
                                                                                            ١٧٩                                                                                                    ۱۳۹۰بهار و تابستان /هشتمشماره / پنجمسال /مجله پژوهش آب ايران
  

 

  
  

 از استفاده با بختياري و چهارمحال استان در ساعته ٢٤ بارش حداکثر هايداده بازسازي و تخمين
  فازي رگرسيون

 
  ٤عبداللهي خدايارو  ٣نژادشايان محمد، ٢فتاحي اهللا روح، *١زاده متين مهدي محمد

  
  چکيده 
 هايزمينه در ساالنه، ساعته ٢٤ بارش حداکثر. است کافي و پيوسته آماري هايداده هواشناسي، و هيدرولوژي مطالعات اساس
پذير که قابليت استفاده عنوان يک ابزار انعطافرگرسيون فازي به . شودمي استفاده مهندسي و آبي تأسيسات طراحي مختلف

 ٢٤ارش هاي حداکثر بها را دارد، جهت ارائه و توسعه يک تکنيک جديد براي تخمين و بازسازي دادهدر بسياري از سامانه
 ساعته ٢٤ بارش حداکثر هايداده بازسازي در فازي رگرسيون از استفاده کارآيي تحقيق اين در. ساعته بکار گرفته شده است

 استفاده R2 و %RMSE، P آماري هايشاخص از فوق، مدل كارائي ارزيابي براي. گرفت صورت بختياري و چهارمحال استان در
 رگرسيون و ساده رگرسيون مختصات، محورهاي نرمال، نسبت هايروش با فازي رگرسيون مدل از آمده بدست نتايج. دش
 رگرسيون مدل از حاصل شده برآورد و ايمشاهده مقادير ميان) R2( تعيين ضريب مقدار. گرفت قرار مقايسه مورد متغيره چند
. آمد دست به ٨٧/٠ و ٨١/٠ ،٧٥/٠ ،٦٧/٠ با برابر ترتيب به خشکنيمه و ايمديترانه مرطوب، نيمه مرطوب، بسيار اقليم در فازي
 به نسبت فازي رگرسيون تکنيک دارمعني برتري دهنده نشان استان اين در موجود اقليم چهار از يک هر در بازسازي نتايج
  .است متداول هايروش ساير

  
  .فازي رگرسيون خطي، ريزي برنامه ساالنه، ساعته ٢٤ بارش حداکثر بازسازي، :ي كليديها واژه
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  . . . ساعته در استان ٢٤هاي حداكثر بارش  تخمين و بازسازي داده        ١٨٠
  

 

  مقدمه
 ساز مشکل مطالعاتي و تحقيقي امور در هميشه آماري نواقص
 منطقه هر هواشناسي و هيدرولوژي مطالعات در. اند بوده
 را مطالعات زيربناي كه است اساسي بارش، اطالعات وجود
 ناقص اطالعات اين مواقع از برخي اما. دهد مي تشكيل
 در خطا بروز باعث و است مشكل آن از استفاده و باشد مي
 هيدرولوژيك مطالعات تمام). ٢٠٠٧ ،سارالس( دشومي نتايج
 درصورتي و است شده گذاري پايه قبول مورد آمار براساس
 صحيحي آماري تحليل توان نمي باشد ناقص اطالعات اين كه
 كه است ضروري آمار اي منطقه كاربردهاي براي. داد انجام
 گمشده هايداده اپتيمم، مشترك زماني پايه انتخاب از پس

 ،مهدوي( گردند تطويل نياز درصورت يا و ودش بازسازي
 قابل و صحيح آمار و اطالعات داشتن اختيار در). ١٣٨١
 آب، منابع مهندسي مطالعات و علمي هاي بررسي در قبول
 ضروري آن نظاير و آبخيزداري کشاورزي، توسعه هاي طرح
 موجود آمار عموماً ما کشور در که است درحالي اين. است
 بودن مشکوک يا ديدباني عدم از ناشي که گوناگون داليل به
 کارگيري هب از قبل. است اي گسترده خأل داراي است، ارقام
 هاي داده و برطرف را آنها نقايص بايد مطالعات در آمار اين

