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  بارش ماهانه مشهد يساز داده محور در مدل يها  عملکرد روش يابيارز
  

  ٢يستار يمحمدتق و *١يرضازاده جود يعل
 
  

 چکيده
  

رو  نياز ا دارد؛از يمورد ن ين منابع آبيمأدر ت يار مهميو نقش بساست ه شده ختن اجزاء چرخه آب شنايتر بارش همواره از مهم
 يها روش ييزان کارايق مين تحقيدارد. در ا يير بسزايت منابع آب تاثيريمد يزير برنامهزان بارش در ياز م يآگاه  شيپ

 يهواشناس يشهر مشهد با استفاده از پارامترهاماهانه بارش  ينيب شيدر پ يند گاوسيون فرآيبان و رگرسيون بردار پشتيرگرس
ن يانگي، مين رطوبت نسبيانگيشاخص ماهانه، م شامل يب پارامتر ورودين ترکيبهتر ج نشان دادينتاو  شد يمختلف بررس

ب يضر يها ها توسط آماره . مدلبودو بارش در ماه قبل  نهيشينه و بيکم ين دمايانگي، اختالف مينه رطوبت نسبيشيب
هر دو روش  يباال ييدهنده کارا ج نشانينتاد. شدن يابيزمطلق ار ين خطايانگين مربعات خطا و ميانگيشه مير، يهمبستگ

) R، ۷۴/۰=N_S، )mm= ۸۷/۰ر (يبا ارائه مقاد يند گاوسيون فرآيروش رگرس ينسب يبرتر ونه ين زميشده در ا يسبرر
۳۷/۱۲=RMSE ) وmm (۸۵/۷=MAE (بارش ماهانه مشهد  يو مشاهدات ير محاسباتيمقاد يزمان ينمودار سر ي. با بررسبود

و در اکثر موارد  شتهنه بارش ماهانه دايشير بيمقاد ينيب شير پد يشتريب ييتوانا يند گاوسيون فرآيروش رگرسکه د شمشاهده 
ار مهم و يها بس البيوقوع س ينيب شين مورد در پيارائه کرده که ا نهيشير بارش ماهانه بيدر مقاد يتر قيدق يها ينيب شيپ
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  مقدمه
بارش پديده غيرخطي بوده که تحت تأثير عوامل متعددي 

غييرات زماني و از جمله عوامل اقليمي و جغرافيايي، ت
توان  يم يمياقل از عواملدهد.  مکاني زيادي را نشان مي

 يعوامل فصل باد، سرعت ابر، پوشش دما، فشار، رطوبت،
 هاي گناليس نيهمچن، بارش ينوسيس راتييتغ بر ثرؤم

نا يالن و نويالن هاي خصوص دوره به و يمياس اقليبزرگ مق
 دوري به توان يم ييايجغراف ن از عوامليبرد. همچن نام را
صحراهاي ا ي اهايد جبهه (مثالً دريمرکز تول از يکينزد و

. )٢٠٠٠ندارجو، يکرد (کو اشاره ن ارتفاعيهمچن و بزرگ)
 يبرا ياديز يو آمار يمفهوم يها حال مدل هگرچه تا ب

ارائه شده  يمياقل يرهايمتغ از يش آگاهيو پ ينيب شيپ
روش  همچون يهوشمند يها ستميسنيز است، امروزه 

 يساز در مدل يدرخت يها و مدل يمصنوع يشبکه عصب
آب مورد توجه قرار  يو مهندس يکيدرولوژيه يندهايفرا

معتبر و  ييها عنوان روش  مذکور، به يها اند. روش گرفته
، يرخطيده غيچيپ يندهايفرآ يساز شناخته شده در مدل

ثبت شده در  يهواشناس يها قادرند با استفاده از داده
 ياز پارامترها يتر قين دقيتخم يهواشناس يها هستگايا

 .)١٣٩٣و همکاران،  ي(ستار ارائه دهندمنطقه  يهواشناس
 يهوش مصنوع يها روش يار بااليبس ييبا توجه به توانا
و  يدرخت يها و مدل يمصنوع يعصب يها شامل شبکه

در مناطق  يزان نزوالت جويق از ميدق يت آگاهياهم
 يابينسبت به ارز ياريبس انگر پژوهشمختلف همواره 

مثال  يبرااند.  پرداخته زمينهن يدر ا ها ن روشيا ييکارا
 ياز روش شبکه عصب )٢٠٠٥س و همکاران (يترافل

ن بارش استفاده يتخم يگر برايو چند روش د يمصنوع
را  ١يانيون بردار پشتيرگرس روش تيکردند که در نها

کردند.  يمعرف دهد، يمجه را ين نتيکه بهتر يعنوان روش هب
 ٢خور شيپ ي) با استفاده از شبکه عصب۲۰۰۷( يايچتوپاد
در هند  يتابستان يموسم يها ن  بارشيانگيم ينيب شيبه پ

خور  شيپ يج نشان داد مدل شبکه عصبيپرداخت. نتا
 يره خطيون چندمتغينسبت به روش رگرس ييباال يبرتر

ون يگرس) با استفاده از ر۲۰۰۷و موهاپاترا ( يدارد. موهانت
وقوع و  ينيب شيبه پ ٣يافتراقچندگانه ز يگام به گام و آنال

روزانه در تابستان در هند  يموسم يها مقدار بارش

                                                
1 -Support vector regression 
2- Feed forward  
3- Multiple discriminant analysis 

