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پیشبینی بارش ماهانه براساس سیگنالهای بزرگمقیاس اقلیمی با بهکارگیری مدلهای هوشمند
و رگرسیون خطی چندگانه (مطالعۀ موردی :ایستگاه سینوپتیک سمنان)
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مجید محمدی ،1حجت کرمی ،2سعید فرزین ،*2علیرضا فرخی

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان
 .2استادیار ،گروه مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشکدۀ مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان
(تاریخ دریافت 1001/30/03؛ تاریخ تصویب )1001/11/31

چکیده
سیگنالهای بزرگمقیاس اقلیمی شامل کنشهای جوّیـ اقیانوسی ،از عوامل اصلی مؤثر بـر نوسـاناا اقلیمـی زمـی هسـتند و
شاخصهای بسیار مهمی در پیشبینی متغیرهای اقلیمی محسوب میشوند .در ای پژوهش ،بـا بـ کـارگیری مـدلهـای شـککۀ
عصکی مصنوعی ،شککۀ فازیـ عصکی و رگرسیون خطی چندگان  ،بارش ماه آتی در ایستگاه سینوپتیک سمنان پـیشبینـی شـد.
بدی منظور ،از سری زمانی ماهانۀ بارش ایستگاه سینوپتیک سمنان و سیگنالهای بزرگمقیاس اقلیمی طی یـک دورۀ  51سـال
(1011ـ  2313میالدی) استفاده شد .سیگنالهای مؤثر بر بارش ماه آتی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی گـا بـ گـا تعیـی
شدند و ب عنوان متغیرهای ورودی در مدلهای استفادهشده ،انتخاب شدند .از  153سری دادۀ ماهان  03 ،درصد ابتـدایی بـرای
آموزش و  23درصد باقی برای آزمون صحتسنجی مدلها استفاده شـدند .عملکـرد مـدلهـا بـا معیارهـای ارزیـابی يـریب
همکستگی ،میانگی قدر مطلق خطا و ریشۀ میانگی مربعاا خطا مقایس شد .نتایج صحتسنجی نشان داد يرایب همکسـتگی
ب دستآمده ( 3/300 ،3/020و  )3/313ب ترتیب مربوط ب مدلهای شککۀ عصکی مصنوعی ،شککۀ فازیـ عصـکی و رگرسـیون
خطی چندگان اند .براساس نتایج ای تحقیق ،میتوان برای پیشبینی بارش ماه آتـی ایسـتگاه سـینوپتیک سـمنان ،بـ ترتیـب از
مدلهای شککۀ عصکی مصنوعی ،شککۀ فازیـ عصکی و رگرسیون خطی چندگان استفاده کرد.
کلیدواژگان :بارش ماهان  ،سیگنالهای بزرگمقیاس اقلیمی ،شککۀ عصکی مصنوعی ،شککۀ فازیـ عصکی ،رگرسیون خطی چندگان .

