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چکیده
از آنجا که بسیاری از سریهای زمانی نرمال نیستند ،باید آنها را قبل از هرگونه تحلیل و مدلسازی نرمال کرد و این کار توسط
توابع تبدیل صورت میگیرد .در پژوهش حاضر با استفاده از اطالعات میانگین بارش ماهانه ،کمترین و بیشترین دما و رطوبت
ایستگاه سینوپتیك شهرستان آباده در بازۀ زمانی  1355تا  1392بههصهورت نرمهالشهده و اهام بههعنهوان ورودیههای شهبکۀ
پرسپترون چندالیه ،بارش ماه آیندۀ شهرستان پیشبینی شد .برای نرمالسازی دادههای هواشناسی ،پس از بررسی وجود داشهتن
یا نداشتن دادههای گمشده و پرت از سه روش نرمالسازی مینیممه ماکزیمم ،رتبهای و آمارۀ نرمال استاندارد استفاده شد .پهس
از بهدستآوردن بهترین سااتار شبکه با استفاده از آزمون و اطا برای هر روش از مقایسۀ بهتهرین سهااتارهای ههر روش بها
یکدیگر ،روش مینیممه ماکزیمم با سااتار شبکۀ سهالیه و تعداد  13نورون در الیۀ پنهان با مقهدار  R=0/92و  MSE=0/12در
مقایسه با دیگر روشها بهعنوان بهترین روش انتخاب شد .نتایج آنالیز حساسیت انجامشده نیز نشان داد مدل به حذف پهارامتر
بیشترین رطوبت بیشتر از سایر پارامترها حساسیت نشان داد .پس از آن نیز دمای حداکثر بیشترین تأثیر را بر پهیشبینهی بهارش
داشت .همچنین مقایسۀ عملکرد شبکه با تعداد ورودیهای مختلف نشان داد شبکه با داشتن دو ورودی شامل کمتهرین دمها و
رطوبت با مقدار  MSE =0/13در مواقعی که کمبود داده وجود دارد نسبت بهتعداد پنج ورودی به نتیجۀ اوبی رسید.
کلیدواژگان :آمارۀ نرمال استاندارد ،بارندگی ،مینیممه ماکزیمم ،نرمالسازی داده ،نرمالسازی رتبهای.
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مقدمه
پایه و اساس مطالعات هيدد ولوژي ،دادههداي ممدا ي مدو د
قبول است که از ید طدف موجد کوتداهتدفشدد مددت
مطالعات و از طف دیگف ،موج بفمو د دقيقتف پا امتفهداي
هد و کاهش هزینههاي اجفایی و خسا ت هاي بعدي ناشی
از اجفاي طفحها می شود ] .[1با توجده بده محددودیتهدایی
مانند نبود اطالعات بدا د مقيداسهداي مکدانی و زمدانی
مناس و وابستگی م به عوامل بسيا ي از جمله دما ،فشدا ،
سفعت و جهت باد و همچنين غيفخطدیبدود ایدن ففایندد
عمالً استفاده از مدلهایی با مبناي فيزیکدی مقددو نيسدت.
امدفوزه بدده مدوازات مدددلهداي متددداول موجدود ،و هدداي
جدیدتفي نيز بفاي پيشبيندی ابددا شددهاندد .شدبکههداي
عصبی مصنوعی نوعی ابزا جدید هستند که د سيستمهاي
غيفخطی و نامعين که وابط بين اجزا و پا امتفهاي سيسدتم
بهخوبی شناخته شده اند و توصدي پدییف نيسدتند ،قداد بده
تحليل و شبيهسازياند ].[2
بهدليل خطاهاي انسانی و ابزا ي ممکدن اسدت مدوا دي
مانند ثبتنشد مما  ،ثبت مما غلط ،خفابی یدا ازبدين فدتن
دستگاههاي اندازهگيفي یا تشخيص دادههاي پدفت و ذدی
منها با عنوا دادههاي گمشده پيش مید ،بندابفاین تخمدين و
بفمو د این دادهها بفاي استفاده د مدلها ضفو ي است ].[3
باید قبل از بهکا گيفي این دادهها د مطالعات ،نقدایص منهدا
ا بفطف و دادههداي گدمشدده ا بازسدازي کدفد .بندابفاین،
دستيابی به و هاي صحيح بازسازي دادهها ضفو ي بهنظف
