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چكیذي
 ُْػوٌذ ّ هتٌاطة تا ُذف تَکوک رّع،"اًتخاب ّرّدی" ؿسیر
 اّلیي گام در عزازی ػثکَُای عـثی هـٌْعی تَهٌظْر،هٌاطة
 تَدلیل فمذاى، در اثٌای فزایٌذ اًتخاب ّرّدی.پیغتیٌی اطت
اعالعات دلیك هزتْط تَ خشئیات دادٍ تَ ًاچار اس رّع طعی ّ خغا
َ تسلیل هْلفَ اؿلی تْاًاییُای هتعذدی اس خول.اطتفادٍ هیػْد
 اس تیي تزدى،ٍ اطتخزاج هذُای تغییزپذیزی داد،ٍکاُغ اتعاد داد
 در.ُوثظتگی تیي دادٍُای خام ّ زذف دادٍُای غیزهعوْل دارد
 پزاطٌحُای، تا اطتفادٍ اس تسلیل هْلفَ اؿلی،پژُّغ زاضز
 تَهٌظْر تعییي دادٍُای ّرّدی هٌاطة،ُْاػٌاختی هزتثظ تا دها
ٍ هیالدی در ایظتگا2002 تزای پیغتیٌی هیاًگیي دهای رّساًَ طال
2009  تا1290( َ طال22 ُوذیذی ػِز یشد در یک دّرٍ آهاری
 ًتایح ًؼاى هیدٌُذ تا.هیالدی) هْرد تزرطی لزار گزفتَاًذ
اطتفادٍ اس تْاًاییُای هتعذد تسلیل هْلفَ اؿلی هیتْاى اًتخاب
 ُْػوٌذ ّ هتٌاطة تا ُذف ػثکَ عـثی هـٌْعی را تذّى،ّرّدی ؿسیر
.اطتفادٍ اس رّع طعی ّ خغا اًدام داد
 ػثکَ عـثی، تسلیل هْلفَ اؿلی، اًتخاب ّرّدی:َاژيٌاي كلیذي
 پزاطٌحُای ُْاػٌاختی، کاُغ اتعاد، پیغتیٌی،هـٌْعی
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Abstract
Correctly intelligent input selection which is appropriate to the target using suitable method
is the first step in designing Artificial Neural Networks (ANN) in order to predict. During the
input selection process, due to the lack of detailed information concerning the data the trial and
error method had to be used. Principal Component Analysis (PCA) has several abilities such as
reduction of dimensions of data, extraction of the variability modes of data, eliminating the
correlation between raw data, and deletion of unusual data. At the present research,
meteorological parameters associated with temperature to determine appropriate parameters for
predicting the average daily temperature in 2009 in the city of Yazd town synoptic station in a
period of 29 years (1980 to 2008) has been analyzed by using the PCA. The results show that
using several abilities of the PCA enhance correctly intelligent input selection which is
appropriate to the target input without using the trial and error method.
Key words: input selection, Principal Component Analysis, Artificial Neural Network,
forecasting, reduction of dimensions, meteorological parameters.