 ينيب شين روش را در پيا يباال ييپرداختند و توانا
 يها ) بارش٢٠٠٨( اکوتراثدند. کراحتمال بارش اعالم 

هند با  يربخش هواشناسيز ۳۶ يدراز مدت را برا يموسم
کرد. ونکاتا  يبررس يمصنوع يستفاده از مدل شبکه عصبا

ل شبکه ي) با استفاده از روش تحل۲۰۱۳رامانا و همکاران (
ج يبارش ماهانه پرداختند. نتا ينيب شيبه پ ٤يموجک يعصب
نسبت به  يموجک يروش شبکه عصب يدهنده برتر نشان

ه يگوسيناک و نيکا نيبود. آلت يمعمول يشبکه عصب
 - يفصل يشبکه عصب يبيتفاده از روش ترک) با اس۲۰۱۵(

 ييو کارا بارش روزانه پرداختند ينيب شيبه پ يموجک
سه با کاربرد منفرد هر کدام از ين روش را در مقايا يباال
) با ۲۰۱۵سالن و همکاران (يمدند. کرها اعالم  ن روشيا

بارش ماهانه را در  يمصنوع ياستفاده از روش شبکه عصب
 ةدهند ج نشانيکردند. نتا ينيب شيپ يزدر اندون يستگاهيا

نه ين زميدر ا ٥پس انتشار خطا يشبکه عصب يباال ييکارا
کارکرد دو مدل ) ١٣٨٨(و همکاران  يقالهرفالح بود. 

در  يمصنوع يو شبکه عصب يفاز ستم استنباطيس
کردند سه يبارش در منطقه خراسان بزرگ را مقا ينيب شيپ

 ينيب شيدر پ يوعمصن يعصب ةادند که شبکو نشان د
 و خوشحال يقالهر فالح .است يتر از مدل فاز بارش موفق

با  يخراسان رضو زان بارش را در استانيم )١٣٨٨(
و  ندکرد ينيب شيپ يمصنوع يعصب يها استفاده از شبکه

 يدر تمام يمصنوع يعصب ةدند که شبکيجه رسين نتيبه ا
 ينيب شيپ يد بارش را با دقت قابل قبولتوان يها م سال

استفاده زد را با ير بارش ماهانه يمقاد) ١٣٨٨( انيکند. حلب
و  زاده يقلکردند.  ينيب شيپ يمصنوع يعصب ةاز شبک
زان بارش ماهانه را در تهران با استفاده از ي) م١٣٨٩دارند (
ان يمرج و مهد يفاتح ن زدند.يتخم يمصنوع يعصب ةشبک

 ةحوض را با بارش در ٦ده انسوين پديارتباط ب) ۱۳۸۹(
زه در دو ييبارش پا ينيب شيپ يو برا يه بررسياروم ةاچيدر
 يمصنوع يعصب يها ه از مدل شبکهيز و اروميتگاه تبرسيا

با استفاده  يرخطياستفاده کردند و نشان دادند که مدل غ
زه را با ييارش پامورد استفاده، ب يمياقل يها از شاخص
با ) ١٣٩١ان (يحلبکند.  يم ينيب شيپ يشتريدقت ب

بارش  ينيب شيبه پ يمصنوع ياستفاده از روش شبکه عصب
ماهانه اصفهان پرداخت و اعالم کرد که استفاده از شبکه 

                                                
4- Wavelet 
5- Backpropagation 
6- El Nino Southern Oscillation 
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 يريادگيب يه پنهان با ضريدو ال يدارا يمصنوع يعصب
با ) ١٣٩٢(ن يو نهر يکند. ستار يارائه م يج بهترينتا ٤/٠

ک، يژنت يزير هوشمند شامل برنامه يها روشاستفاده از 
 ينيب شيبه پ M5 يو مدل درخت يمصنوع يشبکه عصب

نه بارش روزانه در اهر و جلفا پرداختند و يشير بيمقاد
نه مذکور يهر سه روش مورد مطالعه را در زم يباال ييکارا

) با استفاده از ۱۳۹۳و همکاران ( يگالباعالم کردند. 
در  يفصل يبارندگ ينيب شينز به پيجنک -باکس يها مدل

منتخب استان خوزستان پرداختند و دقت  ياه ستگاهيا
و همکاران  يستاردند. دارا گزارش  يها ن مدليا يباال

و  يمصنوع يشبکه عصب يها ) با استفاده از روش١٣٩٣(
ر بارش ماهانه در يمقاد ينيب شيبه پ M5 يمدل درخت

ساده و  يشهر اهر پرداختند و با توجه به ارائه روابط خط
. دندکره يرا توص M5 يمدل درختقابل فهم کاربرد روش 

ره ي) با استفاده از مدل زنج۱۳۹۳آورپور ( ماهن يهمچن
ران يروزانه ا يها احتمال وقوع بارش ينيب شيمارکوف به پ
) با استفاده از مدل ۱۳۹۳و همکاران ( يميپرداخت. رح

GSDM ز را يآبر يها نه بارش محتمل در حوضهيشيبه ب
 يبررس. يم به موضوع داردکه ارتباطي مستق دندکربرآورد 