می سد .به همۀ مفاذلی که قبل از مدلسدازي و بدهمنظدو
ممادهسازي دادهها بفاي کمکدفد خطدا صدو ت مدیگيدفد،
پيشپفداز گفته میشود .بهطو خالصه میتوا گفت کده
پيشپفداز دادهها شدامل همدۀ تبددیالتی اسدت کده وي
دادههاي خام انجام میشود و منها ا بدهصدو تی د مدیمو د
که بفاي پفداز هاي بعدي نظيدف اسدتفاده د دسدتهبنددي،
پيشبينی و تخمين سادهتف و مؤثفتف میسدازد ] .[4از جملده
ففایندهاي پيشپفداز میتوا ذی دادههداي گدمشدده،
ذی دادههاي پفت و نفمالسازي دادهها ا نام بفد.
و هاي متعددي بفاي تخمين دادههاي گمشدده وجدود
دا د که بسته به شفایط هف ایسدتگاه ممکدن اسدت ید و
خاص بهتفین نتيجه ا د پی داشته باشد .معموالً بفاي بفمو د
دادههاي گمشده د ی ایسدتگاه از ایسدتگاههداي مجداو م
استفاده میشود که همبستگی بيشتفي دا ند ].[3
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از طففددی ،ممکددن اسددت ویژگددیهددایی د داده شددامل
مقادیفي باشند که د محدوده یا دامنۀ متفاوتی قفا داشدته
باشند .این ویژگیهاي با مقادیف بز گ ممکن است اثف بسديا
زیادتفي د تابع هزینده نسدبت بده ویژگدیهداي بدا مقدادیف
کوچ داشته باشند .این مشکل با نفمدال کدفد ویژگدیهدا
بفطف خواهد شد بهطو ي کده مقادیفشدا د دامندههداي
مشابه قفا گيفد .بهدليل اینکه شفط اصلی و الزمدۀ اسدتفاده
از دادههاي هيد ولوژیکی د تجزیه و تحليدلهداي ممدا ي و
مدلسازي ،نفمالبود دادههاست ،بنابفاین قبل از استفاده از
دادهها باید از نفمالبود منها مطمئن بود ].[5
ادب و همکا انش ( )1387بفاي نفمالکدفد دادههداي
با ساالنۀ استا خفاسدا ضدوي د تهيدۀ نقشدههداي
با ساالنه ،از تبدیل باکس د کاکس استفاده کفدند .نتایج
نشا دهندۀ مناس بود این تبدیل بود ].[6
ذميدددي و امددامقلیزاده ( )1388بددفاي نفمددالسددازي
دادههاي سفي زمانی دبی ساالنۀ ودخانۀ مدا و  ،از توابدع
لگا یتمی ،جی و نظيف م اسدتفاده کفدندد و د نهایدت بدا
توجه به مقدا ضفی چدولگی ،تبددیل لگدا یتمی ا بدفاي
نفمالساختن دادههاي استفادهشده انتخاب کفدند ].[7
شفيعی و همکا انش ( )1390نيدز بدفاي نفمدالکدفد
دادههدداي اسددتفادهشددده د شددبيهسددازي تصددادفی شدددت
خشکسالی بفاساس شاخص پدالمف و ثقفيدا و همکدا انش
( )1390بفاي نفمالکفد دادههداي بدا سداالنۀ اسدتا
فا س از تبدیل باکسد کاکس استفاده کفدند ] 8و .[9
اذمدددي و همکددا انش ( )1391بددفاي نفمددالکددفد
دادههاي دبی جفیا ماهانه و وزانۀ ودخاندۀ با انددوزچاي
از توابع مختل مانند لگا یتم ،جی  ،تدابع تدوانی و بداکس د
کاکس استفاده کفدند و با توجه به ضفی چدولگی نزدید
به صفف ،تابع لگا یتم ا بفاي نفمالکفد دادههداي منطقدۀ
مطالعهشده ،انتخاب کفدند ].[10
ني منش و طال بيددختی ( )1391دو مددل تئدو ي
موج سفيهاي زمانی ا با مددلسدازي با نددگی ماهاندۀ
ا سنجا استا فا س مقایسه کفدند و بدفاي نفمدالکدفد
دادههاي با نددگی ماهاندۀ منطقدۀ مطالعده شدده از تبددیل
باکسد کاکس استفاده کفدند ].[11
نددايفي تهددفودي و همکددا انش ( )1391بددا مقایسددۀ
و هاي ایج نفمالسازي بفاي مدلسازي دما با اسدتفاده

