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  مقدمه
از  ،يهواشناس يها داده يزمان يها يکامل بودن سر

 يطيمح ستيو ز يهيدرولوژ مطالعات در مسائل نيتر ياساس
 دليل بهاغلب  يهواشناس يها ستگاهين حال ايبا ا است؛
 يدارا ،يا مشکالت فنيها  نظارت بر قرائت داده سوء
). از ديرباز ٢٠١٢، يو و برتيند (تاردهست يآمار يها خالء

 يها موضوعجمله از دست رفته از  يميبرآورد اطالعات اقل
ها و کارشناسان  ستيدرولوژيمورد توجه هواشناسان، ه

و  يکاشان و ٢٠١٣و همکاران،  يست بوده است (ليز طيمح
از دست رفته اغلب با استفاده  يها ). داده٢٠١٢پژوه،  نيد

 ير استفاده از توابع آماريمختلف نظ يها ها و روش از مدل
)، به کار بردن روش معکوس ٢٠٠٨(راموس و همکاران، 

گاوارپو ي؛ ت٢٠١٥و همکاران،  يفاصله (خسرو يوزن
 يابي درون يها ) و استفاده از روش٢٠٠٥، يوچاندرامول

) ٢٠٠١کاران، و هم ي(جفر ١نگيجيمانند کر يآمار
 يهوش مصنوع يها از مدل يبه تازگشوند.  ين زده ميتخم
 ي) و شبکه عصبSVM(٢بان ين بردار پشتيماش

بارش  يها داده يبازساز ي) نيز براANN(٣يمصنوع
 يها از روش ،استفاده شده است. ماشين بردار پشتيبان

بندي و  است که براي دسته ٤يادگيري تحت نظارت
) ١٩٩٨ک (يوپن رارگرسيون قابل استفاده است. اين روش 

ن يبنا نهاده است. ماش ٥تئوري يادگيري آماري ي بر پايه
ي در فضاي يدوتا يبند روشي براي طبقه ،بانيبردار پشت

رو روشي مناسب براي  نيا هاي دلخواه است و از ويژگي
در اصل يک  ن روشيا .رود يبيني به شمار م مسائل پيش

ها را توسط  کننده دو کالسه است که کالس بندي دسته
کند. در اين روش  يک مرز خطي از هم جدا مي

گيري را بردارهاي  ها به مرز تصميم ترين نمونه نزديک
گيري را  نامند. اين بردارها معادله مرز تصميم پشتيبان مي

سازي هوشمند  هاي شبيه کنند. الگوريتم مشخص مي
عصبي مصنوعي، معموالً قدر  يها انند شبکهکالسيک م

هاي آموزشي را  مطلق خطا يا مجموع مربعات خطاي داده
، اصل حداقل سازي SVMهاي  ولي مدل ؛کنند حداقل مي

و همکاران،  يرند (احمديگ يخطاي ساختاري را به کار م
از مسائل  يعيوس ي ها در گستره ن مدليا يتازگ ). به١٣٩٣

                                                
1- Kriging 
2- Support Vector Machine 
3- Artificial Neural Network 
4- Supervised learning 
5- Statistical Learning Theory 
 

و همکاران،  يتيبارش (ما ينيب شيژه پيو و به يکيدرولوژيه
) b٢٠١٠و و همکاران، يو  ٢٠١٣ن و همکاران، ي؛ ل٢٠١٠

طور گسترده  گر که بهيد يها از روش يکياند.  استفاده شده
کاربرده  ده بهيچيو پ يرخطيغ يها مشخصه ينيب شيدر پ

هوش  يها است. مدل يمصنوع يشود، شبکه عصب يم
تس يماکلوچ و پن بار ياولرا  يو شبکه عصب يمصنوع

 ينيب شيپ ير براياخ يها و در دههکردند مطرح  )١٩٤٣(
، b٢٠١٠و و همکاران، يو  ٢٠٠٩بارش (هونگ و همکاران، 

aو همکاران  ي) مورد استفاده قرار گرفته است. گالب٢٠١٠
 شبکه مختلف هاي تميسه عملکرد الگوري) به مقا١٣٩٢(

در استان  يفصل يبارندگ سازي مدل در يمصنوع يعصب
و  MLP٦يها ق از شبکهين تحقيخوزستان پرداختند. در ا

RBFها و  ، نرونيانيم يها هيالدر  يراتييو با تغ ٧
 يبرا CG١٠و  LM٩، MOM٨آموزش  يها تميالگور

ج نشان داد که ياستفاده شد. نتا يبارش فصل ينيب شيپ
ن بارش يب يباالتر يب همبستگيضر RBFشبکه 
) از مدل ٢٠١٢( يشده دارد. ترز يساز هيو شب يا مشاهده

بارش ماهانه شهر  يها داده يبازساز يبرا يشبکه عصب
ستگاه مجاور استفاده يچهار ا يها سپارتا بر اساس دادهيا

ن مدل در برآورد يج حکايت از عملکرد مناسب ايد. نتاکر
) از ٢٠٠٧و اورا ( يباليبارش ماهانه داشت. کول يها داده