 ةشبک  روش ينشان از کاربرد باال ،منابع صورت گرفته
اما  است؛بارش  ينيب شيپ ةنيدر زم يمصنوع يعصب
ست که مطالعات ن ايااز  ين حاکيشيمطالعات پ يبررس
ون يبان و رگرسين بردار پشتيکاربرد ماش ةنيدر زم يچندان
رش ماهانه زان بايم ينيب شيپ ةنيدر زم يند گاوسيفرآ

 ييکارا يابين مطالعه ارزياست. هدف از ا انجام شده
ند يون فرآيبان و رگرسيون بردار پشتيرگرس يها روش
زان بارش ماهانه شهر مشهد يم ينيب شيپ ةنيدر زم يگاوس

زان بارش نسبت به يت ميل حساسين انجام تحليو همچن
  .است يهواشناس يپارامترها

  
  ها مواد و روش

  العهمورد مط ةمنطق
رود و در دشت  کشف ي رودخانه ي شهر مشهد در حوضه

  نالود گسترده شدهيهزارمسجد و ب يها ن کوهيب ،مشهد
ر، اما معتدل و يمتغ يآب و هوا ياست. شهر مشهد دارا

گرم و خشک  يها ل به سرد و خشک است و تابستانيمتما
 يبراکه  نيبا توجه به ا. داردسرد و مرطوب  يها و زمستان

و فشار بخار  يبارش سه پارامتر دما، رطوبت نسب ليتشک
، يبيان و هزارجريفي(شر استت يرگذار و پراهميآب تأث

مربوط به ماهانه  يها داده پژوهشن يدر ا)، ۱۳۸۸
 ين رطوبت نسبيانگيشامل م يهواشناس يپارامترها

)rhmean(، ينه رطوبت نسبيشيب )rhmax(ةنين کميانگي، م 
، )Tmaxmeanدما ( ةنيشين بيانگي، م)Tminmeanدما (

-Tmaxmean( نهيشينه و بيکم ين دمايانگياختالف م

Tminmean(ةني، کم ) دماTmin(ن فشار بخار آب يانگي، م
)qffmean(ين متوسط فشار سطح ايانگي، م) ستگاهqfemean( ،
، بارش )qfemaxmeanستگاه (ينه فشار سطح ايشين بيانگيم

ستگاه يدر ا) Pt(و بارش ماهانه  )Pt-1در ماه قبل (
 ١٣٨٨تا  ١٣٢٩ يها ن ساليک شهر مشهد بينوپتيس

به  يهر ماه پارامتر ين برايهمچناست.  شده يبررس
ر ييتغ ۱۲تا  ۱ن يد که بشف يعنوان شاخص ماهانه تعر

قسمت آموزش  يها برا % داده٨٠ پژوهشن يدر ا. کند يم
قسمت  يها برا % داده٢٠و  )ي(به صورت تصادف مدل

در نظر گرفته شد. جدول ) ي(به صورت تصادف آزمون مدل
د مور يآمار يها داده يمشخصات آمار ةدهند نشان ١

  .است پژوهشن ياستفاده در ا
  

  رگرسيون بردار پشتيبان
 با يادگيري هاي روش ز ا يك، بردار پشتيبان ماشين
ميالدي توسط واپنيک ١٩٩٥ سال در که است نظارت
 از . منظورشدي تئوري يادگيري آماري معرفة برپاي

ابرصفحه  يک آوردن دست  به رگرسيون بردار پشتيبان،
ه فاصل شود. مي داده برازش نظر مورد هاي داده بر که است
ة نقط خطاي آنة دهند نشان ،ابرصفحه اين از نقطه هر

بايست يک  است. در رگرسيون بردار پشتيبان مي خاص
ت کوچک که نسبت به تغييرارا يافت کننده نيرومند  برآورد

). در ١٣٩٠در مدل حساس نباشد (شهرابي و شجاعي، 
صورت زير تعريف ه غيرحساس ب - εواقع، يک تابع زيان 

  شود: مي
)١(  ( )εL  (x, y, f) y f(x) max 0, y f(x) εε= − = − −  

−≥εاگر  )(xfyگاه تابع زيان برابر صفر و در  آن ،باشد
−−εبرابر  صورت  غير اين )(xfy .مجموعه خواهد بود 

 صورت  به هاي آموزشي داده
{ })ny,n(x),...,2y,2(x),1y,1(xS  کالس تابع به و =

} صورت   }T mf(x) w x b,w R ,b R= + ∈ در  .است∋
متناسب با  ،ندکنتخطي  ε ها از مقدار صورتي که داده

شود. مطابق با تابع  مقدار تخطي، متغير کمبود تعريف مي
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سازي مسأله اوليه، نقطه زيني و  زيان اشاره شده، کمينه
دوگان مربوطه را با استفاده از توابع کرنل تشکيل و  ةمسأل

  شود: بررسي مي ١شرايط روش کان تاکر
  subject to: 

)٢( 2 n1
min w C ξ ξiw,b ii 12

+ −
+ +∑

=
 
 
 

 

)٣(  
f(x) y ε ξ ,i i

f(x) y ε ξ ,ξ 0,ξ 0 ,i i i i
i 1,2,3,...,n

+
− ≤ +

− + −
− ≤ + ≥ ≥

=

 

2فوق،  ةدر رابط
w ،نرم بردار وزن, ii

ξ ξ
+ −

متغيرهاي  
ضريب تعادل پيچيدگي  Cو پارامتر  کمبود کمکي هستند

ناپذير است که با سعي و  ميان ماشين و تعداد نقاط تفکيک
  .)١٣٩٠(شهرابي و شجاعي،  آيد يم دست  بهخطا 

  
  رگرسيون فرآيند گاوسي
فرآيند گاوسي يک فرآيند  ،در نظريه احتمال و آمار

توزيع  معموالً(توزيع نرمال  ،بر پاياست که تصادفي 
که هر  اي گونهبه ؛ استوار است )شود ناميده مينيز گاوسي 

يک از اين متغيرهاي تصادفي داراي توزيع نرمال باشد. 
ه بر اين، هر مجموعه محدود از اين متغيرهاي عالو

. در واقع از استتصادفي داراي توزيع نرمال چند متغيره 
يک نکته نظر فرآيند گاوسي، يک تعميم دادن نامحدود 

. استهاي نامحدود چندمتغيره  ابعادي براي توزيع
ات ياز خصوص يوردارخل بريبه دل فرآيندهاي گاوسي

(نيل، اند  اهميت بسيار پرسازي آماري  در مدل نرمال
١٩٩٧ .(  

)٤(   ~ GP(m, k)ƒ 

 استوار هاي رگرسيون فرآيند گاوسي بر اين فرض مدل
هستند که مشاهدات بايد حامل اطالعاتي درباره همديگر 

راهي براي مشخص کردن  ،باشد. فرايندهاي گاوسي
اولويتي به صورت مستقيم روي فضاي تابع هستند. اين 

وزيع گاوسي است که ميانگين و کار تعميم طبيعي ت
کواريانس آن به ترتيب بردار و ماتريس هستند (پال و 

  .)۲۰۱۰دسوال، 
  
  

                                                
1- Kuhn-Tucker 

  تابع کرنل
هاي متداول براي حل مسائل غيرخطي،  روشجمله از 

ترين توابع کرنل  . از مهماستاستفاده از توابع کرنل 
، چند ))٥(رابطه ( اي توان به کرنل خطي، چند جمله مي

 ، کرنل تابع شعاع محور))٦(رابطه ( نرمال شدهاي  جمله
 ))٨(رابطه ( و کرنل مبتني بر تابع پيرسون ))٧(رابطه (

از اين توابع کرنل استفاده  ،اشاره کرد که در اين مطالعه
  شده است. 

)٥(  k (xi, xj) =( xi
Txj +1)p 

)٦(      ,    =       + 1   (    )        
)٧(      ,    =     − |  −       
)٨(       ,    = 1 1 +  2    ,      2   − 1  ⁄      

هر کدام از اين توابع پارامترهاي خاص کرنل خود را دارند 
مثال تابع پايه  براي ؛شود ته ميگف ٢که به آنها هايپرپارامتر

و تابع پيرسون داراي  )γ( شعاعي داراي هايپرپارامتر گاما
. در کاربرد است )ω( و امگا )σ( هايپرپارامترهاي سيگما

هاي مبتني بر تابع کرنل عالوه بر انتخاب تابع کرنل  روش
بهينه، تعيين مقدار بهينه هايپرپارامترهاي مربوط به هر 

ئز اهميت است. عالوه بر انتخاب پارامترهاي تابع بسيار حا
، در رگرسيون فرآيند گاوسي (هايپرپارامتر) کرنل هر خاص

) و در ε( به مشخص کردن مقادير بهينه سطح نويز گاوسي
رگرسيون بردار پشتيبان به مشخص کردن ضريب 

ست. براي انتخاب پارامترهاي انتخاب انياز ) Cهموارساز (
) در مطالعه εو  C ،γ ،σ ،ω شده توسط کاربر (يعني

در اين حاضر، از روش سعي و خطا استفاده شده است. 
هاي  بيني بارش ماهانه توسط روش مطالعه براي پيش

رگرسيون فرآيند گاوسي و رگرسيون بردار پشتيبان از 
که در دانشگاه وايکاتو نيوزيلند توسعه يافته،  ٣افزار وکا نرم

  استفاده شده است.

                                                
2-Hyperparameter 
3-Weka 
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  مورد استفاده يهواشناس يها داده يصات آمارمشخ -١ جدول
  انحراف استاندارد  نيانگيم  نهيشيب  نهيکم  

  ٦٤٢/١٧  ٥٦٢/٥٤  ٩٠  ١٨  (%) ين رطوبت نسبيانگيم
  ٩١٦/١٧  ٦٢٦/٧٣  ٩٩  ٣٠  (%) ينه رطوبت نسبيشين بيانگيم

  ٨٧٥/٧  ١٨٢/٧  ٨/٢١  - ٩/١٥  (⁰C) ينه دماين کميانگيم
  ٧٩٣/٩  ٢٦٣/٢١  ٩/٣٦  - ٩/١  (⁰C) ينه دمايشين بيانگيم
  ٢١٨/٣  ٠٨٢/١٤  ١/٢٦  ٥/٥  (⁰C)نه يشينه و بيکم ين دمايانگياختالف م

  ٥٦/٩  ٦٤٧/٠  - ٥/١٨  -٢٨ (⁰C)نه دما يکم
  ٦٤١/٢  ٢٠٥/٨  ٧/١٧  ٨/٢  (HPA)ن فشار بخار آب يانگيم

