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چکيد	ه
تریپ�س	پي�از	Thrips tabaci Lindemanیکي	از	مهمترین	عوامل	زنده	ی	خس�ارت	زا	به	گل	و	گياهان	زینتي	ایران	مي	باش�د.	
این	آفت	به	گل	هاي	ش�اخه	بریده	به	ویژه	ميخک،	گالیل،	داودي	و	مریم	خس�ارت	ش�دید	وارد	مي	كن�د.	در	صورت	عدم	مدیریت	
صحي�ح	آفت	و	سمپاش�ي	ه�اي	مکرر،	منجر	ب�ه	افزایش	هزینه	ه�اي	توليد،	آلودگي	محيط	زیس�ت،	مس�موميت	توليدكنندگان	و																								
مص�رف	كنن�دگان	گل	و	گياهان	زینتي	مي	ش�ود.	آزمایش	هاي	متع�دد	براي	مقایس�ه	ی	روش	هاي	مختلف	مبارزه	ب�ا	تریپس	طي												
سال	هاي	1381	و	1382	در	شرایط	گل	خانه	هاي	ميخک	ایستگاه	ملي	تحقيقات	گل	و	گياهان	زینتي	محالت	و	گل	خانه	هاي	بخش	
خصوصي	انجام	ش�د.	در	سال1382	نتایج	نش�ان	داد	روش	مبارزه	تلفيقي	با	90/22	0/0	تلفات	در	جمعيت	تریپس	موثرترین	روش	
نسبت	به	روش	هاي	كارت	زرد	و	آبي،	سم	دلتامترین،	سم	ایميداكلوپرید	و	رهاسازي	سن	به	صورت	مبارزه	ی	بيولوژیک	بوده	است.		
س�پس	در	س�ال	هاي	1384	و	1385	در	شش	گلخانه	از	شهرس�تان	محالت	با	در	نظر	گرفتن	گل	خانه	هاي	شاهد،	سمپاشي	شده	و	
تلفيقي	)سمپاش�ي	و	س�پس	رهاسازي	3	سن	شکارگر	)Orius albidipennis Router(		به	ازاي	هر	گياه(	انجام	شد.آزمایشات	
در	قالب	طرح	بلوک	هاي	كامل	تصادفي	با	3	تيمار	مذكور	و	10	تکرار	)هر	تکرار	شامل	10	ردیف	ميخک(	اجرا	شد.	نتایج	نشان	داد	
تعداد	تریپس	در	گل	خانه	ش�اهد	6/8	تا7/7	عدد	و	در	گل	خانه	سمپاش�ي	ش�ده	1/1تا	3/1	عدد	و	در	گل	خانه	تلفيقي	0/25	تا	0/4	
عدد	تریپس	در	واحد	گل	بوده	است	كه	از	نظر	آماري	در	سطح	1	0/0	با	هم	اختالف	معني	دار	دارند.	بنابراین	مدیریت	صحيح	گل	خانه	
ها	و	كاربرد	روش	مبارزه	تلفيقي	و	ارایه	آموزش	هاي	الزم	به	گل	كاران	براي	توليد	گل	هاي	ميخک	عاري	از	عالئم	خسارت	تریپس	و		

باقي	مانده	ی	سموم	شيميایي	توصيه	مي	شود.	