پر کردن  يبرا يمصنوع يمختلف شبکه عصب يها حالت
روزانه در حوضه رودخانه  يبارش و دما يآمار يها خالء
ج نشان يکانادا استفاده کردند. نتا يو در شمال شرقينيگات

بارش، حداکثر  يها داده يبازساز يبرا MLPداد که شبکه 
و  يده است. خرسندکرعمل  يخوب و حداقل دما به

، نسبت يمصنوع يکه عصب) مدل شب٢٠١١همکاران (
 ١٣ييايو مختصات جغراف ١٢فاصله ي، معکوس وزن١١نرمال

کار  هبارش ماهانه استان اصفهان ب يها داده يدر بازساز
 يمصنوع يو نشان دادند که مدل شبکه عصب ندگرفت

هدف از گمشده دارد.  يها داده يدر بازساز يعملکرد بهتر
 يشبکه عصب عملکرد سهيمقا زيپژوهش نن يانجام ا
 (SVM)بان ين بردار پشتيو مدل ماش (ANN) يمصنوع

   ستگاهيا بارش يفصل و ماهانه يها داده يبازساز در

                                                
6- Multi Layer Perceptron 
7- Radial Basis Function 
8- Momentum 
9- Lonberg-Marcorat 
10- Conjugate Gradient 
11- Normal ratio 
12- Inverse distance weighting 
13- Geographical coordinate 
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  .استدر استان همدان  يسراب يسنج باران
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

قه يدق ٥٩درجه و  ٣٣ ييايجغراف  بين عرض همدان استان
 ٤٧ ييايو طول جغراف يقه شماليدق ٤٥درجه و  ٣٥تا 

واقع  يقه شرقيدق ٣٦درجه و  ٤٩قه تا يدق ٣٤درجه و 
 يها از داده ،در اين مطالعه .استسرد  يمياقل يو دارا شده

و  زيکهر آق ،يسراب ،ياجانبالغقستگاه آيا ٤ بارش ماهانه
 استفاده شد. ١٣٨٩تا  ١٣٧٠ يها در خالل سالانج يمر

  ارائه شده است. ١ها در جدول  ستگاهين ايمشخصات ا

  
  ن بارش ساالنهيانگيمورد مطالعه و م يها ستگاهيا ييايت جغرافيموقع -١جدول 

  فيرد  ستگاهيا ييايطول جغراف  ييايعرض جغراف  (متر) ارتفاع  )متر يليم( متوسط بارش ساالنه

٥٨' ١٧"  ١٩٢٥  ٤٣٦ º١٠' ٥٥"  ٣٤ º١  يسراب  ٤٨ 

٥٠' ٤٤"  ١٨٠٢  ٣٣٢ º٠٣' ٠٠"  ٣٤ º٢  يآقاجانبالغ  ٤٨ 

٥٩' ٣٩"  ١٨٤٤  ٣١٧ º٢٠' ٠٠"  ٣٤ º٣  زيکهر آق  ٤٨  

٤٩' ٤٠"  ١٨٤١  ٤٥١ º٢٧' ٢٨"  ٣٤ º٤  انجيمر  ٤٨ 

 
  بانين بردار پشتيماش
 يتابع يالزم است وابستگ SVM يونيک مدل رگرسيدر 
 xمستقل  يرهاياز متغ يا به مجموعه yر وابسته يمتغ
گر مسائل ين است که مانند دين زده شود. فرض بر ايتخم

وابسته و مستقل توسط  يرهاين متغيب ي رابطه، يونيرگرس
مشخص  ١زينو يک مقدار اضافيعالوه  به fن يک تابع معي
  نشان داده شده است. )١(شود که در رابطه  

)١(  y f ( x ) Noise= +  
است که  fدا کردن فرم تابع ي، پين موضوع اصليبنابرا

تاکنون  SVMرا که  يديح، موارد جديصورت صح بتواند به
له يوس ن تابع بهيکند. ا ينيب شيتجربه نکرده است، پ

عنوان  ک مجموعه داده بهي يرو SVMآموزش مدل 
 يساز نهيبه يبرا ينديمجموعه آموزش که شامل فرآ

 يباشد. بر مبنا يم يتابع خطاست، قابل دستياب يدائم
شناخته  SVM يها ن تابع خطا، دو نمونه از مدليف ايتعر

 SVM يونيرگرس يها الف) مدل :اند از اند که عبارت شده
شوند و ب)  يده ميز نامين SVM-V يها نوع اول که مدل

-ƐSVMنوع دوم که با نام  SVM يونيرگرس يها مدل

 -ƐSVMمدل  از ن مطالعهيشناخته شده هستند. در ا
استفاده  يونيکاربرد گسترده آن در مسائل رگرس دليل به

هاي بردار پشتيبان براي حل مسائل غيرخطي،  ن. ماشيشد
دهند. انتخاب  له را از طريق توابع کرنل تغيير ميأابعاد مس

هاي آموزشي و ابعاد بردار  به حجم داده SVMکرنل براي 
                                                
1- Noise 

ديگر، بايد با توجه به اين  عبارت به ؛ويژگي بستگي دارد
د که توانايي آموزش کرپارامترها تابع کرنلي را انتخاب 