 صحيح روش به دستيابي لذا. کرد بازسازي را گمشده
 هاي داده به دسترسي. است ضروري گمشده آمار بازسازي
 مدت شدن تر کوتاه موجب طرف يک از دقيق و کافي

 پارامترهاي تر دقيق برآورد موجب ديگر طرف از و مطالعات
 از ناشي بعدي خسارات و اجرايي هاي هزينه کاهش و هدف
). ١٣٨٤ ،نژادعراقي و کارآموز( دشو مي ها طرح اجراي
 با هواشناسي پارامترهاي از يکي ساعته ٢٤ بارش حداكثر
 با مرتبط هايداده ساير با مقايسه در تصادفي بسيار ماهيتي
 و بارکر( است ساالنه و ماهانه هايبارش جمله از بارندگي
 پارامتر اين رکوردهاي ديگر سوي از). ٢٠٠٦ همکاران،
 و است آماري خأل داراي مختلف هايايستگاه در هواشناسي
 هايداده دقيق برآورد به نياز زماني هايسري اين تكميل
 برآورد در حداکثري هايبارش از استفاده. دارد شده گم

 آمار فاقد يا کوچک هايحوضه در رواناب مقادير و سيالب
. است بوده توجه مورد همواره هيدرومتري مدت طوالني
 بارش حداکثر مقدار از ،SCS توسط شده ارائه روابط براساس
 ساعته ٦ بارش مختلف، بازگشت هايدوره با ساعته ٢٤

 محاسبه در آنها از استفاده و روابط اين. شودمي برآورد

 ديگر يکي). ٢٠٠٦ ،ياست( دارد زيادي اهميت هاهيدروگراف
 زمان برآورد براي ساعته ٢٤ بارش حداکثر هاياهميت از

 ميدوز -  اورتون معادله معادالت، اين از يکي که است، تمرکز
 است ساعته ٢٤ بارش حداکثر ميانگين P 24 آن در که است

 به مربوط هايداده فقدان به توجه با). ١٣٨٤ ،عليزاده(
 اين برآورد دنيا مناطق از بسياي در مدت کوتاه هايبارش
 وابسته که شودمي انجام هاييروش براساس اطالعات قبيل
 SCS روش مانند است ساعته ٢٤ بارش حداكثر بارندگي به
 هايزهکش طراحي در). ٢٠٠٠ ،همکاران و آنکاسويک(

 حداکثر از سطحي رواناب مقدار بينيپيش براي سطحي
 شودمي استفاده سال ١٠ بازگشت دوره با ساعته ٢٤ بارش

 ٢٤ بارش حداکثر براي که هاييکاربرد). ١٣٨٧ ،نژادشايان(
 تواندمي شد، ذکر مختلف بازگشت هايدوره با ساالنه ساعته
 بهترين همچنين و ساعته ٢٤ بارش اهميت مبين حدودي تا

 ضريب با تا باشد هابارش اين نواقص بازسازي براي روش
 داخلي منابع بررسي. گيرد صورت هاطراحي بيشتر اطمينان

 حداکثر اهميت رغم علي دهدمي نشان خارجي و
 ايويژه تحقيقات خصوص اين در ساعته ٢٤ هاي بارندگي
  .است نگرفته صورت
 عدم دانش، و علم پيشرفت با که بود اين بر اعتقاد هاسال

 وجود اخير هايدهه در اما. رفت خواهد بين از هاقطعيت
 عنوان هب ناپذيري اجتناب صورت هب هاتناقض و هاقطعيت عدم
 اين در. اندگرفته قرار مدنظر طبيعي سيستم از هاييقسمت
 جملهاز  هاقطعيت عدم با مواجه قديمي هايشيوه زمينه
 موارد از بسياري در احتماالت و آمار تئوري کاربرد
 هايمدل براي هاتئوري اين کاربرد اگرچه بوده، آميز موفقيت
 عمالً و بوده تئوريکي متعدد هايفرضيه به نيازمند پيچيده
 ساختهمي مشکل بسيار و استفاده غيرقابل را آنها کاربرد
 سبب بيشتر، دقت بر اندازه از بيش تأکيد اوقات اکثر. است