ًمقذم
9
 ُْػوٌذاًَ ّ هتٌاطة تا ُذف در عزازی،اًتخاب ّرّدی ؿسیر
 تزایANN ) تا ًوادArtificial Neural Network( ""ػثکَی عـثی هـٌْعی
 یک تزًاهَ اس لثل تعییيANN  طاختار.پیغتیٌی زائش اُویت اطت
ػذٍ ًیظت ّ ّسىُای آى در فزایٌذ آهْسع تز اطاص دادٍُای ّرّدی
َ تٌاتزایي ُزچَ دادٍُای ّرّدی غٌیتز تاػذ ػثک.تعییي هیػًْذ
تِتز آهْسع هیتیٌذ ّ در پیغتیٌی دادٍُای خذیذ عولکزد هٌاطةتزی
 تذّى در ًظز گزفتي ّ زل هعادالت زاکن تز، ایي رُیافت.دارد
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طاهاًَ ،تَدًثال یافتي راتغَُای تیي هتغیزُای ّرّدی تزای
رطیذى تَ ُذف هْرد ًظز اطت .تزای پیغتیٌی تَکوک  ANNضزّری اطت
کَ دادٍُای ّرّدی لادر تَ تْؿیف ّیژگیُای گًْاگْى طاهاًَی
هْرد هغالعَ تاػذُ .ز چَ اعالعات دلیكتزی اس ّیژگیُای طاهاًَ
در اختیار ػثکَ لزار تگیزد ،آثار پیچیذگی رّاتظ غیزخغی تیؼتز
ًوایاى هیػْد ّ ػثکَ تا دلت تیؼتزی تْاًایی تمزیة تاتع زاکن
تز هدوْعَ دادٍُا را دارد .در طاهاًَُای آػْتی ،هاًٌذ خْ،
تعییي ّ تزرطی هتغیزُایی کَ رّاتظ خغی یا غیزخغی تا دادٍُای
ُذف دارًذ ،اُویت دارد .ػٌاخت دادٍُای ُذف ّ طاهاًَ هْرد
هغالعَ ّ داػتي داًغ ّ هِارت السم در اًتخاب ُْػوٌذاًَ ّرّدی،
ًمغ هْثزی در تفِین رّاتظ هْخْد تیي دادٍُای ّرّدی ،تزای ANN
دارًذ ّ طثة اختٌاب اس کارتظت رّع طعی ّ خغا هیػْد .در اًتخاب
ّرّدی هٌاطة ،دّ دیذگاٍ کلی را هیتْاى دًثال کزد؛ دیذگاٍ اّل-
اطتفادٍ اس همادیز طزی سهاًی ُذف هْرد ًظز در طالُای گذػتَ ّ
دیذگاٍ دّم -یافتي ّ تَکارگیزی پزاطٌحُایی کَ تا ُذف راتغَ
خغی یا غیزخغی دارًذ (کائْر ّ طایي؛  ،2011طٌتاهْریض ّ
ُوکاراى؛  ،2012اردیل ّ ارکاکیلْگلْ؛  ،2013زیاتی ّ هسثی؛
 ،1391اطفٌذیاری درآتاد ّ ُوکاراى؛  ،1392لثائیطْق ّ ُوکاراى؛
 .)1392خوعآّری اعالعات ُز یک اس هدوْعَ دادٍُای هذکْر ،تا
اطتفادٍ اس دادٍُای تاستسلیل ،ایظتگاُی ،هاُْارٍای ،رادار ّ
در یک دّرٍ آهاری هعیي ّ یک هٌغمَ خاؽ ،اهکاىپذیز اطت
...
(چزًظایذ ّ ُوکاراى؛  ،1221ػای؛  ،2001رزیویخْب؛  .)1391تا
اطتفادٍ اس دیذگاٍ اّل ،تغییزات پزاطٌح هْرد ًظز را در
همیاصُای سهاًی هتفاّت در ًظز گزفتَ ّ تا اًتخاب ُْػوٌذاًَ
ّرّدیُایی کَ تَ تاسٍُای سهاًی خاؿی اس گذػتَی ایي همادیز
ًظثت دادٍ هیػًْذ ،دیٌاهیک زاکن تز دّرٍ آهاری هْرد ًظز
ػٌاطایی ػذٍ ّ تا آهْسع ُ ،ANNذف هْرد ًظز را هیتْاى پیغتیٌی
کزد .در دیذگاٍ دّم ،همادیز پزاطٌحُای هزتثظ تا ُذف ،ضوي
تعییي ّسىُای تِیٌَ در فزایٌذ آهْسػی  ،ANNهیتْاًٌذ هعزف
ػاخؾُای دیٌاهیکی ّ تزهْدیٌاهیکی خْ تاػٌذ ّ ایي خـْؿیات را
در زیي فزایٌذ آهْسع ،در یک دّرٍ آهاری ،تزای  ANNتفِین
ًوایٌذ .تٌاتزایي تز اطاص دادٍُای در دطتزص ّ دیذگاُی کَ تزای
ُذف در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت ،هیتْاى ُز یک اس ایي رّعُا را
تَکار تزد.
پض اس ػٌاطایی دادٍُای هزتثظ تا ُذف ،خِت آگاُی اس اعالعات
خشئیتز اس ایي هدوْعَ ،اس رّعُای پیغپزداسع اطتفادٍ هیػْد .در
هدوْعَ ّرّدیُای هٌتخة ،دادٍُای ًاهأًْص ّ غیزهعوْل ّخْد
دارًذ .تخؼی اس ایي دادٍُا تَعلت خغای اًذاسٍگیزی ًاػی اس
عْاهلی هاًٌذ؛ ضعف در طاهاًَ ثثت اعالعات ،خغای دطتگاٍُای
اًذاسٍگیزی ،خغاُای اًظاًی ّ  ...تاعث اًسزاف رًّذ آهْسع ػثکَ
هیػْد .اس یک عزف ،ػزایظ خْی خاؽ ًیش تا ایداد تغییز در
الگُْای ّضع ُْا در یک سهاى خاؽ ،تاعث هیػًْذ پزاطٌحُای
ُْاػٌاختی هْرد ًظز اس الگْی عثیعی خْد پیزّی ًکٌٌذ ّ خشء
دادٍُای غیزهعوْل تَػوار آیٌذ (هؼاری ّ ُوکاراى؛  .)1399اس
عزف دیگز ،دادٍُای خاهی کَ تزای آهْسع  ANNهْرد اطتفادٍ لزار
هیگیزًذ ،ػاهل اعالعاتی ُظتٌذ کَ تَعلت ُنپْػاًی ّرّدیُا تا
یکذیگز هزتثظ ُظتٌذ .ایي ُوثظتگی در طزاطز فزایٌذ آهْسع
هیتْاًذ طثة گوزاُی ػثکَ در رطیذى تَ ُذف هْرد ًظز ػْد ّ
تْاًایی عوْهیت آى را کاُغ دُذ (خاًیتا ّ تزیي؛ .)2009
پیغپزداسع دادٍُا طثة اختٌاب اس کارتظت رّع طعی ّ خغا ّ ػٌاخت
هِنتزیي پزاطٌحُای هْثز تز پذیذٍ هْردًظز در هذلطاسی تا
اطتفادٍ اس رّعُای ُْػوٌذ اطت (لثائی طْق؛.)1392
پیغپزداسع دادٍُا تَکوک رّع تسلیل هْلفَ اؿلی ( Principal Component
 )Analysisتا ًواد  ،PCAیک رّع چٌذ هتغیزٍ آهاری اطت کَ تا تْخَ
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تَ طاختار دادٍُا تزای ػٌاطایی عْاهل ایداد تغییزات ّ دادٍُای
ًاهأًْص اطتفادٍ هیػْد (ًْری لیذاری؛  .)1392در ایي رّع،
عثمَتٌذی دادٍُا تَکوک یک تثذیل خغی ،دادٍُا را تز زظة
تیؼتزیي همادیز ّاریاًض تزهیگزداًذ (آیلیي ّ ریکْ؛  .)2010ایي
تثذیل ،دادٍُا را تَ دطتگاٍ هختـات خذیذی هیتزد کَ تشرگتزیي
ّاریاًض دادٍ تز رّی اّلیي هسْر هختـات لزار هیگیزد ،دّهیي
ّاریاًض رّی دّهیي هسْر هختـات ّ تَُویي ؿْرت تزای طایز
دادٍُا اداهَ هییاتذ .تا ایي دیذگاٍ ،ایي رّع تزای کاُغ اتعاد
