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 چکیذٌ
بة ٘ظز ثٝ ٔغئّٝ ٍ  چبِؼی اس ٔغبئُ تغییز الّیٓ یى ثزآٚرد رٚ٘ا ٚخٛد  چزاوٝپبیذار ٔٙبثغ آثی اعت در تٛعؼٝ  شیثز٘ا

ِٛیذی ٔی بة ت ٖ رٚ٘ا ذ عجت خغبرات  خغبی سیبد در ثزآٚرد ٔیشا بة وٕتز اس  یزی٘بپذ خجزاٖتٛ٘ا ٌزدد. ثزآٚرد ٔیشاٖ رٚ٘ا

یت ٔٙبثغ آة را در پی ثیٙی ثیؼ اس ٔمذار ٚالؼی، تٟذیذ خذی در پبیذاری تٛعؼٝ ٔذیز ٔمذار ٚالؼی خغز عیالة پیؼ

ِٛٛصی خذیذ ٚ اعتفبدٜ اس رٚػ  ٗ پضٚٞؼ ثب اعتفبدٜ اس تىٙ تالػ ؽذٜ اعت تب ثب  Data Miningخٛاٞذ داؽت. در ای
بة حبفُ اس ثبرػ در حٛضٝ عبِمبٖ تٛعظ ؽجىٝ ػقجی  حذالُ پبرأتزٞب ٚ دادٜ ٞبی ٔٛخٛد، أىبٖ پیؼ ثیتی رٚ٘ا

دبْ ٌزدد.  ٗیٔؤثزتزٔتزٞبی ٚرٚدی ٚ تؾخیـ ٔقٙٛػی ثب وؾف رٚاثظ پٟٙبٖ ٔیبٖ پبرا ٘تبیح ثزرعی ٚ آ٘بِیش ػبُٔ ٘ا

ٝ ػقجی ٔقٙٛػی ٔختّف ثب  34حغبعیت  َ ؽجى  ؽذُٜ یتحّٔذَ ایدبد ٚ  3500تبثغ ٔتفبٚت در ثزرعی ثیؼ اس  50ٔذ

ٖ ٔی ٝ  ٘ؾب ٗ حٛض ُ ٞغتٙذ.ٗ یٔؤثزتزدٞذ تزویجبت ٔختّف اختالف دٔب در ای ٗ ٘تبیح  ػبٔ ٕیت ث خٟت اسآٖای غیبر حبئش ٞا
ٝ ایدبد ٔذَ ُ اعالػبت ٔٛخٛد ٞغتٙذ و ٝ ػقجی ٔختّف ثب حذال ٜ ثز تغزیغ  ٔی ٞبی ؽجى ٙذ ػالٚ خٝ لبثُتٛ٘ا ٚٞؼ ٛت ٞب،  پض

دبْ  ثب وٕتزیٗ اعالػبت ٔٛخٛد ٚ٘ذ. اػتٕبد لبثُ یٞب ثیٙی پیؼخٟت ٘ا  ثٝ وبر ر

 

 
 

 

 

بة، ،یوبٚ دادٜ َای كلیذی:  ياژٌ  Data Mining ،Artifical Neural، ٙٛػیؽجىٝ ػقجی ٔق ثزآٚرد رٚ٘ا

Networks 
 

 

 

 

 

                                                                 

1-  ٖ ٖ ٔزوشیٟٔٙذعی آة  –وبرؽٙبعی ارؽذ ٟٔٙذعی ػٕزا ٜ آساد اعالٔی ٚاحذ تٟزا ؾٍب  د٘ا

ٜ ػٕزاٖ ٞیئت ػّٕی -2 ٜ آ ٌزٚ ؾٍب ٖ ٔزوشد٘ا  یساد اعالٔی ٚاحذ تٟزا

ٜ ٟٔٙذعی ػٕزاٖ -3 ٜ آساد ٞیئت ػّٕی ٌزٚ ؾٍب ٖ ؽزقٚاحذ  اعالٔی د٘ا  تٟزا
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 ٍمقذم -1
٘بآٌبٞی  در فٛرت چزاوٝٞبی ٟٔٓ در س٘ذٌی ثؾز اعت،  ٔیشاٖ رٚا٘بة تِٛیذی ٞز حٛضٝ، یىی اس تٟذیذٞب ٚ فزفت

اس خؾىغبِی ٘غجت ثٝ ایٗ أز، ٕٔىٗ اعت خبٖ ٚ ٔبَ افزاد در ٔؼزك خغزات ٘بؽی اس عیُ لزار ٌیزد یب دچبر خغبرات ٘بؽی 
ٞبی ٔزثٛط ثٝ تغییز الّیٓ، اثؼبد خذیذی اس ضزٚرت ٔغبِؼبت را ثزای ٞز پضٚٞؾٍز ایدبد  در وٙبر چبِؼ ٔغئّٝؽٛد. ایٗ 

ثزای ٔٙبعك خبفی اس خٟبٖ ٘ظیز  افٛالًٔتذاَٚ  ٔحبعجