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  ي مصنوعي عصبيها بارش با استفاده از شبکهينيبشيپ

  

  *دانشگاه فردوسي مشهد ‐؛ دانشجوي كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي يلينجمه خل

   دانشگاه فردوسي مشهد‐گروه مهندسی آبار ي خداشناس؛ استاد رضاديسع

  دانشگاه فردوسي مشهد ‐ گروه مهندسی آبكامران داوري؛ استاديار 
 najmeh-kh2001@yahoo.com:الکترونيکی   ، پست۰۵۱۱‐۸۷۸۷۴۳۰:      ،نمابر۰۵۱۱‐۸۷۹۵۶۱۲:  تلفن*

  

  :چكيده

ت يريحوزه مد هاي اقليمي در       پارامتر نيترمهمبيني بارش و برآورد نزوالت جوي، به عنوان يكي از             پيش
منـابع  ن يااستفاده از  وها نهيز صرف هينه ساز ينده جهت به  ي آ يهااستين س ييتعاي در     ، از اهميت ويژه   يمنابع آب 

  .برخوردار است
هـاي هـوش       اسـت كـه از مؤلفـه       ١هاي عصبي مـصنوعي     ، شبكه بارشسازي رفتار     هاي مدل   يكي از روش  
توان ديناميك    خطي، مي يچيده غير پگرفتن معادالت     در نظر ها بدون     در اين گونه مدل   . شود  مصنوعي محسوب مي  

  .بيني نمود هاي مدل را پيش  از اين طريق، خروجيحاكم بر سيستم را استخراج نموده و
هاي شبكه عصبي پرسپترون      ، به عنوان ورودي   از اطالعات بارش ميانگين ماهيانه    در اين تحقيق، با استفاده      

، انجـام   بـارش در ايـستگاه سـينوپتيك مـشهد        بيني ماهيانه     ، در يك مدل  جعبه سياه، پيش       )MLP(اليه  پيشخور چند 
 .، بهره گرفته شد   MATLABافزار    نويسي نرم   ت و توابع موجود در محيط برنامه      امنظور، از امكان  بدين  . گرفته است 

بينـي شـده       روابط رگرسيوني بين مقـادير واقعـي و پـيش           برازش، از جمله ضرايب    هاي آماري پس از بررسي معيار   
ش، با دقت قابل قبـولي انجـام        باربيني ماهيانه      كه پيش  ، مشاهده شد  بارش و همچنين ميانگين مجذور مربعات خطا        

 بـه   متـر    ميلـي  ۰۰/۱ و   ۹۲/۰ به ترتيـب   چه ميزان ضريب همبستگي و ميانگين مجذور مربعات خطا ،           چنان. شده است 
  .دست آمده است

  .اهيسجعبه ه،يشخور چند الي، پرسپترون پي مصنوعي عصبيها بارش، شبکهينيبشي پ:هاد واژهيکل
  

 همقدم‐۱
 در تغييـرات آن نقـش       يعوامـل مـؤثر زيـاد     . رودي و متغير با زمان و مکان به شمار مـ          ي غير خط   بسيار يابارش، پديده 

، فـشار،  تـوان رطوبـت  ي مياز عوامل اقليم.  تقسيم کردي و جغرافياي يها را به دو دسته اقليم       توان آن ي م يدارند؛ که به طور کل    

                                                 
1 - Artificial Neural Networks 
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 و  ي بزرگ مقياس اقليم   يها بارش و همچنين سيگنال    يوس تغييرات سين  مؤثر بر  ي عوامل فصل  دما، پوشش ابر، سرعت باد،    

مثالً درياهـا  ( از مراکز توليد جبهه ي و نزديکيدوربه  توان  ي م ياز عوامل جغرافياي  . نينا را نام برد   نينو و ال   ال يهابه خصوص دوره  

 يهـا ور مـا مربـوط بـه سـامانه         کـش  يهـا ي، بيـشترين بارنـدگ    ي به طـور کلـ     .، اشاره کرد  و همچنين ارتفاع  )  بزرگ يهاو يا صحرا  

تحليلـی  البتـه بـا اسـتفاده از آزمـون          ]. ۱[باشديمتر م    ميلي ۲۴۰ ساليانه کشور در حدود      ي است و مقدار ميانگين بارندگ     يا  مديترانه

-بينيشپي نداشته و ) ٢نويزسفيد(هاي بارش ماهيت كامالً تصادفي      توان ديد كه داده   يم،  ) R/S تحليل(تغيير مبنای حوزه تغييرات   

خطـي حـاكي از آن اسـت كـه امكـان            هاي خطي و غيـر    بينيكه در اين زمينه صورت گرفته، اعم از پيش        كارهايي. باشند  پذير مي 

  ]. ۲[هاي اقليمي با دقت محدود وجود داردمدت بر روي دادهمدت و بلندهاي كوتاهبينيپيش

ل يـ  براسـاس تحل   زه در سـازمان هواشناسـي مرسـوم اسـت،          كه امرو  ي هواشناس يهابيني پارامتر هاي متداول در پيش   روش

با توجه به احتمال خطاي انساني و دقّـت         اما  . رديگي صورت م  ي است که توسط کارشناسان مجرب هواشناس      ٣يدي همد يهانقشه

بـوهي از    مستلزم داشتن حجم ان    زي ن هاي مبتني بر حل عددي معادالت     روش]. ۳[باشد  هاي خاص خود مي   پايين، داراي محدوديت  

]. ۴[بـرد   هـا را زيـر سـؤال مـي        د كه عمالً كارآيي اين روش     نباش  ها و سپس انجام محاسبات حجيم و قدرت محاسباتي باال مي          داده

 يهـا پـذير و مـستقل از مـدل   هاي هوشمند كـه ابـزاري توانمنـد و انعطـاف         امروزه محققّين، با ابداع و پيشرفت علومي چون روش        

 يکـ ي. باشـند   هاي مهم هواشناسي مي   بيني پارامتر هايي براي پيشرفت در شناخت و پيش      جستجوي راه ، در   هستندستم  ي س يکيناميد

ه،  ياين نظر . هاي عصبي  هستند که توانايي محاسبه و تقريب هر تابع حسابي و منطقي را دارند               ، شبكه ي هوش مصنوع  يهااز مؤلفه 

هـاي عـصبي مـصنوعي، ارتباطـات      شـبكه . ه اثبـات رسـيده اسـت      بـ ٥پيتـز  و والتـر   ٤كلـوث  قرن بيستم توسط وارن مك     ۴۰در دهه   

- تا مدل واقعي مغز فاصله بسيار دارنـد، امـا توانـايي   هاآنهرچند كه . اندسازي نموده و ساختار نروني مغز انسان را مدل     ٦سيناپسي

كمتر و تالش محاسباتي اندكي نيـاز       هاي  ها به ورودي  هاي مرسوم، اين مدل   اند و در مقايسه با مدل     ها قابل مالحظه  هاي اين شبكه  

" هـا را تخمـين زده و اصـطالحا   های عصبی بـا اسـتفاده از مجموعـه ورودی و خروجـی، روابـط موجـود بـين آن              شبکه .]۵[دارند

 و ]۶ [زنداز مجموعه ورودی، خروجی متناظرآن را تقريب می      ، به نحوی که پس از آن به ازای يک عضو جديد             بيندآموزش می 

-زمان با توسعه تئوريكي شـبكه       ستم، هم ي قرن ب  ۹۰ و ۸۰هاي  دهه. ]۵[گيری دارد دهی و تصميم  ز قدرت يادگيری، تعميم   همانند مغ 

خطـي درگيـر    اين حركـت در مـسايلي كـه بـا حالـت غيـر             . بردي مشاهده شد  هاي عصبي، حركتي مستمر به سمت تحقيقات كار       

]. ۷[هـاي مـرتبط بـا علـوم اتمـسفري و هيـدرولوژي اسـت              وليه فرآينـد  خطي، خصيصه ا  از طرفي حالت غير   . تر بود بودند،  مشهود  

با افزايش ها نشان داده است که يبررس. اندت بارش توسعه داده شدهي وضع ينيبشيها جهت پ  ن مدل ير، ا ي اخ يهادر سال چه  چنان

