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  اي بینی بارش منطقه هاي پیش معرفی مدل                   

  2رپو ، علی حشمت2، سید مرتضی سیدیان1*نسرین ضابط پیشخانی

 استادیار گروه مرتع و آبخیزداري دانشگاه گنبد کاووس 3و 2زداري دانشگاه گنبد کاووس، دانشجوي کارشناسی ارشد آبخ 1

  

  

  

   چکیده                                  
دهد تا با در نظر گرفتن این  هاي مختلف قرار می بینی فرآیندهاي آب و هوایی ابزار مناسبی در اختیار مدیران حوزه پیش
هدف از . ریزي کنند وري حداکثر طرح ها و امکانات بهره هاي آینده در جهت بهینه نمودن صرف هزینه بینی، سیاست پیش

هاي پیشرفته  هاي مختلف زمین آماري و روش بدین منظور روش. باشد بینی بارش می هاي پیش این تحقیق بررسی مدل
هاي هـوش مصـنوعی از    دست آمده استفاده از روش هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به نتایج به

نیز به  SVM بینی برتر مورد تایید قرار گرفته و روش عنوان روش با قابلیت پیش عصبی تطبیقی به -جمله سیستم فازي
  .پیشنهاد گردیده است ،تر مدل تر و زمان اجراي کوتاه عنوان روش با محاسبات دقیق

  
  .هوش مصنوعی ،زمین آمار ،بارش بینی پیش :کلمات کلیدي

   
  مقدمه - 1

گیـري آن در  شود که مطالعـه و انـدازه  هاي هیدرولوژیکی محسوب میهاي ورودي به سیستمترین دادهبارش یکی از مهم
   ).1388حلبیان، ( الزم و ضروري است... زمینی، سیالب، رسوب وهاي زیرموارد براي مطالعات رواناب، خشکسالی، آب اکثر

بینـی بـارش و بـرآورد نـزوالت     پـیش  .باشداي بسیار پیچیده، غیرخطی و نسبت به زمان و مکان متغییر میبارش، پدیده
ها و سازي هزینهاي، جهت بهینه اقلیمی درحوزه مدیریت منابع آب، از اهمیت ویژههاي ترین پارامترجوي، به عنوان یکی از مهم

  .)1374مهدوي، ( استفاده از این منابع برخوردار است
: توان از سه جهت مهم دانستاي را میوجود یک مدل مناسب منطقهدر اکثر مسائل هیدرولوژیکی و مطالعات منابع آب، 

 ترین هدف در ایـن زمینـه اسـت   بینی که مهمپیش -3مقایسه آن با مناطق دیگر  -2منطقه شناخت وضع موجود بارندگی  -1
. بهـره گرفـت   MM5بینی بارش در ایـران از مـدل    در بررسی راست آزمایی پیش) 1389( هدایتی دزفولی ).1388خورشیدي، (

متـر   میلـی ) <10( و یا زیاد) 1/0>=( هاي بارشی بسیار کم بینی بارش براي آستانه دهد که مهارت مدل در پیش نتایج نشان می
هاي زیـاد بـارش در منـاطق     هاي کم بارش در مناطق جنوبی و براي آستانه طوري که براي آستانه ساعت بیشتر است به 24در 

  .مدل از دقت بیشتري برخوردار است شمالی و مرتفع کشور خروجی
سازي که بـراي چهـار ایسـتگاه فاضـل      طی یک مدل) 1386( هاي زمانی شریفان و همکاران سازي با سري در زمینه مدل

بینی بارندگی ماهانه اسـتان   آباد، مراوه تپه گرگان و ترشکلی در استان گلستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که براي پیش
هاي زمانی به روش باکس  سازي سري از طریق مدل) 1385( کمالی و همکاران. باشد مدل مناسبی می SARIMAمدل  گلستان

مدل سـري زمـانی بارنـدگی ماهانـه     ) 1382( مدرس. بینی کردند و جنکینز جریان ماهانه ورودي به سد شهید عباسپور را پیش
بینـی  هاي عصـبی را بـراي پـیش   شبکه )Chuan )1997 .نز تهیه کردایستگاه قلعه شاهرخ را با استفاده از روش باکس و جنکی

، فشار، دماي خشک، دماي تر، نقطـه شـبنم، سـرعت بـاد،     )روز(پارامتر شامل زمان  9وي در تحقیق خود، از . کار بردبارش به