  ٣٩٤/٣  ٠٢/٩٠٣  ٦/٩١١  ٩/٨٩٠  (HPA)ستگاه ين متوسط فشار سطح ايانگيم
  ٢٠٤/٥  ٧٩٧/٩١١  ٤/٩٣٣  ٦/٨٩٦ (HPA)تگاه سينه فشار سطح ايشين بيانگيم

  ٣٨٥/٢٥  ٩٤٧/٢٠  ١٣٢  ٠ (mm)بارش ماهانه 
  

  پژوهش يها افتهي
بان و يون بردار پشتين قسمت روش رگرسيتر ياصل

 يبرانه يبهانتخاب تابع کرنل  يند گاوسيون فرآيرگرس
پارامتر بارش و  يرخطيت غيکردن ساختار و ماه يخط

پس از  نهيزمن ي. در ااست وابسته به آن يپارامترها
نه يج بهيد، نتاشتوابع کرنل مختلف مشخص  يبررس

رسون استفاده ياست که از تابع کرنل پ يمربوط به زمان
نه ير بهيد. پس از انجام تکرار و آزمون و خطا مقادشو يم

 بان بهيون بردار پشتين تابع در روش رگرسيا يپارامترها
ون يروش رگرسدر و ) ω=۲و  C ،۵/۱=σ=۴/۰صورت ( 

  ) بهσ=۲/۱و  ɛ ،۶/۰=ω=۷/۰به صورت ( يند گاوسيفرآ
مطرح  يهواشناس متنوع يسپس پارامترها دست آمد.

عنوان ورودي مدل مورد   هب ها شده در بخش مواد و روش
توجه و آزمون قرار گرفتند. با استفاده از روش آزمون و 

 يبرا، يس همبستگين ماتريو همچن ، آزمون گاماخطا
ر يثأکه تد شحذف  يين از پيچيدگي مدل، پارامترهاكاست
ک يدر آزمون گاما چنانچه با حذف  ؛نداشتند يچندان

پارامترها  يکه تمام يپارامتر مقدار گاما نسبت به حالت
ر مثبت آن يتأث دهنده نشان ،ابديش يحضور دارند، افزا
). در ۱۳۹۵(مقصود و همکاران،  است يساز پارامتر در مدل

افزار  آزمون گاما از نرم ياجرا يه بران مطالعيا
Wingamma  ج آزمون گاما در يده است. نتاشاستفاده

  ارائه شده است. ۲جدول 

  

  بارش يساز مختلف در مدل يورود يرهاير متغيتأث يبررس يج آزمون گاما براينتا -۲جدول 
  پارامتر حذف شده  مقدار گاما  پارامتر حذف شده  مقدار گاما

۸۶/۲۰۱  Tmaxmean-Tminmean ۱۶/۱۸۴  بدون حذف  
۹۴/۱۹۳  Tmin ۹۸/۲۱۸  Monthly Index 
۰۵/۲۰۱  qffmean ۱/۲۱۳  rhmean 

۲۱/۱۹۱  qfemean  ۷۱/۲۰۲  rhmax  

۴۲/۲۰۴  qfemax ۷/۲۲۳  Tmin mean 
۲۲/۲۰۴  Pt-1  ۰۷/۱۸۹  Tmax mean  

  

دهد کليه پارامترهاي بررسي شده  نشان مي ۲تايج جدول ن
اين  برزي بارش مؤثر هستند. سا در اين پژوهش در مدل

ترين  ترکيب ورودي مختلف كه ترکيبي از مهم ششاساس 
عنوان ورودي  ه ثيرگذار در بارش بودند، بأپارامترهاي ت

مدل رگرسيون بردار پشتيبان و رگرسيون فرآيند گاوسي 
در نظر گرفته شد. اين ترکيب پارامترهاي ورودي و نتايج 

 ،Rهاي  مربوطه در دو مدل بررسي شده بر اساس آماره
N_S،RMSE  وMAE  ارائه شده است. ۳در جدول  

د هر دو روش شو مشاهده مي ۳همچنان که در جدول 
قابل ر تمامي حاالت دقت عمل و کارايي بررسي شده د

توانايي باالي  ةدهند اند که نشان از خود نشان داده قبولي
تخمين مقادير بارش  ةکاوي در زمين هاي داده اين روش

 ،ها هاي ارزيابي دقت مدل همچنين با بررسي آماره .است
شود در تمامي ترکيب پارامترها روش  مشاهده مي

قت بيشتر و خطاي کمتري رگرسيون فرآيند گاوسي د
شامل  ۶ ةداشته است. همچنين ترکيب پارامتر شمار
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شاخص ماهانه، ميانگين رطوبت نسبي، پارامترهاي 
اختالف ميانگين دماي ميانگين بيشينه دماي ماهانه، 

کمينه دماي بيشينه رطوبت نسبي، ، کمينه و بيشينه
 ترين دقت و کمترينشداراي بي و بارش در ماه قبل ماهانه
ثير بيشتر و مستقيم اين أت ةدهند اين امر نشان ست.خطا

  .استپارامترها در ميزان بارش 
  

  تحليل حساسيت مدل به پارامترهاي ورودي
ابتدا مدل رگرسيون فرآيند گاوسي  براي تحليل حساسيت،

) با استفاده از σ=۲/۱و  ɛ ،۵۵/۰ =ω=۷/۰با ساختار بهينه (

سپس با حذف يک به د. شتمامي پارامترهاي ورودي اجرا 
يک پارامترهاي ورودي نسبت به ارزيابي دقت مدل با 