له را داشته باشد. در عمل چهار نوع أهاي مس براي ورودي
، کرنل تانژانت ٣اي کرنل چند جمله،٢کرنل خطي

) به کار گرفته RBF( ٥و کرنل گوسي ٤هيپربوليک
هاي رايج  معادالت برخي از کرنل ٢شوند. در جدول  يم

ت، تابع تصميم رگرسيون بردار ياند. درنها ارائه شده
خواهد بود که ) ٢رت معادله (صو به ،پشتيبان غيرخطي

ن يو همچن يزان نوسان تابع گوسيکننده م کنترل
 SVMدهنده مدل  ميو تعم ينيب شيج پيکننده نتا کنترل
  ).٢٠٠٦همکاران، و و ياست (

)٢(  bxxKxf jii

l

i
ii +∂−−∂= ∑

=

),()()( *

1

  

* و ∂i رابطه نیا در که
i∂  منظور  بهضرایب الگرانژ

),(سازي تابع، سازي و حداکثر بهینه ji xxK  تابع کرنل
  باشد. رگرسیونی می SVMاز ضرایب مدل  bنظر و مورد

نيز  SVMهاي  هاي رياضي و آماري، مدل مشابه با مدل
ترين  معايبي دارند. وجود تعداد زياد متغير ورودي، اصلي

هاست که ممکن است مانع  مشکل در توسعه اين مدل
شود (نوري و همکاران،  SVMيافتن مدل بهينه توسط 

براي بازسازي  SVM). در اين پژوهش از مدل ١٣٩٠

                                                
2- Linear kernel 
3- Polynomial kernel 
4- Hyperbolic tangent kernel 
5- Radial Base Function kernel 
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و از تابع  Statistica10افزار  هاي گمشده توسط نرم داده
تکرار استفاده شد.  ١٠٠با بيش از  RBF کرنل غيرخطي

که دقت باالتري در بازسازي  اين دليل بهتابع کرنل 
گرفته شد (احمدی و  به کارهاي ناقص بارش داشت،  داده

 SVMهاي مدل  ). مقادير بهينه مشخصه١٣٩٣همکاران، 
بايد تعيين شوند. بدين منظور  ɣو  Ɛ ،Cشامل 
جو  و سازي جست ينهتوسط الگوريتم به Cو  Ɛهاي  مشخصه

با آزمون و خطا محاسبه شد. ابتدا  ɣير متغو  ١شبکه
به  Cو  Ɛهاي  مشخصه  هايي با ابعاد بزرگ محدوده شبکه

 ابعادتعيين، سپس اين محدوده به  ɣازاي مقدار ثابت 
يرها متغتر اين  شود تا مقادير دقيق تر تقسيم مي کوچک

هاي  را و مدلمختلف اج ɣدست آيند. اين فرآيند براي  به
شود که از ميان  ايجاد مي ɣزيادي به ازاي تغيير در مقدار 

ها مدلي که داراي کمترين خطا باشد، انتخاب و  آن
  شود. عنوان مقادير بهينه انتخاب مي هاي آن به مشخصه

  
بردار پشتيبان  يها نيتوابع کرنل رايج در ماش يبرخ -٢جدول 

  )٢٠٠٩(همل، 
 تابع کرنل نوع تابع

j خطي
T
iji x.x)x,x(K =  

يا چند جمله  d
j

T
iji )Cx.x()x,x(K +γ=  

هيپربوليک تانژانت  )Cx.xtanh()x,x(K j
T
iji +γ=  

RBF 




 −γ−=

2
jiji xxexp)x,x(K

 
 

  يمصنوع يشبکه عصب
 شده ليتشک يمصنوع هاي نرون از، يعصب شبکه کي

 اطالعات واحد پردازش نيتر کوچک گره اي نرون .است
 ليتشک را يعصب هاي شبکه عملکرد اساس کهاست 

 را ها ورودي ها، نرون از کي ). هر١٣٨٤(منهاج،  دهد يم
 يگنال خروجيس کي ها، آن روي پردازش از پس و افتيدر
 مرکز عنوان به شبکه در نرون هرن يبنابرا. ندکن يم ديتول

ن مطالعه از يکند. در ا يعمل م اطالعات عيتوز و پردازش
) تحت ٢MLPه پرسپترون (يچند ال يمصنوع يشبکه عصب

  تم پس انتشار استفاده است.يالگور
  
  

                                                
1- Grid Search 
2- Multi layer perceptron 

  ٣تم پس انتشاريالگور
، مدل پرسپترون يشبکه عصب يها ن مدلياز پرکاربردتر

 يگذار هيتم پس انتشار، پايالگور يه است که رويچند ال
ن يتم پس انتشار به ايشده است. اساس آموزش الگور

 يصورت تصادف به يارتباطه ياول يها صورت است که وزن
ر يند آموزش با استفاده از دو گام زيد. فرآشو يانتخاب م