                                                
                                                *١ nasrin.zabet@yahoo.com 
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اسـتفاده کـرد و    )و بـارانی با ارقام صفر و یک، به ترتیب در مواقع آفتابی ( جهت باد، پوشش ابر و وضعیت بارش در ساعات قبل

هاي عصبی را در مقایسه الیه با قدرت و توانایی برتر شبکهالیه و چهارخور سه در دو ساختار شبکه عصبی پرسپترون پیش ها آن
 .هاي حاصل از روش عددي، گزارش نمودبینیبا پیش

 Halid and Ridd )2002(ارش محلـی مـاه ژانویـه در فرودگـاه     بینی بـ سازي و پیش، از تکنیک منطق فازي براي مدل
دهد مدل منطـق فـازي بـراي    ها نشان مینتایج آن. هازانودین در اندونزي که بزرگترین ناحیه تولید برنج است، استفاده کردند

-ال، با استفاده از کاربرد سیگن)1384( کارآموز و همکاران .تر استهاي آماري مناسببینی بارش ماه ژانویه نسبت به مدلپیش
 بینـی بـارش در منـاطق غـرب ایـران     هاي عصبی بـراي پـیش  هاي بزرگ مقیاس اقلیمی از مدل مبتنی بر قوانین فازي و شبکه

بینی هر دهد در منطقه جنوب غرب که پیش ها نشان مینتایج آن. استفاده کردند) هاي آبریز کارون، کرخه و مرزي غربحوزه(
و   4/8مشابه بوده است، درمناطق شمال غرب و غرب، خطاي مدل فازي، به ترتیـب  درصد و  35از دو مدل داراي خطاي بیش 

براي بـرآورد آمـاري بارنـدگی ماهانـه در      SVMاز تکنیک  )2006( و همکاران Tripathi .درصد کمتر از شبکه عصبی است 13
هـاي معمـولی جهـت     ایر روشعنـوان گزینـه برتـر نسـبت بـه سـ       به SVMنتایج نشان داده است که مدل . هند استفاده کردند

از ماشـین بـردار پشـتیبان بـراي      )2010( همکاران و Chen .تواند مورد استفاده قرار گیرد بینی بارش به روش آماري می پیش
هاي حاصل  بینی ریزمقیاس کردن بارش روزانه استفاده کردند و بارش آنالیز چندمعیاره مقایسه نمودند و نشان دادند نتایج پیش

  . قیق استد SVMاز 
  

  تحقیق روش -2
هاي قطعی براساس تعیین سطح  روش. شوند یابی در آنالیزها به دو دسته قطعی و زمین آماري تقسیم می هاي درون روش

) توابع پایه شعاعی( یا درجه هموارسازي) مانند روش وزن دهی عکس فاصله( ها از نقاط نمونه گیري شده و بر پایه شباهت
خواص آماري نقاط نمونه گیري شده را در نظر گرفته و با ) کریجینگ و کوکریجینگ(  هاي زمین آماري روش. شود انجام می

  .)1391عیوضی، ( آورند ها را به صورت مدل درمی استفاده از فرایندهاي تصادفی با همبستگی مکانی، آن
  

  هاي درون یابی قطعی روش
یابی را به سادگی  یابی است که درون هاي درون معکوس، یکی از روشوزنی روش فاصله : )IDW(٢ فاصله وزنی معکوس

هاي اطراف نقطه مورد برآورد، کمیت مجهول را به دست آورده و درون یابی را انجام  دهی به داده این روش با وزن. دهد انجام می
ا افزایش فاصله، از تاثیر آن کاسته داراي یک اثر محلی است و ب) اي مشاهده( گیري شده بنابراین هر نقطه اندازه. دهد می
  ).Johnston  ،2001( تر داراي وزن بیشتري هستند بدین ترتیب نقاط نزدیک. شود می

  
  )GPI(3 فراگیر اي روش چندجمله

این . دهد برداري شده برازش می ، با استفاده از تابع ریاضی، یک رویه هموار را بر نقاط نمونهفراگیراي  روش چند جمله
 .کند ها را ضبط می داده) تغییرات( کند و الگوي تدریج تغییر می بهرویه 

یابی استفاده  اي جهت درون از تابع چند جمله GPIاین روش نیز همانند روش ): LPI(4 وضعیاي م روش  چند جمله
در یک همسایگی معین، هاي محدود  اي بر داده ها در این است که در این روش تعداد زیادي چند جمله کند و تنها تفاوت آن می

  .شود برازش داده می
هاي توابع پایه شعاعی  شبکه. هستندهاي رو به جلو همراه  توابع پایه شعاعی، از نوع شبکه): RBF(5 اي شعاعی توابع پایه