هاي مطرح شده اقدام گرديد. نتايج مربوط به تحليل  آماره
 ۴حساسيت مدل به کاهش پارامترهاي ورودي در جدول 

  است.  ارائه شده
دهد که بيشترين حساسيت مدل  نشان مي ۴نتايج جدول 

ي بارش در ماه قبل، به ترتيب نسبت به حذف پارامترها
که است شاخص ماهانه و ميانگين رطوبت نسبي 

ثير مستقيم و بيشتر اين پارامترها در پديده أت ةدهند نشان
  .استبيني مقادير بارش ماهانه  بارش و به تبع آن پيش

  
 ند گاوسيون فرآيبان و رگرسيون بردار پشتيرگرس يها آمده از روش دست  به يج آمارينتا - ۳ جدول

ب يکتر
  يورود

  يورود يب پارامترهايترک
  يند گاوسيون فرآيرگرس  بانيون بردار پشتيرگرس

MAE 
(mm)  

RMSE 
(mm)  N_S R  MAE 

(mm)  
RMSE 
(mm)  N-S R 

)۱(  
Monthly index, mean (rh, Tmin, Tmax, qff, 

qfe), Tmin, (Tmaxmean-Tminmean), rhmax, qfe-
max, Pt-1 

٨١٤/٠  ٦٢٥/٠  ٩٧/٨ ١٨/١٥  ۸۲/۱۳  ۳۹/۸  ۶۸۹/۰  ۸۳۳/۰  

)۲(  Monthly index, mean (rh, Tmin, Tmax), Tmin, 
Tmaxmean-Tminmean, rhmax, qfemax, Pt-1 ۷۱/۱۴  ٨٣٠/٠  ٦٤٧/٠  ٦٨/٨ ۹۰/۱۳  ۴۲/۸  ۶۸۵/۰  ۸۳۰/۰  

)۳(  mean (Tmax), Tmin, (Tmaxmean-Tminmean), 
rhmax, qfemax, Pt-1 

٨١٢/٠  ٦٠٧/٠  ٤٠/٩  ٥٣/١٥  ۴۰/۱۴  ۸۵/۸  ۶۶۲/۰  ۸۲۰/۰  

)۴(  
Monthly index, mean (rh, Tmin, Tmax, qff), 
Tmin, , (Tmaxmean-Tminmean), rhmax, qfemax, 

Pt-1 
٨٠/١٤  ۷۷/۸  ٨٢٧/٠  ٦٤١/٠  ۷۷/۱۳  ۳۹/۸  ۶۹۲/۰  ۸۳۳/۰  

)۵(  Monthly index, mean (rh), (Tmaxmean-
Tminmean), rhmax, Pt-1 

٤٢/٨  ٨٧/١٣  ۷۱۴/۰  ۸۵۱/۰  ۳۸/۱۲  ۸۷/۷  ۷۳۴/۰  ۸۷۰/۰  

)۶(  Monthly index, mean (rh, Tmax), (Tmaxmean-
Tminmean), rhmax, Tmin, Pt-1 

٨٥٤/٠  ٧٢٠/٠  ٣٦/٨  ٨٥/١٣  ۳۷/۱۲  ۸۵/۷  ۷۳۶/۰  ۸۷۰/۰  

  
 يب پارامتر وروديبا ترک يند گاوسيون فرآيروش رگرس

) R، ۷۳۶/۰=N_S، )mm= ۸۷/۰ر (يبا ارائه مقاد ۶ ةشمار
۳۷/۱۲=RMSE ) وmm (۸۵/۷=MAE به عنوان روش (

 ؛دش ير بارش ماهانه معرفيمقاد ينيب شيپ يبرا مناسب
جه ينت نيتر قابل قبول ين تعداد پارامتر وروديتررا با کميز

نمودار  ةدهند نشان ۲و  ۱را ارائه کرده است. شکل 
آمده توسط  دست  بهبارش  ير محاسباتيپراکنش مقاد
 يد گاوسنيون فرآيبان و رگرسيون بردار پشتيروش رگرس

ن در يند. همچنهستبارش  ير مشاهداتينسبت به مقاد
بارش توسط  ير محاسباتيمقاد يزمان ينمودار سر ۳شکل 
 ير واقعيشده نسبت به مقاد يبررس يکاو داده يها روش

  .بارش ارائه شد
افزار  توسط نرم ۲و  ۱هاي  باند اطمينان ارائه شده در شکل

رصد رسم د ۹۵داري  در سطح معني XLSTATآماري 
ها با  درصد داده ۹۵دهنده اين است که  اند که نشان شده

  درصد در آن محدوده قرار دارند.  ۹۵درجة اطمينان 

د که در هر دو روش شمشخص  ۲و  ۱هاي  با بررسي شکل
تعداد نقاطي که  پژوهشکاوي بررسي شده در اين  داده

ل % ک۲۵/۶نقطه ( نهخارج از باند اطمينان قرار دارند برابر 
دست   اما باند اطمينان به است؛هاي قسمت آزمون)  داده

آمده از روش رگرسيون فرآيند گاوسي تطابق بيشتري با 
همخواني و پراکنش  ةدهند که نشانداردنيمساز ربع اول 

دست آمده از اين روش نسبت به   هاي به بهتر داده
. همچنين با بررسي دقيق نتايج استهاي مشاهداتي  داده
د روش رگرسيون شو مشاهده مي ۳ه در شکل ه شديارا