بهرامی و همکاران :تعیین اثر پیشپردازش داده بر عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی بهمنظور...

از مدلهاي پفیودی  ،ARMAتبدیل توانی ا با توجده بده
مقدا ضفی چولگی انتخاب کفدند ].[12
نايفي تهفودي و همکا انش ( )1392بفاي نفمالسازي
دادههاي ماهانۀ دما و با ندگی ایستگاه سينوپتي سدنند
د مدلسازي اقليم میندۀ کفدسدتا  ،بدهتفتيد از تبددیل
توانی و لگا یتم استفاده کفدند و ضفی چولگی ،این نتيجه
ا تأیيد کفد ].[13
ندددايفي تهدددفودي و همکدددا انش ( )1392د ا زیدددابی
مدلهاي  ARIMAو  PARMAبفاي مدلسازي و پيشبيندی
بيشددتفین سددفعت بدداد ایسددتگاه سددينوپتي بنددد عباس از
دادههاي سفي زمدانی ماهاندۀ  55سدالۀ منطقدۀ مطالعدهشدده
اسددتفاده کفدنددد و بددفاي نفمددالکددفد ایددن سددفي زمددانی از
تبدیلهاي گاما و لگا یتم بفذس ماههداي مختلد و ضدفی
چولگی بهفه بفدند ].[14
از منجا که د بسيا ي از منابع پيشپفداز و همچندين
نفمالسازي دادهها کده یکدی از عوامدل تأثيفگدیا بدف نتدایج
پيشبينی است بهصو ت اساسی د نظدف گففتده نمدیشدود،
بنابفاین د پژوهش ذاضف با استفاده از اطالعات هواشناسدی
ایستگاه سينوپتي شهفستا مبداده واقدع د اسدتا فدا س
بهصو ت نفمالشده و خام بهعنوا و وديهاي شبکۀ عصبی
مصنوعی پفسپتفو چندالیه ،بدا مداه مینددۀ شهفسدتا
پيشبينی شد و د نهایت بهتفین سداختا شدبکه و بهتدفین
و نفمالسازي انتخاب شد.
مواد و روشها
د این پژوهش با اسدتفاده از اطالعدات هواشناسدی ایسدتگاه
سينوپتي شهفسدتا مبداده واقدع د اسدتا فدا س شدامل
ميانگين با ماهانه (ميلیمتف) ،کمتفین و بيشتفین دمداي
ماهانه (سانتیگفاد) و کمتدفین و بيشدتفین طوبدت ماهانده
(د صد) د بازۀ زمانی  1355تا 1392با ماه مینده توسط
شددبکۀ عصددبی مصددنوعی پفسددپتفو چندالیدده ()MLP1
مدلسازي شد ]15د  [17زیفا شبکههداي عصدبی مصدنوعی
ابزا جدیدي هستند که د سيستمهاي غيفخطی و ندامعين
کده وابدط بدين اجدزا و پا امتفهداي سيسدتم بدهخدوبی
شدناختهشدده و توصدي پدییف نيسدتند ،قداد بده تحليدل و
شدبيهسدازيانددد .قبدل از مدددلسدازي و تخمددين بدا بدده
پيشپفداز دادههاي موجدود پفداختده شدد .بددینمنظدو
1. Multi-Layer Perceptron
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دادههاي گمشده و دادههاي پفت مشخص و بازسازي شددند
و سه و نفمالسازي دادههدا شدامل مينديمم د مداکزیمم،
نفمال استاندا د و نفمالسازي تبدهاي بدفاي پديشپدفداز
دادهها استفاده شدد .بدهمنظدو بف سدی اثدف پديشپدفداز ،
دادهها به دو صو ت خام و نفمالشده بدهعندوا و وديهداي
شددبکۀ پفسددپتفو چندددالیدده اسددتفاده و بدا مدداه میندددۀ
شهفستا پيشبينی شد و خطاي شدبکه ( )MSEو ضدفی
همبستگی ( )Rد همۀ ذاالت بف سدی و مقایسده شدد و د
نهایت بهتفین ساختا شدبکه و بهتدفین و نفمدالسدازي
انتخاب شد .بفاي پديشپدفداز دادههدا و نيدز مددلسدازي
توسط شبکههاي عصبی مصنوعی از نفمافدزا Matlab
با
استفاده شد.
منطقۀ مطالعهشده
ایستگاه سينوپتي شهفستا مباده د شمال استا فدا س
با مختصات  52د جه و  31دقيقدۀ طدول جرفافيدایی29 ،
د جه و  36دقيقۀ عفض جرفافيایی و ا تفا  2030متدف از
سطح د یا واقع شده است (شکل .)1
شبکههای عصبی مصنوعی

شبکۀ عصبی مصنوعی بهطو گستفده د تحقيقات هدو
مصنوعی و د جایی کا بفد دا د که ی تابع تقفیبی بدفاي
نگاشت غيفخطی بين پا امتفهداي و ودي و خفوجدی نيداز
اسدت ] .[18نخسددتين کددا بفد عملددی شددبکههدداي عصددبی
مصنوعی توسط وزنبالت با معففی شبکههداي پفسدپتفو
چندالیۀ  MLPانجام شدد .بدهطدو کلدی ،سداختا شدبکۀ
عصبی  MLPاز ی الیۀ و ودي ،تعدادي الیۀ پنها و ی
الیۀ خفوجی تشکيل شده است که بفاي معما ي شبکه د
هف الیه تعدادي نو و د نظف گففته میشود.
د شدبکههداي عصددبی وز هداي اوليدده ،انتخداب تددابع
فعالسازي و انتخاب تعداد نو و هاي استفادهشده د الیدۀ
ميانی (پنها ) و همچندين تعدداد ایدن الیدههدا بدهعندوا
فاکتو هاي یادگيفي د نظف گففتده مدیشدوند .شدناخت و
انتخاب صحيح این فاکتو ها مهدم اسدت ،زیدفا ندهتنهدا بدف
همگفایی شدبکه تدأثيف دا د ،بلکده بدف دقدت پديشبيندی و
تخمين نيز اثف میگیا د ].[18
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شکل  .1موقعیت شهرستان آباده در استان فارس