 آنها کاربرد موارد، بعضي در جائيکه تا شده هامدل پيچيدگي
 و باردسي( نيست پذيرامکان عملي منظورهاي براي

براي  را ديگري راهکار فازي رگرسيون اما). ١٩٩٠ ،همکاران
 دانشمندان، نظر از. کندمي ارائه هاقطعيت عدم با مقابله

 واقعي دنياي در قبولي قابل ابزار عنوان هب فازي رگرسيون
 ،زايمرمان( دارد کاربرد بسياري هايزمينه در که بوده علم
 فازي رگرسيون کارآيي بررسي هدف با تحقيق اين ).١٩٩٦
 و ساالنه ساعته ٢٤ بارش حداکثر گمشده آمار بازسازي در
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 نظير مرسوم بازسازي سنتي هاي روش ساير با آن مقايسه
 و  ساده رگرسيون مختصات، محورهاي نرمال،  نسبت

 اين از يك هر دقت ميزان تعيين و متغيره چند رگرسيون
 اين بازسازيبراي  روش بهترين انتخاب نهايتاً و هاروش
 بختياري و چهارمحال استان در واقع هايايستگاه در هاداده
  .است

  
  هاروش و مواد

 ١٦٥٣٣ بر بالغ ساحتيم يدارا بختياري و چهارمحال استان
 کشور کل مساحت از درصد ١ حدود که است كيلومترمربع

 مختصات حدفاصل در .دهدمي اختصاص خود به را
 دقيقه ٢٥ و درجه ٥١ تا دقيقه ٢٨ و درجه ٤٩ جغرافيايي
 دقيقه ٤٨ و درجه ٣٢ تا دقيقه ٩ و درجه ٣١ و شرقي طول
 حجم و مترميلي ٧٠٧ معادل ساالنه بارش با شمالي، عرض
% ١٠( مترمكعب ميليارد ٥/١١ با برابر ساالنه جوي نزوالت
 آبخيز هاي حوضه بين در را ويژه و ممتاز جايگاهي) كشور
  .است داده اختصاص خود به كشور غرب

  
  بختياري و محال چهار استان نقشه - ١ شکل

  
 و کليماتولوژي سنجي، باران هايايستگاه تحقيق اين در

 برخي و بختياري و محالچهار استان در واقع سينوپتيک
 و گرفته قرار شناسايي و بررسي مورد اطراف هايايستگاه
 بدون( مذكور هايايستگاه ساعته ٢٤ بارش حداکثر هايداده
 سپس و دش آوري جمع ذيصالح مراجع از) بازسازي گونه هيچ
 ايستگاه ٣٢ تعداد) ١ معادله( ماکوس فرمول بردن کار هب با
 تا ١٣٦٧-٦٨ آبي سال از( ساله ٢٠ آماري مشترک پايه با
 در و موقعيت و نام ١ جدول در که دش انتخاب) ١٣٨٦-٨٧
. است شده مشخص هاايستگاه اين پراکنش نقشه ٢ شکل
 مورد آماري دوره در ساعته ٢٤ بارش حداکثر هايداده
 و دش بررسي گردش يا ١توالي آزمون از استفاده با مطالعه
 کنترل آزمون همچنين بودند همگن هاداده اين تمامي
 انجام درصد ١ سطح در ٢بک گرابس روش به پرت هاي داده
 جمله از ساعته ٢٤ بارش حداکثر مقادير آنجاکه از. شد
 انتظار هك گونه همان روند،مي شمار هب ٣حدي هايداده

                                                
1- Run test 
2 -Grubbs-Beck 
3- Extreme values 

 هايداده تمامي که، داد نشان آماري هايبررسي رفت مي
  .کنندمي پيروي گامبل توزيع از هاايستگاه

)١      (                           ( )[ ] 6log3.4 2 += Rty  
 و تجزيه براي هاداده تعداد قبول قابل حداقل y آن در که

