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تًسط  َذف دار ي تصادفی در میسان صحت برآيرد رسًبذَی معلق  اثر تفکیک دستٍ بىذی

 (ی کارين ريدخاوٍمطالعٍ مًردی: ) ضبکٍ عصبی مصىًعی

 

 4محمذ تقی دستًراوی ،3، رفعت زارع بیذکی2، افطیه َىربخص1فاطمٍ رضایی گريی

 میه داوطگاٌ ضُرکردداوص آمًختٍ کار ضىاسی ارضذ داوطکذٌ مىابع طبیعی ي علًم ز -1

 داوطیار ي عضً َیات علمی داوطکذٌ مىابع طبیعی ي علًم زمیه داوطگاٌ ضُرکرد  -2

 استادیار ي عضً َیات علمی داوطکذٌ مىابع طبیعی ي علًم زمیه داوطگاٌ ضُرکرد -3

 داوطیار ي عضً َیات علمی داوطکذٌ مىابع طبیعی ي محیط زیست داوطگاٌ فرديسی مطُذ -4

 

 چکیذٌ

 

 دسایي تحمیك اص ضجکِ ػػجی هػٌَػی ثِ ػٌَاى سٍضی هَثش خْت تخویي همذاس سسَة هؼلك استفبدُ هی ضَد.

کبسٍى  ی سٍدخبًِایستگبّْبی ّیذسٍهتشی )سَلگبى ٍ کیبس ( ثش سٍی  ثِ ایي هٌظَس هیضاى آٍسد سسَة هؼلك 

ٍسٍدی ٍ دثی سسَة ثِ ػٌَاى ضوبلی دس استبى چْبس هحبل ثختیبسی دس حبلت ثشآٍسد دثی خشیبى ثِ ػٌَاى 

هغلت اًدبم ضذُ ٍ ًَع ًشم افضاس کِ ایي کبس دس هحیظ  ضَد. خشٍخی ثب استفبدُ ضجکِ ػػجی هػٌَػی ثشآٍسد هی

ثبضذ. ثشای ایي هٌظَس  ضجکِ هَسد استفبدُ پشسپتشٍى چٌذ الیِ ٍ ثب سًٍذ آهَصش لًَجشگ هبسکَادست هی

دستِ ثٌذی ّذف داس)آصهَى کن آثی ٍ پش آثی( ٍ دستِ ثٌذی بهل ّبی هختلفی اًدبم ضذُ است کِ ض ثٌذ دستِ

)هیبًگیي RMSEپبساهتشّبی آهبسی اص خولِ استفبدُ  ٍ ثبثبضذ.  ّب( هی دسغذ اٍل، ٍسظ، ٍ آخش دادُ 30تػبدفی )

 30ثشای ایي کبس  گشدد. تؼییي هی هزکَسّبی  دستِ ثٌذهیضاى خغبی  دسغذ خغبی هغلك اًذاصُ گیشی ضذُ(

دستِ ثٌذی ّب ثِ ػٌَاى آهَصش دس ًظش گشفتِ ضذُ است.  دادُدسغذ  70ّبی آصهَى ٍ  ّب ثِ ػٌَاى دادُ دادُدسغذ 

ّبی کن  ّبی پشآثی ٍ کوتش اص هیبًگیي دٍسُ دستِ ثٌذی سسَة ثیطتش اص هیبًگیي دٍسُدادُ ّب ثِ غَست ّذف داس)

ثِ  سبصی ضذُ ی ضجیِدادُ ّب تبیح ًطبى داد کًِ ضَد. اًدبم هی (ّب ثِ غَست سًذم)اًتخبة تػبفی دادُ ٍ آثی( 

 Rmseداسا هی ثبضذ دٍسُ کن آة کوتشیي همذاس  اص دلت ثیطتشی ّبی تػبدفی بثل دادُهم داس دس غَست ّذف

طتشیي یای ٍ ثشآٍسدی کوتش است. ٍ دٍسُ پش آة ث اختالف همبدیش هطبّذُکِ دسغذ خغب سا داسد کِ ًطبى هیذّذ 

 ثبضذ.  اُ ثب دسغذ خغبی کوتشی سا داسا هیًبش ٍ ضشیت تجییي ّوش

کبسٍى،  ، سٍدخبًِسسَة هؼلك ایستگبُ ّیذسٍهتشی، استبى چْبسهحبل ثختیبسی، :یکلیذ َای ياشٌ

 هػٌَػی ػػجی ضجکِ

 

 مقذمٍ -الف

ػشؼ دادُ دثی، ثبسًذگی سٍص لجل ٍ  3دادُ ٍسٍدی ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ کِ  10ثب ثشسسی  (2007،ضَضتشی ٍ کبضفی پَس)

 سسَة غلظت ثیٌی پیص ثشای(2002، ّوکبساى ًبخی ٍ) ذ.ًسغح آة ثیص اص ثمیِ پبساهتشّب دس هیضاى ثبس هؼلك هَثش

 سسَة ثٌذی داًِ هٌحٌی ٍ فشٍد ػذد ،خشیبى ٍسدآ سشػت ك،ػو ش،ثست ضیت ّبی دادُ ٍ ػػجی ضجکِ هذل اص ّب سٍدخبًِ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 ثشای ضذُ ثشدُ کبس ثِ ّبی فشهَل سبیش ثِ ًسجت ػػجی ضجکِ سٍش داد ًطبى ّب ىآ تحمیمبت ًتبیح .ًوَدًذ استفبدُ

 کبسایی  همبیسِ سٍی ثش کِ تحمیمی دس (1384 ،ّبضوی ٍ سبػذیه) .است ثشخَسداس ثیطتشی دلت اص سسَة همذاس ثشآٍسد

 هؼلك ثبس ثشآٍسد ثشای کِ سسیذًذ ًتبیح ایي ثِ دادًذ اًدبم سسَة سٌدِ حٌیٌه ثِ ًسجت  هػٌَػی ػػجی ضجکِ ایي

 ّبی هذل خغبی کِ کشدًذ اضبفِ ّب آى ثبضذ هی ثیطتش  سبالًِ سسَة سٌدِ هٌحٌی ثِ ًسجت  ضجکِ ایي کبسایی

 هی سسَة ِسٌد هٌحٌی ّبی هذل خغبی ًػف هتَسظ عَس ثِ هػٌَػی ػػجی ضجکِ تَسظ سسَة ثشآٍسد هختلف

ساُ حل هٌبست هی ثبضذ کِ دس همبیسِ ثب سٍش یک  ثٌبثشایي استفبدُ اص ضجکِ ػػجی هػٌَػی ثشای ثش آٍسد سسَة، .ثبضذ

 صّشُ هؼلك سٍدخبًِ ثبس تخویي ثِ 2006) سخبیی، ٍ ثبلشی هیش) ّبی ًظشی داسای سشػت ٍ دلت ثیطتشی هی ثبضذ.

 صّشُ سٍدخبًِ هؼلك ثبس  هیضاى ضؼبػی، پبیِ ضجکِ ٍ الیِ چٌذ پشسپتشٍى ضجکِ اص استفبدُ ثب آى ّب هغبلؼِ ایي دس پشداختٌذ،

 ػولکشد ٍ دادُ لشاس همبیسِ هَسد سسَة سٌدِ هٌحٌی سٍش ثب سا هذل اص آهذُ ثذست ًتبیح آى ّب اداهِ صدًذ، دس ا تخویيس

 ثِ کشدًذ. ّوچٌیي آى ّب ثب اسصیبثی هَفك خشیبى، ثبالی ّبی دثی دس هؼلك س ثیٌی ثب  پیص هخػَغبٌ دس سا ػػجی ضجکِ هذل

 هؼلك ثبس غلظت ٍ خشیبى دثی صهبًی سشی اص استفبدُ ثب سا ّب سٍدخبًِ اص َسیػج هؼلك  ثبس ػػجی، ضجکِ هذل گیشی کبس

 فشآیٌذ کل دس هحسَسی ثشتشی سٌدِ هٌحٌی ثِ ػػجی ًسجت ضجکِ هذل کِ داد ًطبى حبغل ًتبیح .ًوَدًذ ثیٌی پیص

ك استفبدُ کشدًذ. آًْب ثشآٍسد سسَثبت هؼل دس اص ضجکِ ػػجی هػٌَػی (2007، ٍ ّوکبساى گلَ آسدیکلیَ) .داضت ثیٌی پیص

 ( MLRاص دٍ الگَسیتن هتفبٍت ضجکِ ػػجی ثشای ایي کبس ثْشُ گشفتٌذ ٍ ًتبیح حبغلِ سا ثب سگشسیَى خغی چٌذگبًِ)

همبیسِ کشدًذ ٍ اػالم ًوَدًذ کِ ضجکِ ػػجی ًَع پیطخَس ًتیدِ ثْتشی سا ًطبى هی دّذ. دس تحمیك دیگشی کِ تَسظ 

ػوك کٌص اعشاف پبیِ ّبی پل ّب  م گشفتِ است اص ضجکِ ػػجی هػٌَػی ثشای ثشآٍسداًدب (2009، فیشات ٍ ّوکبساى)

ی ثشآٍسد هیضاى سسَثبت هؼلك دس سٍدخبًِ دخلِ اص ضجکِ ػػجی هػٌَػی ثشا (2008، حویذی ٍ کبیبلپ) استفبدُ ضذُ است.

هبّیبًِ خشیبى سسَثبت هؼلك  اص ضجکِ ػػجی هػٌَػی ثشای ضجیِ سبصی (2007، صٍ ٍ ّوکبساى)استفبدُ کشدًذ. ّوچٌیي 

استفبدُ کشدًذ. ایي هغبلؼِ دس سٍدخبًِ الًگچَاى خیبًگ کِ اص صیش حَصُ ّبی حَصُ آثخیض یبًگتض کطَس چیي هی ثبضذ اًدبم 

ػٌَاى ٍسٍدی استفبدُ  دس اثتذا اص چْبس ػبهل اللیوی ضبهل هتَسظ دهبی هبّیبًِ، ثبسًذگی، تجخیش ٍ سعَثت ثِ گشفتِ است.

ت. پس اص ثشسسی اٍلیِ هطخع ضذ کِ ثبسًذگی ٍ دهب دس ایي صهیٌِ تبثیش ثیطتشی داسد. ًتبیح ضجکِ ػػجی ثب ضذُ اس

 ػجی ًسجت ثِ سٍش سگشسیَى اص دلت ثیطتشی ثشخَسداس است.ِ ػجکضهَسد همبیسِ لشاس گشفت کِ ًتبیح سگشسیَى خغی 

ثش  سَلگبى ٍ کیبسَثبت هؼلك دس ایستگبُ ّیذسٍهتشی ّذف اص ایي تحمیك اسصیبثی کبسایی سٍش ضجکِ ػػجی دس ثشآٍسد سس

ای کِ استفبدُ ضذُ پشسپتشٍى چٌذ الیِ ثب الگَسیتن  ثختیبسی است.ًَع ضجکٍِ هحبل  سٍی سٍدخبًِ کبسٍى دس استبى چْبس
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ٍ دادُ پس اًتطبس خغب است. دس ایي ساستب ًتبیح ضجکِ ػػجی هػٌَػی دس دٍ حبلت دادُ ّبی ّذف داس)پش آثی ٍ کن آثی( 

همبیسِ هی ضَد الصم ثِ رکش است کِ ّش چٌذ دس سبلْبی اخیش تحمیمبتی دس خػَظ ثشآٍسد سسَثبت هؼلك ثب  ّبی تػبدفی 

استفبدُ اص ضجکِ ّبی ػػجی هػٌَػی دس ًمبط هختلف خْبى ٍ ایشاى اًدبم ضذُ است ٍلی ثذیْی است کِ کبسایی  ایي 

ّبی هَخَد هتفبٍت خَاّذ ثَد. ٍ صهبًی هیتَاى لضبٍت  ی ٍ ًَع دادسٍش دس ًمبط هختلف ٍ ثش اسبس تؼذاد دادُ ّب

هغوئٌی دس خػَظ کبسایی آى داضت کِ تحمیمبت کبفی دس ًمبط هختلف ثب ضشایظ اللیوی ٍ صهیٌی ٍ ًیض ًَع ٍ تؼذاد دادُ 

ادُ ّبی ٍسٍدی ٍ ّبی دثی ثِ ػٌَاى د ّب ٍ ّوچٌیي اًَاع هختلف ضجکِ ّبی ػػجی غَست پزیشد. دس تحمیك حبضش دادُ 

 دادُ ّبی سسَة ثِ ػٌَاى دادُ ّبی ّذف هذ ًظش ثَدُ است.

 مًاد ي ريش َا -ب

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ -1

 چْبس ُ آثخیض کبسٍى دس استبىصثخطی اص حَ سَلگبى ٍ کیبس هَسد هغبلؼِ ّیذسٍهتشی دادُ ّبی ثذست آهذُ اص ایستگبُ ّبی

آثخیض کبسٍى ضوبلی )دس ثشخی هٌبثغ ثِ ػٌَاى کبسٍى ضوبلی هی  َصُحت هی ثبضذ. اس ضذُ ٍالغ ثختیبسی ٍ هحبل

 47دسخِ ٍ 51دلیمِ تب  34دسخِ ٍ  49آثخیض کبسٍى ثضسگ هی ثبضذ ٍ دس هحذٍدُ خغشافیبیی  حَصُضٌبسٌذ( ثخطی اص 

 دلیمِ ػشؼ ضوبلی لشاس داسد .  40دسخِ ٍ 32دلیمِ تب  18دسخِ ٍ 31دلیمِ عَل ضشلی ٍ 

 مصىًعی عصبی ضبکٍ -2

 ًَسٍىًبهیذُ هی ضَد استفبدُ هیگشدد. 1دس اغلت هذل ّبی ضجکِ ػػجی هػٌَػی، اص هذل سیبضی ضجکِ ػػجی کِ ًَسٍى

کَچک تشیي ٍاحذ سبصًذُ ضجکِ ػػجی است. ّش ضجکِ اص یک الیِ ٍسٍدی، یک الیِ خشٍخی ٍ یک یب چٌذ الیِ هیبًی 

لشاس داسًذ کِ ثب اتػبل ّبی ٍصى داس ثِ ّن هشثَط  ًَسٍىُ، تؼذادی یبد ضذ الیِ ّبیتطکیل ضذُ است. دس داخل ّش یک اص

هی ثبضذ کِ دس آى خشیبى اعالػبت  2داسای تَپَلَطی پس خَس کِ سبدُ تشیي ًَع ضجکِ، دس ایي تحمیك اص هی ضًَذ.