ًیش کارتزد دارد .تذیي تزتیة ،هْلفَُایی کَ تیؼتزیي طِن
ّاریاًض را دارًذ ،تزای تعییي رًّذ تغییزات تالی هیهاًٌذ .اس
عزفی ایي رّع ،تزای تسلیل ّ عثمَتٌذی دادٍُایی تا زدن سیاد
ًیش کارتزد دارد ،چزا کَ تیي تعذاد سیادی اس هتغیزُایی کَ تَ
ظاُز ارتثاط ًذارًذ ،راتغَ خاؿی را تَؿْرت یک هذل تزلزار
هیطاسد (فتازی ّ تِیار؛ ُ .)1320نچٌیي ،ایي رُیافت یکی اس
رّعُای اًتخاب ّیژگی اطت ،کَ در فضایی تا اتعاد کوتز ّ
طادٍتز ،تَ تزرطی ّیژگیُا هیپزداسد (ُوتپْر ّ ُاػوی؛ .)1320
در تزرطی دادٍُای ُْاػٌاختی ّ اللینػٌاختی PCA ،را هیتْاى
تزای اًتخاب تزکیة درطتی اس هدوْعَ دادٍُا خِت تسلیل ّیژگی
آىُا ،زذف دادٍُای ًاهأًْص ،تعییي رًّذ تغییزات ،پٌَِتٌذیُای
اللیوی ّ تَدطت آّردى ػاخؾُای اللیوی در هٌغمَای خاؽ تَکار
تزد (الهیک ُّوکاراى؛  ،1291هًْیاتی؛  ،2010لٌْاتی ّ ُوکاراى؛
 ،1391هیزهْطْی ّ ُوکاراى؛  ،1321پْراؿغز ّ ُوکاراى؛ .)1322
در ایي پژُّغ ،اس  PCAتَهٌظْر اًتخاب ّرّدی هٌاطة تزای ، ANN
تَهٌظْر پیغتیٌی هیاًگیي دهای رّساًَ در طال  2002اطتفادٍ ػذٍ
اطت.
رَش تحقیق
3
در پژُّغ زاضز ،اس دادٍُای ایظتگاٍ ُوذیذی ػِزطتاى یشد ،در
یک دّرٍ آهاری  30طالَ ( 1290تا  2002هیالدی) اطتفادٍ ػذٍ اطت.
تَهٌظْر پیغتیٌی همادیز هیاًگیي رّساًَ دها در طال 2002
هیالدی ،پزاطٌحُایی کَ تا دها راتغَ دارًذ ،اس خولَ؛ دادٍُای
طاعات آفتاتی رّساًَ ،هیاًگیي رّساًَ تٌذی تاد ،هیاًگیي
رّساًَ تارع ،هیاًگیي رعْتت ًظثی ،هیاًگیي رّساًَ فؼار،
هیاًگیي رّساًَ تثخیز ،هیاًگیي رّساًَ تاتغ ،هیاًگیي رّساًَ
فؼار تخار آب ّ هیاًگیي رّساًَ دها در طالُای لثل اس 2002
هیالدی ،در ایي دّرٍ آهاری خوعآّری ػذٍاًذ .تا تْخَ تَ طاختار
 ّ ANNاُویت دادٍُای ّرّدی در فزایٌذ آهْسػیُ ،زچَ اعالعات
غٌیتز تاػذ ػثکَ در پیغتیٌی ُذف هْرد ًظز عولکزد هٌاطةتزی
دارد .تز ایي اطاص ،دادٍُای هیاًگیي رّساًَ تاتغ ،هیاًگیي
رّساًَ تثخیز ّ طاعات آفتاتی رّساًَ ،تَدلیل اعالعات هفمْد در
تظیاری اس طالُا در ایي دّرٍ آهاری ،زذف ّ طایز پزاطٌحُا خِت
عولیات پیغپزداسع در هسیظ ًزمافشار هتلة فزاخْاًی ػذًذ.
تا فزاخْاًی طزی سهاًی ػغ پزاطٌح ّرّدی هٌتخة در دّرٍ آهاری
 1290تا  2009هیالدیُ ،ز کذام یک هاتزیض ُ ّ 22×313ذف ػثکَ
عـثی ،یک تزدار  1×313را در هسیظ ًزمافشار هتلة ًوایغ هیدٌُذ.
اگز ُز تزدار )  ، X  ( X 1 , X 2 , ..., X pهاتزیض کّْاریاًض ًاهٌفی تا
همادیز ّیژٍ