 نویسندۀ مسئول

Email: saeed.farzin@semnan.ac.ir
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مقدمه
بارش پدیدهای بسیار پیچیدده ییخطید اسد کد ووامد
زیادی در تغییخات آن تأثیخ دارند .ب طور کلد  ،اید ووامد را
م توان ب د دستۀ اقلیم جغخافیای تقسیم کخد .از ووام
اقلیم م توان ب رطوب  ،فشار ،دما ،پوشش ابخ ،سخو بداد
سدیگنالهددای بددگر مقیددا اقلیمد اشدداره کددخد .از ووام د
جغخافیای نیگ م توان بد د ری نگدیید از مخاکدگ فیا ید
سامان های هواشناس ارتفاع اشاره کدخد ] .[1بدارش یید از
متغیخهای مهم ر دی ب سیستمهای هیددر ویی بد شدمار
م آید .اندازهگیدخی بدارش بدخای میا یدات ر اندا  ،آ هدای
زیخزمین  ،سیال  ،رسو  ...ضخ ری اس ] .[2توزیع میدان
بارش بخای اجخای طخحهای میا یات منابع آ  ،طش سدا ،
طددخحهددای جددامع کشددا رزی ،مح دیط زیسد  ،آبزیددگداری
طخحهای آمایش سخزمی ضخ ری اس ].[4 3
مدلها بخاسا اینی تا چ اندازه پارامتخها ساطتارشدان
قاب شناسای باشند ،دست بنددی مد شدوند .مددلهدای کد
پارامتخها ساطتار آنها ب طدور کامد قابد شناسدای باشدند،
مدلهای ریاض نامیده م شوند .مددلهدای کد پارامتخهدا
ساطتارشان نامیلوم فقط ر دیها طخ ج های مدل قابد
شناسای باشند ،مدلهای تجخب نامیده م شوند .مدلهای بدا
ساطتار میی پارامتخهای نامیی  ،مدلهای فیگیید نامیدده
م شوند ] .[6 5بارش ر ند ییخطی دارد ،بنابخای اسدتفاده
از ر شهددای طی د نیمد طی د نتددایب قابد ق ددو ارائ د
نم دهد .درنتیج باید از مدلهای استفاده کدخد کد تواندای
پیشبین ر ندهای ییخطید را داشدت باشدند .یید از اید
مدلها بخای ش ی سازی ر ندهای ییخطی ش ی های وصد
مصنوو اس ] .[7ش یۀ وص ب ونوان ی مدل تجخب بدا
استفاده از مجمووۀ ر دی طخ ج  ،ر ابط موجود بدی آنهدا
را تزمی م زند ب اصیالح آموزش م بیند ،ب گوند ای کد
پس از آن ب ازای ی وضو جدید از مجمووۀ ر دی ،طخ ج
متناظخ با آن را تقخیب م زند [.]1
میا یات متیددی درزمینۀ پیشبین بارش صورت گخفت
اس  .بدخای مادال ،فتدای همیدارانش ] [8بد پدیشبیند
همزمان ،س ماه ششماهۀ بارش با استفاده از ش یۀ وص
مصنوو بخاسا سیگنالهای بگر مقیدا اقلیمد نوسدان
جنددوب  ،)SOIنوسددان اطلددس شددما  )NAOانسدددو
 )ENSOدر جنو یخ ایخان پخداطتند .آنها نتیجد گخفتندد
سیگنالهای هواشناس م توانند ب وندوان پدیشبیند کننددۀ
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بارش استفاده شوند از آنها بخای پیشآگاه بلندمدت بدارش
تخسا استفاده کخد .فداتح مدخو
ضیی طش سا
مهدیان ] [9بارش پاییگه را با استفاده از رگخسیون چندمتغیدخه
ش یۀ وص بخاسدا شداطصهدای انسدو Nino3,4 SOI
فصول ق در یوضۀ دریاچۀ ار می پیشبین کخدندد .نتدایب
بیانکنندۀ آن بود ک هم ستگ میناداری بی شداطصهدای
فصل  Nino3,4 SOIتابسدتان بدا مقدادیخ  SPIپداییگ جدود
دارد .همچنی دق پیشبین بارش پاییگه در مقایس با مددل
رگخسیون افگایش یافت اس  .قا هخی طوشحال ] [11بدارش
بهاره را با استفاده از شد ی هدای وصد مصدنوو بدخاسدا
سیگنالهای بگر مقیا اقلیم در اسدتان طخاسدان رضدوی
پیشبین کخدند .نتایب بیانگخ آن بود ک مدل یادشده توانسدت
اس بدا دقد زیداد ،ا گدوی پخاکنددگ توزیدع بدارش را در
سالهای میا ی شده در اید تحقیدت توجید کندد بد طدور
موفقی آمیگی در پیشبین بارش فص بهار استفاده شود.
یجازیزاده همیارانش ] [11بارش همزمان ،س ماهد
ششماه را با استفاده از شد یۀ وصد مصدنوو بدخاسدا
سدیگنالهددای بددگر مقیددا اقلیمد NAO ،SOI ،ENSO
 AOدر ناییۀ مخکگی ایخان پیشبین کخدند .نتایب بیدانگخ آن
بود ک اثخگذاری  ENSOبخ بارشهای ایدخان بدا تدأطیخ زمدان
سدددیگنال  ENSOدر منددداطت NON1.2
همدددخاه اسد د
 NinoO3م توانند ب ونوان پیشبیند کننددۀ بدارش در کندار
سددایخ پارامتخهددای تأثیخگددذار اسددتفاده شددوند از آنه دا بددخای
پیشآگاه بلندمدت بارش ضیی طش سدا تخسدا
اسددتفاده کخدنددد .بالین د همیددارانش ] [12شدداطص بددارش
استاندارد  12ماه  24ماهد  )SPIبدا اسدتفاده از میدانگی
متحخک طودهم سدت  ،)ARIMAشد یۀ وصد مصدنوو
 ،)ANNماشددی بددخدار پشددتی ان  ،)SVRشدد یۀ وصدد
مصنوو د موجی  )WA-ANNماشدی بدخدار پشدتی ان د
موجی  )WA-SVRبخاسا شاطص بدارش اسدتاندارد ید
تا شش ماه گذشت همچنی شاطص بارش استاندارد ی تدا
 12ماه گذشت در یوضدۀ آبخیدگ  Awashدر کشدور اتیدوپ را
پیشبین بلندمدت کخدندد .نتدایب بیدانگخ آن بدود کد شد یۀ
وص مصنوو د موجی از مدلهای دیگخ بهتخ بود .کیشد
ثان طان ] [13بارش ماهانۀ بلندمدت را با استفاده از سیسدتم
استنتاو فازی وص بدا پارتیشد بنددی شد ی ای ANFIS-
 ،)GPسیستم استنتاو فازی وص بدا طوشد بنددی کاهشد
 ،)ANFIS-SCشدد یۀ وصدد مصددنوو  )ANNماشددی
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بددخدار پشددتی ان  )SVMبددخاسددا طددول ،وددخ  ،ارتفدداع
جغخافیای شمارۀ ماه در  51ایسدتگاه پخاکنددهشدده در کد
ایخان پیشبین بلندمددت کخدندد .نتدایب بیدانگخ آن بدود کد
درمجموع سیستم استنتاو فدازی وصد بدا پارتیشد بنددی
ش ی ای در مقایس بدا سدایخ مددلهدا بهتدخ اسد  .امیدد ار
همیددارانش ] [14بددا اسددتفاده از شدد یۀ وصدد پخسددرتخ ن
چندالی ش یۀ وص بازگشت نارکس ،بخاسا پارامتخهای
اقلیم مدثثخ ،بدارش ر زاند را در اسدتان کخمدان پدیشبیند
کخدند .نتایب بیانگخ آن بود ک ای ش ی بخپایۀ قدانون آمدوزش
تابع محدخک سدیگموئید بدا پارامتخهدای
مارکوارتد ون خ
هواشناس کمین  ،بیشدین میدانگی دمدا ،رطوبد نسد ،
جه سخو باد میانگی فشار دق قاب ق و دارد.
چوبی همیارانش ] [15شاطص استاندارد بارش )SPI
فصل را ب صورت همزمان با ی تدا چهدار فصد تدأطیخ بدا
استفاده از رگخسیون طی چندگاند  ،شد ی هدای پخسدرتخ ن
چندالی سیستم استنتاو فازی وصد تی یقد بدخاسدا
سیگنالهای بگر مقیا اقلیم در یوضۀ مهدار ود بزتگدان
پیشبین کخدند .نتایب بیانگخ آن بدود کد شد یۀ پخسدرتخ ن
چندالی سیستم استنتاو فازی وص تی یق در مقایس با
رگخسددیون طی د چندگاند وملیددخد بهتددخی داش د  .آ تددون
کایندداک همیددارانش ] [16بددارش ر زاندد را بددا اسددتفاده از
ر شهای پخسدرتخ ن چندالید  ،)MPپخسدرتخ ن چندالید د
موج پیوست  )CWT-MPپخسرتخ ن چندالید د موجد
گسست  )DWT-MPرا بخاسا بارش ی تا چهدار ر ز ق د
در د ایستگاه اقع در بزش میان تخکی پدیشبیند کخدندد.
نتدایب پدو هش آنهدا بیددانگخ آن بدود کد وملیدخد پخسددرتخ ن
چندالی با استفاده از موج بهتخ شدد .همچندی پخسدرتخ ن
چندالیدد د موجدد پیوسددت وملیددخد بهتددخی از پخسددرتخ ن
همیدارانش ][17
چندالی د موج گسسدت دارد .رییمد
ا گوهددای پیونددد از د ر مددثثخ بددخ بددارش در یوضددۀ کددار ن بددا
استفاده از تینی های آماری هم ستگ تحلی مث فۀ اصل
شناسددای کخدنددد .نتددایب پددو هش آنهددا بیددانگخ آن بددود ک د
بارشهای پاییگه بیشتخ از ا گوهدای نوسدانات جندوب ،Nino4
 SOI NinoO3.4 ،Nino1+2تددأثیخ م د پذیخنددد .بددارشهددای
زمستان بهاره از شاطص ا گوی اسدیاندینا ی در فداز ما د
 )SCAN+تأثیخ م پذیخند .بدارشهدای تابسدتان تدابع ووامد
محل هستند از پدیدۀ پیوند از د ر تأثیخ نم پذیخند .ر یگدخ
گلیان ] [18بارش ی ر زۀ یدداکاخ ماهاند را بدا اسدتفاده از
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ش یۀ وص مصنوو بخاسا سدیگنالهدای بدگر مقیدا
اقلیم در یوضدۀ آبخیدگ مدارسدو پدیشبیند کخدندد .نتدایب
پو هش آنها بیدانگخ آن بدود کد شد یۀ وصد مصدنوو بدا
ا گوریتم آموزش مارکوارتد ون خ بخای پدیشبیند بدارش
ی ر زۀ یداکاخ ماهان توانمند اس .
با توج ب میا یات پیشی  ،سدیگنالهدای بدگر مقیدا
اقلیمد بد ونددوان متغیدخ پدیشبیند کننددۀ بددارش اسددتفاده
م شوند .از سوی دیگخ ،امخ زه پیشبین بارش بدا اسدتفاده از
ر شهای نوی هوشمند اهمی بسگای بد یدوه در منداطت
طشد دارد .شددهخ سددمنان اقددع در منیقددۀ اقلیمد گددخم
طش  ،با بحخان جدی در مسئلۀ تأمی آ مواج اسد تدا
کنون تأثیخ ای سیگنالهدا در بدارش منیقد  ،میا یدۀ جددی
نشده اس  .هدف از پو هش یاضدخ ،شناسدای سدیگنالهدای
بگر مقیا اقلیم مثثخ بخ میدگان بدارش سدمنان میخفد
مناسبتخی مدل بخای پدیشبیند بدارش مداه آتد از میدان
مدلهای رگخسیون طی چندگان  ،ش یۀ وص مصدنوو
ش یۀ فازید وص اس .
مواد و روشها
بخای پیشبین بارش مداه آتد در گدام ا ل دادههدای بدارش
ماهانۀ ایستگاه سینوپتی سمنان  32سیگنال بگر مقیا
اقلیم از سال  1966تا  2111میالدی گخدآ ری م شدود .در
گام د م با اسدتفاده از تحلید رگخسدیون طید گدامبد گدام،
سیگنالهای بگر مقیا اقلیمد مدثثخ بدخ بدارش مداه آتد
تییی مد شدود .در گدام سدوم ر شهدای رگخسدیون طید
چندگان  ،ش یۀ وص مصنوو ش یۀ فازید وصد بدخای
پددیشبین د بددارش ب د کددار بددخده م د شددوند .س دیگنالهددای
بگر مقیا اقلیم مثثخ ب ونوان متغیخهدای ر دی بدارش
ماه آت ب ونوان متغیخ طخ ج تییی م شوند .از  541سخی
دادۀ ماهان  81 ،درصد ابتدای بخای آموزش  21درصد بداق
بخای آزمون ب کار گخفت مد شدوند .در گدام چهدارم وملیدخد
مدلها با استفاده از مییارهدای ضدخیب هم سدتگ  ،میدانگی
قدددر میلددت طی دا ریش دۀ میددانگی مخبیددات طی دا ارزیدداب
م شدوند .در گدام پدنجم مدد کد بیشدتخی هم سدتگ
کمتخی طیا را دارد ،ب وندوان مددل بختدخ بدخای پدیشبیند
میخف م شود.
منطقۀ مطالعهشده و دادهها