هـاي   اگـر دقّـت شناسـايي سـري        البتـه  ].۸[ابدييم  شبکه، عملکرد شبکه بهبود    ٧اطالعات ورودي مورد استفاده در بخش آموزش      

هـاي جديـد در بيـشتر مـوارد بـدتر خواهـد        زماني از حدي فراتر رود، نتيجه پيشگويي مقـادير آينـده سـري زمـاني بـراي ورودي                 

بايـست    ترين شـبكه وجـود نـدارد، بلكـه مـي          اي به عنوان مناسب   اصوالً هيچ  شبكه    ].۹[)شود  شبكه از حالت تعميم خارج مي     (بود

تحقيقـات انجـام     .]۱۰[ه براي هدف دلخواه، شناسايي گـردد      ترين نوع شبك  هاي مختلفي آزمون كرد تا مطلوب       را با معيار  ها  شبكه

بـه طـور مثـال،     . گـويي مـسايل انجـام شـده اسـت         شود بلكه مطالعات زيادي براي سرعت بخشيدن به پاسخ          شده به اينجا ختم نمي    

                                                 
2 - White  Noise 
3 -  Synoptic 
4 -  Warren McCulloch 

5 -  Walter Pitts 
6 - Synapsy  
7 - Training 
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ند و پاسـخ مناسـب را       رسـ   تر به همگرايي مـي    برند، سريع   ربعات خطا بهره مي   هاي عصبي كه از الگوريتم آموزشي حداقل م       شبكه

بينـی بـارش، در تحقيـق حاضـر از شـبکه عـصبی               بر اساس تجـارب حاصـل از تحقيقـات قبلـی در زمينـه پـيش                ].۹[دهند  نشان مي 

  .پرسپترون پيشخور سه اليه استفاده گرديد

  ها مواد وروش‐2
  های عصبی مصنوعی شبکه‐۱‐۲

تشکيل شده است و شبکه عصبی مصنوعی يک مدل          )هانرون(های عصبی ای از سلول  موعهعصبی مغز انسان از مج    شبکه  

  .دهد، يک شبکه عصبی مصنوعی را نشان    می)۱(شکل  .رودشمار میسازی شده از شبکه عصبی بيولوژيکی بهرياضی شبيه

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصنوعی شبکه عصبی  يکنمای ‐)۱(شکل 
  

و تابع فعاليت ) b(، باياس)w(های وزن کمک مقادير پارامتربه ، )y(ها و خروجی آن) هاix(نرون ها ين ارتباط ب

))(xf( و بر اساس رابطه )گرددمشخص می) ۱.  

 
)۱(               

: b هاي سيناپسي جمع شونده به يک نرون،وزن  : wj1,wj2,…wjn  هاي ورودي،سيگنال : x1,x2,…,xnکه در آن، 

  .باشند سيگنال خروجي نرون، مي : yتابع فعاليت  و : f باياس، 

 تابع سمت چپ، .دو نمونه از توابع فعاليت آمده است) ۲(شکل درمثال به طور.تواند دارای اشکال گوناگونی باشدمی fتابع 

  .شوندبيان می )۳(و) ۲( روابطگموئيد و خطی به ترتيب بايتابع فعاليت س.  خطی استسيگموئيد و تابع سمت راست،

       )۲ (                                                                                                                                                                                

       )۳(  

  

   تابع فعاليت خطی و سيگموئيد‐)۲(کل ش

∑
=

+=
7

1
)(

n
njn bxwfy

Xn
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X1

X2

∑

1
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1

1
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y
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=
1
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هاموقعيت و داده ‐۲‐٢  

موقعيت مورد مطالعه در اين تحقيق، ايستگاه سينوپتيک شهر مشهد در استان خراسان رضوی، واقع در طول و عرض 

، )۳(شکل. است متری از سطح دريا واقع شده ۲/۹۹۹باشد،که در ارتفاع  میE ´ ۳۸ ˚ ۵۹  و N ´۱۶  ˚ ۳۶ جغرافيايی به ترتيب

  .دهد موقعيت مورد نظر را در استان، نشان مي

  

  

  موقعيت شهر مشهد در استان خراسان رضوی ‐)۳(شکل

  

چنين  دارد و هم  مرزي بين شمال و جنوب خراسان قرارقةمنط  كه در،مشهد به دليل موقعيت جغرافيايي خاصشهر