 1   2  ...   p

ّ تزدارُای ّیژٍ هتٌاظز

داػتَ تاػذ ،تا کارتظت  PCAرّی آى ،هتغیزُای
هْلفَُای  ، Xتَدطت هیآیٌذ:
p

p
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 ...  a p 1 X
 ...  a p 2 X

2

2

 1  a1 1 X 1  a 2 1 X
 2  a1 2 X 1  a 2 2 X

p

a 1 , a 2 , ... a p

 ،  1 ,  2 , ..., یعٌی
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ّ در ًِایت
p

 ...  a p p X

2

 a1 p X 1  a 2 p X

p



)    (  1 ,  2 , ...,  pتزدار هْلفَُا اطت (ًْری لیذاری؛ .)1392
کَ
ّاریاًض هْلفَُای  ، هتٌاظز تا ُواى همادیز ّیژٍ هاتزیض
کّْاریاًض اطت .تٌاتزایي ّاریاًض "اّلیي هْلفَ" ،یعٌی هْلفَ
اؿلی یا هذ پیؼزّ ،  1 ،تزاتز   1اطت .پض هذ پیؼزّ تیؼتزیي
ّاریاًض را دارد ّ ًؼاىدٌُذٍ تاال تْدى تْاًایی آى در ػٌاطایی
تغییزات پزاطٌح هْرد ًظز در دّرٍ آهاری هذکْر اطت .تا ایي
رّیکزد تا داػتي ّاریاًض هْلفَُای ُز یک اس پزاطٌحُا هیتْاى،
داهٌَ تغییزات ُز یک اس پزاطٌحُا را در عْل دّرٍ آهاری هْرد
ًظز تز اطاص هعیار آسهْى اطکزی تَدطت آّرد .در آسهْى اطکزی،
ًوْدار همادیز ّیژٍ تززظة هْلفَُا رطن ػذٍ ّ هسل ػکظتگی
ًوْدار ،هذ پیؼزّ را در رًّذ تغییزات ًؼاى هیدُذ (هیزهْطْی ّ
ُوکاراى؛  .)1321پض اس تزرطی رًّذ تغییزاتّ ،اریاًض تدوعی
هْلفَُایی کَ همذار ّیژٍ تشرگتز اس یک دارًذ ّ ضزیة ُوثظتگی
هْلفَ ُز یک اس پزاطٌحُا را تا ُذف  ANNتَدطت هیآّرین .طپض
هیتْاى تا تسلیل دیٌاهیکی ّ تزهْدیٌاهیکیّ ،رّدیُای هٌاطة را
تزای ُذف  ANNتعییي کزد .
وتیجًگیري
2
در ایي پژُّغ ،تا کارتظت  ّ PCAتا اطتفادٍ اس همادیز ّیژٍی
هاتزیض کّْاریاًض ،دادٍُای هیاًگیي رّساًَ تٌذی تاد ،هیاًگیي
رّساًَ تارع ،هیاًگیي رعْتت ًظثی ،هیاًگیي رّساًَ فؼار،
هیاًگیي رّساًَ فؼار تخار آب ّ هیاًگیي رّساًَ دها در دّرٍ
آهاری  1290تا  2009هیالدی ایظتگاٍ ُوذیذی ػِزطتاى یشد ،هْرد
تزرطی لزار گزفتَاًذ .در ایي رّع تَ خای اطتفادٍ اس زدن سیادی
اس دادٍُای خام ،هْلفَُای اؿلی کَ همادیز ّیژٍ تشرگتزی دارًذ
تزای تْؿیف رًّذ کلی در ُز یک اس پزاطٌحُا هْرد تْخَ لزار
هیگیزًذ ّ دادٍُای غیزهعوْل کَ رًّذ تغییزات را اس هظیز اؿلی
هٌسزف هیکزدًذ تَ هْلفَُایی تا ّاریاًض کوتز تزدٍ هیػًْذ ّ تَ
ایي تزتیة اُویت ُز یک اس دادٍُا در فزایٌذ ّسىدُی آهْسع تزای
 ANNهؼخؾ هیػْد .ػکل ً 1تایح آسهْى اطکزی را ًؼاى هیدُذ .در
ایي ػکل ،هسْر افمی تعذاد هْلفَُا ّ هسْر لائن همادیز ّیژٍ
هاتزیض کّْاریاًض تزای ُز پزاطٌح اطت .هذ پیؼزّ ُوَ پزاطٌحُا،
تَغیز اس هیاًگیي رّساًَ تارع ،همذار ّیژٍی تشرگتزی ًظثت تَ
طایز هْلفَُا دارًذ .هیاًگیي رّساًَ پزاطٌح تارع در ایي دّرٍ
آهاری تَدلیل اللین گزم ّ خؼک هٌغمَ یشد ،تغییزات لاتل
هالزظَای ًذارد ،تٌاتزایي تیي همذار ّیژٍ هذ پیؼزّ ّ طایز
هْلفَُا در ًوْدار ػکظتگی ایداد ًویػْد .ایي ػکظتگی در ًوْدار
تزای طایز پزاطٌحُا ًؼاىدٌُذٍ یک هذ غالة در ایي دّرٍ آهاری
اطتُ .ز چَ اختالف تیي هذ پیؼزّ ّ هسل ػکظتگی ًوْدار تیؼتز
تاػذ ،هذ غالة لْیتز اطت ّ تغییزات عوذٍ طاالًَ تزای پزاطٌدی
تا ایي ّیژگی ،در عْل دّرٍ آهاری تعییي ػذٍ ،پزاکٌذگی کوتزی
داردً .تایح زاؿل اس ً PCAؼاى هیدُذ ،در ایي دّرٍ آهاری در
ػِزطتاى یشد ،پزاطٌحُای هیاًگیي رّساًَ؛ دها ،فؼار ،رعْتت
ًظثی ّ فؼار تخار آب دارای یک هذ غالة ُظتٌذ (ػکلُای 1الف،
1ب1 ،ج ّ  .)ّ1در هْرد پزاطٌح هیاًگیي رّساًَ تٌذی تاد ،هذ
پیؼزّ تَعلت تغییزات پزاکٌذٍ تٌذی تاد در عْل رّسُای طال ّ
عْاهل دیٌاهیکی زاکن تز خْ در ایي ػِزطتاى ،هذ غالثی را در عی
طال ًذارد ،تٌاتزایي تَ اًذاسٍ هذ پیؼزّ پزاطٌحُای هذکْر،
ًظثت تَ هْلفَُای دّم ّ طْم ،فاؿلَ ًذارد (ػکل  .)ُ1تا تْخَ
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تَ اللین ػِزطتاى یشد ّ کوثْد تارًذگی در ایي ًازیَ در تواهی
رّسُای طالُ ،وَ هْلفَُای تارع ،همادیز ّیژٍی کْچکی دارًذ
(ػکل 1د).