منیقۀ میا ی شده در اید پدو هش ،ایسدتگاه سدینوپتی

1931  بهار،1  شمارۀ،4  دورۀ،اکوهیدرولوژی
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سددددازمان ملدددد اتمسددددفخی اقیانوسدددد بدددد آدر
 د رۀ آمدداری شددام. اطددذ شدددندhttp://www.esrl.noaa.gov
 مدیالدی تیدداد2111  تدا1966  از سال،  سا45 ی د رۀ
 دادهها ب صورت سخی زمان ماهان مختدب.  سخی اس541
 بخط از اطالوات آمداری بدارش شدام.سرس استفاده شدند
،1  میانگی انحخاف مییار بد تختیدب بخابدخ،یداق یداکاخ
 س دیگنالهددای1  جددد ل. میل د متددخ هسددتند6/9 3/7 ،31
.بگر مقیا اقلیم استفادهشده را نشان م دهد

 ایسدتگاه یادشدده در. سمنان اقع در شدهخ سدمنان اسد
 دقیق وخ جغخافیدای25  درج53 طول جغخافیای
 متخی از سیح دریا1127  دقیق در ارتفاع35  درج35
. اقع شده اس
32 دادههای استفادهشدده شدام بدارش ماهاند تیدداد
سیگنال بگر مقیا اقلیم ماهان هسدتند کد بد تختیدب از
سددای هددای ادارۀ کد هواشناسد اسددتان چهددار محددال
http://www.chaharmahalmet.ir بزتیدددداری بدددد آدر

