهمنظاور
پيشبيني در آینده استااده مايشاود .ناورونهااي شايکۀ
عصايي در حقيقا  ،شاک بسايار سااده از ناورونهااي
بيولوژیك هستند ،ولي توانایي كمتري نسي به آنها دارناد
(شک هاي  2و 3د.
1. Logaritm
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شکل  .2ساختار یك نورون مصنوعي

شکل  .3ساختار یك نورون طبیعي (بیولوژیك)

یکي از دالی انتخااب شايکههااي عصايي در تحقياق
حاضار ایان اسا كااه ایان شايکههااا ،قادرت انعطاا و
تصحيحپذیري زیادي در انطياق خود باا دادههاا را دارناد و
ميتوانند براسا بردارهاي ورودي ،رخاداد و بزرگاي یاك
پدیده را پيشبيني كنند ] .[13همچنين با تکيه بر دادههاا
و برقراري اوزان مختلاف باه ارتياطاات عصايي در ریاان
فرایند یادگيري قاادر اسا اوابگاوي مساائ مايهم و
پيچيده باشد .انتخاب نو شايکه نياز باه ماهيا مسائلۀ
بررسيشده و نو دادههااي آن وابساته اسا  .شايکههااي
پرسسترون یندالیه  MLP1با قابليا آماوزش و یاادگيري
زیاد بهدلي برگش پذیري و انعطا زیاد بهمنظور بارآورد
عناصر وي در تحقيقات گذشته توصيه شاده اسا ].[14
در این تحقيق از روش شيکۀ عصايي پرساسترون یندالیاه
براي مدلسازي و پيشبيني با استااده از عيۀ ابزار شيکۀ
عصيي مصنوعي نرمافزار  SPSSاستااده شده اس  .معموالً
الگوریتم آموزشي این شيکههاا پا انتشاار خطاا 2اسا .
بيشتر ساختار یك شيکۀ عصيي ،از ساه الیاه شاام الیاۀ
1. Multi Layer Perceptron
2. Back Propagation Error

ورودي ،الیۀ پنهان و الیۀ خرو ي تشکي شده اس  .براي
معماري شيکه تعدادي نورون در هار الیاه در نظار گرفتاه
ميشود .تعداد نورونهاي الیۀ ورودي و خرو ي بساته باه
ماهي مسئله و تعداد نورون الیۀ پنهان با سعي و خطاا در
ه كاهش مقدار خطا توسط طارا مشاخ مايشاود
].[15
مراح طراحي و پيادهسازي شيکۀ عصيي به شر زیار
اس :
 .1معآوري و پيشپردازش دادههاي مورد نياز باراي
شيکۀ عصيي مد نظر؛
 .2تعيين نو و ساختار مناسب باراي شايکۀ عصايي و
ایجاد شيکۀ كارآمد؛
 .3آمااوزشدادن شاايکه بااا قساامتي از دادههاااي
معآوريشده (مرحلۀ آموزشد؛
 .4آزمایش شيکۀ آموزش دادهشده با باقيماندۀ دادههاا
(مرحلۀ آزموند؛
 .5در صورت قاب قيول باودن نتيجاۀ آزماون ،ذخيارۀ
شيکه و در غير اینصورت ،تکرار مرحلۀ  2تا .4
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معیارهای ارزیابي عملکرد مدلها

كه در روابط 2و  Oi ،3مقاادیر مشااهدهاي و  E iمقاادیر

بهمنظور ارزیابي عملکرد مدلها ،از معيارهاي ریشاۀ مياانگين

پيشبينيشده اس  .زیادبودن ضریب هميستگي و كمبودن
ميزان خطا در هر مدل ،نشاندهندۀ عملکرد بهتر آن اس .
پيادهسازي مراح انجام تحقيق شام مراح زیر اس كه
در شک  4آورده شده اس :

مربعات خطا RMSE 1و ضریب تييينR2( 2د اساتااده شاده
اس كه فرمول آنها بهترتيب بهصورت روابط زیر اس :
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شکل  .4مدل مفهومي روش تحقیق (ترسیم نگارنده)