كلمات	كليد	ي:	ميخک،	تریپس	پياز	Thrips tabaci Lindeman،	مدیریت	تلفيقي	آفات،	گل	خانه	
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چکيد	ه
در	این	مقاله	اثرات	سيگنالهای	بزرگ	مقياس	اقليمی	بر	روی	بارشهای	كوتاه	مدت	و	بلند	مدت	ناحيه	جنوب	غرب	ایران	مورد	
بررسی	قرار	گرفت.	سيگنالهای	بزرگ	مقياس	اقليمی	یکی	از	عواملی	هستند	كه	میتوانند	در	تحليل	تغييرات	فصلی	و	ساالنه	
	،)SOI(	جنوبی	نوسان	شاخص	نظير	اقليمی	مقياس	بزرگ	س�يگنالهای	ماهانه	دادههای	از	تحقيق	این	در	باش�ند.	موثر	بارش
نوس�ان	اطلس	ش�مالی	)NAO(	و	پدیده	ENSO	در	مناطق	NINO3.4, NINO3, NINO4 وNINO 1+2 اس�تفاده	شد.	
تمامی	دادههای	مربوط	به	س�يگنالهای	فوق	از	مركز	دادههای	آناليز	شده	NCEP	طی	سالهای	1960	تا	2003	دریافت	گردید.	
به	منظور	تعيين	موثرترین	س�يگنالها	بر	بارش	ناحيه	جنوب	غرب	ایران	از	روش	رگرس�يون	چند	متغيره	اس�تفاده	شد.	نتایج	
تحليل	رگرسيونی	نشان	داد	كه	پدیده	ENSO	در	مناطق	NINO3،  NINO1+2 و NINO3.4 به	عنوان	موثرترین	سيگنال	
در	پيشبينی	بارش	ناحيه	جنوب	غرب	ایران	می	باش�ند.	پس	از	شناس�ایی	س�يگنالهای	موثر	با	استفاده	از	مدل	شبکه	عصبی	
مصنوعی،	بارش	برای	بازههای	همزمان،	س�ه	ماهه	و	ش�ش	ماه	آینده	پيشبينی	شد.	تحليل	نتایج	مدل	شبکه	عصبی	مصنوعی	
با	دادههای	مش�اهدهای	نش�ان	داد	كه	فازهای	گرم	ENSO	با	دورههای	پر	بارش	و	فازهای	سرد	ENSO	با	دورههای	كم	بارشی	

در	منطقه	مورد	مطالعه	همراه	است.

كلمات	كليد	ي:	پيش	بينی	بارش،	شبکه	عصبی	مصنوعی،	شاخص	نوسان	جنوبی	)SOI(،	نوسان	اطلس	شمالی	)NAO(،	انسو	
)ENSO(،	جنوب	غرب	ایران
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Long- range precipitation prediction using artificial neural networks
By: Ebrahim Fattahi, Faculty Member, Atmospheric Science, A.Sedaghatkerdar, Faculty Member, Atmospheric 
Science, Majid Delavar, Meteorological Research Center, Tehran, Iran.
In this paper, the effects of large scales climate signals on the low and high precipitation Spells in the southwestern 
part of Iran are investigated. Large scales climate signals are parameters that can play the important role on analysis 
variations of seasonal and annual precipitation. In this study monthly southern oscillation index (SOI), North Atlantic 
Oscillation (NAO) and ENSO index were applied in NINO4, NINO3, NINO1+2, NINo3.4 were used respectively. 
All data of above signals received from center analyzed data (NCEP) during 1960 to 2003. In order to determine the 
rate of importance of these parameters on quantity of precipitation was used multivariate regression method. Results 
of regression analysis show that ENSO index in zone of NINO1+2, NINO3 and NINo3.4 strong correlations with the 
variations of precipitation. In this study long- Range precipitation prediction for the time period, 3 and 6 months was 
done. Analysis of artificial neural network model results in comparisons with observations show that the warm phases 
of ENSO are accompanied with more rainy periods and, cold phases of ENSO with less rainy periods. 