 ازاي به درصد ٩٠ اعتماد درسطح استيودنت t مقدار t تحليل،
 دوره در متغير مقدار نسبت R و ،)-٦y( آزادي درجه
 سال ٢ بازگشت دوره در آن مقدار به سال ١٠٠ بازگشت
  .است موجود هايداده براساس
 اقليمي پارامتر و هيدرولوژيکي پديده يك بارش، كه ازآنجا
 بنابراين ،..و توپوگرافي دما، رطوبت، فشار، تابع که است
 بارش حداکثر بازسازي براي الزم هايايستگاه تعيين توان مي
 عنوان هب كليماتولوژي شباهت و اقليم برمبناي را ساعته ٢٤
 مورد منطقه منظور بدين. داد قرار مدنظر مناسب گزينه يك

 دومارتن بنديطبقه توسط اقليمي شكل به مطالعه
 مرطوب، بسيار اقليم چهار آن براساس و شد بندي ناحيه
 وجود استان اين در خشکنيمه و ايمديترانه مرطوب،نيمه
 .است شده ارائه ٣ شکل در که دارد
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  مجاور مرزهاي و بختياري و محالچهار استان در انتخابي ايستگاه ٣٢ جغرافيايي مشخصات -١ جدول
  طول دوره آماري

)year( 
  ارتفاع

)m( 
  عرض جغرافيايي

)mE( 
  طول جغرافيايي

)mN( 
  ايستگاه

 
  رديف
 

 ١ شهرکرد ٤٨٤٩١٣ ٣٥٧٢٨٨٧ ٢٠٤٩ ٢٨
 ٢ کوهرنگ ٤١٧٧٧٦ ٣٥٩١٤٢٥ ٢٢٨٥ ٢١
 ٣ بروجن ٥٢٨٢٥٥ ٣٥٣٨١٤٥ ٢١٩٧ ٢٠
 ٤  *)آب(بروجن  ٥٢٦٧٧٢ ٣٥٣٦٧٧٦ ٢٢٤٥ ٢٥
 ٥ منج ٤٦٥٢٢١ ٣٤٨٨٨٩٩ ١٤١٦ ٣٧
 ٦ بارز ٤٤٤٦١٤ ٣٤٨٧٠١١ ٩٧٠ ٢١
 ٧ سولگان ٥٠٣٠٠٠ ٣٤٩٨٠٠٠ ٢١٥٩ ٢٢
 ٨ ارمند ٤٨٠٣٨٢ ٣٥٠٠١٤٩ ١٢٩٥ ٢٦
 ٩ مرغك ٤٤٩٤٣٣ ٣٥٠١٧٦٥ ٩٤٩ ٢٧
 ١٠ لردگان ٤٨٢٥٠٧ ٣٤٨٤٠٠٢ ١٥٨٢ ٣٨
 ١١ دزك آباد ٤٠٨٩٢٣ ٣٥٦٦٧٠٩ ٢٢٦١ ٢٢
 ١٢ بهشت آباد ٤٥٩٠٠٠ ٣٥٣٨٠٠٠ ١٦٨٦ ٢٣
 ١٣ زرين درخت ٤٩٥٢٥٣ ٣٤٨٨٧١٢ ١٨٠٧ ٢٣
 ١٤ )آب(شهركرد  ٤٧١٥٢١ ٣٥٧٠٨٦٠ ٢٠٥٨ ٢٧
 ١٥ آب ترکي ٣٩٩٦٤٨ ٣٥٨١٥٧٩ ١٧١٢ ٢٣
 ١٦ آلوني ٥٠٥٩٧٥ ٣٤٩١٣٦٨ ١٨٨٦ ٢١
 ١٧ فارسان ٤٥٨١٢٩ ٣٥٦٨٨٣٢ ٢٠٨٩ ٢٠
 ١٨ )آب(آورگان  ٤٩٥٢٧٢ ٣٥٢٩٣٥٣ ٢٤٠٥ ٢٠
 ١٩ چلگرد ٤١٨٥٤٠ ٣٥٩٠٦٤٧ ٢٣٧٢ ٤١
 ٢٠ )آب(مال آقا  ٤٠٨٢٨١ ٣٤٩٤٦٥٨ ١٨٠ ٣٤
 ٢١ )آب(باغ ملک  ٣٩٢٤٢٨ ٣٤٩١١١٥ ٦٧٥ ٣٥
 ٢٢ گنداب ٣٨٤٣٩٥ ٣٤٨٠١١٥ ٧٤٠ ٣٠
 ٢٣ قلعه تل ٣٩٠٩٤٣ ٣٥٠٠٣٦٩ ٩٠٠ ٢٩
 ٢٤ ماشين ٣٧٧٩٧٣ ٣٤٧٢٧٩٨ ٣٨٠ ٢٩
 ٢٥ باديجان ٤٣٧٧٨١ ٣٦٦٠٧٢٣ ٢٣٠٠ ٢٥
 ٢٦ چادگان ٤٦٥٦٥٨ ٣٦٢٥٤٨٠ ٢١٠٠ ٢٤
 ٢٧ همگين ٥٤٢٥٤٣ ٣٥٣١٢٨٧ ٢١٥٠ ٤٠
 ٢٨ سينگرد ٤٤٦٩٣٥ ٣٦٢٧٤١٠ ٢١٠٠ ٣٥
 ٢٩ )آب(زمانخان  پل ٤٤٣٣٥٧ ٣٥٤٦١٣٥ ١٨٨٠ ٤١
 ٣٠ پل کله ٥٢١٩٤٧ ٣٥٨٢٩٥١ ١٧٦٠ ٣٠
 ٣١ دامنه فريدن ٤٥٢٢٤٤ ٣٦٥٣٧٥٣ ٢٣٠٠ ٣٥
 ٣٢ سد زاينده رود ٤٧٩٦٩٥ ٣٦١٩٨٩٨ ١٩٩٠ ٣٥