یافتهها

1

بررسي رابطۀ الگوهای پیوند از دور با بارش ماهیانه

2

براي پيشپردازش دادههاي عناصر اقليماي ورودي باه شايکۀ
عصيي و پايشبيناي باارش از روش رگرسايوني گاامباهگاام
استااده شده اس  .نتایج تحلي رگرسايوني ارتياا الگوهااي
پيوند از دور با بارش نشان داد از بين 20الگاوي پيوناد از دور،
 8شااااااخ ،NINO44 ،NINO3.43 ،NINO3 ،NINO1.2
 TSA8 ،AMO7 ،AMM6 ،WHWP5معنااادار تشااخي داده
شدند .سس در گام بعدي ميزان تحلي هميستگي پيرساون
این شاخ هاي انتخابي با بارش تح شرایط مختلاف بادون
1. Root Mean Square Error
)2. Coefficient of determination(R2
3. East Central Tropical Pacific SST
4. Central Tropical Pacific SST
5. Western Hemisphere WarmPool
6. Atlantic Meridional Mode
7. Atlantic Multidecadal Oscillation
8. Tropical Southern Atlantic Index

تأخير و باا تاأخير زمااني از  12 ،9 ،6 ،3مااه بررساي شاده و
نتااایج آنهااا در اادول  2آمااده اساا  .در ایاان پااژوهش،
شاخ هایي كاه ميازان ضاریب هميساتگي آناان در ساطح
اطمينان  5درصد (  )r ≥ /30از لحاظ آمااري معناادار بودناد،
در مدل پيش بهرهگيري شدند.
نتایج هميستگي پيرسون در دول  2نشان ميدهد در
تمام تأخيرهاي مختلف در نظار گرفتاهشاده ،در تاأخير 6
ماهه بيشترین ميزان هميستگي بين بارش و شاخ هااي
پيوند از دور و ود دارد؛ بدینمعنا كه شاخ هاي پيوناد از
دور بااا تااأخيري  6ماهااه روي بااارش اثاار گذاشااتهانااد.
شاااخ هاااي  ENSOدر منطقااۀ  NINO3 ،NINO1.2و
شاخ  WHWPداراي بيشترین رابطۀ معناداري با باارش
هسااتند .كمتاارین مياازان معناااداري نيااز مخاات بااه
شاخ هاي  TSA, AMMاس  .همان طور كاه ادول 3
ضرایب رگرسيوني مدل آماري را نشان ماي دهاد در مادل

ساداتينژاد و همکاران :پیشبیني بارش ماهانه با استفاده از شاخصهای اقلیمي پیوند از دور با استفاده از ...

نهایي (رابطاۀ 3د ،تاأثير شااخ  67 NINO1.2درصاد و
 54 NINO3درصد و تاأثير شااخ  12 WHWPدرصاد
اساا  ،بنااابراین ضااریب رگرساايوني باازرگتاار شاااخ
 NINO1.2بيانگر آن اس كه نقش عمده و تعياينكننادۀ
شاخ یادشده در پيش بيني بارش نسي باه دو شااخ
دیگر اهمي بيشتري دارد ( دول 3د.
معادلۀ پيشبيني بارش توسط مدل آماري با استااده از
شاخ هاي مثثر  WHWP ،NINO3 ،NINO 1.2با ساطح
اطمينان  95درصد بهصورت رابطۀ  4استخراج شده اس :
y  3 / 095  0 / 67 NINO1 / 2 

(4د

0 / 54NINO3  0 / 12WHWP

در رابطۀ  4كه رگرسيوني یندمتغيره اسا  Yميازان
بارش قاب پيشبيناي 3/095 ،ضاریب ثابا یاا عارض از
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ميدأ WHWP ،NINO3،NINO 1.2 ،بهعناوان متغيارهااي
مدل و اعاداد قيا از متغيرهااي مادل باهعناوان ضارایب
متغيرهاس  .بهمنظور پاسخگاویي باه ایان ساثال كاه آیاا
ميتوان از این پارامترها براي پيشبيني ميزان بارش منطقه
استااده كرد یا خير ،باید معناداربودن ضرایب رگرسيوني نيز
آناليز شود .با تو ه به اطالعات دول  4آناليز رگرسيوني و
آزمون معناداربودن رگرسيون ،فرض صار براي شاخ هاي
مد نظر در سطح احتمال  95درصد رد مايشاود .باهدليا
اینکه سطح معناداري آمارۀ  Fكمتر از  0/05اس  .یناين
نتيجهگيري ميشود كه بين بارش و الگوهاي پيوناد از دور
ارتيا معناداري و ود دارد و متغيرهاي اقليماي باهخاوبي
تغيير در بارش را تييين ميكنند.