 سیگنالهای بزرگمقیاس اقلیمی استفادهشده.1 جدول

اختصار

نام شاخص

PNA

Pacific North American Index

EP/NP

East Pacific/North Pacific Oscillation

WP

Western Pacific Index

EA/WR

Eastern Asia/Western Russia

NAO

North Atlantic Oscillation

SOI

Southern Oscillation Index

Nino3

Eastern Tropical Pacific SST

BEST

Bivariate ENSO Time series

TNA

Tropical Northern Atlantic Index

TSA

Tropical Southern Atlantic Index

WHWP

Western Hemisphere warm pool

ONI

Oceanic Nino Index

MEI

Multivariate ENSO Index

Nino1+2

Extreme Eastern Tropical Pacific SST

Nino4

Central Tropical Pacific SST

Nino3.4

East Central Tropical Pacific SST

PDO

Pacific Decadal Oscillation

TPI(IPO)

Tripole Index for the Interdecadal Pacific Oscillation

NP

North Pacific pattern

TNI

Trans-Niño Index

TREND

A linear time series

AO

Antarctic Oscillation

AMO Unsmoothed

Atlantic Multidecadal Oscillation

AMM

Atlantic Meridional Mode

NTA

North Tropical Atlantic SST Index

CAR

Caribbean Index

AMO Smoothed

Atlantic Multidecadal Oscillation

QBO

Quasi-Biennial Oscillation

GAM

Global Angular Momentum

SWMonsoon

SW Monsoon Region rainfall

Solar Flux

Solar Flux

GML/OTI

Global Mean Lan/Ocean Temperature Index

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
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رگرسیون خطی گامبهگام

ر ش رگخسیون گامب گام بخاسا مددل رگخسدیون طید بندا
نهاده شده اس  .بخای تییی اینید در هدخ مخیلد ید متغیدخ
مستق جدید باید ب مدل افگ ده شود یدا طیدخ ،ید سدیح 
انتزا م کنند ک در ای پو هش سیح میناداری بخابدخ 1/15
انتزا شده اس  .ر ش یادشده با ای فخ شخ ع م شود کد
هیچ متغیخ مستقل در مدل یضور ندارد فقط ودخ از م دد
جود دارد .ا ی متغیخ مستق ک بخای ر د ب میاد انتزدا
م شود ،بگر تخی ضخیب هم ستگ را با متغیدخ ابسدت دارد.
سرس ی متغیخ مستق بخای ر د ب مدل بخگگیدده مد شدود.
مدل رگخسیون ساده بخای هخی از پارامتخهای مستق  ،بدخازش
داده م شود بخای هدخ مددل رگخسدیون سدادۀ آمداری ،مقددار
آمارۀ  Fمحاس م شود .متغیخ مستقل ک مقدار  Fبگر تدخی
دارد ،بخای افگ دن ب مدل انتزا م شود .چنانچ  Fمخبوط بد
ای متغیخ مستق انتزدا شدده از  F 1, n  2بدگر تدخ باشدد،
متغیخ مستق مخبوط ب آن ب مدل افدگ ده مد شدود در ییدخ
ای صورت افگ دن ای متغیدخ مسدتق بد مددل چنددان مفیدد
نزواهد بود .سخانجام مجموو ای ک با افدگ دن پدارامتخ مسدتق
دیگخ در سیح  افگایش میناداری در آمارۀ  Fآن ایجداد نشدود،
ب ونوان بهتخی تخکیب ر دی بخای مدلسازی انتزا م شود
].[21 19
در ای پو هش ،تحلی رگخسیون طی گامبد گدام بدا
استفاده از نخمافگار  IBM SPSS Statistic 23صورت گخف
 32سیگنال بگر مقیا اقلیمد بد وندوان متغیخهدای
مستق ر دی) بارش ماه آت ب وندوان متغیدخ ابسدت
طخ ج ) تییی شدند.
α

شبکۀ عصبی مصنوعی ()ANN

1

در ای ر ش از نور نهای موجود در مغدگ انسدان ا گدوبخداری
م شود؛ بدی صورت ک رفتار در نسلو نور نهدای مغدگ از
طخیت توابع تیخیفشدۀ ریاض وملیخد سیناپس نور نهای
ط یی د از طخیددت زنهددای محاس د ات موجددود در طیددوط
ارت اط نور نهای مصنوو ش ی سازی م شدود ] .[21ید
ش یۀ وصد بد طدور متددا ل از سد الیدۀ ر دی ،پنهدان
طخ ج تشیی م شود شی  .)1الیۀ ر دی فقط اطالوات
را دریاف مشاب متغیخ مستق وم م کند .از ای ر  ،تیداد
نور نهای الیۀ ر دی بخاسا تیداد متغیخهای مستق تییی
1. Artificial Neural Network
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م شود .الیۀ طخ ج نیگ همانند متغیخ ابست وم م کندد
تیداد نور نهای آن ب تیداد متغیخهدای ابسدت بسدتگ دارد.
بخطالف الی های ر دی طخ ج  ،الیۀ پنهان هیچ مفهوم را
نشان نم دهد صخفاً ی نتیجۀ میان در ر ند محاس ۀ ارزش
طخ ج اس  .ش ی های وص مصنوو انواع مزتلف دارند،
اما یی از انواع ش ی های وص پخکاربخد ،ش ی هدای وصد
پخسدرتخ ن چندالید  2)ANN-MLPاسد  .در اید ندوع از
ش ی های وص  ،گخهها در الید هدای متدوا قدخار گخفتد
ارت اط بی آنها ی طخف اس زمان ک ید ا گدوی ر دی
ب ش ی ارد م شدود ،ا دی الیدۀ مقدادیخ طخ جد طدود را
محاس م کند در اطتیار الیۀ بیدی قخار م دهد .الیۀ بیدی
ای اطالوات را بد وندوان ر دی دریافد مد کندد مقدادیخ
طخ ج طود را ب الیۀ بیدی منتق م کندد .در اقدع در اید
نوع ش ی  ،هخ گخه را ب گخههای الیۀ بیددی سدیگنال منتقد
م کند ] .[23 22یی از یوگ های مهم ش ی های وص
مصنوو ک وملیخد آن را ب انسان نگدی تخ م کندد ،قددرت
یادگیخی اس  .در ش ی های وص چدون بد یدادگیخی نیداز
اس  ،ارت اط میان ر دیها طخ ج ها ب طور دقیت کامد
مشزص نیس  .از آنجا ک تجخبد هدا در طدول زمدان یاصد
م شود ،بنابخای میگان یادگیخی ب درجۀ کام بودن اطالودات
ق ل بستگ دارد .ش ی های وص از اشت اههای ک مختیب
م شوند ،م آموزند ].[24 22
بخای پیشبین بارش ماهاند بدا اسدتفاده از شد یۀ وصد
پخسدددرتخ ن چندالیددد کددددنویسددد در محدددیط متلدددب
 )MATLABR2015bانجددام پددذیخف  .در شدد یۀ یادشددده،
متغیخهدددددددای TNI ،ONI ،AO ،Nino3 ،PNA ،NP ،EP/NP
ب ونوان ر دی متغیخ بارش ماه آت ب ونوان طخ جد تییدی
شدند .همچنی از  541سخی دادۀ ماهاند  81 ،درصدد ابتددای
بخای آموزش  21درصد باق بخای آزمدون انتزدا شددند .در
الیۀ ر دی از هف ندور ن در الیدۀ طخ جد از ید ندور ن
اسددتفاده شددد .همچنددی در الی دۀ پنهددان از تیددداد الی د هددا
نور نهدای مزتلفد اسدتفاده شدد تیدداد بهیندۀ آنهدا بدخای
یداق شدن طیا با سی طیا تییی شدد .در الیدۀ مزفد از
تابع انتقدال 3تانواند هایرخبو ید  4در الیدۀ طخ جد از تدابع
انتقددال طی د  5اسددتفاده شددد .بددخای آمددوزش ش د ی از ر ش
2. Artificial Neural Network-Multiple Layer Perceptron
3. Transfer Function
4. Tangent Hyperbolic
5. Linear Function
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یادگیخی مدارکوارتد دون خ  1بدا تیدداد ثابد  2هدگار تیدخار،
استفاده شد.