ػکل ً .1تایح آسهْى اطکزی تا کارتظت  PCAتزای همادیز هیاًگیي رّساًَ
الف) رعْتت ًظثی ب) فؼار تخار آب ج) فؼار د) تارع ُ) تٌذی تاد ّ ّ) دها
در یک دّرٍ آهاری  22طالَ ( 1290تا  2009هیالدی) در ایظتگاٍ ُوذیذی
ػِزطتاى یشد.
در ایي پژُّغُ ،ذف  ،ANNهیاًگیي رّساًَ دهاطت ّ همادیز

ّاریاًض تدوعی هذ پیؼزّ دها در ػِزطتاى یشد  92درؿذ اس
پزاکٌذگی دها را در یک دّرٍ  22طالَ ًوایغ هیدُذ .خذّل 1
ّاریاًض تدوعی ّ ضزایة ُوثظتگی همادیز ّیژٍ هذ پیؼزّ ُز یک اس
پزاطٌحُا تا ُذف را ًؼاى هیدُذ.
خذّل .1همادیز ّاریاًض تدوعی ّ ضزیة ُوثظتگی هذ پیؼزّ پزاطٌحُا تا ُذف
ػثکَ عـثی
پراسىج
تٌذی تاد
دها
فؼار
تارع
رعْتت
فؼار
ًظثی
تخار آب
َاریاوس
0/11
0/92
0/99
0/09
0/33
0/29
تجمعی
ضریة
-0/12
0/23
0/23
-0/09
-0/22
0/91
ٌمثستگی