جدول  .2تحلیل همبستگي الگوهای پیوند از دور با بارش در شرایط بدون تأخیر و با تأخیر زماني
NINO

NINO3

3/4

ضریب هميستگي
سطح معناداري

0/47
0/000

0/24
0/000

-0/004
0/94

-0/14
0/000

-0/22
0/000

-0/088
0/096

-0/20
0/000

0/017
0/740

ضریب هميستگي

-0/32
0/000

-0/40
0/000

-0/21
0/000

0/065

-0/015

0/22

0/77

0/19
0/000

-0/11
0/029

-0/12
0/016

ضریب هميستگي

-0/61
0/000

-0/45
0/000

0/05
0/34

0/29
0/000

0/33 
0/000

-0/005

0/17
0/007

-0/13
0/014

ضریب هميستگي

0/27
0/000

0/40
0/000

0/31
0/000

0/089

-0/085

0/094

0/11

-0/29
0/000

-0/039

0/029

0/46

0/59

ضریب هميستگي

0/49
0/000

0/22
0/000

-0/053

-0/23
0/000

-0/25
0/000

-0/097

-0/20
0/000

0/074

1/2
بدون تاخير
تاخير 3
ماهه
تاخير 6
ماهه
تاخير 9
ماهه
تاخير
12ماهه

NINO
NINO4

WHWP

AMM

AMO

TSA

سطح معناداري
سطح معناداري
سطح معناداري
سطح معناداري



0/32

0/93

0/072

0/16



جدول  .3ضرایب رگرسیوني مدلهای آماری
سطح معناداری

t

0/000
0/000
0/038
0/000
0/000
0/050
0/000
0/000
0/003

13.643
-11.788
0/920
-12.757
6.407
1.657
-11.255
5.042
2.791

ضرایب استانداردشده

ضرایب استانداردنشده

Beta

Std.Error

B

-0/532
-0/877
0/440
-0/811
0/368
0/127

0/897
0/038
1.814
0/057
0/102
1.868
0/060
0/108
0/043

11.993
-0/443
1.668
-0/731
-0/655
3.095
-0/676
-0/547
0/120

مدل
ضریب ثاب
NINO1.2

1

ضریب ثاب
NINO1.2

2

NINO3

ضریب ثاب
NINO1.2
NINO3
WHWP

3
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جدول  .4آنالیز مدل رگرسیوني
آمارۀ F

سطح معناداری

میانگین مربعات خطا

.000

138/966

349/007
2/511

.000

97/916

220/789
2/255

.000

69/136

152/936
2/212

درجۀ آزادی

مجموع مربعات خطا

1
352
353
2
351
353
3
350
353

349/007
884/035
1233/042
441/579
791/463
1233/042
458/807
774/235
1233/042

رگرسيون
ماندهها
ك
رگرسيون
ماندهها
ك
رگرسيون
ماندهها
ك

شکل  .5نمودار احتمال نرمال ماندهها و نمودار ماندهها در مقابل مقادیر برازششده
جدول  .5ضرایب رگرسیوني در رگرسیون گامبهگام
خطای برآورد استانداردها

ضریب تبیین تعدیلشده

1/61
1/54
1/46

0/27
0/34
0/35

همچنين نمودار احتمال نرمال ماندهها و نمودار ماندههاا در
مقاب مقادیر برازششده در شاک  5رسام شاده اسا  .ایان
نمودارها ،انحرافي از فرضهاي مدل نشان نميدهند ،بناابراین
استنتاجهایي معتير هستند كه از طریق مدل صورت ميگيرند.
از آنجا كه دول آناليز رگرسيوني یك آزمون ساودمند از
توانایي مدل در توضيح تأثير هر متغير در متغير وابسته اسا ،
به طور مستقيم به شدت رابطه تو اه نادارد .ادول خالصاۀ
مدل شدت رابطۀ بين مدلها را گزارش ميكناد .در ادول 5