طفاذددی ی د شددبکه عبددا ت اسددت از تعيددين تعددداد
الیههاي مناس  ،تعداد مناس نو و ها د هف الیده و ندو
تابع تحفی د هف الیه بدهگوندهاي کده خطداي ممدوز و
مزمایش شبکه به ذداقل بفسد ] .[19بفاي بدهدسدتمو د
تعداد الیۀ ميانی و همچنين تعداد گفه مناس  ،میتدوا از
و لونبفگد ما کوا ت 1استفاده کفد کده از سدفیعتدفین
و هاي مموز است ].[20
د این پژوهش بفاي مدلسدازي بدا بدا اسدتفاده از
شبکۀ  MLPاز تعداد الیدههداي پنهدا مختلد بدا تعدداد
نو و هداي متفداوت و توابدع محدفن تانژاندت سديگمو يد
استفاده شد .همچنين از ميا و هاي مختلد ممدوز ،
و پددسانتشددا خطددا بددا الگددو یتم لددونبفگد مددا کوا ت
بهدليل همگفایی سفیعتف د مموز شبکه استفاده شد.

تبدیل خطی ا وي دادۀ اصلی انجام میدهد و ا تباط بين
مقادیف دادۀ اوليه ا ذفظ میکند .اگف ی مقدا و ودي د
خددا از محدددودۀ اولي دۀ داده قددفا گيددفد ،خطدداي خددا
محدوده خ خواهدد داد ] .[21د ایدن تبددیل ،دادههدا بده
مجموعۀ جدیدي تبدیل می شوند کده د م همدۀ مقدادیف
بين صفف و ی هستند .بدینمنظدو مدیتدوا از ابطدۀ 1
استفاده کفد:
X  X min
Yt  t
()1
X max  X min
که د م  Ytمقدا نفمالشده Xt ،مقدا هفید از دادههدا،
 Xminکمتفین مقدا دادهها و  Xmaxبيشتفین مقدا دادههدا
است.

روشهای مختلف نرمالسازی دادهها

ب) نرمالسازی رتبهای

توزیع نفمال از متداولتفین و مهمتفین توزیعهاي اذتمالی
پيوسته د نظفیۀ اذتماالت اسدت کده توزیدع گوسدی نيدز
ناميده میشود ] .[5د این مطالعه از سه تبدیل نفمالسداز
ایج د هيد ولوژي استفاده شد که مما ههاي این مزمو ها
به شفح زیف است:

با توجه به نمونۀ دادهشده بفاي ویژگدی ید مؤلفده بدفاي
همۀ دادهها مانندد  x1, x2 ,…,xnبایدد ابتددا تبدۀ (مفتبده)
مما ي داده ا یافت و سپس مقدا ویژگی دادهها ا با تبدۀ
نفمالشده متنايف م جایگزین کفد ]:[19

1. Levenberg-Marquardt

الف) تبدیل مینیممـ ماکزیمم

()2

x 1, x 2 ,..., x nrank ( x i )1
n 1

Yt 
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که د م  Xiمقدا ویژگی بفاي داده iام اسدت .ایدن و
همۀ مقادیف ویژگی ا بهطو یکنواخت د محدودۀ صفر و
یف مینویسد .زمانی که بيشتف از ی داده با هما مقددا
ویژگی وجود داشته باشد ،ميدانگين تبده بدفاي م مقددا
اختصاص داده میشود ].[19
ج) تبدیل نرمال استاندارد )(z-score

مقادیف دادههدددا بفاساس ميانگين و انحفا استاندا د نفمالسازي
میشوند .مقدا  Xtتوسدددط ففمدددول زیدددف به مقدا  Ytنفمال
میشود:
X  X mean
()3
Yt  t
S
که د م  Xtمقدا اوليه (ترييفنيافته) Xmean ،ميانگين
دادهها و  Sانحفا معيا منهاست .این و نفمالسازي
هنگامی مفيد است که مينيمم و ماکزیمم واقعی دادهها
ناشناخته است و یا دادههاي پفتی وجود دا ند که
نفمالسازي مينيممد ماکزیمم ا تحت تأثيف قفا میدهند.
همچنين زمانیکه پا امتفهاي جمعيت ( µو  )Ϭناشناخته
باشند ،از این و نفمالسازي استفاده میشود ].[14
معیارهای ارزیابی