Key words: Precipitation prediction, Artificial Neural Networks, Southern oscillation Index (SOI), North Atlantic 
Oscillation (NAO), ENSO, Southwestern Iran. 
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تغییرنمایدمناس��بمیباش��د)5(.کورهپزاندرتحقیقیتاثیرس��یگنال
ه��ایبزرگمقیاساقلیمینظی��رNAO,ENSOوSSTرابرایپیش
آگاه��یتغییراتبارشمناطقجنوبیایرانمورداس��تفادهقرارداد.ویاز
قوانینفازیبرایتوس��عهمدلپیشآگاهیبارشسیستماستنتاج2فازی
استفادهکرد،نتایجاینمدل،SSTخلیجفارسودریایعمانرابهعنوان
بهترینپیشبینیکنندهبارشساالنهوفصلیمنطقهنشانداد،همچنین
SOIب��رایپیشآگاهیبارشپاییزهدرهردوحالتپربارشوکمبارشو
NAOبرایپیشبینیبارشزمستانهدرحالتپربارشمناسبتشخیص
دادهشد)4(.عراقینژادوکارآموزبااستفادهازمفهومتولیدمجموعهایاز
پیشبینیهاوتفكیكمدلسازیبرایمتغیرهایاقلیمیوهیدرولوژیكی،
ازمدلهایمفهومیبرایپیشبینیبلندمدتحجمجریانرودخانهزاینده
روداستفادهکردند.نتایجتحقیقآنهانشاندادکهرویكردارائهشدهعالوه
بردقتقابلقبولدرپیشبینینقطهایوبلندمدتجریان،امكانپیش
بینیبهصورتمجموعهایازجریانهایممكنرانیزفراهممیآوردکه
دربرنامهری��زیومدیری��تمنابعآببادرنظ��رگرفتنعدمقطعیتپیش

بینیها،حائزاهمیتاست)2(.
هدفازاینمطالعه،بررس��یس��یگنالهایبزرگمقی��اساقلیمیو
ارتباطآنهابابارشنواحیجنوبغربایرانبراس��اساینروشش��بكه
عصبیمصنوعیمیباشد.تابراساسشناخترفتارمتغیربارشنسبتبه
پدیدههایفوقازنتایجآندرجهتبهبودپیشآگاهیوپیشبینیبارش

درجنوبغربایراناستفادهنماییم.

روش	كار
دادهها

دراینتحقیقازدادههایماهانهسیگنالهایبزرگمقیاساقلیمینظیر
ش��اخصنوسانجنوبیSOI،ش��اخصNAOوپدیدهENSOدرمناطق
NINO3.4, NINO3, NINO4 و +NINO 2 اس��تفادهش��د.تمام��ی
دادههایفوقازمرکزدادههایبازسازیشدهNCEPطیسالهای2003-
1960دریاف��تش��د.دادههایمربوطبهمجموعبارشماهانهایس��تگاههای
موردمطالعهنیزازس��ال1960تا2003ازمرکزخدماتماش��ینیسازمان
هواشناس��یتهیهگردید.برایتعیینمهمترینس��یگنالهایموثردرمیزان
بارشایس��تگاههاازرگرسیونچندگانهبهروشگامبهگاماستفادهشد.در
اینروشمتغیرهابهترتیبواردمعادلهمیشوندوباورودمتغیرجدیدکلیه
متغیره��ایموجوددرمعادلهموردبررس��یقرارمیگیرن��دواگرهرکداماز
آنهاسطحمعنیداریخودراازدستدادهباشند،قبلازورودمتغیرجدید
ای��نمتغیرازمعادلهخارجمیگردد،درپایانعملیاتمتغیرهاییکهدارای
سطحمعنیداریکمتریازسطحتعیینشدهداشتهباشند،درمعادلهحضور
نخواهندداش��ت.بدینترتیبس��یگنالهایموثردرمیزانبارشبهترتیب
اهمیتآنهامرتبمیش��وند.درجدولشماره)1(سیگنالهایهواشناسی

موثردرپیشبینیهمزمان،سهماههوششماههمندرجشدهاست.
همانط��وریک��همش��اهدهمیش��ودش��اخصENSOدرمناط��ق
NINO1+ 2 و NINO3 و NINO3.4 پ��راهمیتتری��نس��یگنالدر

بارشمنطقهجنوبغربایرانمیباشند.
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مقياس	زمانی	پيش	بينی	به	ماه معرف	منطقه نام	ایستگاه

4 3 2 1* پیشبینیهمزمان

جنوبغرب 2آبادان-بوشهر-اهواز 3 1 3

3 2 1 6

جدول	شماره	1-	تعيين	موثرترین	سيگنال	های	هواشناسی	در	ميزان	بارش	جنوب	غرب	ایران	در	بازه	زمانی	0،	3	و	6	ماهه	

*-	رنک	سيگنال	ها	به	ترتيب	ميزان	اثرگذاري	بر	ناحيه	بارش

شکل	1-	شبکه	عصبی	سه	الیه	پيشرو	با	الگوریتم	انتشار	برگشتی)8(.

پيش	بينی	بارش	با	استفاده	از	شبکه	های	عصبی	مصنوعی
طیس��الهایاخیردرپردازشدادههابرایمسائلیکهبرایآنهاراه
حلمشخصیموجودنیست،سیس��تمهایهوشمندبطورفزایندهایمورد
توجهواقعشدهاست،شبكههایعصبیمصنوعیازاینمجموعهمیباشند
کهباپردازشدادههایتجربیقانوننهفتهدرورایایندادههارااستنتاج
میکنند.ش��بكههایعصبیمدلهایمحاسباتیهستندکهقادرندرابطه
میانورودیهاوخروجیهاییكسیس��تمفیزیكیراتوس��طشبكهایاز
گرهه��اکههمگ��یباهممتصلهس��تند،تعییننمایندک��هدرآنمیزان
فعالی��تهریكازایناتصاالتتوس��طدادههایتاریخیتنظیممیش��ود
)فرآین��دیادگی��ری(ودرنهایتمدلقادرخواهدب��ودقوانینمرتبطمیان
ورودیه��اوخروجیهاراکش��فنماید،هرچندای��نقوانینغیرخطیو

پیچیدهباشند.
نحوهمحاس��باتدرشبكههایعصبیبدینشكلاستکهورودیهای
ب��هنرون)x1ت��اx2(دراوزان)w1تاw2(ضربش��دهومجموعنتایج
حاص��لازه��رورودیپسازاعمالدریكتابع،خروجینرونراتش��كیل

میدهد؛شكل1شبكهعصبیسهالیهپیشروباالگوریتمانتشاربرگشتیرا
نشانمیدهدومدلریاضیآنبهصورترابطهزیراست.

    )1(

دربرخیمواردمقدارثابتیدرهرنرونبهعبارترابطهفوقبناموزناریب3
نیزافزودهمیشودکهرابطهبهصورتزیردرمیآید.

)2(


هدفاصلیدراینتحقیقبررس��یامكانپیشبینیبارشبااس��تفاده
ازش��بكههایعصبیمصنوعیبراساسکاربردمستقیممقدارسیگنالهای
هواشناس��یموثرمیباش��د.بدینمنظورازجعبهنرمافزاریشبكهعصبی
مصنوعیدرMatlabاس��تفادهشد.ایننرمافزارامكانطراحی،یادگیری
وارزیاب��یش��بكههایعصبیمصنوعیراداش��تهوهمچنی��ندربرگیرنده
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شبكههایمتفاوتباقوانینیادگیریمختلفمیباشد.
درص��د 90 ح��دود میدهن��د، نش��ان ش��ده انج��ام بررس��یهای
4ANNsکهدرفرآیندهایهیدرولوژیكیاس��تفادهشدهاند،شبكهعصبی
انتش��اربرگشتی)BPN(5میباش��ند)8(.دراینتحقیقنیزازاینشبكه
برایپیشبینیبارشاستفادهشد.ازمیانتوابعمحركیادشدهدرفصل
قبلتابعLogsigعملكردبهترینسبتبهسایرتوابعنشاندادوبهعنوان

تابعفعالیتانتخابگردید.