ضریب تبیین
0/27
0/34
0/37

ضریب همبستگي
0/52
0/58
0/60

مدل
1
2
3

نتاایج انتخااب نهاایي متغيرهااي مادل تيياين شاده اسا .
مشخصات ارزشيابي مدل نهایيشده بهكمك آمارههاي ضریب
هميستگي ،ضریب تييين ،ضریب تييين تعدی شده و مجاذور
ميانگين مربعات خطا گازارش شاده اسا  .در نهایا  ،از باين
كليۀ مدلهاي ارائهشده در مدل  3ضاریب هميساتگي خطاي
و ود رابطهاي نسيتاً قوي را نشان ميدهاد .نتاایج مخات باه
ضریب هميستگي و ضریب تييين در مدلهاي باهدسا آماده
در دول  5نشان داده شده اس .

ساداتينژاد و همکاران :پیشبیني بارش ماهانه با استفاده از شاخصهای اقلیمي پیوند از دور با استفاده از ...
شبیهسازی و پیشبیني بارش با استفاده از مدل رگرسیوني

شييهسازي بارش با استااده از مدل آمااري از ساال 1364
تا  1388نشان ميدهد این مدل ميتواناد ميازان باارش را
با ضریب هميستگي 60درصد (كه این ضاریب هميساتگي
در سطح اطميناان یاك درصاد معناادار اسا د و ضاریب
تييين 37درصد شييهسازي و پيشبيني كند .بهبياني مدل
آماري ميتواند  37درصاد از كا تغييارات باارش توساط
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الگوهاي پيوند از دور را تييين كناد .بهتارین رابطاه باراي
برازش دادههاي شييهسازي و پيشبيني معادلۀ پلينومينال
در ۀ دوم اسا (شاک 7د .همچناين از ساال  1388تاا
 1393بااهماادت  5سااال 20،درصااد دورۀ آماااري بااراي
پيشبيني باارش اساتااده شاد .شاک  6دادههااي باارش
شييهسازي و پيشبينايشاده و مشااهدهاي توساط مادل
آماري را نشان ميدهد.

شکل  .6دادههای بارش شبیهسازی و پیشبینيشده توسط مدل آماری با تأخیر  6ماهه

شکل  .7نمودار پراکنش دادههای بارش شبیهسازی و پیشبینيشده توسط مدل آماری

شبیهسازی و پیشبیني بارش با استفاده از مددل شدبکۀ
عصبي مصنوعي

تأثير سيگنالهاي اقليمي انتخابي بهعلا ساطح معنااداري و
ضرایب استانداردشدهاي كه هاریاك از سايگنالهاا در ميازان
بارش داشتند بهعنوان متغيرهاي مستق توساط مادل شايکۀ
عصيي مصنوعي MLPنيز بررسي شده اس  .باراي آماوزش و
تس شيکۀ عصيي از بين تعاداد ساالهااي آمااري دو ساوم
بهمنظور آموزش و یك سوم باهعناوان تسا شايکه در نظار
گرفته شدهاند .در این شيکهها ،مينااي عملکارد مادل ،ریشاۀ

ميانگين مربعات خطا و ضریب هميساتگي هساتند .معمااري
شيکۀ عصيي شام یك الیۀ ورودي كه همان  3شاخ هااي
اقليمي مثثر در نظر گرفته شاده باا  6مااه تاأخير هساتند .دو
الیۀ مياني یا مخاي كه در هر الیه دو نورون و ود دارد و یاك
الیۀ خرو ي كه همان مقدار بارش پيشبينيشده اسا  .تاابع
فعالساز براي الیۀ مياني یا الیۀ مخاي تانژان هایسر بولياك و
تابع فعالساز الیاۀ خرو اي تاابع سايگموئيد اسا  .سااختار
شيکۀ عصيي مصنوعي طراحيشده در این پاژوهش در شاک
 8نشان داده شده اس .
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شييهسازي بارش با استااده از شيکۀ عصايي در طاول
دورۀ آماري تحقيق نشان داد این شيکۀ عصايي مايتواناد
ميزان بارش را با هميستگي 66درصد و ضریب تيياين 44
درصد شييهسازي و پيشبيني كند .شایان یاادآوري اسا
كه هميستگي بين شاخ هاي اقليماي و باارش در ساطح
اطمينان یك درصد معنادار اس  .شک  9دادههاي باارش