  افتد: ياتفاق م
 يه وروديبه ال iX ي: بردار ورود٤انتشار به جلو -١

 يک بردار خروجيشود و  يفرستاده م
1( ,..., )j j njO O O= 

با مقدار  jOد. مقدار شو يجاد ميا يجار يها بر اساس وزن
 E يسه و تابع خطايمقا jB يعني ،يواقع يخروج

 تا شود يسعي من تابع يشود که در ا يد مي) تول)٣((رابطه 
 کمينهشبکه و تابع هدف  يها يبين خروجمربع خطاي 

مطلق  کمينهکه اين الگوريتم به  تضميني براي اين .شود
  .وجود ندارد ،برسد
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آمده از  دست به ين گام خطاي: در ا٥انتشار خطا به عقب -٢
  د.شو يع ميها توز وزن ير رويله رابطه زيوس به ٣معادله 
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تم را ينرخ الگور يياست که همگرا يپارامتر بيضر    ∂

ابد تا مقدار ي يادامه م قدر آنن دو مرحله يد. اکن يکنترل م
E د شوهمگرا  يا شدهن ييش تعيبه مقدار کوچک از پ
ن يدن به ايکه رس ني، و با توجه به ا٠٠١/٠ن مقدار يکه ا
 ١٠٠٠مقدار  ،رديممکن است انجام نپذ ،مطلق يخطا

آموزش شبکه در نظر گرفته شده است. در  يتکرار برا
آمده (در هر  دست به يع خطايقت شبکه با توزيحق

ات آموزش ين عمليو تکرار ا يقبل يها وزن يمرحله) رو
  ند.يب يم
  

  شبکهي وخروج ورودي هاي داده
، يسراب يسنج ستگاه بارانيا ٤ يها ن مطالعه از دادهيدر ا

استفاده شده است. دليل  زيکهر آقانج و ي، مريآقاجانبالغ
و باال  يک بودن مسافت هندسيها نزد انتخاب اين ايستگاه

. استها  ن آنيبارش ماهانه ب يها ن دادهييب تبيضربودن 

                                                
3- Back Propagation 
4- Forward Propagation 
5- Error back propagation 
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شده  نشان داده ٣ها در جدول  ستگاهيان اين مييب تبيضر
 شبکه، عوامل به ورودي الگوي نيبهتر نييتع است. براي

 در ديبا، باشند مؤثر دهيپد در است ممکن کهرا  يمختلف
رگذار در ين با توجه به عوامل تأثيهمچن .گرفت نظر

 ،ستگاه مورد نظريا يبارش ماهانه و فصل يها داده يبازساز
ک ي يها حالت استفاده از داده سهشبکه در  يه وروديال
است.  شده يستگاه بررسيستگاه و سه ايستگاه، دو ايا

 ٢، ١ب يترت ها به ن حالتيا يبرا يورود يها ن نرونيبنابرا
از شبکه شامل  يخروج يها ن دادهي. همچناست ٣و 

ستگاه هدف يا گمشده بارش ماهانه در ايناقص  يها داده
کد از  يبارش در شبکه عصب يها داده يبازساز ياست. برا

  استفاده شده است. Matlabافزار  ط نرميدر مح يسينو
  

 يها ستگاهيبارش ا يها ان دادهيم يب همبستگيضر - ٣ جدول
  مورد مطالعه

 يسراب انجيمر زيکهر آق يآقاجانبالغ ستگاهيا

 ٨٨/٠ ٨٨/٠ ٨٨/٠ ١  يآقاجانبالغ

 ٩٠/٠ ٩٠/٠ ١ ٨٨/٠ زيکهر آق

 ٩٣/٠ ١  ٩٠/٠  ٨٨/٠ انجيمر

 ١  ٩٣/٠ ٩٠/٠ ٨٨/٠ يسراب
  

  ها مدل يابيارز يها اريمع
شده  وتخمين زده اي ماهانه مشاهده بارشمقايسه  براي

شبکه ) و SVMماشين بردار پشتيبان ( هاي سط مدلوت
) R2معيارهاي ضريب تبيين (از  ،)ANN( عصبي مصنوعي

استفاده شد. اين  )RMSE( ١خطا ريشه ميانگين مربعات و
  ) نشان داده شده است.٦) و (٥معادالت در روابط (
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 i ،R(obs)iدر زمان  يتخمين بارش R(pre)i ن روابطيدر ا
ن مقادير يانگيم Rmو  زمان همان مشاهده شده در بارش

 ١ن به ييب تبيضر. هرچه مقدار ندهست يمشاهدات
تر خواهد  قيج دقينتا ،کمتر باشد RMSEتر و مقدار  کينزد
  بود.