کِ  5ِ ػمت خغباًتطبس ث 4ثب لبًَى آهَصش  3ّویطِ اص ٍسٍدی ثِ خشٍخی است. تَپَلَطی ضجکِ ّبی چٌذ الیِ پشسپتشٍى

ثشای  ًَسٍى 3ک الیِ هیبًی ٍ تؼذاد ّب اص ی ضذ کِ ثب تَخِ ثِ تؼذاد دادُ استفبدُ  6لًَجشگ هبسکَاست داسای الگَسیتن آهَصش

ّبی ضجکِ  ًَسٍىلجل اص ثِ کبس ثشدى هذل ضجکِ ػػجی، ٍصى ّب ٍ اسیت ّبی استجبط دٌّذُ  ضجیِ سبصی استفبدُ ضذُ است.

                                                           
1
perceptron 

2
feed forward 

3
Multilayer perceptron 

4
learning Rule 

5
(Back propagation of Error 

6
Levenberg Marquardt 
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یي هٌظَس توبم دادُ ّب ثشای تذٍیي سبختبس هذل ثِ سِ گشٍُ تمسین هی ضًَذ. اٍلیي گشٍُ دادُ ّب، ثِ تؼییي هی ضًَذ. ثِ ا

، ثشای تؼییي ٍصى ّب ٍ اسیت ّبی ضجکِ ثِ کبس هی سًٍذ. دٍهیي گشٍُ اص دادُ ّب، کِ دادُ ّبی 7ػٌَاى دادُ ّبی آهَصش

ٍ تػوین گیشی دس خػَظ تَلف آهَصش ضجکِ استفبدُ هی  ًبهیذُ هی ضًَذ، ثشای اسصیبثی ًتبیح هشحلِ آهَصش 8اػتجبسی

کِ دس تذٍیي 9ضًَذ. تؼییي دلت هذل، ٍ یب ثِ ػجبستی آصهَى هذل، ثب استفبدُ اص سَهیي گشٍُ دادُ ّب، یؼٌی دادُ ّبی آصهَى

دس سشػت هذل استفبدُ ًطذُ اًذ، اًدبم هی ضَد. دس آهَصش ضجکِ ّبی ػػجی ػالٍُ ثش سٍش آهَصش، سًٍذ آهَصش ًیض 

دس تذٍیي  11ٍ آهَصش گشٍّی 10یبدگیشی ٍ دلت ضجکِ ػػجی هَثش هی ثبضذ. هؼوَال یکی اص دٍ سًٍذ آهَصش الکَ ثِ الگَ

 داسد. 1هذل ّبی ضجکِ ػػجی ثِ کبس هی سٍد. یک ضجکِ ػػجی هػٌَػی دس حبلت کلی سبختبسی هطبثِ ضکل 

 

 

 
 هػٌَػی ػػجی سبختبس ضجکِ - 1ضکل

 

سؼی ضذ کِ سشی  دادُ ّبی آصهَى ٍ آهَصش ثِ صش ادُ ّب ٍ اًتخبة دادُ ّبی آصهَى ، اسصیبثی ٍ آهَدس چیذى تػبدفی د

ضجکِ ػػجی ثِ ایٌػَست است کِ  ثب سٍش اًدبم کبس لحبػ پبساهتشّبی هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس ثِ ّن ًضدیک ثبضٌذ.

اهکبى کل فضبی  تبحذ ثبیذالگَی آهَصش  .هی ضَدّبی آصهَى تمسین  دادُ ٍ ّبی آهَصش دستِ دادُ 2 اثتذاکل دادّْب ثِ

ٍسٍدی،خشٍخی  ثِ اصای ّش تؼوین ضجکِ ثِ سشػت ثتَاًذ پس اص ٍ لبثلیت تؼوین ضجکِ افضایص یبثذ تب پَضص دّذ سا دادّْب

هحبسجِ ٍصى اتػبالت هختلف خْت  آهَصش دسضجکِ ّبی ػػجی هػٌَػی، اص هٌظَس.آًشا فشاّن ًوبیذ ثب هتٌبظش

 .خی هغلَة استتَلیذخشٍ

دس ایي تحمیك اص آهبس ٍ اعالػبت هَخَد دس ایستگبُ ّیذسٍهتشی کبسٍى استفبدُ  دٌ َا ي ريش َای مًرد استفادٌ:دا -3

دسغذ  70اًذ.  گیشی ضذُ دادُ هتٌبظش دثی خشیبى ٍ دثی  سسَة کِ ثِ عَس ّوضهبى اًذاصُ 629ضذُ است. ثِ ایي هٌظَس اص 