شييهسازي و پيشبيني شده با دادههاي بارش مشااهدهاي
توسط شايکۀ عصايي را نشاان مايدهاد .در روش شايکۀ
عصيي مصنوعي نياز بهتارین رابطاه اي كاه باراي بارازش
دادههاي مشاهداتي و پيشبينيشده در نظار گرفتاه شاده
اس معادلۀ پلي نومينال در ۀ دوم اس .

شکل  .8ساختار شبکۀ عصبي مصنوعي طراحيشده در پژوهش

شکل  .9دادههای بارش شبیهسازی و پیشبینيشده توسط شبکۀ عصبي مصنوعي با تأخیر  6ماهه

شکل  .10نمودار پراکنش دادههای بارش شبیهسازی و پیشبینيشده توسط شبکۀ عصبي مصنوعي

ساداتينژاد و همکاران :پیشبیني بارش ماهانه با استفاده از شاخصهای اقلیمي پیوند از دور با استفاده از ...

همان طور كاه در شاک هااي  6و  9مشااهده مايشاود،
ميزان انطياق خرو ي بارش توسط شيکۀ عصايي در مقایساه
با مدل آماري بيشتر اس كه این امر بيان ميكند كاه شايکۀ
عصيي كارایي مطلوبتري دارد .بنابراین ،ارزش ر حااني روش
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شيکۀ عصيي مصنوعي به روش رگرسيوني بهترتيب با ميازان
ضرایب تييين  0/66و  0/60و مقاادیر خطااي بارآورد  1/38و
 1/46تعيين ميشود .در دول  6ضرایب هميساتگي و دقا
مدلها در هر دو روش گزارش شده اس .

جدول  .6نتایج خروجي مدل آماری و شبكۀ عصبي در شبیهسازی
نام مدل
مدل آماري
شيکۀ عصيي

R

R2

0/60
0/66

بحث و نتیجهگیری
تغييارات بساياري از متغيرهااي هواشناساي از ملاه باارش
بهشدت به پارامترهاي گردش وي ،زمين و ساطح اقيانوساي
بزرگ مقيا وابستهاند .بار هماين اساا مطالعاۀ نوساانات
بارش بهعناوان مهامتارین پاارامتر هواشناساي تحا تاأثير
الگوهاي پيوند دور از اهميا باهسازایي دارد .سايگنالهااي
هواشناسي كه بر اثار تغييارات ميادانهااي فشاار در منااطق
مختلف زمين شناخته شدهاند ،ميتوانند با تغيير توزیاع فشاار
در سطح زمين ،الگوهاي بارش و دماي سطح زماين را تعياين
كنند ] .[1پژوهش حاضر با هد ارزیابي تاأثير سايگنالهااي
اقليمي بر متوسط بارش ایستگاههاي مجاور منااطق مطالعااتي
ششده و قرهبالغ انجام شد .براي انجام ایان تحقياق دادههااي
ماهانۀ بارش ایستگاههاي مجاور منااطق ششاده و قارهباالغ از
سازمان هواشناسي فار براي دورۀ زماني  25سااله از 1364
تا  1388ميالدي تهيه شده و همچنين دادههاي سيگنالهااي
اقليمي از وبسای ادارۀ ملي اقيانو و اتمسار ایالت متحادۀ
امریکا دریاف شده اس  .در این پژوهش براي شاييهساازي و
پيشبيناي دادههااي باارش از دو مادل رگرسايوني و شايکۀ
عصيي توسط نرمافزار  SPSSبهرهگيري شده اس  .براي انجام
آناليز دقيق دادهها بهدلي زیادبودن سايگنالهااي اقليماي باا
استااده از رگرسيون گامباهگاام باهمنظاور انتخااب دادههااي
اثرگذارتر انجام شاد .نتاایج نشاان داد از  20شااخ اقليماي
اساااتاادهشاااده ،تنهاااا  8شااااخ ،NINO3, NINO 1.2
 TSA ،AMO ،AMM ،WHWP ،NINO4 ،NINO3.4در
مرحلۀ گامبهگام معناادار تشاخي داده شادند .نتاایج آنااليز
هميستگي پيرسون این شاخ ها با باارش در شارایط بادون
تأخير زماني و با تأخيرهاي  12 ،9 ،6 ،3بررسي و تحقيق شاد
( دول 2د .نتایج نشان داد بيشاترین ميازان هميساتگي ایان