استاندارد	كردن	دادهها
ب��همنظورجلوگیریازکوچكش��دنبیشازح��دوزنهادرمعادله
3،ورودیه��ایANNSاس��تانداردش��دSajicomarوهمكارانبرای
استانداردس��ازیدادههاازرابطهزیراستفادهگردید،کهورودیهارابین

0/1تا0/9استانداردمینماید)16(.

)3(
 

کهدراینرابطه
Ni=مقادیراستانداردشده

Xi=مقادیرواقعی
Xmax=حداکثرمقادیرواقعی

Xmin=حداقلمقادیرواقعیمیباشند.
دراینمطالعهنیزبااس��تفادهازرابطه3تمامیپارامترهایبهکاررفتهدر

شبكهعصبیدردامنه0/1و0/9نرمالشدند.

معماری	شبکه	عصبی	و	معيارهای	ارزیابی	عملکرد	آن	
انتخابمعماریدرمحاس��باتمربوطبهش��بكهعصبیباروشس��عی
وخط��امیباش��دکهطیآنبااس��تفادهازارقاممختل��فالیههایپنهانو
نرونهایمربوط،میتوانش��بكهبهینهراتعیینکرد.هرچهتعدادالیههاو
نرونهاافزایشیابد،باعثعملكردبهترش��بكهبرایدورهآموزشیمیشود،
ام��اعملكردبرایدورهآزمونش��بكهمعموالًکاهشمییابد.اینمس��الهرا
برازشبیشازحداطالقمیکنندوبدینس��ببشبكهباداشتنتعدادزیاد
الیهپنهانونرونهایمربوطه،بیشازاندازهبراساسدادههایدورهآموزش
واسنجیمیگرددوقدرتانعطافرابرایالگوهایدیگرازدستمیدهد.

ب��رایارزیاب��یعملكردش��بكههایعصبیس��همعیارضری��بتبیین
)R2(ریش��همیانگینمجذورخطا6)RMSE(ومتوس��طقدرمطلقخطا
MAE(7(بكارگرفتهش��د.R2معیاریبدونبعدوبهترینمقدارآنبرابر

یكمیباشد.رابطهشماره4نحوهمحاسبهآنرانشانمیدهد.
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)MAE(ومتوسطقدرمطلقخطا)RMSE(ریشهمیانگینمجذورخطا
RMSEنیزنشاندهندهمیزانخطایمدلمیباشند.بهترینمقداربرای

وMAEبرابرصفرومطابقمعادالتزیرمحاسبهمیشوند.
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درروابطفوقxkمقادیرمش��اهداتی،ykمقادیربرآوردشدهوKتعداد
دادههامیباشد.

ورودی	های	مدل	و	دوره	های	آموزش	و	صحت	یابی
انتخابورودیهایمدلازمراحلمهمدرطراحیش��بكههایعصبی
مصنوعیمیباش��د.مهمترینعاملدرانتخاباینورودیها؛فیزیكحاکم
برفرآیندیاس��تکهمیخواهیمتوس��طشبكههایعصبیمصنوعیمدل
کنیم.دراینمطالعهموثرترینس��یگنالها)جدول1(بهعنوانورودیهای
ش��بكهعصبیانتخابش��دندوسعیشدکهتاثیرفواصلزمانیمختلفدر
پیشآگاهیبارشبااس��تفادهازسیگنالهایهواشناسیموردبررسیقرار
گیرد.درنهایتدادههایورودیبهدودس��تهتقس��یمش��دندو80درصد
آنه��ادرمرحلهآموزشو20درصدباقیماندهدرمرحلهصحتس��نجی

مورداستفادهقرارگرفتند.