                                                
1- Root Mean Square Error 

  ج و بحثينتا
 يبارش ماهانه و فصل يساز مدل يبرا ن پژوهشيادر 

شبکه  يها با استفاده از مدل يسراب يسنج ستگاه بارانيا
 چهارده يها دادهبان، ين بردار پشتيو ماش يمصنوع يعصب
سال (از سال  پنجآموزش و  يبرا )۸۹- ۸۰و  ۷۳-۷۰( سال
تست انتخاب شدند.  يها داده عنوان به) ٧٩تا سال  ٧٤
 يها و برا داده %٧٥ها از  آموزش مدل ي، برايکل طور به

آموزش  يها استفاده شد. برا داده %٢٥از  يسنج صحت
 که يطور به ؛ها سه حالت در نظر گرفته شده است مدل

ک ي يها ها در حالت اول تنها داده آموزش مدل يبرا
ستگاه يدو ا يها )، در حالت دوم دادهيستگاه (آقاجانبالغيا

حالت سوم آموزش از  ي) و برازيکهر آقو  ي(آقاجانبالغ
انج) يو مر زيکهر آق، يستگاه (آقاجانبالغيسه ا يها داده
استفاده شد. پس از آن  يايستگاه سراب يبازساز يبرا

مورد  يا مشاهده يها شده با داده يساز مدل يها داده
مدل  يها نه مشخصهير بهيسه قرار گرفتند. مقاديمقا

SVM  شاملƐ ،C  وɣ ي) بازساز٣ن حالت (يدر بهتر 
 ١٠، ١/٠و  ٢٥/٠و  ١٠، ١/٠ب يترت به يبارش ماهانه و فصل

بارش ماهانه  يها داده يد. در بازسازشبرآورد  ٢٧٥/٠و 
ستگاه يسه ا يها از داده ANNمدل  توسط يستگاه سرابيا

تم آموزش پس انتشار يو الگور MLP مجاور توسط شبکه
متفاوت آموزش  يها و با نرون يه مخفيک و دو اليبا 

 يآمار يها منظور از شاخص نيشبکه انجام شد. بد
) ٢Rن (ييب تبي) و ضرRMSEن مربعات خطا (يانگيم

بارش  يها داده يساز مدلدقت  ٤استفاده شد. جدول 
 يشبکه عصب يها با استفاده از مدل يستگاه سرابيماهانه ا
هر سه حالت  يبان را براين بردار پشتيو ماش يمصنوع

که  ين جدول زمانيدهد. با توجه به ا يانجام شده نشان م
 شبکهد، شو يآموزش مدل استفاده م يستگاه برايسه ااز 

را از خود  يبان دقت باالترين بردار پشتيو ماش يعصب
 يبا اختالف کم ين، شبکه عصبيدهد. عالوه بر ا ينشان م

بان دارد. ين بردار پشتينسبت به ماش يعملکرد بهتر
که  يدارند، زمان يباً عملکرد مشابهيتقرهر دو روش  اگرچه
ن بردار يستگاه بود، ماشيدو ا يها ها داده به مدل يورود
 يصنوعم ينسبت به شبکه عصب يبان عملکرد بهتريپشت

که تعداد  ييها ن در مناطق و حوضهينشان داد. بنابرا
 ينيب شيپ يبرا SVMتوان از مدل  يها کم باشد، م ه ستگايا

عملکرد  ٥ن جدول يبارش استفاده کرد. همچن يها داده
بارش را نشان  يفصل يها داده يدر بازساز يها ن مدليا
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 دهد در ين جدول نشان ميج ايکه نتا طور هماندهد.  يم
 SVMبارش مدل  يفصل يها داده يهر سه حالت بازساز
دارد.  ANNنسبت به مدل  يکمتر يعملکرد بهتر و خطا

ن بردار يو ماش يهر دو مدل شبکه عصب يبرا يطورکل به
ستگاه مبنا، يمجاور ا يها ستگاهيبان هرچه تعداد ايپشت

ر يمقاد ،شتر شدهيب ،ها به مدل يورود يها داده عنوان به
 ٥و  ٤ يها ج جدولي. نتااستتر  قيدقشده بارش  يبازساز

بارش  يها داده يها در بازساز ن مدليدهد ا ينشان م
  .را دارند يعملکرد باالتر يماهانه نسبت به بارش فصل

  
   يستگاه سرابيبارش ماهانه ا يها داده يدر بازساز ANNو  SVM يها مدلمختلف  يها بيترکعملکرد  يارزياب - ٤جدول 

SVM ANN   

R2 RMSE (mm) R2 RMSE (mm) ستگاه مبنايا  ستگاه هدفيا 

 يآقاجانبالغ يسراب ٧٩/١٨ ٨٣/٠ ١/١٨ ٨٣٥/٠

 يو آقاجانبالغ زيکهر آق يسراب ٥٥/١٥ ٨٤/٠ ٤٣/١٤ ٨٥/٠

 انجيو مر زيکهر آق، يآقاجانبالغ يسراب ٣٣/١٢ ٨٨/٠ ٨٩/١٢ ٨٧/٠

  
   يستگاه سرابيا يبارش فصل يها داده يدر بازساز ANNو  SVM يها مدلمختلف  يها بيترکعملکرد  يارزياب - ٥جدول 