نيشابور،  ‐يات ويژه اقليمي است و قسمت اعظم دشت مشهدهاي مختلف آب و هوايي، داراي آب و هوا و خصوص تداخل جبهه

  رشته خشك و سرد و بخش كوچكي از بلندترين ارتفاعاته قوچان، نيم‐خشك و قسمتي از دشت مشهد  جزء اقليم سرد و

        داراي آب و هواياين شهر  ،د و در مجموعنباش  جزء اقليم مرطوب سرد مي ، و هزار مسجد  بينالود هاي كوه

. هاي سرد و مرطوب برخـوردار اسـت        هاي گرم و خشك و زمستان      ، اما معتدل و متمايل به سرد و خشك است و از تابستان            رمتغي

 درجه زير صفر و ميزان بارنـدگي متغيـر و           ١٥ ، درجه باالي صفر و كمترين آن در زمستان        ٣٥ ،بيشترين درجه حرارت در تابستان    

 .]١١[باشد  ميليمتر مي٢٥٣د ميانگين بارندگي ساالنه در مشهد حدو

بيني ماهيانه بارش، در ايستگاه سينوپتيك مشهد، از در اين تحقيق، براي طراحي شبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش

موجود در سايت سازمان هواشناسي كشور استفاده ) ۱۳۳۰ ‐۱۳۸۲ (۲۰۰۳ الی۱۹۵۱هاي  اطالعات خام بارش ميانگين ماهيانه سال

  . گرديد

  ه عصبی مورد استفاده در تحقيق حاضر شبک‐۳‐۲

. نشان داده شد، اسـتفاده گرديـد      ) ۱(چه در شکل    رو از شبکه عصبی پرسپترون پيشخور سه اليه مطابق آن         تحقيق پيش در  

 است که در آن، اليه ورودی، مربوط بـه  اطالعـات بـارش در          بينی ماهيانه بارش طراحی شده    شبکه عصبی مذکور به منظور پيش     

ای انتخـاب   گونـه های اليه پنهان نيز به    تعداد نرون . کندبينی می باشد و اليه خروجی، مقدار بارش ماهيانه را پيش        ی قبل می  هازمان
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 داده به طور تصادفی برای آموزش شـبکه و          ۵۵۰ داده موجود،    ۶۳۶از   .آورددستشوند که بهترين تقريب را از شبکه بتوان به        می

 توابع فعاليت مورد استفاده  در اليه پنهان و خروجی شبکه  نيز به ترتيب، سيگموئيد و        .ه کار رفتند  مابقی در مرحله آزمون شبکه ب     

   .اندخطی بوده

 جزئيات هر کدام از اين .انتشار خطا به همراه قانون آموزش کاهش گراديان استالگوريتم آموزش شبکه فوق، پس

های مزبور بر اين مبنا استوار هستند که حاصل خطای کمی شبکه که روش. مطالعه کرد] ۱۲[ر مرجع توان در دها را میروش

  .شود، به کمترين مقدار خود برسدمحاسبه می) ۴(توسط رابطه 

 )۴(  

  تابع خطای شبکه،: Jکه در آن، 

T :نظر يا خروجی هدف شبکه،خروجی مورد  

A : خروجی واقعی شبکه و  

n :باشد میها،تعداد داده.  

افزار نويسی  نرمدو ساختار مختلف شبکه پرسپترون از نظر تعداد نرون در اليه ورودی و پنهان در محيط برنامه

MATLABکه دراينجا آنها را با .   طراحی شدندNN1 و  NN2کنيمگذاری می شماره.  