0/37
0/44

Adjusted R2

0/36
0/43

RMSE

1.46
1.38

شاخ هاي اقليمي با بارش در شرایط تاأخير زمااني  6ماهاه
اس كه دو شااخ  NINO3 ،NINO1.2داراي هميساتگي
مناي و مقدار ارزش آنها بهترتيب  61درصد و  45درصد و نيز
شاخ  WHWPداراي هميستگي مثيا و مقادار ارزش آن
 33درصااد اس ا ؛ امااا شاااخ هاااي ،NINO3.4،NINO4
 TSA، AMM،AMOنيز در شرایط باا تاأخير  6ماهاه داراي
ضریب هميستگي كمتر از  30درصاد در ساطح احتماال 95
درصد معنادار هستند كه در مدل رگرسيوني ،از معادله حاذ
ماايشااوند .شاااخ هاااي  AMM ،TSAكمتاارین مياازان
هميسااتگي را در تأخيرهاااي مختلااف از خااود نشااان دادنااد؛
بدینمعنا كه تأثير ینداني روي بارش منطقه نخواهند داشا .
با تو ه به ضرایب هميستگي و سطح معناداري سايگنالهااي
اقليمي و بارش طي دورۀ آماري  25ساله ،شاخ هاي اقليماي
 WHWP،NINO3 ،NINO1.2براي شييهسازي و پايشبيناي
بارش توسط دو مدل آماري و شيکۀ عصايي صاورت گرفا .
معماري شيکۀ عصيي در این پژوهش شام یك الیۀ ورودي با
سه نورون كه در واقع همان پارامترهاي ورودي هستند دو الیۀ
مياني كه در هر یك دو نورون ،تابع انتقال الیۀ مياني ،تانژانا
هایسربوليك و یك الیۀ خرو ي با تابع انتقاال  Identityاسا .
ساختار طراحيشده براي شيکۀ عصيي مصانوعي در شاک 6
مشاهده ميشود .براي آموزش و تس شايکۀ عصايي از باين
تعداد سالهاي آماري 70درصاد دوره یاا  18ساال باهمنظاور
آموزش و 30درصد دوره یا  7سال بهعناوان تسا شايکه در
نظر گرفته شد .در این شيکههاي عصيي ،ميناي عملکرد ذر
مياانگين مربعاات خطاسا  .باا بررساي تطاابق نماودارهااي
شييهسازي و مشاهداتي ميازان باارش توساط شايکۀ عصايي
مصنوعي  MLPاین نتيجه بهدس آمد شيکۀ عصيي ميتواناد
با ميزان  R2و  RMSEبهترتياب برابار  0/44و  1/38باارش را