ها، تقریبا به طور  شبکه این. باشند سازي براي حل مسائل مشکل می  داراي پایه ریاضیاتی بسیار قوي، بر مبناي فرضیه منظم

                                                
          2 - Inverse Distance Weighting 
          3 - Global Polynomial Interpolation 
          4 - Local Polynomial Interpolation 
          5 - Radial Basis Function 
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هاي الیه  عنوان تابع تحریک نرون توابع پایه شعاعی منظم به. اند کلی، از سه الیه شامل ورودي، مخفی و خروجی تشکیل شده

بخش اول عمدتا یادگیري از نوع . شود قسیم میتبه دو بخش  RBFعموما آموزش شبکه . گیرند مخفی مورد استفاده قرار می
با استفاده از اطالعات ) ها مراکز و عرض(  بندي، پارامترهاي توابع پایه هاي خوشه است که با استفاده از روشبدون نظارت 

هاي بین الیه میانی و الیه خروجی با استفاده از  بخش دوم که یادگیري از نوع با نظارت است، وزن شود و در ورودي تعیین می
  .شود هاي کاهش شیب و رگرسیون خطی تعیین می روش
  

  یابی زمین آماري روشهاي درون 
 هاي زمین آمار بوده است در چند دهه گذشته روش کریجینگ، ابزاري بنیادین و کارآمد در بین روش: کریجینگ

)Caruso ،1998( .این روش نیز همانند روش  IDW هاي اطراف نقطه مورد برآورد، کمیت مجهول را  دهی به داده با وزن
که در روش کریجینگ  دهی براساس یک الگوریتم ساده بوده، در حالی وزن IDWاین تفاوت که در روش با . آورد دست می به

گردد  ها نیز در محاسبات وارد می اطالعات موقعیت مکانی داده آمار، هاي زمین در روش. آید دست می تري به ها از روش خبره وزن
صورت یک مدل ریاضی  ها به معموال این ارتباط و همبستگی بین نمونه. ها تعریف گردد اي نیز بین آن شود تا رابطه و سعی می

توان تعریف  ها، همبستگی مکانی را می بنابراین براي آن. سازي نمود این طریق بتوان تغییرپذیري را شبیه شود تا از ارائه می
این روش . )Issaks  ،1989( اشاره نمودتوان به تغییرنما  ابزارهاي مختلفی براي بررسی این همبستگی وجود دارد که می. نمود

  .از چهار نوع مختلف کریجینگ معمولی، کریجینگ ساده، کریجینگ تعمیم یافته و کریجینگ جدا تشکیل شده است
هاي  هاي کریجینگ است که نسبت به دیگر روش روش کریجینگ معمولی یکی از روش): KO(6 کریجینگ معمولی

هاي اطراف و از یک مدل  در این روش مقادیر نقطه مجهول از مقادیر معلوم ایستگاه. شود کریجینگ  بیشتر استفاده می
  .آید دست می تغییرنما به

این روش . شود ها معلوم و مستقل از مختصات فرض می در این نوع از کریجینگ، میانگین داده): KS(7 کریجینگ ساده
  .باشد روش هموارتر مینسبت به کریجینگ معمولی دقت کمتري داشته، اما نتایج این 

ها روند وجود دارد و این  شود که در داده دراین روش فرض می): کریجینگ تعمیم یافته( کریجینگ در صورت وجود روند
واریانس ابزار مناسبی براي در این صورت میانگین . اي مدل شود تواند با یک تابع قطعی، مانند یک تابع چند جمله روند می

در . ها تهیه کرد و نیز مدلی براي تشریح روند، ساخت در این حالت باید واریوگرام را با استفاده از باقیمانده. باشد سازي نمی مدل
  .ها انجام خواهد شد این حالت کریجینگ بر روي باقیمانده

با در نظر گرفتن  با این تفاوت که روش کوکریجینگ ؛باشد روش کوکریجینگ مانند روش کریجینگ می: کوکریجینگ
وقتی . زند گیري شده باشد، مقادیر مجهول را تخمین می رابطه فضایی بین این متغییر و متغییر دیگري که از آن به خوبی نمونه

 هاي خوبی بین این متغیرها وجود داشته باشد، روش کو کریجینگ نتایج خوبی را ارائه خواهد کرد رابطه مناسب و همبستگی
)Nalder ،1998(.  ،این روش نیز همانند روش کریجینگ از چهار نوع مختلف کوکریجینگ معمولی، کوکریجینگ ساده