SVM ANN   

R2 RMSE (mm) R2 RMSE (mm) ستگاه مبنايا  ستگاه هدفيا 

 يآقاجانبالغ يسراب ٩/٤٤ ٨٤/٠ ٧/٣٧ ٨٣/٠

 يو آقاجانبالغ زيکهر آق يسراب ٥/٢٩ ٩٢/٠ ٤٧/٢٥ ٨٩/٠

 انجيو مر زيکهر آق، يآقاجانبالغ يسراب ٦٢/٢٤ ٩٥/٠ ٨٢/١٨ ٩٤/٠

  
 يمورد بررس هاي مدل عملکرد يبررس و يابيارز يبرا

 شده ينيب شيپ ريمقاد مقابل در شده مشاهده ريمقاد
 ١شکل در  د.ش ترسيم ٦تا  ١ يها در شکل ها مدل توسط

در  SVMو  ANN بارش با يها داده يساز هيج شبينتا
ک ي يها که از داده يزمان يا مشاهده يها مقابل داده

 ،ها استفاده شده آموزش مدل ي) برايستگاه (آقاجانبالغيا
 ،دهد که دو مدل ين شکل نشان مي. اده استيگردارائه 

 يساز هيج شبينتا ٢دارند. شکل  يکيار نزديعملکرد بس
در مقابل  SVMو   ANNيها بارش با مدل يها داده
ستگاه يدو ا يها که داده  يزمان را يا مشاهده يها داده

کار گرفته  ها به آموزش مدل ي) برازيکهر آقو  ي(آقاجانبالغ
ن شکل مشاهده يطور که در ا دهد. همان يشده نشان م

گر به يستگاه ديک اي يها شود، با اضافه شدن داده يم
 يقابل توجهزان يها به م آن يزان خطايها، م آموزش مدل

نشان  ٢و  ١ يها طور که شکل افته است. همانيکاهش 
نسبت به مدل  يتر قيبرآورد دق SVMدهند مدل  يم

ANN  يها داده يساز هيج شبينتا ٣داشته است. شکل 

در  SVMو   ANNيها با مدل يبارش ماهانه ايستگاه سراب
سه  يها که از داده يزمانرا  يا مشاهده يها مقابل داده

آموزش  يانج) برايو مر زيکهر آق، يستگاه (آقاجانبالغيا
 طور که دهد. همان يرا نشان م ،ها استفاده شده است مدل

شود، حالت سوم نسبت به دو  ين شکل مشاهده ميا در
گمشده  يها در تخمين داده يحالت قبل عملکرد بهتر

در  يمصنوع يدهد که مدل شبکه عصب يدارد و نشان م
 ٦تا  ٤ يها دارد. شکل يبهتر ييها کارا داده يبازساز

ها در مقابل  مدل باشده  يساز هيشب يها سه دادهيمقا
در  يبارش فصل يها داده يدر بازساز يا مشاهده يها داده

 طور هماندهد.  يها را نشان م هر سه حالت آموزش مدل
ش تعداد يدهند با افزا ينشان م ترتيب بهها  ن شکليکه ا

ش يها افزا آموزش، عملکرد مدل يبرا يورود يها ستگاهيا
تر  کيبه هم نزد يا و مشاهده يساز هيشب يها افته و دادهي

نسبت  SVMن مدل يو مقدار خطا کمتر شده است. همچن
  را از خود نشان داده است. يعملکرد بهتر ANNبه مدل 
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 يسراب ستگاهيا بان درين بردار پشتيو ماش يمصنوع يبا شبکه عصب يتخمين و يا مشاهدهبارش ماهانه  يها داده سهيمقا - ١ شکل

  )يآقاجانبالغ: مبنا ستگاهيا(

 
 يسراب ستگاهيابان در ين بردار پشتيو ماش يمصنوع يبا شبکه عصب يتخمين و يا مشاهده بارش ماهانه يها داده سهيمقا - ٢ شکل

  )زيکهر وآق يآقاجانبالغ:مبنا يها ستگاهيا(
 

 
 يسراب ستگاهيابان در ين بردار پشتيو ماش يمصنوع يبا شبکه عصب يتخمين و يا مشاهدهبارش ماهانه  يها داده سهيمقا - ٣ شکل

  )انجيمر و زيکهر آق،يآقاجانبالغ:مبنا يها ستگاهيا(
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 يسراب ستگاهيا بان درين بردار پشتيو ماش يمصنوع يبا شبکه عصب يتخمين و يا مشاهده يبارش فصل يها داده سهيمقا - ٤ شکل

  )يآقاجانبالغ: مبنا ستگاهيا(
  

 
 يسراب ستگاهيابان در ين بردار پشتيو ماش يمصنوع يبا شبکه عصب يتخمين و يا مشاهده يبارش فصل يها داده سهيمقا - ٥ شکل

  )زيکهر وآق يآقاجانبالغ:مبنا يها ستگاهيا(
  

 
 يسراب ستگاهيابان در ين بردار پشتيو ماش يمصنوع يبا شبکه عصب يتخمين و يا مشاهده يبارش فصل يها داده سهيمقا - ٦ شکل