نتایج	
برایتعیینسیگنالهایموثرازروشرگرسیونچندگانهباروشگام
بهگامبینمقادیرعددیس��یگنالهاومیزانبارش،استفادهشد.باتوجه
بهسطحمعنیداریوضرایبنرمالهریكازسیگنالهادربرآوردبارش؛
موثرترینآنهادرتاخیرهایزمانیهمزمان،3و6ماههمش��خصگردید.
ENSOبراینمونهباتوجهبهجداول)2و3(مشاهدهمیشودکهشاخص
درمناط��قNINO3,  NINO1+2 و NINO3.4 وش��اخصSOIپر

اهمیتترینسیگنالهادربارشناحیهجنوبغربایرانمیباشند.
باتوجهبهسیگنالهايموثردرهربازهزمانيسهمدلبرايپیشبیني

بارشبااستفادهازشبكهعصبيدرنظرگرفتهشد.

سطح	

معني	داري

ضریب	

Beta	استاندارد

خطاي	

استاندارد

ضریب	غير	

)B(	استاندارد
متغير

0/16 - 53/3 74/5 ضریبثابت

0/00 10/1 1/6 13/7 NINO1 +2

0/00 -1/1 5/3 -28/4 NINO3

0/01 0/4 5/1 13/3 NINO3.4

0/016 -0/1 0/99 -2/4 SOI

جدول	2-	تعيين	سيگنال	های	موثر	بر	بارش	ماهانه	ناحيه	جنوب	غرب	ایران	در	حالت	همزمان
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سطح	

معني	داري

ضریب	استاندارد	

Beta

خطاي	

استاندارد

ضریب	غير	

)B(	استاندارد
متغير

0/51 - 36/8 -24/3 ضریبثابت

0/000 -1/01 1/5 -13/7 NINO1 +2

0/000 1/1 4/9 27/9 NINO3

0/002 0/4 4/2 -13/3 NINO3.4

سطح	

معني	داري

ضریب	استاندارد	

Beta

خطاي	

استاندارد

ضریب	غير	

)B(	استاندارد
متغير

0/000 - 32/6 252/6 ضریبثابت

0/000 -0/27 0/9 -3/7 NINO1 +2

0/000 -0/2 0/8 -3/5 NINO3

0/002 -0/24 1/8 -5/7 NINO3.4

MAE RMSE R2 مدل

21/03 2/58 0/38 مدل1

22/45 2/66 0/39 مدل2

21/88 2/68 0/30 مدل3

جدول	3-	تعيين	سيگنال	های	موثر	بر	بارش	ماهانه	ناحيه	جنوب	غرب	ایران	با	تاخير	سه	ماهه

شکل	2-	پيش	بينی	بارش	ایستگاه	اهواز	در	حالت	همزمان	)براساس	مدل	1(

شکل	3-	پيش	بينی	بارش	ایستگاه	اهواز	برای	سه	ماه	آینده	)براساس	مدل	2(

شکل	4-	پيش	بينی	بارش	ایستگاه	اهواز	برای	شش	ماه	آینده	)براساس	مدل	3(

جدول	5	-	مقایسه	عملکرد	مدل	های	پيش	بينی	بارش	در	ایستگاه	اهواز

جدول	4-	تعيين	سيگنال	های	موثر	بر	بارش	ماهانه	ناحيه	جنوب	غرب	ایران	با	تاخير	شش	ماهه

  Pt=f(NINO1.2t, NINO3t, NINO3.4t, SOIt(:1مدل
 P1+3=f(NINO1.2t, SOIt, NINO3t(:2مدل
 P1+6=f(NINO1.2t, NINO3t, NINO3.4t(:3مدل


کهدرآنهاPtمیزانبارشدرهرماهواندیسهايt+3وt+6مربوط
بهپیشبینیمیزانبارشس��هوش��شماهآیندهاست.متغیرهايتعریف
ش��دهدرتابع)(fنیزمعرفمقادیرعدديس��یگنالهايهواشناسيدرماه

tميباشد.