  .)1392عیوضی، ( کوکریجینگ تعمیم یافته و کوکریجینگ جدا تشکیل شده است
  
  8WRFمدل 

پردازش  برد با سامانه پیش را به کار می Cجا شده  به پذیر، غیرهیدروستاتیک است و شبکه آرا کاوا جا این مدل کامال تراکم
یابی انواع خاك جهانی، انواع زمین مورد استفاده، ارتفاع منطقه، میانگین ساالنه دماي عمق خاك،  ، درون)WPS( مدل

هاي کاربردي زمین و همچنین شرایط ابتدایی جو و شرایط مرزي جانبی در شبکه  برف بیشینه و دیگر داده) آلبیدو( سپیدایی
شود و خروجی در  پردازش در حکم ورودي به مدل اعمال می هاي خروجی از سامانه پیش سپس داده. شود دل محاسبه میم

  .)1392تقوي، ( پردازش قابل مشاهده و تحلیل است افزارهاي پس شود که با نرم ساعات تنظیم شده در قالب دودویی تولید می
                                                

           6 - Ordinary Kriging 
           7 - Simple Kriging 
           8 - Weather Research and Forecasting 
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   MM5مدل 

هدف . محدود داراي دینامیک غیرایستایی و مختصه سیگما در راستاي قائم استیک مدل منطقه  MM5مدل میان مقیاس 
این مدل توانایی اجرا براي چند . اي است بینی جو در مقیاس میانی یا منطقه سازي یا پیش اصلی از طراحی این مدل شبیه

. هاي افقی چند کیلومتر نیز اجرا شود کیکآورد تا با تف تقریب غیرایستایی مدل این امکان را فراهم می. دامنه تودرتو را دارد
 شود گفته می MM5سازي  ها سامانه مدل شود که به مجموعه آن پردازش، پشتیبانی می مدل با چند برنامه جانبی براي پیش

  .)1386آزادي،(
  

  SARIMA) ( فصلی شده تلفیق متحرك میانگین همبسته خود مدل
Box هاي غیرفصلی موسوم به آریماي فصلی مکثر را که  هاي فصلی و مدل با ترکیب مدل ،)1994( و همکاران

نامیده  ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s به صورت (SARIMA) درکل مدل ساریما. معروف است معرفی نمودند  (SARIMA)به
  :شود زیر بیان می بخش فصلی مدل است که به صورت s(P,D,Q)بخش غیر فصلی مدل و عبارت  )p d q(  شود که عبارت می

  
φ p(B)φP(Bs)∇d∇sDZt =θ q(B)ΘQ(Bs)at    )١(  

 
p  ،درجه اتورگرسیو غیر فصلیd گیري،  درجه تفاضلq  ،درجه میانگین متحرك غیرفصلیP  ،درجه اتورگرسیو فصلیD 

  . طول فصل است sدرجه میانگین متحرك فصلی و Qگیري فصلی،  درجه تفاضل
  

  هاي عصبی مصنوعی روش شبکه
هایی ماندگار فرآیندخطی و غیرهاي زمانی غیربینی سريسازي و پیششبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک روش، در مدل

ها  این شبکه. حل و رابطه صریحی وجود ندارد، عملکرد خوبی از خود نشان داده استها راهکه براي شناخت و توصیف دقیق آن
اي از  شبکه عصبی مغز انسان از مجموعه. اند سازي نموده مغز انسان را مدل در واقع ارتباطات سیناپسی و ساختار نرونی

اي ورودي نرون که دندریت نام دارند گرفته شده،  توسط شاخه) هاي ورودي داده(اطالعات . هاي عصبی تشکیل شده است سلول
. شوند هاي بعد داده می حویل نروناي خروجی به نام آکسون ت شود و توسط شاخه در هسته سلول روي آنها پردازش انجام می

هاي بعدي متصل نیستند، بلکه فاصله بسیار کمی به نام سیناپس بین آنها وجود  هاي نرون هاي یک نرون به دندریت آکسون
هاي ورودي و شبکه عصبی با برخورداري از قابلیت تشخیص الگو، رابطه خوبی بین داده .توانند تبادل اطالعات کنند دارد که می

. ها، حساسیت کمتري نسبت به وجود خطا در اطالعات ورودي دارداین روش در قیاس با دیگر روش. کندروجی برقرار میخ
بینی توانند بدون ایجاد رابطه صریح ریاضی، رفتار سیستم را پیشاند، میهاي شبکه عصبی مصنوعی با آموزشی که دیدهمدل
  ). 1389فقیه، ( کنند