بيني مقادير  فرآيند گاوسي توانايي بيشتري در پيش
هاي  بيني بيشينه بارش دارد و در اکثر موارد پيش

ه کرده است که مقادير بارش ئتري در مواردي ارا دقيق
ها  بيني وقوع سيالب در پيش ،د که اين موردشو بيشينه مي

  .استبسيار مهم و کاربردي 
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ون يدست آمده از رگرس  به ير محاسباتيپراکنش مقاد - ۱ شکل
  ير مشاهداتيبان نسبت به مقاديبردار پشت
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ون يآمده از رگرس دست  به ير محاسباتيپراکنش مقاد - ۲شکل 
  ير مشاهداتينسبت به مقاد يند گاوسيفرآ
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داده هاي قسمت آرمون

مقادیر مشاهداتی
رگرسیون فرآیند گاوسی
رگرسیون بردار پشتیبان

  

  بارش مشهد ير مشاهداتيآمده نسبت به مقاد دست  به ير محاسباتيمقاد يزمان يسر - ۳شکل 
  

  يورود يت مدل به کاهش پارامترهايل حساسيج تحلينتا - ۴ل جدو
MAE (mm)  RMSE (mm)  R ويشماره سنار  حذف شده يپارامتر ورود  

  )۱(  بدون حذف  ۸۳۷/۰  ۹۵/۱۱  ۴۲/۸
  )۲(  ين رطوبت نسبيانگيم  ۸۲۳/۰  ۲۱/۱۴  ۷۶/۸
  )۳(  ينه رطوبت نسبيشيب  ۸۳۱/۰  ۹۴/۱۳  ۶۶/۸
  )۴(  هانه دماين کميانگيم  ۸۳۷/۰  ۷۴/۱۳  ۵۲/۸
  )۵(  هانه دمايشين بيانگيم  ۸۳۳/۰  ۸۵/۱۳  ۵۴/۸
  )۶(  دمانه ينه و کميشين بيانگياختالف م  ۸۲۹/۰  ۰۲/۱۴  ۵۹/۸
  )۷(  نه دمايکم  ۸۲۵/۰  ۱۴/۱۴  ۷۹/۸
  )۸(  ن فشار بخار آبيانگيم  ۸۳۰/۰  ۹۷/۱۳  ۶۸/۸
  )۹(  ستگاهين فشار سطح ايانگيم  ۸۳۶/۰  ۷۷/۱۳  ۴۲/۸
  )۱۰(  ستگاهينه فشار سطح ايشيب  ۸۳۲/۰  ۸۶/۱۳  ۵۵/۸
  )۱۱(  بارش در ماه قبل  ۸۱۶/۰  ۴۳/۱۴  ۸۹/۸
  )۱۲(  شاخص ماهانه  ۸۱۶/۰  ۴۲/۱۴  ۷۸/۸
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  يريگ جهينت
زان بارش شهر مشهد با يد مش تالش پژوهشن يدر ا
بارش در ماه قبل  و يمياقل يفاده از پارامترهااست
شتر و يدقت ب ةدهند نشان پژوهشج يشود. نتا ينيب شيپ

 ياست که از پارامترها يهنگام ينيب شيکمتر پ يخطا
نه يشين بيانگي، مين رطوبت نسبيانگيشاخص ماهانه، م

نه و يشينه و بيکم ين دمايانگي، اختالف ميرطوبت نسب
 ةدهند ج نشانين نتايد. همچنشفاده بارش در ماه قبل است

بان يون بردار پشتيرگرس يکاو داده يها روش يباال ييکارا
بارش  ينيب شينه پيدر زم يند گاوسيون فرآيو رگرس
ب ير ضريبا ارائه مقاد يند گاوسيون فرآي. روش رگرساست

ف برابر با يساتکل -ب نشيضر، ٨٧٠/٠برابر  يهمبستگ
 ٣٧/١٢خطا برابر  ن مربعاتيانگيشه مير، ٧٣٦/٠
متر)  يلي(م ٨٥/٧مطلق برابر  ين خطايانگيمتر) و م يلي(م
 ير بارش برايمقاد ينيب شيپ ين روش برايعنوان بهتر به

 ،جين نتايد. همچنشو يه ميکاربرد در موارد مشابه توص
 ييتوانا يند گاوسيون فرآيروش رگرسدهند  يم  نشان

ماهانه دارد و نه بارش يشير بيمقاد ينيب شيدر پ يشتريب
که  يدر موارد يتر قيدق يها ينيب شيدر اکثر موارد پ

ن مورد يد، ارائه کرده است که اشو ينه ميشير بارش بيمقاد
. است يار مهم و کاربرديها بس البيوقوع س ينيب شيدر پ

 يورود يها به پارامترها ت مدليساسحل يانجام تحل
 هانهما ن مطلب است که پارامتر بارشيا ةدهند نشان

زان بارش در ماه قبل، شاخص ير را از ميثأن تيشتريب
رد. با در نظر گرفتن يپذ ينه دما ميماهانه و سپس کم

د شو ينه مشاهده مين زميدر ا گران پژوهشر يمطالعات سا
قات ير تحقينسبت به سا يحاضر از دقت مطلوب پژوهشکه 