در ًگاٍ اّل هوکي اطت ،اًتخاب هذ پیؼزّ دها تا داػتي
تیؼتزیي همذار ضزیة ُوثظتگی ،در پیغتیٌی ُذف تِتزیي گشیٌَ
تًَظز تزطذ ،اها در تزرطی خشییات رًّذ تغییزات کَ تَعلت
فزایٌذُای دیٌاهیکی ّ تزهْدیٌاهیکی ایداد هیػًْذ دلت کافی را
ًذارد .هگز ایٌکَ در کٌار هْلفَ اؿلی طایز پزاطٌحُا لزار
تگیزًذ .پزاطٌح فؼار ًیش تمزیثا ّضعیتی هؼاتَ تا دها دارد.
پزاطٌحُای رعْتت ًظثی ّ فؼار تخار آب تَتزتیة تا 91 ّ 22
درؿذ ،تعذ اس فؼار تیؼتزیي همادیز ضزیة ُوثظتگی تا دها را
دارًذ .اها تا هالزظَ همادیز ّاریاًض تدوعی آىُا ،هذ غالة لْی
را ایداد ًویکٌذ ّ تَتزتیة ًوایٌذٍ  29 ّ 33درؿذ اس تغییزات
در دّرٍ آهاری هْرد ًظز ُظتٌذ .تٌاتزایي در ایي هْارد هیتایظت
هْلفَُای تعذی تا ّاریاًض تشرگتز اس یک ًیش ،در هززلَ اًتخاب
ّرّدی لساػ ػْد .ضزیة ُوثظتگی هذ پیؼزّ پزاطٌحُای تاد ّ تارع
تا ُذف (دها) همذار کوتزی ًظثت تَ طایز پزاطٌحُا دارد ،اها
تَعلت راتغَ غیزخغی کَ تا دها دارًذ ،اس ایي پزاطٌحُا ًویتْاى
ؿزفًظز کزد .ایي پزاطٌحُا تَ ُوزاٍ طایز پزاطٌحُای ُْاػٌاختی
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در فزایٌذُای دیٌاهیکی ّ تزهْدیٌاهیکی خْی تا دها ارتثاط پیذا
هیکٌٌذ ّ در یک طال تز تغییزات رّساًَ ،هاُاًَ ّ فـلی آى اثز
هیگذارًذ .در ػثکَی عزازی ػذٍ ایي ػِزطتاى ،هذ پیؼزّ تارع در
اکثز رّسُای طال همادیز ًشدیک تَ ؿفز را دارد کَ هفِْم فـل
خؼک ّ تز را تزای ػثکَ تفِین هیًوایذُ .نچٌیي تغییزات در
هیذاى تاد ،دیٌاهیک زاکن تز خْ را در ایي دّرٍ آهاری ،تذّى
تْخَ تَ هعادالت پیچیذٍ خْی تزای ػثکَ تعزیف هیکٌذ تا ػثکَ
تتْاًذ عی فزایٌذ آهْسع ،تاتع تیي ایي هتغیزُا را در ایي دّرٍ
آهاری تمزیة تشًذ .تا تْخَ تَ هْلفَُای اؿلی تارع ّ تاد
تِتزاطت کَ اس دادٍُای هیاًگیي رّساًَ در طال ُذف اطتفادٍ
ػْد .تذیي تزتیة هیتْاى تَکوک  ّ PCAتذّى اطتفادٍ اس رّع طعی
ّ خغا تِتزیي دادٍی ّرّدی را تزای  ANNاًتخاب کزد .در ًِایت
پض اس اًتخاب ّرّدی هٌاطة ،اًتخاب تِیٌَ عْاهل هعواری ،ANN
هیتْاًذ ًمغ هْثزی در ًتایح پیغتیٌی داػتَ تاػذ.
مىاتع
اطفٌذیاری درآتاد ،فزیثاُ ّ ،.وکاراى ،1392 ،پیغتیٌی هیاًگیي
دهای هاُاًَ ایظتگاٍ طیٌْپتیک طٌٌذج تا اطتفادٍ اس هذل ػثکَ