                                                           
7
training Data 

 
8
(Validation Data 

9
Testing Data 

10
Epochs 
11

Batch 

 الیه خروجی  پنهانالیه  ورودی الیه
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دسغذ خْت آصهَى کبسایی هذل ضجکِ ػػجی ثِ گشفتِ ضذ.یک ًکتِ هْن دس  30آهَصضی ٍ دادُ ّب ثِ ػٌَاى دادُ ّبی 

آهَصش ضجکِ ّبی ػػجی ًشهبل سبصی دادُ ّب لجل اص استفبدُ دس هذل هی ثبضذ.ایي ػول خػَغب ٍلتی داهٌِ تغییشات 

داُ ّب ثِ غَست خبم ثبػث  ٍسٍدیْب صیبد ثبضذ کوک ضبیبًی ثِ آهَصش ثْتش ٍ سشیؼتش هذل هی کٌذ. اغَال ٍاسد کشدى

 (استفبدُ ضذُ است:1ضَد. ثشای ًشهبل سبصی دادُ ّبی تحمیك اص ساثغِ ) کبّص سشػت ٍ دلت ضجکِ هی

(1) 

 

XN= 

ٍ  اکثشثیبًگش ثِ تشتیت حذ Xmax   ٍ Xmin ,ثبضذ هؼشف دادُ ًشهبل ضذُ هی xnهؼشف دادُ هطبّذُ ضذُ ٍ  xدس ایي ساثغِ

ّبی خبم داسا  دس همبثل دادُ ّب لگبسیتوی کشدى آًْب ًیض اص دلت ثیطتشی ثبضذ.ػالٍُ ثش ًشهبل کشدى دادُ ّب هیدادُ لل حذا

 ثبضذ. هی

 معیارَای آماری -4

اسصیبثی دلت هذل ّبی تذٍیي ضذُ ثب ضجکِ ػػجی دس هشاحل آهَصش، اػتجبس سٌدی، آصهَى ٍ ّن ثشای ثشآٍسد دلت هذل ٍ 

 اص پبساهتشّبی آهبسی صیش استفبدُ هی ضَد.، دستِ ّبی هختلف هذل ّبی تذٍیي ضذُ دس چٌیي همبیسِ آًْب ثب 

تؼذاد ،N ، هیبًگیي اػذاد هطبّذُ ضذُ است.، همذاس هطبّذُ ضذُ ٍذاس ثشآٍسد ضذُ، همدس ایي سٍاثظ 

یک ضبخع آهبسی است کِ ًسجت تغبثك دس هذل (r2ضشیت ًص ).ثبضذ ك هیلدفؼبت همبدیش ثشآٍسد ضذُ سسَة هؼ

ٍ هٌفی ثیٌْبیت است. صهبًیکِ ثِ یک ًضدیک ضَد ثیبًگش کبسایی  دّذ. همذاس ایي ضبخع ثیي یک ّیذسٍلَطی سا ًطبى هی

(2) r2= 1 -  

(3)  = 

(4) 

 

(5) bias=  

(6) Yi  

(7) =  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
ثْتش هذل است. اگش غفش ضَد یؼٌی هذل ثب هیبًگیي دادُ ّب هغبثمت داسد ٍ صهبًی کِ هٌفی ضَد هیبًگیي دادُ ّب اص هذل 

Rثبضذ.  کبساتش هی
ضدیکتش ثبضذ، یؼٌی ً ّوجستگی ثیي دادُ ّب سا ًطبى هی دّذ ٍ ّش چِ همذاس آى ثیطتش ثَدُ ٍ ثِ یک 2

ثیبًگشآى است کِ همبدیش ثشآٍسدی  RMSEٍ ثشآٍسدی ّوجستگی ثیطتشی ٍخَد داسد. ای ایٌکِ ثیي دادُ ّبی هطبّذُ

ّب کوتش  ای اًحشاف داسًذ ٍ ّش چِ همذاس آى کوتش ثبضذ ًطبى دٌّذُ آى است کِ اًحشاف ثیي دادُ چمذس اص همبدیش هطبّذُ

کِ ّش چِ همذاس آى کوتش ٍ ثِ غفش ًضدیکتش ثبضذ : هیضاى اًحشاف ًسجی سا ًطبى هی دّذ  Bias تش است. ثَدُ ٍ ًتبیح دلیك

 ثْتش است.