بحث	و	نتيجه	گيری
نتایجبارشش��بیهسازیشدهتوس��طمدلدرشكلهای2تا4برای
ایستگاهاهوازارائهش��دهاست.برایمقایسهنحوهعملكردمدلهایمطرح

شدهدرپیشبینیبارشمقادیرآنهادرجدول5آوردهشدهاست.
انتخابمتغیرهایورودیوتاخیردرنظرگرفتهشدهدقتنتایجحاصله
رانش��انمیدهد،بنابراینبرایتعیینبهترینمدل،ورودیهاباتاخیرهای
مختلفدرنظرگرفتهش��دهاندودرنهایتمناس��بترینمدلکهبیشترین

دقتپیشبینیراداشتهاستبهعنوانمدلنهاییانتخابگردید.
درمطالعاتChiewوهمكارانبهمنظوربررسیENSOواثرآنبر
بارشهایفصلیاسترالیاازروشهمبستگیهمراهباتاخیراستفادهکردند.
آنهانتیجهگرفتندکههمبستگیباتاخیرنتایجقابلقبولتریبینبارش
وENSOراارائهمیدهد،درتحقیقحاضرنیزتوزیعضریبهمبس��تگی
درسهحالتهمزمانباوقوعبارش،اثرسیگنالهابربارشسهوششماهه
آیندهموردبررسیقرارگرفتهاست.علتبهکاربردنچنینشیوهایتوجه
بهفاصلهمكانیزیادبینایرانومكاناصلیوخاستگاهسیگنالهایبزرگ
مقیاساقلیمیبودهاس��ت،درضمنفاصل��همكانیقابلتوجهبینایرانو
مكاناصلیاینپدیدهها،اینفرضراتقویتمیکندکهش��اخصنوس��ان

جنوب��یبهطورهمزمانبربارشهایجنوبغربایرانموثرنباش��د،بلكه
تاثیرآنباتاخیرزمانیوپسازچندماهبعدمش��خصمیش��ود.بهمنظور
مقایس��همدلهایمختلفبهکاررفتهدرتحقیقحاضروبررس��یقابلیت
آنهادرامرپیشبینیبارشمنطقهجنوبغربایران،رابطههمبس��تگی
خروجیهایهریكازمدلهابادادههایواقعیمحاسبهشد.بدینمنظور
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ضریبهمبستگیبهدوصورتاستفادهازتمامیسریدادههاودرشرایط
استفادهازمقادیرحدیبارشمحاسبهگردید.

مقایس��هنتایجتحقیقحاضربانتایجمطالعاتاس��توار،عزیزی،ناظم
الساداتوکورهپزانهمسوبودهوبرایننكتهتاکیدمیکندکه:

1-ارتباطنس��بتاًقویيبینبارشس��االنهایرانوش��اخصنوسانجنوبی
)SOI(وجوددارد.

2-درسالهايوقوعالنینو،مجموعبارشساالنهمناطقجنوبغربایران
نسبتبهمیانگینبیشترمیباشد.

3-اثرگذاريپدیدهالنینوبربارشهايایران؛همزمانباتغییرالگويفشار
دراقیانوسآرامنبوده،بلكهباتاخیرزمانيهمراهاست.

4-انتخابسیگنالهایهواشناسیورودیوتاخیردرنظرگرفتهشدهدقت
نتایجحاصلهرانش��انمیدهد.بنابراینبرایتعیی��نبهترینمدلآماری
رویكردمدلسازیارائهشدهدراستفادهازروشهایمفهومی،امكانانجام

پیشبینیبارشرافراهمآوردهاست.
5-مطابقبامدلهایارائهش��ده،س��یگنالهایهواشناس��یانتخابشده
میتوانندبهعنوانپیشبینیکنندهبارشمورداس��تفادهقرارگیرندواز
آنهابرایپیشآگاهیبلندمدتبارشودرنهایتوضعیتخشكس��الیو

ترسالیاستفادهکرد.

پاورقي	ها
1- Sequential correlution Analysis
2- Fuzzy Inference System
3- Biase Weiget
4- Artigicial Neural Networkes
5- Back Propagtion Networks
6- Rost Mean - Squave Error
7- Mean Absolute Error
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