  .است) نيرو وزارت به وابسته( ايمنطقه آب به مربوط هايايستگاه منظور شده، ذکر) آب( عبارت کجا هر مقاله اين در هواشناسي، هايايستگاه با ايمنطقه آب هايايستگاه اسامي همانندي علت هب*

  
  فازي رگرسيون روش
 متغيرهاي از سري هر ازاي به کالسيک خطي رگرسيون در

 محاسبه خروجي متغير براي مشخص مقدار يک ورودي،
 ممکن مقادير از اي بازه فازي رگرسيون که درحالي د،شو مي
 مقادير اين توزيع. زند مي تخمين خروجي متغير براي را

 براي طورکلي هب. شود مي مشخص عضويت تابع صورت هب
 مدل دسته سه فازي خطي رگرسيون معادله يک برازش
 :دارد وجود
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  انتخابي ايستگاه ٣٢ موقعيت و پراکنش نقشه -٢ شکل

  

  
  

 و بختياري و چهارمحال استان اقليمي بندي پهنه نقشه - ٣ شکل
 آن مجاور مرزهاي

  ١فازي امکاني رگرسيون هاي مدل -١
  ٢مربعات کمترين رگرسيون هاي مدل -٢
 و ونگ( ٣اي بازه تحليل بر مبتني رگرسيون هاي مدل -٣

 ). ٢٠٠٠ ،همکاران
 و تاناکا توسط بار اولين فازي امکاني رگرسيون هاي مدل

 معادله بهترين ها مدل اين. دش ارائه) ١٩٨٢( همکاران
 دست هب بودن فازي ميزان کردن كمينه با را رگرسيون

 توابع پهناي کل مجموع کردن كمينه با کار اين. دهند مي
 يکي. شود مي انجام رگرسيون معادله فازي بيضرا عضويت

 آن در که است مدلي امکاني فازي رگرسيون هاي مدل از

                                                
1-Fuzzy posibilistic regression 
2- Fuzzy least squares regression 
3- Interval regression 

 غيرفازي اي مشاهده خروجي و ورودي و است فازي ضرائب
مدل  اين از تحقيق اين در). ١٩٨٢ ،همکاران و تاناکا( است