i  1, 2

)3

O2i  μ Ai  x  μ Bi  y 

الی دۀ سددومد گددخههددای متوسددط :طخ ج د ای د الی د
نخما یگهشدۀ الیۀ ق ل اس .
Wi
)4
O3  W 
i  1, 2
Wi

n

i 1

شکل  .1ساختار شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه

شبکۀ فازیـ عصبی ()NFN

2

سیستمهای فازی ش ی های وص هخید مگید هدای
نظیخ تی یخپذیخی یادگیخی دارند .ایددۀ تخکیدب اید د
ر ش س ب پیدایش سیستمهای ساده تی یخپذیخ وص د
فازی شد ] .[25ا ی بدار جاند(  )1993از قددرت زبدان
سیستمهای فازی آموزش شد یۀ وصد بهدخه گخفد
سیستم با ونوان سیستمهای فازی بخپایۀ شد یۀ وصد
تی یق ارائ کخد ].[27 26
شی  2ی ش یۀ فازید وص بدا د ر دی  y xرا
نشان م دهد .اگدخ قدوانی اگدخد آنگداه فدازی بدخای اید
سیستم ب صورت زیخ تیخیف شود ]:[26
if x is A1and y is B1 then f1  p1x  q1y  r1

if x is A2and y is B2 then f2  p2 x  q2 y  r2

کد از پدنب الید تشدیی

ساطتار ش یۀ فازید وص
م شود ب صورت زیخ اس ]:[26
الیۀ ا لد گخههای ر دی :در ای الی درجدۀ وضدوی
گخههای ر دی ب بازههای مزتلف فازی با استفاده از تدابع
وضوی  ،مشزص م شود.
i  1, 2

)1

i  3, 4

)2

Oil  μ Ai  x 

Oil  μ Bi2  y 

 :y xر دی گدددخه  iدر الیدددۀ ا ل اسددد :Bi Ai .
مجمووۀ فازی مخت ط بدا گدخه  iدر الیدۀ ا ل اسد μ A .
i

 : μ B  y شی تابع وضوی گخه  iدر الیۀ ا ل اس .
i 2

الیۀ د مد گخههای قاوده :هخ گدخه در اید الید درجدۀ
فیا ی ی قانون را محاس م کند.
1. Marquardt Levenberg
2. Neuro-Fuzzy Network



i

i

 : Wiزن نس گخه  iدر الیۀ سوم اس .
الیۀ چهارمد گخههای نتیج  :در ای الید طخ جد هدخ
گخه بخابخ اس با:
O4i  Wf
)5
i i  Wi  pi x1  qi y  ri 
 :پارامتخهای متیاقب نامیده م شوند.
،
الیۀ پنجمد گخههای طخ ج  :در ای الی هخ گخه مقدار
طخ ج نهای را ب صورت زیدخ محاسد مد کندد تیدداد
گخهها بخابخ تیداد طخ ج اس ):
n
)6
 iWi fi
5