بفاي بف سی و مزمو اعتبا شبکهها ،با استفاده از دو مما ۀ
زیف ،عملکفد منها ا زیابی شد:
ميانگين مفبعات خطا:)MSE( 1
1 n
()4
 (Pstm  Pobs )2
n i 1
که د م  : Pstm ،مقدا با ندگی شدبيهسدازيشدده توسدط
MSE 

شبکۀ عصبی مصنوعی : Pobs ،مقدا با ندگی ماهانۀ واقعی
(اندازهگيفيشده د هف ایستگاه) :n ،تعداد مشاهدات است.
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این مقدا هف چه به صدفف نزدید تدف باشدد ،نشدا دهنددۀ
عملکفد مناس مدل است ].[23
ضفی همبستگی ( :)Rهمبستگی بدين مقدادیف بدا
مشاهدهشده و پيشبينیشدده توسدط مددل از ابطدۀ زیدف
محاسبه شد ]:[24
()5

 Pobs  Pobs   Pstm  Pstm 



 Pstm  Pstm 



in
i 1



2

in
i 1



 Pobs  Pobs 



in
i 1



R

که د م  Pobsميانگين با مشاهدهشده و  Pstmميدانگين
با پيشبينیشده است .هدف چده مقددا معيدا  Rبده ید
نزدی تف باشد ،عملکفد مدل بهتف است.
آنالیز حساسیت

همچنين بهمنظو مشخصشدد پدا امتفي کده بيشدتفین
تأثيف ا بف با دا د از منداليز ذساسديت مددل بدا و و
ساختا شبکۀ بهينه استفاده شد .به اینصو ت کده هفید
از پا امتفها بهطو جداگانه ذی و سپس عملکدفد شدبکه
مشاهده شد .هفی از اجفاهاي شبکه که بيشدتفین مقددا
خطا ا داشته باشد پا امتف ذی شدۀ م بهعنوا پا امتفي
که بيشتفین تأثيف ا بف با دا د انتخداب مدیشدود ] 4و
. [25
نتایج و بحث
از اطالعدات بددا ماهاندۀ سددالهدداي  1355تددا  1392د
ایستگاه سينوپتي شهفستا مبادۀ استا فا س بهمنظدو
پيشبينی با ماهانه استفاده شد .دادههاي موجدود طدی
 37سددال بددهصددو ت سددفي زمددانی مفتدد ش دد .قبددل از
مدلسازي با با استفاده از شبکههاي عصبی مصدنوعی،
تبدیالت نفمالساز وي دادههداي موجدود انجدام شدد کده
نتيجۀ م د جدول  1ممده است.

جدول  .1نتایج بهترین ساختار شبکۀ عصبی برای روشهای نرمالسازی



روشهای نرمالسازی دادهها

تعداد الیۀ پنهان بهینه

تعداد نورون بهینۀ الیۀ پنهان

MSE

R

مينيممد ماکزیمم
تبهاي
نفمال استاندا د
دادههاي خام

1
1
3
1

13
30
10 ،20 ،15
26

0/12
0/23
0/31
0/47

0/92
0/97
0/82
0/67

1. Mean Square Error
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پس از انتخداب بهتدفین سداختا شدبکه بدفاي هدف و ،
تعميمدهی شبکهها با استفاده از کدد مفبدوط بده پديشبيندی
بف سی شد و د نهایت شبکهاي که بهتفین تعمديمدهدی ا د
مجموعۀ مزمو و تست نشا داد بدهعندوا شدبکۀ مطلدوب و
و بهکا بفدهشده بفاي نفمالسازي بهعندوا بهتدفین و
بفاي دادههاي بف سیشده انتخاب شد .د ایدن پدژوهش و
مينيممد ماکزیمم با ساختا شبکۀ سهالیه و تعدداد  13ندو و
د الیۀ پنها با مقدا  R= 0/92و  MSE =0/12د مقایسه بدا
دیگف و ها بهعنوا بهتفین و انتخاب شد .د ذدالی کده
عففانيددا و همکددا انش ( )1392بددا مقایسددۀ چهددا و
پدديشپددفداز شددامل گفسدديو بدددو محدددودیت دادههددا،
گفسيو با اعمال محدودیت دادههداي و ودي ،تسدت گامدا و
و نفمددالسددازي ميندديممد مدداکزیمم بددفاي نفمددالسددازي
دادههاي با و دماي متوسط ماهانه ،بهتفین نتدایج ا بدفاي
شددبکۀ عصددبی بددا پدديشپددفداز دادههدداي و ودي بدده و