  .شود بيان مي ٢اين مدل با معادله . استفاده شده است
nn xAxAxAxAAy ~........~~~~~

3322110 +++++=  )٢(  
ضرائب معادله فوق يعني

1

~A ,…….,
nA~ و

0

~A اعداد
 3xو  2xو  1xاي يعني فازي و متغيرهاي ورودي مشاهده

متغير يک عدد  nاعداد معمولي هستند براي هر  nxو....
. آيد دست مي هاي ب عنوان خروجي محاسبه هب ~yفازي مانند

اي وجود دارد و در  سطر داده مشاهده mفرض کنيد مقدار 
و يک متغير خروجي ) ijx( متغير ورودي nهر سطر 

صورت مثلثي  ههمچنين فرض کنيد عدد فازي ب. باشد مي
 Piپهناي عدد و Ci در اين شكل(متقارن به شکل زير باشد 

توان تابع عضويت را  ميدر آن صورت ). رکز عدد فازيم
 .نوشت ٣صورت معادله  هب
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براي نشان دادن مقدار تقريبأ برابر  ٤در شکل  ~Aعدد فازي
Pi و است Ci  آن است که ) ابهام(نشانگر ميزان فازي بودن

~),(شکل توان به اين مفهوم را مي
iii cpA نمايش داد  =
  .است ٤صورت معادله   بنابراين معادله رگرسيون فازي به

  
  تابع عضويت ضرايب فازي -٤شکل 

  
nnn xcpxcpxcpcpy ),(.........),(),(),(~

22211100 ++++=

 )٤(   
، با توجه به فازي  ~yتابع عضويت متغير فازي خروجي يعني

  .شود ارائه مي ٥صورت معادله  به ٤بودن ضرايب معادله 
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هاي  براي حل مسئله رگرسيون خطي فازي، الگوريتم

ها تبديل مسئله  ده است که يکي از آنشمختلفي پيشنهاد 
. ريزي خطي است رگرسيون خطي فازي به يک مسئله برنامه

ها، غير فازي هستند، هدف مدل  حالت که داده در اين
اي که درجه  گونه به است ~Aرگرسيون، تعيين مقادير بهينه 

ها از يک مقدار  ير خروجي فازي براي تمام دادهعضويت متغ
. شود بزرگتر باشد ميکه توسط کاربر تعيين  hمعيني مانند 

بايد ) ,…,j=1,2,3,4 (سطر داده،  mبه بيان ديگر براي 
  :نامساوي زير صادق باشد

hyijy ≥)(~µ
 )٦        (                                        

ها نيز افزايش  ميزان فازي بودن خروجي hبا افزايش مقدار 
عنوان سطح اعتبار مدل تعبير  توان بهرا مي hمقدار . يابد مي
کند که خروجي فازي بايد بين دو  بيان مي ٦رابطه . کرد

با . اند قرار بگيرد مشخص شده ٥که در شکل  Bو A مقدار 
عضويت خروجي مرکز و پهناي تابع  ٥توجه به رابطه 

بر باترتيب برا به
i

n

iii xppxcc ∑∑ ++
1

00 نظر در ,

  ).١٩٩٣ ،موسکوايتس و همکاران(شود  گرفته مي
اي تعيين  گونه ب بهيدر روش رگرسيون فازي امكاني ضرا

هاي  شود که پهناي خروجي فازي براي تمام مجموعه مي
بنابراين با توجه به مطالب مذکور تابع . شود ها حداقل داده

توان  ي را ميريزي خطقيدهاي مسئله برنامه هدف و
  ).٥شكل ( دكرارائه  ٩ تا ٧صورت معادالت  به

  :تابع هدف

)۷(                        
ij

m

j

n

i
i xc∑∑

= =

+
1 1

0mc:Minimize
  

  :قيدها

)٨             (
[ ] jijiiji yxcchxpp ≤+−−+ ∑∑ 00 )1(

  

)٩                (
[ ] jijiii yxcchxpp ≥+−++ ∑∑ 00 )1(

  