1395  پاییز،3  شمارۀ،3  دورۀ،اکوهیدرولوژی
Irrigation and Drainage. 2011; 5 (2): 185-176.
[In Persian]
[4].Khorshiddoust AM, Ghavidel Rahimi Y, AbbasZadeh K. The application of macro-scale
patterns of atmospheric-oceanic in analysis of
rainfall fluctuations (Case study: Ahar station).
Journal of space geographical. 2010; 10 (29):
128-95. [In Persian]
[5].Iseri Y, Dandy G, Maier H, Kawamura A, Jinno
K. Medium term forecasting of rainfall using
artificial
neural
Networks.
International
Congress on Modelling and Simulation (16th:
2005: Melbourne, Victoria). 2005; 1834-1840.
[6].Omogbai BE. Prediction of northern Nigeria
Rainfall using sea surface temperature. Journal
of Human Ecology. 2010 Nov; 32(2):127-33.
[7].Nagesh KD, Janga RM, Rajib M. Regional
Rainfall Forecasting using Large Scale Climate
Teleconnections and Artificial Intelligence
Techniques. Journal of Intelligent Systems.
2006; 16(4):307-22.
[8].Silverman D, Dracup JA. Artificial neural
networks and long-range precipitation prediction
in California. Journal of applied meteorology.
2000 Jan; 39(1):57-66.
[9].Schmidt N, Lipp EK, Rose JB, Luther ME.
ENSO influences on seasonal rainfall and river
discharge in Florida. Journal of Climate. 2001
Feb 15; 14(4):615.
[10]. Han-Lie X, Juan F, Cheng S. Impact of
preceding summer North Atlantic Oscillation on
early autumn precipitation over central China.
Atmospheric and Oceanic Science Letters. 2013
Jan 1; 6(6):417-22.
[11]. Sharma S, Srivastava P, Fang X, Kalin L.
Hydrologic simulation approach for El Niño
Southern Oscillation (ENSO)-affected watershed
with limited raingauge stations. Hydrological
Sciences Journal. 2016 Apr 25; 61(6):991-1000.
[12]. Larry bazargan A. Practical linear regression.
Shiraz. Shiraz University Press. First
Edition.2006; 331.[ In Persian]
[13]. Conrads PA, Roehl EA. Comparing physicsbased and neural network models for simulating
salinity, temperature, and dissolved-oxygen in a
complex, tidally affected river basin. In
Proceedings
of
the
South
Carolina
environmental conference 1999 Mar 15.
[14]. Hosseini SA. Estimation of maximum
temperatures in Ardabil city by using artificial
neural network theory. Master's thesis.
University of Mohaghegh Ardabili. Department
of Natural Geography. 2009; 28. [In Persian]

402

 درصاد یاا44  بهبياني شيکۀ عصيي ميتواناد.شييهسازي كند
تقریياً نيمي از تغييرات بارش توسط سايگنالهااي اقليماي را
 پيشبيني دادههاي بارش براساا دورۀ.د7 تييين كند (شک
.  سال صاورت پاذیرف5  براي1388-1364 زماني تحقيق از
براي پيشبيني دادههاي بارش تعداد دادههاي پيشبيني نياید
 شايکۀ عصايي.[16] بيش از یك یهاارم كا دادههاا باشاد
 هماان. نسي به مدل رگرسيوني عملکرد مناسبتري داشا
طور كه قيالً بيان شد مثثرترین شاخ هاا در شاييهساازي و
پيشبيني بارش مناطق ششده و قرهبالغ شاخ هاي اقليماي
 یافتههاي دیگر محققاان. بودندWHWP،NINO3 ،NINO1.2
گویاي اثرگذاري برخي شاخ هاي اقليماي بار باارش كشاور
[ تاأثير2]  در تحقياق حجاازيزاده و همکاارانش. ایران اس
 بر بارش ناحيۀAO ,NAO ,SOI ,ENSO سيگنالهاي اقليمي
مركزي ایران مطالعه شد و ایشان به این نتيجاه رسايدند كاه
6  و3  بااا تااأخيرNINO3 ،NINO1.2 شاااخ هاااي اقليمااي
.ماهه بر بارش ناحيۀ مركزي ایران مثثرترین شاخ هاا بودناد
 در تحقيااقNINO1.2 همچنااين باار مااثثربااودن شاااخ
[ بر بارشهاي پاایيزۀ ایساتگاه4] خورشيددوس و همکارانش
[ بر باارش ایساتگاه3]  عليزاده و انصاري،اهر آذربایجان شرقي
سينوپتيك مشهد تحقيقااتي انجاام شاده كاه باا نتاایج ایان
 با تو ه به اهمي متغيار باارش، بنابراین.تحقيق مطابق دارد
بهعنوان مهامتارین پارامترهااي هواشناساي در حوضاههااي
 باهمنظاور انجاام... اقتصاادي و، كشااورزي،مختلف منابع آب
 با تو ه به خشکساليهااي اخيار و بحاران،مدیری منابع آب
 انجاام پايشبيناي بلنادمادت باارش در،آب دي در منطقه
. آینده و شناخ پارامترهاي مثثر بر بارش الزم و ضروري اس
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