 وتایج ي بحث -ج

ًتبیح حبغل اص هذل ًْبیی ضجکِ ػػجی هَسد استفبدُ دس ایي تحمیك ثشای دادُ ّبی هشحلِ آصهَى ثِ ّوشاُ دادُ ّبی 

 ص دادُ ضذُ است.ًوبی  صیش خذاٍل ٍ اضکبلهطبّذاتی هشثَعِ دس 

هػٌَػی ایستگبُ ّیذسٍهتشی کیبس ػػجی ضذُ هذل ضجکِ : ًتبیح حبغل اص دادُ ّبی ثشآٍسد-1خذٍل  

rmse bias yi r
2

 RMSE R
ضشایظ  پبساهتشّب 2

 ّب دادُ

 هشاحل

 ّب( دسغذ اٍل داد30ُ)1آصهَى هػٌَػی  ػػجی  ضجکِ 5/0 48/694 /.427 560 916/5 94/5

 دسغذ ٍسظ دادّب( 30)2آصهَى هػٌَػی  ػػجی  ضجکِ 83/0 1442 50/0 204 09/10 08/17

دسغذ آخش  30)آصهَى 3آصهَى  هػٌَػی ػػجی   ضجکِ 99/0 9787 58/0 1151.8 29/5 89/8

 دادّب(

 پشآثی)ثیطتشاص هیبًگیي(5آصهَى هػٌَػی  ػػجی ضجکِ  97/0 10682 823/0 254 977/2 942/3

582/0 406/0- 49.29 509/0- 318/0 34/0 

 

 )کوتش اص هیبًگیي( 6آصهَى هػٌَػی ػػجی  ضجکِ 

 

 

هػٌَػی( دس همبثل  ػػجی   : همبدیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ ضجکِ-6ًوَداس

 ّب( دسغذ اٍل داد30ُ)1آصهَىای ایستگبُ ّیذسٍهتشی کیبس همبدیش هطبّذُ

 

 

  ػػجی  :ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ-6ضکل

 ّب( دسغذ اٍل داد30ُ)1آصهَى سٍهتشی کیبسهػٌَػی(ایستگبُ ّیذ
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هػٌَػی( دس   ػػجی  :همبدیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ ضجکِ-7ًوَداس

دسغذ ٍسظ 30)2آصهَىای ایستگبُ ّیذسٍهتشی کیبس همبثل همبدیش هطبّذُ

 ّب( دادُ

 

هػٌَػی(ایستگبُ   ػػجی  : ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ-7ضکل

 ّب( دسغذ ٍسظ داد30ُ)2صهَىّیذسٍهتشی کیبس آ

 

هػٌَػی( دس  ػػجی   : همبدیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ ضجکِ-8وَداسً

دسغذ آخش 30)3آصهَىای ایستگبُ ّیذسٍهتشی کیبس همبثل همبدیش هطبّذُ

 ّب( دادُ

 

هػٌَػی(ایستگبُ   ػػجی  : ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ-8ضکل

 ّب آخش دادُ دسغذ30)3ّیذسٍهتشی کیبس آصهَى

 

هػٌَػی( دس  ػػجی   : همبدیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ ضجکِ-9ًوَداس

ّبی ثیطتش  ) داد4ُآصهَىای ایستگبُ ّیذسٍهتشی کیبس همبثل همبدیش هطبّذُ

 اص هیبًگیي(

 

هػٌَػی(ایستگبُ  ػػجی   : ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ-9ضکل

 یطتش اص هیبًگیي(ّبی ث ) داد4ُّیذسٍهتشی کیبس آصهَى

 ى

هػٌَػی(  ػػجی   : همبدیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ ضجکِ-10وَداسً

کن آثی )کوتش اص  6آصهَىای ایستگبُ ّیذسٍهتشی  دس همبثل همبدیش هطبّذُ

 هیبًگیي ٍ داهٌِ تغییشات خیلی ثیطتش ًسجت ثِ هیبًگیي(

 

(ایستگبُ هػٌَػی ػػجی : ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ-10ضکل 

کن آثی )کوتش اص هیبًگیي ٍ داهٌِ تغییشات  6ّیذسٍهتشی کیبس کیبسآصهَى

 خیلی ثیطتش ًسجت ثِ هیبًگیي
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ّبی پش آثی ثیطتشیي ضشیت ًبش ٍ ّوجستگی سا داسد ایي ًتیدِ دس آصهَى کن آثی غبدق  ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل آصهَى

ّب  ػالهت هٌفی ثیبًگش کبسایی هیبًگیي دادُثِ دست آهذُ است هٌفی  دس آصهَى کن آثی اگشچِ ،است ضشیت ًبش ثیطتش

ثبضذ. ٍلی اص ًظش همذاسی آصهَى کن آثی داسای ضشیت ًبش ثیطتش ٍ کوتشیي همذاس خغب سا  ًسجت ثِ هذل هَسد استفبدُ هی

سد ٍلی پبییي ثَدى ثبضذ ّش چٌذ ضشیت ّوجستگی پبییٌی دا ثشایي داسای دلت ثیطتشی هیدیگش داسد. ثٌب ّبی دس ثیي آصهَى

ٍ خغبی کوتشی ًبش ثبال ای کِ ضشیت  ضشیت ّوجستگی دلیل ًبکبساهذ ثَدى هذل ًیست ٍ دس ثیي دٍ دستِ ثٌذی، دستِ