  NN1 شبکه عصبی ‐۱‐۳‐۲

و بهترين تعداد نرون در اليه پنهان  اند ماه قبل، تشکيل داده۵ نرون شامل اطالعات بارش ۵اليه ورودی اين شبکه را  

 شبکهماهه بارش در اين الزم به ذکر است که اطالعات ميانگين متحرک دو.  انتخاب شد۳پس از چندين بار آزمون و خطا، 

   .مورد استفاده واقع شدند

 NN2 شبکه عصبی ‐۲‐۳‐۲

 هایسال ماه موردنظردرمدت بارش ترتيب که ميانگين بلنداينبه . کرديمنرون دراليه ورودی استفاده ۷ين شبکه ازدر ا

. کار رفتندبه   های شبکه عصبی ماه قبل به عنوان ورودی۵قبل ، به عالوه بارش آن ماه در سال  ماقبل، در کنار اطالعات بارش 

نکته قابل توجه آن .  عنوان بهترين گزينه انتخاب شد نرون در اليه پنهان به ۴در اينجا نيز پس از چندين بار آزمون و خطا، تعداد

اطالعات نرمال شده جهت کاهش گسترده در ماهه بارش ، عالوه بر استفاده از ميانگين متحرک دو که در شبکه عصبی مزبور

 . دامنه محاسبات و افزايش سرعت الگوريتم، به کار رفته است

 
  گيریبندی و نتيجه جمع‐۳

روند، می کاررا که برای سنجش عملکرد شبکه، به آماری برازش های معيارترينمهم الزم است تايج،بندی نقبل از جمع

 .تعريف نماييم
   تحليل رگرسيون‐الف

را ) ٨ضـريب تعيـين   ( يـا بـازده تخمـين        2Rتوان معياری به نام     ها، می بينی شدة مدل با داده    با استفاده از برازش نتايج پيش     

شـود؛ مطـابق      رسـم مـی  yدر مقابل متغير وابسته x در نموداری که به عنوان نمودار تحليل رگرسيون، متغير مستقل. محاسبه کرد

 ميـزان جـدايی خروجـی شـبکه از مقـدار تـابع       ، کـه عرض از مبـدأ (bو )شيب( a، دو معيارديگر 2R،  عالوه بر مقدار    )۵( رابطه

                                                 
8 - Determination  Coefficient  

∑
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بـه   نزديـک  bو هـر چـه مقـدار     ۱ نزديک بـه  aدر نتيجه هر چه مقدار . گيرندنيز مورد محاسبه قرار می، )دهدن می را نشا هدف

  .کار رفته استصفر باشد، بيان کننده خوبی عملکرد به

)  ۵                                                                               (           

  ٩بستگی ضريب هم‐ب
باشـد و بـه عبـارتی از تقـسيم     هـا،  مـی  بينی شدة مدل و دادهضريب همبستگی، بيان کننده ميزان همبستگی بين نتايج پيش        

توان اين ضـريب را     ، می  )۶( چه مطابق رابطه    چنان. آيدها به دست می     های مستقل و وابسته، بر انحراف معيارآن      کوواريانس متغير 

بينـی شـده بـا مقـادير     دهنده نزديکـی بيـشتر مقـادير پـيش     نزديکتر باشد، نشان۱که هر چه مقدار آن به  بديهی است   . محاسبه کرد 

  .استواقعی 

)۶                                               (                                                   

  ،)واقعی(مقادير مشاهده شده: acty ،که در آن

acty:واقعی(ميانگين مقادير مشاهده شده(،  

esty :و ) خروجی مدل(مقادير تخمينی  

esty  :باشد، می)خروجی مدل(ميانگين مقادير تخمينی .  

 ١٠ مجذور ميانگين مربعات خطا‐ج

 بـرآورد ميـزان دقّـت مـدل اسـتفاده کـرد، مجـذور ميـانگين مربعـات                   تـوان از آن در    يک شاخص کمی مناسب کـه مـی       

کنـد و   بينی شده، ارزيـابی مـی      اين معيار، دقّت مدل را بر اساس تفاضل بين مقادير واقعی و مقادير پيش              .باشدمی) RMSE(خطا

تعريـف  ) ۷( صـورت رابطـه   ، بـه RMSE. ها خواهـد بـود     تر باشد، نمايانگر اختالف کمتری بين آن      طبيعتاً هرچه به صفر نزديک    