  
  هاي عصبی شبکه و SARIMAروش ترکیبی 

عنوان بهترین  ، بهSARIMA  هاي در روش ترکیبی ماتریس ورودي و هدف براساس تاخیرهاي ظاهر شده در مدل
هاي الیه ورودي برابر با تعداد متغیرهاي تاخیر است و الیه خروجی تنها داراي  تعداد نرون. شوند ها، انتخاب می بینی کننده پیش

صورت تجربی تا رسیدن به بهترین شبکه انتخاب  ها به هاي آن تعداد الیه هاي پنهان و نرون. استیک نرون با تابع انتقال خطی 
دار بودن ضرائب متغیرهاي تاخیر بدست آمده در مدل تنها در وجود یا عدم وجود آن  الزم به توضیح است که معنی. شوند می

 ها تاثیري در نتایج طراحی شبکه عصبی ندارد تاخیر در ماتریس ورودي شبکه عصبی اهمیت دارد و مقدار عددي آن
  . )1388خورشیدي، (
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  سیستم هاي استنتاج فازي

عـی را بـا اسـتفاده از    خروجـی یـک سیسـتم واق    -هاي غیرخطی هستند که رابطه وروديهاي استنتاج فازي، مدلسیستم       
سیستم استنتاج فازي قوانین مناسب را تنظـیم کـرده و   ). 2006و همکاران،  Jacquin( کنندآنگاه فازي توصیف می قوانین اگر

با وجود این، مشکل اصلی منطـق فـازي ایـن    ). 2007و همکاران،  Sivanandam( کندتصمیمات را بر پایه این قوانین اخذ می
عبارت دیگر، یک شبکه عصبی این توانایی را دارد  به. کننده فازي وجود نداردمندي براي طراحی یک کنترلاست که روند نظام

. اي تعامل خود را تطبیق دهـد ، ساختارش را خود مرتب کند و با شیوه)خروجی -هاي وروديجفت(که از محیط آموزش ببیند 
روش را ارائه نمود کـه قابلیـت ترکیـب توانـایی دو      )ANFIS( عصبی تطبیقی -بدین منظور جانگ مدل سامانه استنتاج فازي

  ).Jang  ،1993(مذکور را دارد 

  عصبی تطبیقی -هاي استنباط فازيسیستم

اي است که یا الگوریتم مشخصی براي عصبی تطبیقی، یک روش نوین در حل مسائل پیچیده -هاي استنباط فازيسیستم  
بیشترین . باشدبر میطوالنی و زمانهاي بسیار حلکارگرفتن راههاي متعارف مستلزم بهحل آن وجود ندارد و یا استفاده از روش

-زیرا یکی از قابلیت. کاربرد آن در حل مسائلی بوده که یک ارتباط غیرخطی بین پارامترهاي معلوم و مجهول مسئله وجود دارد
دربرگیرنده دو  ANFISمدل . باشدعصبی تطبیقی درك رفتار غیرخطی یک سیستم می -هاي استنباط فازيهاي مهم سیستم

اي بین ورودي و خروجی برقرار نموده و پارامترهاي مربـوط بـه   بخش فازي رابطه. باشدهاي عصبی و مدل فازي میمدل شبکه
 ANFISلذا خصوصیات هـر دو مـدل فـازي و عصـبی در     . شودهاي عصبی تعیین میتوابع عضویت بخش فازي به وسیله شبکه

  ).1384ن، حسامی رستمی و همکارا( نهفته است

  )(SVM ماشین بردار پشتیبان

بینـی   هاي یادگیرنده، یافتن یک تابع پیوسته با مقدار حقیقی است که بتوانـد بـه ازاي مقـادیر ورودي پـیش     هدف ماشین  
 و McKee( پـذیرد  هـاي آموزشـی انجـام مـی     طورکلی تئوري یادگیري با استفاده از داده دقیقی از مقدارخروجی داشته باشد به

هاي آموزشی کمتر و متغییرهاي کمتـري کـار    ها آن است که با داده نسبت به سایر روش SVMهاي  از برتري. )1993همکاران،
هـا فقـط از    در ایـن روش در فضـاي ورودي داده  . هاي آموزشی حساس اسـت  کند اما نسبت به تغییر متغییرها بسته به داده می

ماشین بردار پشتیبان قرار دارند و خطاهاي بیشتر از حد معینی که بـا آزمـون و    شود که در حاشیه اطمینان نقاطی استفاده می
شهبازي و (. تر است ها کوتاه نسبت به سایر روش SVMشوند ضمنا زمان اجراي مدل در روش  شود متحمل نمی خطا تعیین می