W

i

i

Overall output  Oi  Wi fi 
i 1

آموزش ای سیستمها بدی میناس ک بدا اسدتفاده از
دادههای آموزش  ،پارامتخهای ییخطی مخبدوط بد توابدع
وضوی فازی در الیۀ ا ل پارامتخهای طی الیدۀ چهدارم
طوری تییی شدوند کد بد ازای ر دی د زدواه ،طخ جد
میلددو یاصدد شددود .ر ش آمددوزش هی خیددد ییدد از
ر شهای مهم آموزش سیستمهای استنتاو فازی بدخ پایدۀ
ش یۀ وص تی یق اس  .در ای ر ش بخای آمدوزش در
الیۀ ا ل از ر ش پسانتشار طیا در الیۀ چهدارم از ر ش
تزمی کمتخی مخبیات استفاده م شود ].[28 26
بخای پیشبین بارش ماهان با استفاده از ش یۀ فدازید
وص  ،کدنویس در محیط متلب )MATLAB-R2015b
صورت گخف  .در ش یۀ یادشده ،متغیخهدای ،NP ،EP/NP
 TNI ،ONI ،AO ،Nino3 ،PNAب وندوان ر دی متغیدخ
بارش ماه آت ب ونوان طخ ج تییی شددند .همچندی از
 541سخی دادۀ ماهان  81 ،درصد ابتدای بدخای آمدوزش
 21درصد باق بخای آزمدون انتزدا شددند .بدخای تو یدد
سیسدتم اسدتنتاو فدازی از دسدتور genfis2 (Xin , Xout ,
) radiiاستفاده شد .در  genfis2ی سیستم استنتاو فازی
از نددوع تاکدداگ د سددوگنود کاندد(  3)TSKبددا اسددتفاده از
طوش بندی کاهش  ،4تو ید مد شدود .در  genfis2ابتددا از
ی تابع طوش بندی کاهش اسدتفاده مد شدود تدا تیدداد
3. Takagi-Sugeno-Kang Fuzzy Inference System
4. Subtractive Clustering
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قوانی تیداد توابدع وضدوی پدیشبیند تییدی شدود
سرس از تزمی یداق مخبیات طی استفاده م شود تدا
میادالت نتیجۀ هدخ قدانون تییدی شدود .در  genfis2تدابع

1

وضوی ر دی از نوع گوسی
نوع طی  2اس .
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تابع وضوی

طخ جد از

شکل  .2ساختار شبکۀ فازیـ عصبی

رگرسیون 2خطی چندگانه ()MLR

9

1

در رگخسیون طی چندمتغیدخه  ،)MLRرابیدۀ طید بدی
متغیخ ابست متغیخهای مستق با میاد ۀ ریاض نشدان داده
م شود .متغیخ ابست را پیشبین شونده متغیخهای مستق
را پیشبین کننده م نامندد .رگخسدیون طید چنددمتغیدخه
بخاسا یداق مخبیات طیا اس مددل بد گوند ای بدخازش
مدد شددود کدد مجمددوع مخبیددات اطددتالف بددی دادههددای
پیشبین شده دادههای مشاهدات بد کمتدخی یدد بخسدد.
رابیۀ  7فخمول رگخسیون طی چندمتغیخه را بیدان مد کندد
].[29
Y  β0  β1X1  βn Xn  ε
)7
متغیخهدای مسدتق
ک در رابیۀ  7متغیخ ابست
پارامتخهای پیشبین شده طیاس .
شاخصهای ارزیابی عملکرد مدلها

رفتار مدلهدا در د مخیلدۀ آمدوزش آزمدون بدا اسدتفاده از
شاطصهای آمداری ضدخیب هم سدتگ  ،4)Rمیدانگی قددر
میلددت طیددا  5)MAEریشددۀ میددانگی مخبیددات طیددا
 6)RMSEب تختیب ،میابت ر ابط  8تا  11محاس مد شدود
].[31
1. Gaussian Membership Function
2. Linear Membership Function
3. Multiple Linear Regression
4. Correlation Coefficient
5. Mean Absolute Error
6. Root Mean Square Error

)8

  Y  Y     Y  Yˆ 
 Y  Y 

2

2

n

i

i 1

i

i

i

2

i 1

n



)9



2

R

i 1

i

i

)11

n



ˆ 1 n
 Yi  Yi
n i 1



ˆ 1 n
 Yi  Yi
n i 1

MAE 

RMSE 

ک د در ر ابددط یادشددده Yi ،دادههددای مشدداهدهشدددهYi ،

میانگی دادههای مشاهدات  i ،دادههای پیشبین شدده
تیداد دادههاس .
بحث و نتایج
نتایج رگرسیون خطی گامبهگام

کد

در گام نزس متغیخ  EP/NPمهمتخی پارامتخی اس
بخای ر د ب مدل انتزا مد شدود ،زیدخا متغیدخ EP/NP
بیشتخی مقدار ضخیب هم ستگ با بارش ماه آت ب مقدار
 -1/653را دارد جدد ل  .)2در گدام بیددی متغیدخ  NPبددا
بیشددتخی مقدددار  Fنس د ب د سددایخ متغیخهددای مسددتق
باق مانده ب مدل اضاف م شود ک س ب افدگایش ضدخیب
هم ستگ ب ودد  71درصد م شود .ب همدی تختیدب در
گامهای بیدی متغیخهای ک م توانندد در سدیح  بخابدخ
 1/15س د ب ایجدداد میندداداری در مقدددار آمددارۀ  Fشددوند،
بد د تختیدددب متغیخهدددای ،TNI ،ONI ،AO ،Nino3 ،PNA
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 TNI ONI ،AO ،Nino3ب ونوان متغیخهای اقلیم مثثخ
بخ بارش مداه آتد انتزدا شددند .بدا توجد بد موقیید
جغخافیای ایخان ،سیستمهای متنوع فشار ک مخاکگ آنها در
مدیتخان  ،اقیانو اطلس یا سدی خی اسد  ،بدخ کشدور از
جمل سمنان اثخ م گذارند س ب نوسانهای آ هوای
از جمل نوسان در بارش م شوند .متغیخهای اقلیم مدثثخ
انتزاب  ،ب ونوان متغیخهدای ر دی در مددلهدای شد یۀ
رگخسدیون طید
وص مصنوو  ،ش یۀ فازید وصد
چندگان در نظخ گخفت شدند.