  . شودمی

   )۷                                        (                              

  .دنباشمی) ۶(ها مانند رابطهساير پارامتر وها تعداد داده :n ،که در آن

  .دهد می را نشانNN2  وNN1آمده از دو شبکه عصبی  نتايج به دست،)۱(جدول

  NN2  و NN1نتايج حاصل از شبکه عصبی  ‐)۱(جدول

R RMSE(mm)  
  شبکه عصبی

  ميانگين  دامنه  ميانگين  دامنه
b  a 

NN1  
]۱‐۳‐۵[  ۹۱/۰‐۹۰/۰  ۹۰/۰  ۱۳/۱‐۹۹/۰  ۱۱/۱  ۸۲/۰  ۸۹/۰  

NN2  
] ۱‐۴‐۷[  ۹۳/۰‐۹۰/۰  ۹۲/۰  ۱۰/۱‐۹۷/۰  ۰۰/۱  ۸۷/۰  ۰۳/۱  

                                                 
9 - Correlation  Coefficient 
10 - Root Mean Square Error 
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باشد، در هر بار اجرای  میتصادفیها به صورت ب دادهاز آن جايی که در الگوريتم به کار برده شده، فرآيند انتخا

های موردنظر وجود دارد، لذا دامنه مقادير نيز در کنار ميانگين مقادير، های جزئی در مقادير معيارالگوريتم شبکه عصبی، تفاوت

 .آورده شده است

  .مشاهده نمود) ۴(توان درشکل نمودار معادله رگرسيونی دو شبکه را نيز می

    

 
  
  
  
  
  
  

  )ب(                                                                                         )الف(                                                  

  NN2 شبکه عصبی) ب( وNN1شبکه عصبی ) الف(معادله رگرسيونی  نمودار‐)۴(شکل

  

 نرون در اليه ورودی استفاده شده ۷شود که شبکه عصبی که در آن از الحظه می، م)۴(وشکل) ۱(نگاهی به جدولبا 

)NN2( بااليي برخوردارندیبينی شده و مقادير واقعی بارش از همبستگمقادير بارش پيشبه همراه داشته است و ، نتايج بهتری . 

. های نرمال شده دانستغير مستقل و استفاده از دادهتوان استفاده از تعداد بيشتر متعلل عملکرد باالتر شبکه عصبی مذکور را مي

  نيز تغييرات مقادير واقعی بارش و مقادير NN1 به وضوح مشخص است، در شبکه )الف()۵(طورکه در شکلدر هر حال همان

بينی يشنيز تطابق مقادير واقعی و پ) ب()۵(شکل. دهدسازی شده توسط شبکه عصبی، رفتار مناسبی راز خود نمايش میشبيه

  .دهد نشان میNN2 در مرحله آزمون شبکهشده بارش ميانگين ماهيانه را 

  

  

 )ب)                                                                                                   (الف                        (
  

  NN2 شبكه عصبی) ب( و NN1 ی شبكه عصب)الف(نتايج مرحلة آزمون ‐)۵(شكل 

  

(y = 0.8961x + 2.257) , (R2 = 0.8207)
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ی ماهيانه بارش، استفاده ينبعی به منظور پيشوهای عصبی مصندر اين تحقيق، از اطالعات بارش ميانگين ماهيانه در شبکه

گرفتن تعداد بيشتر متغير مستقل، با در نظر. ورد توجه قرار گرفتمهای عصبی، دو مدل جعبه سياه  در استفاده از شبکه.گرديد

 و Rدر هر حال . تر استبينی بارش به مقادير واقعی آن نزديکتر بوده و پيشها به عدد يک نزديک همبستگی دادهضريب

RMSE قابل قبول و به ترتيب برای شبکه عصبی متر ميلی ۱۱/۱ و ۹۰/۰ هر دو مدل در حدNN1 برای مترميلی ۰۰/۱ و ۹۲/۰ و 

   . به دست آمده است،NN2شبکه عصبی 

سازی های عصبی مصنوعی در شبيهتوان اظهار داشت که استفاده از روش شبکه با توجه به نتايج تحقيق میدر نهايت

های آتی و افزايش با گذشت زمان در سال" طبيعتا. ای سودمند مورد توجه و بررسی قرار گيردتواند به عنوان گزينهبارش می

از نتايج اين . های فصلی و ساالنه نيز کاربرد خواهد داشتبينیای  پيشاطالعات در دسترس، دقّت اين روش افزايش يافته و بر

  .ريزی بهينه منابع آب کشور بهره بردتوان در مديريت و برنامهتحقيق می

  

   مراجع‐۴
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