  .)1390، همکاران

  نتایج -3

اند الگوي پراکندگی بارش را در منطقـه تشـخیص    برآورد بارش، توانستههاي  شود که مدل از موارد باال چنین استنباط می  
یـابی مـورد بررسـی قـرار      گلستان با روش مختلف درونعیوضی و همکاران بارندگی را در مناطق مختلف از سطح استان  .دهند
ن آمارکریجینـگ و  ترتیـب روش زمـی   هـاي قطعـی و زمـین آمـاري بـه      دست آمده نشـان داد کـه در بـین روش    نتایج به. دارند

چنـین در بـین    هـم   .برتر بوده استهاي قطعی  نسبت به روش 44/64و  49/60کوکریجینگ با مدل بیضوي و با میزان خطاي 
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و  LPIتري را در مقایسه با دو روش  نتایج نسبتا دقیق 20/77و 86/62با میزان خطاي  IDWو  RBFهاي قطعی دو روش  روش
GPI اند داشته.  

، فاصله معکوس و انحناي کمینه وجود دارنـد کـه بـه    وزنی همسایگی یابی متنوع همانند نزدیکتریندرون هاي آماريروش
ها، گیريدلیل عدم کفایت آمار و اطالعات موجود و دقت پایین اندازهاما به. باران را استخراج نمودتوان خطوط همکمک آنها می

 MM5 هاي مبتنی بر حل عددي معادالت نیز ماننـد مـدل  روش). 1385میثاقی، ( بخش نیستتخمین حاصله چندان رضایت
ها و سپس انجام محاسبات حجیم و قدرت محاسباتی باال هستند کـه عمـال کـاربري ایـن     مستلزم داشتن حجم انبوهی از داده

  ).1980و همکاران،  Haltiner(نماید ها را بسیار مشکل میروش
نشـان دادنـد کـه در      WRFو  MM5انجام شده در مناطق مختلف ایران در دو مدل   ، در بررسی1389آزادي و همکاران   
متر  میلی 1/0اي که براي آستانه بارشی کمتر از  گونه اند به متر دو مدل رفتارهاي وارون نشان داده میلی 1/0هاي کمتر از  آستانه

  و. هـاي مثبـت بیشـتر اسـت     بینـی  پـیش  WRFمتـر رفتـار مـدل     میلی 1/0 ی بیشتر ازهاي بارش و در آستانه MM5رفتار مدل 
اسـت و زمـانی    MM5بیشتر از  WRFاند براي  بینی شده دهد مقدار مواردي که پیش همچنین در زمانی که پدیده بارش رخ می

 -د سیسـتم اسـتنباط فـازي   ، کـاربر 1382قـالهري   .هشدارهاي نادرست بیشتري داده است WRF دهد مدل که پدیده رخ نمی
هاي بزرگ مقیاس اقلیمـی   بینی بارش سالیانه مورد ارزیابی قرار داد و از داده عصبی تطبیقی و سیستم فازي ممدانی را در پیش

نتایج نشان داد که سیستم استنباط فازي . تاثیرپذیري بارندگی منطقه شمال شرق ایران از الگوهاي سینوپتیکی را بررسی کرد
  .بینی کند تواند بارش را با دقت قابل قبولی پیش ها می درصد از سال 70یقی و سیستم فازي در عصبی تطب

 -یابی سطح آب زیرزمینی به مقایسه سه روش شبکه عصبی مصنوعی، سیستم اسـتنتاجی فـازي   ، در میان1388 دهقانی  
عصـبی بـا توجـه بـه ضـریب       -تاجی فـازي عصبی تطبیقی و زمین آمار پرداخته که نتایج پژوهش نشان داد که سیسـتم اسـتن  

درصد و میانگین مربعات خطاي کمتر از دقت باالتري براي تخمین تراز سطح آب زیرزمینـی در نقـاط مجهـول     98همبستگی 
  .هاي عصبی برخوردار است هاي زمین آمار و شبکه خوان نسبت به روش آب

دهنـده کـارایی بـاالي     ، نشـان 2008، موسـوي  2006السـادات   نـاظم دست آمده از پژوهشگرانی همچـون   مقایسه نتایج به 
طـور   ها به توان از این روش هایی مانند شبکه عصبی، شبکه عصبی فازي تطبیقی و منطق فازي در برآورد بارش است و می روش