 WHWP GML/OTI ،SW Monsoon ،NAOهسدددتند
جد ل .)3
همددان طددور ک د در جددد ل  3مشدداهده م د شددود ،بددا
اضاف شدن متغیخهای اقلیم ،Nino3 ،PNA ،NP ،EP/NP
 TNI ONI ،AOافگایش شایان توجه در مقدار ضدخیب
هم ستگ یاص م شود در صورت کد بدا اضداف شددن
متغیخهددای اقلیم د GML/OTI ،SW Monsoon ،NAO
 WHWPافدگایش چنددان در ضدخیب هم سدتگ یاصد
نم شود .درنتیج متغیخهای اقلیمد ،PNA ،NP ،EP/NP

جدول  .2مقادیر ضریب همبستگی سادۀ متغیرهای اقلیمی
متغیخ

P

WHWP

GML/OTI

EP/NP
NP
PNA
Nino3
AO
ONI
TNI
NAO
SW
Monsoon
GML/OTI
WHWP
P

-1/653
-1/444
-1/116
-1/267
1/149
-1/127
1/112
-1/115

1/139
1/119
1/225
1/291
-1/194
1/384
1/113
-1/149

1/119
-1/119
1/218
1/258
1/167
1/162
-1/193
-1/153

-1/181

1/118

-1/123

-1/118
-1/172
1

1/515
1

1

SW
Monsoon
1/153
1/127
1/132
-1/142
1/149
1/141
-1/161
1/111

NAO

TNI

ONI

AO

Nino3

PNA

NP

EP/NP

1/111
1/111
1/121
-1/132
1/616
-1/113
1/127
1

-1/131
-1/125
-1/113
1/128
1/144
-1/261
1

1/116
-1/137
1/162
1/629
-1/141
1

1/113
1/331
-1/246
-1/164
1

1/166
-1/121
1/112
1

1/114
-1/377
1

1/311
1

1

1

جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون خطی گامبهگام
متغیخهای ر دی مدل

P-value

F

R

EP/NP

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

399/219
258/177
217/439
172/774
146/684
126/664
114/535
112/413
92/463
84/313
77/524

1/653
1/711
1/733
1/751
1/761
1/767
1/776
1/779
1/782
1/784
1/786

EP/NP,NP
EP/NP,NP,PNA
EP/NP,NP,PNA,Nino3
EP/NP,NP,PNA,Nino3,AO
EP/NP,NP,PNA,Nino3,AO,ONI
EP/NP,NP,PNA,Nino3,AO,ONI,TNI
EP/NP,NP,PNA,Nino3,AO,ONI,TNI,NAO
EP/NP,NP,PNA,Nino3,AO,ONI,TNI,NAO,SWMonsoon
EP/NP,NP,PNA,Nino3,AO,ONI,TNI,NAO,SWMonsoon,GML/OTI
EP/NP,NP,PNA,Nino3,AO,ONI,TNI,NAO,SWMonsoon,GML/OTI,WHWP
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طور ک مشاهده م شود ،هم ستگ بی دادههدای بدارش
اندازهگیخیشده ش ی سازیشده در د مخیلدۀ آمدوزش
آزمون بد تختیدب بدا ضدخایب هم سدتگ 1/836 1/868
نس تاً زیاد اس .

نتایج شبکۀ عصبی مصنوعی

جد ل  4نتایب ارزیاب وملیدخد شد یۀ وصد پخسدرتخ ن
چندالی را نشدان مد دهدد .شد ی بدا سداطتار ،7-11-1
بیشتخی هم ستگ کمتخی طیدا در مقایسد بدا سدایخ
سدداطتارها را دارد بدد ونددوان بهتددخی سدداطتار انتزددا
م شود .در ساطتار  ،7-11-1ودد سم چپ نشاندهندۀ
تیداد نور نهای الیدۀ ر دی وددد میدان نشداندهنددۀ
تیددداد نددور نهددای الیددۀ میددان ودددد سددم راسدد
نشاندهندۀ تیداد نور نهای الیۀ طخ ج اس .
شی  3دادههای پیشبین شده توسط شد یۀ وصد
پخسددرتخ ن چندالیدد بددا سدداطتار  7-11-1را بخیسددب
دادههای اندازهگیخی ،در د مخیلۀ آموزش آزمون نشدان
م دهد .محدور افقد  ،دادههدای بدارش انددازهگیدخیشدده
بخیسددب میلد متددخ) محددور ومددودی ،دادههددای بددارش
ش ی سازیشده بخیسب میل متخ) را نشان م دهد .هخچ
پخاکندگ دادهها در اطخاف بهتخی طط بخازش کمتخ باشد،
هم ستگ بیشتخ طیای کمتخی یاص م شدود .همدان

نتایج شبکۀ فازیـ عصبی

جد ل  5نتایب ارزیداب وملیدخد شد یۀ فدازی د وصد را
نشان م دهد .همان طور ک مشداهده مد شدود شد ی بدا
شیاع تأثیخ  1/45بیشتخی هم ستگ کمتخی طیا را در
مقایس با سایخ شیاعهدای تدأثیخ دارد بد وندوان بهتدخی
مدل انتزا م شود .شی  4بارش ش ی سازیشده توسط
ش یۀ فازید وص با شیاع تأثیخ  1/45را بخیسدب بدارش
اندازهگیخیشده ،در مخای آموزش آزمون نشان م دهد.
همان طور ک مشاهده م شود هم سدتگ بدی دادههدای
بارش اندازهگیخیشده ش ی سازیشده در مخیلۀ آمدوزش
با ضخیب هم ستگ  1/845نس تاً زیاد در مخیلۀ آزمدون
با ضخیب هم ستگ  1/793نس تاً کم اس .

جدول  .4نتایج ارزیابی مدل شبکۀ عصبی مصنوعی
دادههای آموزش

دادههای آزمون
ریشۀ میانگین

میانگین

ضریب

ریشۀ میانگین

میانگین

ضریب

مربعات خطا

قدر مطلق خطا

همبستگی

مربعات خطا

قدر مطلق خطا

همبستگی

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(بدون واحد)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(بدون واحد)

4/158
4/164

1/951
1/972

1/776
1/811

4/144
3/621

2/325
2/214

1/819
1/858

7-2-1
7-5-1

9/221

2/111

1/291

9/211

2/223

1/212

2-11-1

3/733
3/863
3/733
4/148
4/214
3/749
4/382
3/898
3/787

1/911
2/141
1/958
1/888
2/135
2/142
2/528
2/339
2/334

1/825
1/816
1/828
1/766
1/756
1/817
1/749
1/812
1/817

3/697
3/446
3/462
3/811
3/311
3/121
2/182
2/355
3/513

2/252
2/221
2/131
2/183
1/859
1/871
1/214
1/394
2/233

1/851
1/872
1/871
1/841
1/883
1/897
1/955
1/943
1/871

7-15-1
7-21-1
7-25-1
7-2-2-1
7-5-5-1
7-11-11-1
7-15-15-1
7-21-21-1
7-25-25-1

ساختار
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شکل  .9مقادیر بارش شبیهسازیشده با شبکۀ عصبی مصنوعی برحسب مقادیر اندازهگیریشده