ثشآٍسد ضجکِ ػػجی  10تب  5ّبی  ٍ ثب تَخِ ثِ ضکل ضَد. کبساهذ هحسَة هی داسد ضشیت ّوجستگی پبییٌیاست ، ّوشاُ 

ّبی تػبدفی ٍ  دس آصهَىثِ عَس کلی  . ٍایي دس آصهَى پشآثی ثِ هشاتت ثْتش است ٍ ثبضذ ای هی ّبی هطبّذُ ًضدیک دادُ

 ّبی اٍج تَفیك چٌذاًی ًذاسد. ّبی پبیِ سا ثِ خَثی ضجیِ سبصی کشدُ است ٍلی دس ثشآٍسد دثی ّذف داس ضجکِ ػػجی دثی

 

یذسٍهتشی سَلگبىهػٌَػی ایستگبُ ّ ػػجی ضذُ هذل ضجکِ ًتبیح حبغل اص دادُ ّبی ثشآٍسد  -2خذٍل  

rmse bias yi r
2

 RMSE R
 هشاحل ّب ضشایظ دادُ پبساهتشّب 2

 ّب( دسغذ اٍل داد30ُ)1آصهَى هػٌَػی ػػجی ضجکِ 762/0 1392 666/0 344 934/0 48/1

 دسغذ ٍسظ دادّب( 30)2آصهَى هػٌَػی ػػجی ضجکِ 821/0 3532 403/0 662 72/2 61/12

 دسغذ آخش دادّب( 30)آصهَى 3آصهَى  هػٌَػی ػػجی ضجکِ 158/0 4680 1184/0 1073 032/5 21/10

 پشآثی)ثیطتشاص هیبًگیي(4آصهَى هػٌَػی ػػجی ضجکِ 66/0 6398 639/0 76/73 25/0 774/0

 )کوتش اص هیبًگیي( 5آصهَى هػٌَػی ػػجی ضجکِ 113/0 067/3 -19/0 33/596 59/2 30/26

 

هػٌَػی(  ػػجی ضجکِ : همبدیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ-11ًوَداس

 30) 1ای ایستگبُ ّیذسٍهتشی سَلگبى آصهَى دس همبثل همبدیش هطبّذُ

 ّب( دسغذ اٍل دادُ

 

هػٌَػی(  ػػجی :ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ-12ضکل 

 ّب( دسغذ اٍل دادُ 30) 1ایستگبُ ّیذسٍهتشی سَلگبى، آصهَى

هػٌَػی( دس  ػػجیِ : همبدیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ ضجک-13ًوَداس

دسغذ اٍل  30) 1ای ایستگبُ ّیذسٍهتشی سَلگبى آصهَى همبثل همبدیش هطبّذُ

 ّب( دادُ

هػٌَػی(  ػػجی :  ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ-13ضکل

 ّب( دسغذ ٍسظ دادُ 30) 1ایستگبُ ّیذسٍهتشی سَلگبى، آصهَى
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هػٌَػی(  جیػػ : همبدیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ ضجکِ-14ًوَداس

کن آثی  6ای ایستگبُ ّیذسٍهتشی آصهَى دس همبثل همبدیش هطبّذُ

 )کوتش اص هیبًگیي ٍ داهٌِ تغییشات خیلی ثیطتش ًسجت ثِ هیبًگیي(

 

هػٌَػی(  ػػجی : ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ-14ضکل 

 ّب( دسغذ آخش دادُ 30) 1ایستگبُ ّیذسٍهتشی سَلگبى، آصهَى

هػٌَػی(  ػػجی دیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ ضجکِ:همب-15ًوَداس

کن آثی  6ای ایستگبُ ّیذسٍهتشی آصهَى دس همبثل همبدیش هطبّذُ

 )کوتش اص هیبًگیي ٍ داهٌِ تغییشات خیلی ثیطتش ًسجت ثِ هیبًگیي(

هػٌَػی(  ػػجی :  ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ--15ضکل

 آثی( )پش4ایستگبُ ّیذسٍهتشی سَلگبى، آصهَى

هػٌَػی(  ػػجی همبدیش سسَة هؼلك ثشآٍسدی )تَسظ ضجکِ:-16ًوَداس

کن آثی  6ای ایستگبُ ّیذسٍهتشی آصهَى دس همبثل همبدیش هطبّذُ

 )کوتش اص هیبًگیي ٍ داهٌِ تغییشات خیلی ثیطتش ًسجت ثِ هیبًگیي(

 

هػٌَػی(  ػػجی :  ضجیِ سبصی سسَة هؼلك  )تَسظ ضجکِ-16ضکل

 )کن آثی(5تشی سَلگبى، آصهَىایستگبُ ّیذسٍه

یگش است ػالٍُ دّبی  ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل آصهَى پش آثی داسای همذاس ضشیت ًبش ٍ ضشیت تجییي ثیطتشی اص آصهَى