دست آمده توسط  یج بههمچنین نتا. هاي برآورد بارش را افزایش داد موفقیت آمیزي در برآورد بارش سود جسته و کارایی مدل
، کاربرد موفقیت آمیـز روش منطـق فـازي عصـبی تطبیقـی را       )Maria )2005( ،Suwardi )2006 پژوهشگران خارجی مانند

توانـد نقـش تعیـین     سازد همین موضوع مـی  هاي رگرسیونی در برآورد بارش نمایان می هاي معمولی مانند روش نسبت به روش
  .کند منابع آب در بحث شرب، صنعت و کشاورزي ایفا می ریزي کننده در مدیریت و برنامه

براي تدوین  SVMنام ماشین بردار پشتیبان  هاي یادگیري آماري با استفاده از ناظر به ، از روش 1390شهبازي و همکاران  
توان گفت این  بنابراین می. بینی، دقت مناسبی داشت در اکثر موارد پیش SVMنتایج مدل . استفاده کردند SPIبینی  مدل پیش
  .مدت مورد استفاده قرار گیرد هاي هواشناسی یا طول دوره آماري کوتاه بینی رفتارهاي غیرخطی داده تواند در پیش روش می

  
  منابع

مجموعه مقاالت . هاي یقینی داد مدل بارندگی از برونبینی احتمالی  به دست آوردن پیش. 1386. ، عربلی، پ.، ذاکري،ز .آزادي، م - 1
  .بینی عددي وضع هوا، سازمان هواشناسی کشور، تهران هفتمین همایش پیش

در منطقه ایـران در دوره یـک   WRF هاي کوتاه مدت بارشی مدل عددي  بینی ارزیابی پیش. 1392. ، قادر، س.، نیستانی، ا.تقوي، ف -2
  . 145 -170: 2مجله فیزیک زمین و فضا، . ماهه

عصـبی تطبیقـی و    -بینی سیالب با استفاده از سیسـتم اسـتنباط فـازي   مدل پیش. 1384. ، موسوي، ج.، افشار، ع.حسامی رستمی، ر -3
ت اولین کنفرانس ساالنه مدیریت منابع آب ایـران،  مجموعه مقاال. مقایسه آن با روش رگرسیون همراه با حل مثال موردي رودخانه کرخه

  .تهران
نشریه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیـایی،  . هاي عصبی مصنوعیآگاهی و برآورد بارش یزد با استفاده از شبکهپیش. 1388. حلبیان، ا -4

11)14:( 28-7.  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  ، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8 

 
همایش ملی مدیریت . بندي بارش ایستگاه شیرازعصبی در مدلهاي جنکینز و شبکه -تحلیل باکس. 1388. ، شیروانی، ا.خورشیدي، ح -5

  .بحران آب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
عصـبی   -مقایسه سه روش شبکه عصبی، سیستم استنتاجی فـازي . 1388. ، مساعدي، ابوالفضل.، عسگري، معصومه.دهقانی، امیراحمد -6

  .529-517): 16(مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، . یابی سطح زیرزمینی آمار در میان تطبیقی و زمین
مجله علوم کشاورزي و . در استان گلستان  SARIMAکارگیري تکنیک  بینی باران با به ارزیابی پش. 1386. ، قهرمان، بیژن.شریفان،ح -7

  .209-196: 14منابع طبیعی، 
 هـاي بـارش ماهانـه   ي آن با روش الگوریتم ژنتیـک در تخمـین داده  سازارزیابی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و بهینه. 1389. ه، فقیه -8
  .42-27): 51(14طبیعی، علوم آب و خاك،  علوم و فنون کشاورزي و منابع). منطقه کردستان: مطالعه موردي(
عصبی تطبیقی و  -فازيکاربرد سیستم استنباط . 1386. ، حبیبی نوخندان، م.، موسوي بایگی، م.، وحیدیان کامیاد، ع.فالح قالهري، غ -9

  .دانشگاه فردوسی مشهد. هاي هوشمند هشتمین کنفرانس سیستم. بینی بارش سالیانه سیستم استنباط فازي ممدانی در پیش
  .سازمان هواشناسی کشور 342پروژه شماره . هاي هواشناسیبینی بارش با استفاده از سیگنالپیش. 1384. م ،زکارآمو -10
بینی جریان ماهانه ورودي به مخزن سد شهید عباسپور با استفاده از  پیش . 1385. کمالی، ن ،.م شوشتري، محمودیان و الف کمالی، -11