جدول  .2نتایج ارزیابی مدل شبکۀ فازیـ عصبی
دادههای آزمون
ریشۀ

دادههای آموزش

میانگین

ضریب

ریشۀ میانگین

میانگین

ضریب

شعاع

قدر مطلق خطا

همبستگی

مربعات خطا

قدر مطلق خطا

همبستگی

تأثیر

(میلیمتر)

(بدون واحد)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(بدون واحد)

4/245
4/717
4/389

2/815
2/842
2/971

1/756
1/684
1/728

3/176
3/595
3/784

2/161
2/466
2/531

1/893
1/861
1/844

1/31
1/35
1/41

9/323

2/221

1/239

9/221

2/212

1/242

1/42

3/945
3/849
3/982
4/143
3/946
3/886

2/488
2/411
2/467
2/728
2/574
2/498

1/791
1/819
1/791
1/783
1/789
1/797

4/168
4/116
4/331
4/288
4/313
4/3114

2/778
2/816
3/141
3/111
3/119
3/121

1/816
1/813
1/789
1/793
1/792
1/791

1/51
1/55
1/61
1/65
1/71
1/75

میانگین
مربعات خطا
(میلیمتر)
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شکل  .4مقادیر بارش شبیهسازیشده با شبکۀ فازیـ عصبی برحسب مقادیر اندازهگیریشده

نتایج رگرسیون خطی چندگانه

مخیلددۀ آزمددون RMSE=4/112 MAE=2/526 ،R=1/788

در رگخسیون طی چندگان  ،همانند مدلهای شد یۀ وصد
مصنوو ش یۀ فازید وص  ،دادهها ب د بزش آمدوزش
آزمون تقسیم شدند .سرس از دادههای آمدوزش بدخای بدخازش
منحن از دادههای آزمون بخای ارزیاب مددل اسدتفاده شدد.
مییارهای ارزیاب وملیخد رگخسیون طی چندگان در مخیلدۀ
آمدددوزش  RMSE=4/455 MAE=3/151 ،R=1/775در

یاص شد .شی  5دادههای ش ی سدازیشدده بدا رگخسدیون
طید چندگاند بخیسددب دادههددای اندددازهگیددخیشددده را در
مخای آموزش آزمون نشان م دهد .همان طور ک مشداهده
م شود ،هم ستگ بی دادههای بدارش انددازهگیدخیشدده
ش ی سازیشده در د مخیلۀ آمدوزش آزمدون بد تختیدب بدا
ضخایب هم ستگ  1/788 1/775نس تاً کم اس .

شکل  .2مقادیر بارش شبیهسازیشده با رگرسیون خطی چندگانه در برابر مقادیر اندازهگیریشده
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مقایسۀ مدلها

جد ل  6مییارهای ارزیاب مدلها را در مخاید آمدوزش
آزمون نشان م دهد .بخ اسا نتدایب اید جدد ل ،شد یۀ
وص مصنوو بیشتخی دق  ،ش یۀ فازی د وص دقد
قاب ق ول رگخسیون طید چندگاند کمتدخی دقد را
دارند .ب طور ماال ،اطتالف ضخیب هم ستگ ش ی سدازی
ش یۀ وص مصنوو در مقایس با ش یۀ فازید وص در
مخای آموزش آزمون بد تختیدب بخابدخ 1/143 1/123
اس  .اطتالف ضخیب هم ستگ ش یۀ وص مصنوو در
مقایس با رگخسیون طی چندگاند در مخاید آمدوزش
آزمون بد تختیدب بخابدخ  1/148 1/193اسد  .همچندی
اطتالف ضخیب هم ستگ ش یۀ فازی د وص در مقایسد

با رگخسیون طی چندگاند در مخاید آمدوزش آزمدون
ب تختیب  1/115 1/17اس .
شددی  6سددخی زمددان مقددادیخ اندددازهگیددخیشددده
ش ی سازیشده با ش یۀ وص مصنوو با سداطتار 7-11-1
را نشان م دهد .محور افقد سدخی زمدان )بخیسدب مداه(
محور ومودی مقدادیخ بدارش )بخیسدب میلد متدخ) را نشدان
م دهد .هخچقدر مقادیخ ش ی سازیشده میابق بیشدتخی بدا
مقادیخ اندازهگیخیشدده داشدت باشدند ،مددل دقد بیشدتخ
طیای کمتخی دارد .یافت هدای پو هشدگخان نظیدخ فتدای
همیارانش  ،)1387فاتح مخو مهدیان  ،)1388قا هخی
طوشحال  ،)1388یجازیزاده همیارانش  )1392ر یگخ
گلیان  )2115نیگ با یافت های ای پو هش تیابت دارد.

جدول  .1نتایج ارزیابی مدلهای شبکۀ عصبی مصنوعی ،شبکۀ فازیـ عصبی و رگرسیون خطی چندگانه
دادههای آموزش

دادههای آزمون
ضخیب
هم ستگ
بد ن اید)

ریشۀ میانگی
مخبیات طیا
میل متخ)

میانگی
قدر میلت طیا
میل متخ)

ضخیب
هم ستگ
بد ن اید)

ریشۀ میانگی
مخبیات طیا
میل متخ)

میانگی
قدر میلت طیا
میل متخ)

9/211

2/223

1/212

3/771
4/455

2/562
3/151

1/845
1/775

9/221

2/111

1/291

3/959
4/112

2/551
2/526

1/793
1/788

شکل  .1سری زمانی مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشده با شبکۀ عصبی مصنوعی

مدل

ش یۀ وص

مصنوو

ش یۀ فازید وص
رگخسیون طی چندگان
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