گفسيو بدو محدودیت و ودي بهدست مو دند ] .[26گلکا
و همکا انش ( )1388نيز تابع لگدا یتمی ا بدهعندوا بهتدفین
تابع نفمالساز د بف سی کدا بفد شدبکۀ عصدبی مصدنوعی د
پيشبينی با منطقۀ شيفاز انتخاب کفدندد ] .[27د ذدالی
کدده نصددفي و همکددا انش ( )1389بددهدليددل وا یددانس شدددید
مقادیف با ندگی و وجود تعدداد زیداد وزهداي بددو با نددگی
(با ندگی صفف) از تبدیل نفمال استاندا د استفاده کفدند ].[19
منحنیهاي پفاکندگی مقدادیف پديشبيندیشددۀ مددل د
مقابل دادههاي واقعی بفاي هفی از و هاي نفمالسازي د
شکلهاي  2تا  5ا ا ه شده است .د این منحنیها محو افقدی
نشا دهندۀ مقدا واقعی و محو عمودي نشا دهندۀ خفوجدی
شبکه است .اختال بين محدودۀ مقادیف د محو هداي افقدی
بهدليل نفمالسازي به و هاي مختل اسدت کده هفید از
ایددن و هددا دادههدداي خددام ا بسددته بدده ففمددول خددود بدده
محدودههاي متفاوتی تبدیل میکنند.

Training: R=0.9275

Training: R=0.97363

1
Data
Fit
Y=T

0
-0.2
-0.4

1

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

-0.6

0.2

-0.8

0.1

-1
-1

-0.5

0.8

Output ~= 0.89*Target + -0.11

0.2

0.9

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.4

0.5

0.2

0.3

Output ~= 0.97*Target + 0.02

0.4

0.5

Data
Fit
Y=T

0.8
0.6

0

1

0.1

Target

Target

شکل  .2مقایسۀ مقادیر واقعی بارش ماهانه با میزان بارش پیشبینیشدۀ

شکل  .3مقایسۀ مقادیر واقعی بارش ماهانه با میزان بارش پیشبینیشدۀ

شبکۀ عصبی با روش مینیممـ ماکزیمم (با یک الیۀ پنهان)

شبکۀ عصبی با روش نرمالسازی رتبهای (با یک الیۀ پنهان)
Training: R=0.6695

Training: R=0.82563
7
Data
Fit
Y=T

Data
Fit
Y=T

6

3

2

1

4

Output ~= 0.44*Target + -0.14

4

4.5

3.5
3
2.5
2
1.5
1

Output ~= 0.35*Target + 0.18

5

5

0.5
0

0
7

6

5

4

3

2

1

0

Target

5

4

2

3

1

0

Target

شکل  .4مقایسۀ مقادیر واقعی بارش ماهانه با میزان بارش پیشبینیشدۀ

شکل  .5مقایسۀ مقادیر واقعی بارش ماهانه با میزان بارش پیشبینیشدۀ

شبکۀ عصبی با روش نرمال استاندارد (با سه الیۀ پنهان)

شبکۀ عصبی دادههای خام و غیرنرمال (با یک الیۀ پنهان)
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نتایج مناليز ذساسيت مدل بدا و و سداختا شدبکۀ
بهينه یعنی و مينيممد ماکزیمم و با ساختا شدبکۀ -1
( 5-13دا اي پنج و ودي شامل بيشتفین طوبت ،کمتفین
طوبت ،بيشتفین دما ،کمتفین دما و بدا مداه قبدل13 ،
نو و د الیۀ پنها و با بهعنوا خفوجدی شدبکه) د
جدول  2ممده است .با توجه به نتایج بهدسدتممدده ذدی
پا امتف بيشتفین طوبت بدا مقددا  MSE=0/28بيشدتفین
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تأثيف و با ماه قبل با  MSE=0/13کمتفین تدأثيف ا د
پيشبينی با داشت.
همچنين نتایج مختص به تعداد و وديهاي مختل به
شبکۀ عصبی مصنوعی به شفح جدول  3اسدت کده نشدا
میدهد ذتی با تعداد  2و ودي که شدامل کمتدفین دمدا و
کمتفین طوبت است میتوا از نتيجدۀ خدوبی بدهمنظدو
پيشبينی با بهفهمند شد.

جدول  .2نتایج آنالیز حساسیت روش مینیممـ ماکزیمم
پارامتر حذفشده
بيشتفین طوبت
بيشتفین دما
کمتفین طوبت
کمتفین دما
با ماه قبل

تعداد ورودیها

MSE
0/12
0/28
0/27
0/26
0/19
0/13

5
4
4
4
4
4

جدول  .3نتایج انتخاب تعداد ورودیهای مختلف به شبکه
تعداد ورودی

پارامترهای ورودی
کمتفین دما ،بيشتفین دما ،کمتفین طوبت ،بيشتفین طوبت ،با
کمتفین دما ،بيشتفین دما ،کمتفین طوبت ،بيشتفین طوبت
کمتفین دما ،بيشتفین دما ،با ماه قبل
کمتفین دما ،کمتفین طوبت