) ۲۰۰۵س و همکاران (يمثال، ترافال يبرا ؛برخوردار است
با  يمصنوع يعصب ةش را با استفاده از روش شبکبار
)۴۴۷/۰=R( بان ين بردار پشتيو با استفاده از ماش
)۵۸۲/۰=Rو همکاران يا فالح قالهرين زدند و ي) تخم 
)۶۱۶/۰=Rدر  يمصنوع يعصب ةروش شبک ي) را برا
ان ين حلبيبارش به دست آوردند. همچن ينيب شيپ
استفاده از شبکه  زد را باي ةزان بارش ماهاني) م١٣٨٨(

  به) را R=۷۴۳/۰ن زده و مقدار (يتخم يمصنوع يعصب
مقدار  ن پژوهشياکه در يدر حال ؛آوردند دست

)۸۷۰/۰=Rبه  يند گاوسيون فرآي) با استفاده از رگرس
ج يآمده به نتا دست  بهج ين نتايدست آمد. همچن

 ينيب شيپ ي) که برا١٣٩٣و همکاران ( يقات ستاريتحق

) را با استفاده از روش R=٨٤/٠اهر مقدار ( بارش ماهانه
  به M5 ي) مدل درختR=۸۷/۰و ( يمصنوع يشبکه عصب

ن يج اينتا يسه کليمقا .استک ينزد ،آورده بودند دست
ن نکته يانگر ايمشابه ب نسبتاً يها پژوهشر يبا سا پژوهش

ر يت رقابت با سايشده قابل يمعرف يها است که روش
ها در  توان از آن يو م دارندرا  يهوش مصنوع يها روش
  .کردبارش استفاده  يساز مدل
 

  منابع
زد يو برآورد بارش  يش آگاهي. پ١٣٨٨ان ا. يحلب .۱

ه ينشر .يمصنوع يبا استفاده از شبکه عصب
 .٢٨- ٧: ١١. ييايعلوم جغراف يقات کاربرديتحق

بارش اصفهان با  ينيب شيپ .١٣٩١ .ان ايحلب .۲
ه ينشر .يمصنوع يعصب يها استفاده از شبکه

-٤٧ ):٢٦(١٢ .ييايعلوم جغراف يقات کاربرديتحق
٦٣. 

. برآورد ١٣٩٣ن.  يو آتش .د يخالق .د يميرح .۳
با  يآب يها حداکثر بارش محتمل در حوضه

 .ن)يب جهان ي(حوضه آب GSDMاستفاده از مدل 
 .٢٢٦- ٢١٥ ):٢(٣٠ .ييايقات جغرافيفصلنامه تحق

 ني. تخم١٣٩٤م.  يع. و ستار يرضازاده جود .٤
 يها سازه در پل هيپا يآبشستگ چاله عمق

. يگاوس نديفرآ ونيرگرس روش با يا رودخانه
 يها سازه يمهندس يکاربرد قاتيتحق هينشر
 .٣٦- ١٩ ):٦٥(١٦ .يو زهکش ياريآب

 .١٣٩٣ .ن فينهرو  .ع يرضازاده جود .م يستار .۵
 يبارش ماهانه با استفاده از شبکه عصب ينيب شيپ

: ي(مطالعه مورد M5 يو مدل درخت يمصنوع
 .يعيطب يايجغراف يها ستگاه اهر)، مجله پژوهشيا

٢٦٠-٢٤٧ ):٢(٤٦. 
 ريمقاد ينيب شيپ. ١٣٩٢ .ن فينهر . وم يستار .۶

 يها ستميحداکثر بارش روزانه با استفاده از س
؛ مطالعه M5 يمدل درخت با آن سهيهوشمند و مقا

 ياهر و حلفا، فصلنامه علم يها ستگاهيا يمورد
 .۹۸- ۸۳): ۱۴(۴ .و آب ياريآب يندسمه يپژوهش
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. يدگاه کشاورزياز د يم شناسيات هوا و اقليعمل

 انتشارات آژند.
  يکاو . داده١٣٩٠ع.  يذوالقدر شجاع . وج يشهراب .۸



  ١٠٥                                                                                                  ١٣٩٦/ زمستان ٢٧/ پياپي ٤/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 

انتشارات جهاد ، )ها تميم و الگوريمفاه( شرفتهيپ
 .ص ٤٥٧ .ريرکبيام يواحد صنعت يدانشگاه

بيني بارش  پيش. ١٣٨٨ان م. يمهد . ومرج ا يفاتح .۹
هاي انسو به روش  پاييزه با استفاده از شاخص

 يها پژوهش .درياچه اروميه در حوضه عصبي شبکه
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. مقايسه نتايج به دست آمده از ١٣٨٨نوخندان م. 

هاي  کاربرد سيستم استنباط فازي ممداني و شبکه
ش فصلي، مطالعه بيني بار عصبي مصنوعي در پيش

 .رانيقات منابع آب ايموردي: منطقه خراسان، تحق
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بيني بارش بهاره استان خراسان رضوي بر  پيش
گ مقياس اقليمي با هاي بزر اساس سيگنال

فصلنامه  .هاي عصبي مصنوعي استفاده از شبكه
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. پيش بيني بارش ١٣٨٩دارند م.  و زاده م. يقل .۱۲
هاي عصبي مصنوعي  ماهانه با استفاده از شبکه

: ٦٣ .يعيطب يايجغراف يها پژوهش .(مورد: تهران)
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