  )انجيمر و زيکهر آق،يآقاجانبالغ:مبنا يها ستگاهيا(
 

  يريگ جهينت
 يمصنوع يشبکه عصب يها عملکرد مدل پژوهشن يا در

MLP بانين بردار پشتيو ماشRBF  ر يمقاد يدر بازساز
در استان همدان  يسراب يسنج ستگاه بارانيبارش ماهانه ا
. در بخش شد يبررس ١٣٨٩تا  ١٣٧٠ يها در خالل سال

در نظر گرفته شد. در حالت اول  کرديروآموزش شبکه، سه 
از  يکيکه  يستگاه آقاجانبالغيا يها دادهشبکه به کمک 

 .آموزش داده شد، است يستگاه سرابيمجاور ا يها ستگاهيا
 يها ستگاهيا يها در حالت دوم شبکه به کمک داده

 يها ز و در حالت سوم به کمک دادهيکهر و آق يآقاجانبالغ
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انج آموزش داده يز و مريکهر و آق يستگاه آقاجانبالغيسه ا
مذکور  يها به کمک مدل يستگاه سرابيا يها سپس داده و

ر ارائه شده يز صورت بهن مطالعه يج ايشد. نتا يبازساز
  است:

آموزش  يستگاه برايک اي يها که از داده يهنگام •
ک و يار نزديها عملکرد بس د، مدلشها استفاده  مدل
که از  يهنگام يکل طور بهباً مشابه را نشان دادند. يتقر
 يساز آموزش در مدل يستگاه برايک و دو اي يها داده

 بانين بردار پشتيستفاده شد، مدل ماشابارش ماهانه 
که از  ياز خود نشان داده است و زمان يعملکرد بهتر

ها استفاده  به مدل يورود يستگاه برايسه ا يها داده
 يبا اختالف کم يمصنوع يشد، مدل شبکه عصب

دارد که  يبان عملکرد بهترينسبت به مدل بردار پشت
و مورد  يکاف يها ستگاهيچه ا دهد چنان يمن نشان يا

ر دسترس باشد، شبکه د ها مدلآموزش  يقبول برا
 که يزماندارد و  يعملکرد بهتر يمصنوع يعصب

موجود کم باشد، ماشين بردار  يها ستگاهيتعداد ا
  کند. يمپشتيبان بهتر عمل 

ن عملکرد در يبارش ماهانه، بهتر يها داده يدر بازساز •
آموزش  يستگاه برايسه ا يها استفاده از داده

ب يبه دست آمده که ضر SVMو   ANNيها مدل
 ترتيب بهن الگو يا ين مربعات خطا برايانگين و مييتب

و  ٨٧/٠و  ANNمدل  يمتر برا يليم ٣٣/١٢و  ٨٨/٠
. اين نتيجه با است SVMمدل  يمتر برا يليم ٨٩/١٢
که از   ي) که نشان داد، زمان٢٠١٢( يج مطالعه ترزينتا

آموزش مدل  يستگاه برايماهانه بارش سه ا يها داده
 به دست يج بهترياستفاده شود نتا يشبکه عصب

 آمده، مطابقت دارد.
ن عملکرد در ي، بهتريبارش فصل يها داده يدر بازساز •

آموزش  يستگاه برايسه ا يها استفاده از داده
ب يبه دست آمده که ضر SVMو   ANNيها مدل

 ترتيب بهن الگو يا ين مربعات خطا برايانگين و مييتب
و  ٩٤/٠و  ANNمدل  يمتر برا يليم ٦٢/٢٦و  ٩٥/٠
ن در ي. همچناست SVMمدل  يمتر برا يليم ٨٢/١٨

نسبت به  يعملکرد بهتر SVMمدل  کرديروهر سه 
  را نشان داده است. ANNمدل 

 SVMو  ANN يها که مدل د گفتيبا يطورکل به •
بارش  يها داده يدر بازساز يعملکرد مناسب

دارد که اين نتيجه در تطابق  يسنج باران يها ستگاهيا

که است ) ٢٠١١و همکاران ( يبا مطالعه خرسند
گمشده  يها داده يدر بازساز ANNنشان دادند مدل 

ستگاه در مناطق مختلف کشور نسبت به يسه ا
و  يياينسبت نرمال، مختصات جغراف يها روش

  .دارند يفاصله، عملکرد بهتر يوزن معکوس
 يبرا يورود يها ستگاهيا نتايج نشان داد هرچه تعداد •

ها در  شتر شده، عملکرد مدليها ب آموزش مدل
افته يش يافزا يبارش ماهانه و فصل يها داده يبازساز

 يها داده يها در بازساز ن مدلين دقت اياست. همچن
 يبارش فصل يها داده يبارش ماهانه بهتر از بازساز

 بوده است.
 