نتیجهگیری
د این پژوهش ابتدا دادههاي گمشده و پفت مشخص شددند و
سددپس بددا اسددتفاده از سدده و نفمددالسددازي شددامل و
مينيممد ماکزیمم ،و نفمدالسدازي تبدهاي و و ممدا ۀ
نفمال اسدتاندا د ( )z-scoreنفمدال شددند و از شدبکۀ عصدبی
 MLPبا تعداد الیههاي پنها و نو و هاي مختل و الگدو یتم
یددادگيفي لددونبفگد مددا کوا ت بددفاي تخمددين بددا ماهانددۀ
شهفستا مباده استفاده شد .از مقایسۀ بهتفین ساختا هاي هف
و با یکدیگف ،و مينيممد ماکزیمم با ساختا شبکۀ سده
الیه و تعداد  13ندو و د الیدۀ پنهدا بدا مقددا  R= 0/92و
 MSE =0/12د مقایسه با دیگدف و هدا بدهعندوا بهتدفین
و انتخاب شدد .همچندين بدا مقایسدۀ عملکدفد شدبکه د
استفاده از دادههاي خام و دادههاي پيشپفداز شده مشداهده
شد که پيشپفداز دادهها تا ذد زیادي سب بهبود عملکدفد
شبکه شد .نتایج مناليز ذساسيت انجامشده نيز نشا داد مددل

ماه قبل

5
4
3
2

MSE
0/12
0/13
0/14
0/13

به ذی پا امتف بيشدتفین طوبدت بيشدتف از سدایف پا امتفهدا
ذساسيت نشا داد .پس از م نيز دمداي ذدداک ف بيشدتفین
تأثيف ا بف پيشبينی با داشت .همچنين مقایسدۀ عملکدفد
شبکه با تعداد و وديهاي مختل نشا داد شبکه بدا داشدتن
دو و ودي کمتفین دمدا و کمتدفین طوبدت بدا مقددا =0/13
 MSEد مواقعی که کمبود داده وجود دا د نسبت به تعداد 5
و ودي به نتيجۀ مطلوبی سيد.
با توجه به نتایج یادشده میتوا نتيجه گففدت کده انجدام
پيشپفداز  ،بهخصوص د پژوهشهاي مشابه میتواند سب
بهبود کا ایی و دقت پيشبينی نتایج شبکههاي عصدبی شدود.
همچنين یکی دیگف از مزایاي انجدام پديشپدفداز دادههداي
و ودي صففهجویی د زما انجام تحليلهداي شدبکۀ عصدبی
است ،که د با ۀ ساختن و مفذلۀ مموز شبکه بفاي دادههاي
بدو پيشپفداز بسيا وقتگيف اسدت و ذتّدی د بعضدی از
کامپيوتفهاي موجود قابل اجفا نيست.

1396  بهار،1  شمارۀ،4  دورۀ،اکوهیدرولوژی

منابع
[1].Lookzadeh S. Evaluation of some methods for
reconstruction of rainfall data in Alborz region,
MSc, thesis, Tehran University,2004; P. 96. [In
Persian].
[2].Kohzadi N, Boyd M, Kaastra I, Kermanshahi B,
Scuse D. Neural networks for forecasting: an
introduction. Canadian Journal of Agricultural
Economics. 1995; 43: 463-474.
[3].Naghdi R, Shayannejhad M, Sadatinejad S.J.
Comparison of different methods for estimating
of monthly discharge missing data in Grand
Karoon River Basin. Journal of Watershed
Management Research. 2010; 1(1): 59-73. [In
Persian].
[4].Mohammadi Takami M. The methods of data
processing and pattern recognition. Faculty of
electrical engineering. Khaje Nasireddin Toosi
University. 2005.[In Persian].
[5].Nazeri Tahrudi M, Khalili K, Abbaszade Afshar
M, Nazeri Tahrudi Z. Compared to the normal
mechanism becomes the normal monthly
rainfall data from different regions of Iran.
Journal of Water and soil. 2014; 28 (2): 365372. [In Persian].
[6]. Adab H, Fallah Ghalhari Gh, Mirzabayati R.
Evaluation of interpolation methods of Kriging and
linear regression based on the DEM to mapping
annual rainfall in Khorasan Razavi province.
Geomatics
Conference.
Tehran.
National
Cartographic Center, Iran. 2008.[In Persian].
[7].Hamidi R, Emamgholizade S. Stochastic
modeling of Maroon River annual discharge
using ARMA model. The first National
Conference of Applied Research of Iran Water
Resources. Tehran. 2009. [In Persian].
[8]. Shafiei M, Ghahraman B, Ansari H, Sharifi M. B.
Stochastic simulation of drought severity based on
Palmer Index. Journal of Water and Irrigation
Management. 2011; 1 (1).1-13. [In Persian].
[9].Saghafian B, Razmkhah H, Ghermezcheshmeh
B. Investigation of regional variations in annual
rainfall by geostatistical methods, case study:
Fars Province. Journal of Water Resources
Engineering.2011; 4 (9): 29-38. [In Persian].
[10]. Ahmadi F, Dinpajouh Y, Fakherifard A,
Khalili K. Modeling of river discharge using
time series linear models (case study:
Barandoozchay River). The first national
conference of Strategies to achieve sustainable
development in agriculture, natural resources
and the environment. Tehran. 2012.[In Persian].