 
  تابع عضويت خروجي فازي - ٥شکل 

 
 دست هب ٦ نامعادله در ٥ معادله جايگذاري با مسئله قيدهاي
 با خطي رگرسيون مسئله يک حل براي بنابراين. است آمده
 مدل يک که است کافي فازي، غير هاي داده و فازي ضرائب
 اين که شود حل ٩ تا ٧ معادالت براساس خطي ريزي برنامه
 تعداد. پذيرفت تصور Lingo افزار نرم ١١ نسخه توسط کار

 در موجود هايايستگاه تعداد به بستگي ورودي متغيرهاي
  .دارد اقليم هر

  :مدل ارزيابي
 ريشه آماره سه توسط بازسازي مختلف هايروش ارزيابي
 ميانگين مدول درصد ،)RMSE( خطا مربعات ميانگين
  .گرفت صورت) R2( تعيين ضريب و) % P( نسبي انحراف

)١٠     (                      =  ∑ (        )        
  
)١١(                    % =       ∑     (        )    
 بينيپيش مقدارM Pre  اي،مشاهده مقدارMi  آنها در که
  .است مشاهدات تعداد N شده،

  
  بحث و نتايج
 بازسازي مختلف هايروش از حاصل نتايج بخش اين در

 استان در موجود هاياقليم از هريك در شده اعمال
  .است شده ارئه ٢ جدول در بختياري و چهارمحال

 شده بينيپيش نتايج مقايسه) د تا الف( ٦ هاي شکل در
 هايداده مقابل در فازي رگرسيون مدل بهترين توسط
 شده ارائه اقليم هر در ساعته ٢٤ بارش حداکثر ايمشاهده
  .است
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 ٢٤ بارش حداکثر بازسازي مختلف هايروش ارزيابي -٢ جدول
  اقليم هر در ساعته

 آماره
 اقليم روش بازسازي

R2 P % RMSE  
 (mm) 

 نسبت نرمال ٢/٢٩ ٤/٢٣ ٣٢/٠

  بسيار 
 مرطوب

 محورهاي مختصات ٦/٣١ ٦/٣٢ ٣٣/٠
 رگرسيون ساده ٧/٢٥ ٥/٢٠ ٤٧/٠
 رگرسيون چند متغيره ٦/٢٨ ٨/٢٤ ٤٢/٠
 رگرسيون فازي ٨/٢٣ ٦/١٨ ٦٧/٠
 نسبت نرمال ٩/١٩ ٢٨ ٥١/٠

  نيمه 
 مرطوب

 محورهاي مختصات ٥/١٩ ١/٢٥ ٥٦/٠
 رگرسيون ساده ٢/١٧ ٦/٢٢ ٥١/٠
 رگرسيون چند متغيره ٣/١٦ ٦/٢٢ ٦٩/٠
 رگرسيون فازي ٧/١٥ ٣/١٩ ٧٥/٠
 نسبت نرمال ٨/١٤ ٥/١٩ ٤٧/٠

 ايمديترانه
 محورهاي مختصات ٢/١٤ ٩/١٧ ٥٥/٠
 رگرسيون ساده ٥/١٤ ٩/١٨ ٤٧/٠
 رگرسيون چند متغيره ٥/١٥ ٤/٢٢ ٤٨/٠
 رگرسيون فازي ٨/١٢ ٨/١٦ ٨١/٠
 نسبت نرمال ٨/١٠ ٤/٢٢ ٦٥/٠

  نيمه 
 خشک

 محورهاي مختصات ١١ ٧/١٩ ٦٥/٠
 رگرسيون ساده ٣/١٠ ١/٢٠ ٦٢/٠
 رگرسيون چند متغيره ٩ ٩/١٧ ٧٤/٠
 رگرسيون فازي ٥/٧ ١/١٦ ٨٧/٠