  .هفتممین سمینار بین المللی مهندسی رودخانهBox-Jenkins. هاي سري زمانی مدل
  .هوا وضع بینی پیش همایش .اهرخش قلعه ایستگاه ماهانه بارندگی زمانی سري جنکینز -باکس سازي مدل. 1382 .ر مدرس، -12
هاي بزرگ مقیاس اقلیمی با بارش بهاره استان  بررسی رابطه سیگنال. 2008. ، نوخندان حبیبی، م.، فالح قالهري، غ.موسوي بایگی، م -13

  .217-224مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی،. خراسان رضوي
  .441ص ،انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ایران. هیدرولوژي کاربردي. 1374. مهدوي، م -14
-آمار و مقایسه با شـبکه هاي آمار کالسیک و زمینبندي اطالعات بارندگی با استفاده از روشپهنه. 1385. ، محمدي، ك.میثاقی، ف -15

  .13-1 ):4(29مجله علمی کشاورزي، . هاي عصبی مصنوعی
  .دانشگاه شیراز. خشکسالی و بارندگی در ایران در ارتباط با انسو. 2001. ظم السادات، م جنا -16
. هاي بردار پشتیبان بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین پیش. 1390. ، ناصري، م.، زهرایی، ب.بخت شهبازي، ع نیک -17

  .84-72: 2نشریه آب و فاضالب، 
: 3مجله فیزیک زمین وفضا، . روي ایران MM5اي  بینی بارش مدل منطقه راست آزمایی پیش. 1389. ، آزادي، م، ا.هدایتی دزفولی -18

115-129.  
  

19-  Box, G.E.P., Jenkins, G.M. 1976. Time Series Analysis, Forecasting and Control, Revisededn. Holden- Day, 
San Francisco, CA. 

20-  Caruso, C. and Quarta, F. 1998. Interpolation methods comparison. Comput Math Applic. 35(12). 109–126. 

21- Chen, S.T., Yu, P.Sh. and Tang, H. Y. 2010. Statistical downscaling of daily precipitation using support 
vector machines and multivariate analysis. Journal of Hydrology. 385. 13-23. 

22- Chuan, C.S . 1997. Weather prediction using artificial neural network. Journal of generation Hydrology. 230. 
101- 119.  

23- Halid, H. and Ridd, P. 2002. modeling inter- annual variation of a local rainfall data using a fuzzy logic 
technique, proceeding of international forum on climate prediction, James cook university, Australia. First Proof 
pages 166- 170. 

24- Haltiner, G. J. and Williams, R. T. 1980. Numerical prediction and dynamic meteorology. 2nd Edition, New 
York,Wiley & Sons, pp. 447. 

25- Issaks E.H. and Srivastava R.M. 1989. Applied geostatistics, Newyork, Oxford University Press. 

26- Jacquin,  A. p., Shamseldin,  A. Y. 2006. Development of rainfall- runoff models using takagi- sugeno fuzzy 
Inference System. Jornal of  Hydrology. 329. 154- 173.  

  27- Jang, R. 1993. ANFIS: Adaptive- network- based fuzzy inference systm. IEEE Trans. Sys., Man, Cybern, 3. 
665- 685. 

28- Johnston, K., ver Hoef, J. M.N., Krivoruchko,  K. and Lucas,  N. 2001. Using Arc Gis geostatistical analyst. 
Esri, Redlands, CA. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  ، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8 

 
29- Maria, c., Haroldo, F. and Ferreira, N. 2005. Artificial neural network technique for rainfall forecasting 
applied to the sao Paulo. Jornal of  Hydrology. 301(1- 4). 146- 162. 

30- McKee, T.B., Doesken, N.J. and Kleist, J. 1993. The relationship of drought frequency and duration to time 
scales. Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology. Am. Meteor. Soc., Boston. 179-184. 

31- Nalder,  I.A., and Wein R.W. 1998. Spatial interpolation of climatic normas: Test of a new method in the 
Canadian boreal forest. Agric. For . Meteor. 92 (4). 211-225. 

32- Sivanandam, S. N., Sumathi, S. and Deepa, S. N. 2007. Introduction to Fuzzy Logic using MATLAB. 
Springer Berlin Heidelberg, New York. 430 pp. 

33- Suwardi, A., Takenori, K., Shuhei,  K. 2006. Neuro-Fuzzy Approaches for Modeling the Wet Season 
Tropical Rainfall. Agricultural Information Research. 15 (3). 331-341 

34- Tripathi, Sh., Srinivas, V.V. and Nanjundiah, R. S. 2006. Downscaling of precipitation for climate change 
scenarios: A support vector machine approach. Journal of Hydrology. 330. 62-640. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