36
[11]. Nikmanesh M,
Taleb
Bidokhti
N.
Comparison of wavelet theory and time series in
modeling of monthly rainfall of Saadatshahr and
Arsenjan in Fars Province. Journal of Natural
Geography.2012; 5 (16): 1-10. [In Persian].
[12]. Nazeri Tahrudi M, Khalili K, Ahmadi F,
Nazeri Tahrudi Z. Modeling of temperature
using periodic ARMA model (case study:
Kerman Synoptic Station). Conference of
applied researches in science and engineering.
Tehran. 2012.[In Persian].
[13]. Nazeri Tahrudi M, Ahmadi F, Khalili K, Nazeri
Tahrudi Z. Application of SAMS software to
modeling of future climate of Kordestan Province
(case study: Sanandaj Synoptic Station). The first
conference of semi-arid regions hydrology.
Sanandaj. 2013.[In Persian].
[14]. Nazeri Tahrudi M, Khalili K, Nazeri Tahrudi
Z, Shahnazi M. Evaluation of ARIMA and
PARMA models in modeling and forecasting
maximum wind speed (case study: Bandar
Abbas Synoptic Station). National conference of
applied researches in science and engineering.
Takestan. 2013.[In Persian].
[15]. Azadi S, Sepaskhah A. R. Annual
precipitation forecast for west, southwest, and
south provinces of Iran using artificial neural
networks. Theoretical and Applied Climatology.
2012; 109(1): 175.
[16]. Leahy P, Kiely G, Corcoran G. Structural
optimisation and input selection of an artificial
neural network for river level prediction. J
Hydrol,. 2008; 355:192–201.
[17]. Tabari H, Marofi S, Sabziparvar A.A.
Estimation of daily pan evaporation using
artiﬁcial neural network and multivariate nonlinear regression. Irrigation Science. 2010; 28:
399-406.
[18]. Kim IS, Son JS, Park CE, Kim IJ, Kim HH.
An investigation into an intelligent system for
predicting bead geometry in Arc welding
process. Int. J. of Materials Processing
Technology. 2005; 159: 113–118.
[19]. Nasri M, Modarrs R, Dastoorani MT.
Validation of ANN model of rainfall- runoff
relationship in Zaynderood Dam Watershed.
Journal of Watershed Researches.2010; 88: 1726. [In Persian].
[20]. Hagan MT, Menhaj M. Training feedforward networks with the Marquardt algorithm.
IEEE Transactions on Neural Networks. 1994;
5(6): 989-993.

37

... تعیین اثر پیشپردازش داده بر عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی بهمنظور:بهرامی و همکاران

[21]. Aksoy S, Haralick M. Feature Normalization
and Likelihood-based Similarity Measures for
Image Retrieval. Intelligent Systems Laboratory,
Department
of
Electrical
Engineering,
University of Washington, Seattle, WA 981952500, U.S.A. 2000.

[25]. Amiri MJ, Abedi-Koupai J, Eslamian SS,
Mousavi SF, Hasheminejad H. Modeling Pb(II)
adsorption from aqueous solution by ostrich
bone ash using adaptive neural-based fuzzy
inference system, J. Environ. Sci. Health, Part A
48. 2013; 543–558.

[22]. Nawi NM, Atomi WH, Rehman MZ. The
Effect of Data Pre-Processing on Optimized
Training of Artificial Neural Networks. Procedia
Technology. 2003; 11: 32 – 39.

[26]. Erfanian M, Ansari H, Alizade A.
Forecasting monthly rainfall and average
temperature using remote link templates with
ANN (case study: Mashhad Synoptic Station).
Geographical Studies of Arid Regions.2013; 3
(11): 53-73.[In Persian].

[23]. Willmotte CJ. Some comments on the
evaluation of model performance. American
Meteorological Society,1982; 63:1309-1313.
[24]. Haliban AH, Darand M. Forecasting rainfall
using ANN. Journal of Applied Researches of
Geographic Sciences. 2012; 12 (26): 47-63. [In
Persian].

[27]. Golkar F, Farahmand A, Farahmand F.
Evaluation of ANN application in prediction of
Shiraz rainfall. National conference of Water
Crisis Management. Islamic Azad University of
Marvdasht. 2009.[In Persian].