ثبضذ. ٍ ثب تَخِ ثِ  ثبضذ ٍ کوتشیي همذاس اسیت ًسجی سا داسا هی ( دس ایي آصهَى خیلی کن هیrmse )ثشآًکِ دسغذ خغب

ّبی اٍج تَفیك  صی کشدُ ٍلی دس ثشآٍسد دثی ّبی پبیِ ٍ هتَسظ سا ثِ خَثی ضجیِ سب ضجکِ ػػجی دثی 15تب  10ّبی  ضکل

ّبی اٍج ایي آصهَى سا ثِ هشاتت ثْتش اص  کٌین کِ ضجکِ ػػجی دثی چٌذاًی ًذاسد  ثب تَخِ ثِ ضکل آصهَى پش آثی هطبّذُ هی

 سبصی کشدُ است. ثمیِ آصهَى ّب ضجیِ
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 گیری وتیجٍ -د

 اًذ ٍ  تمسین ثٌذی ضذُ ٍ دستِ ّبی تػبدفی (کن آثی ٍ پشآثیّذف داس)غَست دستِ ّبی  ایي تحمیك دادُ ّب ثِ دس

ٍ  دس هحیظ هغلت ثب استفبدُ اص ضجکِ پشسپتشٍى چٌذ الیِ ٍ سًٍذ آهَصش لًَجشگ هبسکَادست اًدبم ضذُ است. سبصی ضجیِ

سبصی  ضجیِاًذ سا ثْتش اص دادُ ّبی تػبدفی  ّذف داس اًتخبة ضذُ ّبیی کِ ثِ غَست ح ًطبى داد کِ ضجکِ ػػجی داد ًُتبی

همبدیش اٍج سا کوتش یب ثیطتش اص همذاس هطبّذاتی  ّوچٌیي  کشدُ ٍ ّوچٌیي دس ضجیِ سبصی دثی ّبی پبیِ هَفك ثَدُ ٍ

سبلِ غیش خغی دّذ کِ سسَة یک ه ایستگبُ ّیذسٍهتشی ًطبى هی 3ضکلْبی ضجیِ سبصی سسَة هؼلك ّش  .کٌذ ثشآٍسد هی

دّذ ٍ هذلْبی ضجکِ ػػجی ثِ ػٌَاى اثضاسی تَاًوٌذ ثِ ًَػی سٍاثظ غیش  است ٍ ثیطتشیي سسَة دس هَالغ سیالثی سخ هی

دّذ ضجکِ ػػجی ًمغِ اٍج  ًطبى هی 16تب  1 لبضکاّوبًگًَِ کِ ، خغی حبکن ثش فشایٌذّبی سسَة سا تؼییي هی ًوبیٌذ 

ثِ کِ ثبضذ.  ًمبط ضؼف ضجکِ ػػجی صتَاًذ ا هیکِ ای ثشآٍسد کشدُ است.  ص همذاس هطبّذُایب کوتش اغلی سا ثِ هشاتت ثیطتش 

ضجیِ سبصی  سٍلی د سا ثِ خَثی ضجیِ سبصی کشدُ استٍ هتَسظ ّبی پبیِ  ػجبستی ضجکِ ػػجی سسَة هؼلك هشثَط ثِ دثی

سٍدخبًِ  ی ثشای ثشآٍسد سسَثبت هؼلكصٍ ٍ ّوکبساى ًیض اص ضجکِ ػػج .سسَة دس هَالغ سیالثی چٌذاى هَفك ًجَدُ است

دس ثشآٍسد سسَة هشثَط ثِ ػی ّبی ػػجی هػٌَ اًذ. ًتبیح آًْب ًیض ًطبى داد کِ ضجکِ استفبدُ کشدُ الًگچَاى خیبًگ

ثب تَخِ  ًذاضتِ است. ٌذاًیفیك چتَ همبدیش اٍج ثغِ ثب هذلسبصیاّبی کن ٍ هتَسظ ثسیبس هٌبست ػول کشدُ ٍلی دس س دثی

ّب حَل هیبًگیي ٍ کویت  دستِ ثٌذی ّذف داس ٍ تػبدفی ضجکِ ػػجی هػٌَػی دس استجبط ثب کیفیت دادُثِ ًتبیح 

دثی کِ ثیطتش ثبضذ دس دستِ ثٌذی ّذف داس دس ایي تحمیك تبثیش ثیطتشی ثش دلت هذل هَسد استفبدُ گزاسدُ ٍ  دادّْبی 

دّذ کِ ثب ًتبیح  ثشآٍسدی سا ًضدیک ثِ ٍالؼیت ًطبى هیّبی  ثِ ػجبستی ضجکِ ػػجی دادًُتبیح ثْتشی ثِ دست آٍسدُ است. 
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