عـثی هـٌْعی پزطپتزّى چٌذ الیَ ( :)MLPفـلٌاهَ علوی-پژُّؼی
اًدوي خغزافیای ایزاى.13-13 ،29 ،
پْراؿغز ،فزًاس ،.عاتذیُ ّ ،وکاراى ،1322 ،پٌَِتٌذی رژین تارع
در ًیوَ خٌْتی ایزاىً :ؼزیَ علوی-پژُّؼی خغزافیا ّ تزًاهَ
ریشی .11-29 ،11 ،
زیاتی ،هسظي ّ ،.سُزا ،.هسثی ،1391 ،پیغتیٌی دها تز اطاص
رُیافت ػثکَ عـثی :هدلَ علْم کارتزدی خِاًی-113 ،)1( ،2 ،
.120
رزیویخْب ،علی ،.م ،.ر ،.تِثِاًی ،مً ،.ظزیفز ،1391 ،پیغتیٌی
دهای ُْای اطتاى خْسطتاى تز اطاص دادٍُای هاُْارٍ ًْا ّ هذل
ػثکَ عـثی :هدلَ علْم ّ فٌْى کؼاّرسی ّ هٌاتع عثیعی،12 ،
.311-339
فتازی ،اتزاُین ّ ،.م ،.ب ،.تِیار ،1320 ،تزرطی الگُْای
طیٌْپتیکی خؼکظالیُای فزاگیز در اطتاى چِارهسال ّ تختیاری:
فـلٌاهَ تسمیمات خغزافیایی.19091-19023 ،2 ،
لثائیطْق ،هسوذُ ّ ،.وکاراى ،1392 ،ارسیاتی تاثیز پیغپزداسع
پاراهتزُای ّرّدی تَ ػثکَ عـثی هـٌْعی ( )ANNتا اطتفادٍ اس
رّعُای رگزطیْى گام تَ گام ّ گاهاتظت تَهٌظْر تخویي طزیعتز
تثخیز ّ تعزق رّساًًَ :ؼزیَ آب ّ خاک.121-110 ،3 ،
لٌْاتی ،عشت الَُ ّ ،.وکاراى ،1391 ،آػکارطاسی تغییزات
هْرفْدیٌاهیک تا اطتفادٍ اس دادٍُای طٌدغ اس دّر ّ تسلیل
هْلفَُای اؿلی ( ّ )PCAهٌغك فاسی ( ،)Fuzzy-Logicهغالعَ
هْردی :زْضَ آتخیش عالماى :پژُّغُای خغزافیایی.33-11 ،12 ،
هؼاری ،اهیزُ ّ ،.وکاراى ،1399 ،پاالیغ دادٍُای آهْسػی ػثکَ
عـثی ّ تزرطی تاثیز آى در کاُغ خغای پیغتیٌی کْتاٍ هذت تار
طیظتوِای لذرت :رّعُای عذدی در هٌِذطی.92-19 ،2 ،
هیزهْطْی ،ص ،.ذُْ ،.ػٌگ ،.آتختی گزّطیً ّ ،ذا ،.خائفی،1321 ،
رفتارػٌاطی اللیوی تز هثٌای تسلیل هْلفَُای اؿلی ،هغالعَ
هْردی :اطتاىُای کزدطتاى ّ کزهاًؼاٍ :فـلٌاهَ علوی-پژُّؼی
فضای خغزافیایی.191-139 ،32 ،
ًْری لیذاری ،هسوذزظیي ،1392 ،.ػٌاطایی دادٍُای پزت در آًالیش
هٌغمَای طیالب تَ رّع آًالیش هْلفَُای اؿلی :پٌدویي کٌگزٍ
هلی هٌِذطی عوزاى ،داًؼگاٍ فزدّطی هؼِذ ،ایزاى.
ُوتپْر ،طعیذٍ ،.زظیيُ ،.اػوی ،1320 ،اطتفادٍ اس تکٌیکُای
کاُغ تعذ تسلیل هْلفَُای اؿلی ( ّ )PCAتسلیل خذاکٌٌذٍُای
پاراهتزیػذٍ ( )RDAدر رتثَتٌذی ًؼاًگزُای لزسٍای :هدلَ
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