  منابع

ر.  يآباد نجف يرعباسيمو ف. رادمنش ف.  يحمدا .١
ن يک و ماشيژنت يزير برنامه يها سه روشيمقا .١٣٩٣

ان روزانه رودخانه يجر ينيب شيبان در پيبردار پشت
ه آب و ي). نشري: رودخانه باراندوزچاي(مطالعه مورد

  .١٠٢٥-١٠١٠): ٦(٢٨خاک. 
. ١٣٩٢رادمنش ف.  و م. ع. ير. آخوندعل م. يگالب .٢

 يعصب شبکه مختلف يها تميالگور عملکرد سهيمقا
 موردي؛ مطالعه يفصل يبارندگ يساز مدل در يمصنوع

 قاتيخوزستان. تحق استان منتخب يها ستگاهيا
  .١٦٩-١٥١ :٣٠. ييايجغراف علوم کاربردي

 دانشگاه .يعصب يها شبکه ي. مبان١٣٨٤م.  منهاج .٣
  .ص. ٧١٦ تهران. ر،يرکبيام يصنعت

 .١٣٩٠ا ا. ين م. و فرخ ير. خاکپور ا. دهقان ينور .٤
ن بردار يان با استفاده از ماشيماهانه جر ينيب شيپ

ه آب و ي. نشرياصل يها فهؤلز ميآنال يبان بر مبنايپشت
  .١٢٣-١١٨: ١فاضالب. 

5. Coulibaly P. and Evora N. D. 2007. Comparison 
of neural network methods for infilling missing 
daily weather records. Journal of Hydrology. 
341: 27-41. 

6. Hamel L. 2009. Knowledge Discovery with 
Support Vector Machines.Wiley-Interscience 
New York. 264 p. 

7. Hung N. Q. Babel M. S. Weesakul S. and 
Tripathi N. K. 2009. An artificial neural 
network model for rainfall forecasting in 
Bangkok. Thailand, Hydrology and Earth 
System Sciences. 13: 1413-1425. 

8. Jeffrey S. J. Carter J. O. Moodie K. B. and 
Beswick A. R. 2001.Using spatial interpolation 
to construct a comprehensive archive of 



 ...بردار پشتيبان در بازسازي  هاي عصبي مصنوعي و ماشين ارزيابي عملکردشبکه                                                                                 ١٠٠

Australian climate data. Environmental 
Modelling& Software. 16(4): 309-330. 

9. Kashani M. H. and Dinpajouh Y. 2012. 
Evaluation of efficiency of different estimation 
methods for missing climatological 
data.Stochastic Environmental Research and 
Risk Assessment. 26: 59-71. 

10. Khorsandi Z. Mahdavi M. Salajeghe A. and 
Eslamian S. S. 2011. Neural network 
application for monthly precipitation data 
reconstruction. Journal of Environmental 
Hydrology. 19: 1-12. 

11. Khosravi G. Nafarzadegan A. R. Nohegar A. 
Fathizade H. and Malekian A. 2015. A modified 
distance-weighted approach for filling annual 
precipitation gaps: application to different 
climates of Iran. Theoretical and Applied 
Climatology. 119: 33-42. 

12. Li X. Li L. Wang X. and Jiang F. 2013. 
Reconstruction of hydrometeorological time 
series and its uncertainties for the Kaidu River 
Basin using multiple data sources.Theoretical 
and Applied Climatology. 113: 45-62. 

13. Lin G. F. Chou Y. C. and Wu M. C. 2013. 
Typhoon flood forecasting using integrated two-
stage support vector machine approach. Journal 
of Hydrology. 486: 334-342.  

14. Maity R. Bhagwat P. P. and Bhatnagar A. 2010. 
Potential of support vector regression for 
prediction of monthly streamflow using 
endogenous property. Hydrological Processes. 
24(7): 917-923. 

15. McCulloch W. S. and Pitts W. 1943. A logic 
calculus of the ideas immanent in nervous 
activity. Bull of Math Biophys. 5: 115-133. 

16. Ramos-Calzado P. Gomez-Camacho J. Perez-
Bernal F. and Pita-Lopez M. F. 2008. A novel 
approach to precipitation series completion in 
climatological datasets: application to 
Andalusia. International Journal of Climatology. 
28(11): 1525-1534. 

17. Tardivo G. and Berti A. 2012. A dynamic 
method for gap filling in daily temperature 
datasets. Journal of American Meteorological 
Society. 51: 1079-1086. 

18. Teegavarapua R. S. V. and Chandramouli V. 
2005. Improved weighting methods, 
deterministic and stochastic data-driven models 
for estimation of missing precipitation records. 
Journal of Hydrology. 312: 191-206. 

19. Terzi O. 2012. Monthly Rainfall Estimation 
Using Data-Mining Process. Journal Applied 
Computational Intelligence and Soft 
Computing. 20: 1-6.  

20. Vapnik V. N. 1998. Statistical Learning 
Theory.Wiley, New York. 768 p. 

21. Wu C. L. Chau K. W. and Fan C. 2010a. 
Prediction of rainfall time series using modular 
artificial neural networks coupled with data-

preprocessing techniques. Journal of Hydrology. 
389: 146-167. 

22. Wu J. Liu M. and Jin L. 2010b. Least square 
support vector machine ensemble for daily 
rainfall forecasting based on linear and 
nonlinear regression, Advances in Neural 
Network Research and Applications. Lecture 
Notes in Electrical Engineering. 67(1): 55-64. 

23. 23-Yu P. S Chen S. T. and Chang I. F. 2006. 
Support vector regression for real-time flood 
stage forecasting. journal of Hydrology. 328: 
704-716. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