  :حساسيت تحليل
 تحليل و تجزيه فازي، رگرسيون از حاصل هايمدل ارزيابي براي

) R2( تعيين ضريب محاسبه و h اعتبار سطوح پايه بر حساسيت
 هر در ايمشاهده هايداده با مدل با شده بينيپيش هايداده مابين
 در. است شده داده نشان ٧ شکل در که گرفت صورت اقليم
 در و  = ٧/٠h مقدار با مرطوب نيمه و مرطوب بسيار هاي اقليم
 مدل بهترين   = ٦/٠h با خشک نيمه و ايمديترانه هاي اقليم
 شيب که است مشخص ٧ شکل به توجه با .است شده تشکيل
 خشک نيمه اقليم تا مرطوب بسيار اقليم از R2 مقابل در h تغييرات
 مرطوب بسيار اقليم در شيب اين بودن زياد علت و دارد نزولي روند
 مناطق در اقليم اين گرفتن قرار دليل به ها،اقليم ساير به نسبت

 خاص شرايط نتيجه در و بختياري و چهارمحال استان کوهستاني
 و فشار دمايي، تغييرات و توپوگرافي قبيل از کوهستاني مناطق
 در باران مقدار در شديد تغييرات باعث که است آن شديد رطوبتي
 کار شدن ترمشکل و ترپيچيده باعث نهايتاً و مختلف هايزمان

  .شودمي شيب اين افزايش و اقليم اين در هاداده بازسازي

  
  اقليم بسيار مرطوب - الف

  
  مرطوب نيمهاقليم  -ب

  
  ايمديترانه اقليم -ج

  
  خشک نيمه اقليم -د

 برآورد ساالنه ساعته ٢٤ بارش حداكثر مقادير مقايسه -٦شكل
  شده اندازگيري با فازي رگرسيون روش توسط شده
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  اقليم هر در حساسيت تحليل -٧ شکل

  
  گيري نتيجه
 اهميت با هاي داده جمله از ساعته ٢٤ بارش حداکثر

 هيدرولوژيك هايگيري تصميم و مطالعات در هواشناسي
 بارش حداکثر هايداده بودن حدي علت به. رودمي شمار هب
 و ساالنه بارش هايداده برخالف اينکه و ساالنه ساعته ٢٤

 هستند زماني و مکاني شديد بسيار تغييرات داراي ماهانه،
 به مناسبي نتايج رايج هايروش از استفاده با آنها بازسازي

 در فازي هايمجموعه خصوصيات به توجه با. ندارد مراهه
 مرز وجود عدم: جمله از کالسيک هايمجموعه مقابل

 يک به عدد هر تعلق ميزان تعيين و اعداد براي مشخصي
 واقعي طبيعت با بيشتر تطابق و عضويت تابع با مجموعه
 عدم طورکلي هب و نادقيق علوم کامل توصيف امکان و حوادث
 برآورد از خوبي بسيار دقت فازي مدل يک ها،قطعيت

 دست به ارندد پيچيده رفتارهاي که طبيعي پارامترهاي
 که فازي هايتكنيك هايقابليت به توجه با. دهد مي
 بازسازي و تخمين براي د،هستن آنها فاقد سنتي هاي روش
 بارش حداكثر مقادير نظير پيچيده، ماهيت با حدي هايداده
 توانندنمي بازسازي سنتي هايروش كه ساالنه ساعته ٢٤

 فازي رگرسيون تکنيک از دهند ارائه قبولي قابل برآورد
 روش كه داشت انتظار توانمي اساس اين بر. کرد استفاده
 هيدرولوژيك حدي هايداده ساير درمورد فازي رگرسيون
 از كمتر آن تغييرات ضريب كه ساالنه سيالب حداكثر نظير
 كاربرد است تحقيق اين در استفاده مورد هايداده
 بديهي. باشد داشته بازسازي موجود هايروش از تري كارآمد
 با مجموع در. دارد تحقيق به نياز نكته اين تأييد است
 زمينه در جديد هايروش ساير با فازي رگرسيون مقايسه

 توانمي قطعيت عدم داراي و تصادفي هايداده با برخورد
 عنوان هب كاربرد سهولت دليل هب را فازي رگرسيون روش
  .دكر پيشنهاد كاربردي روشي
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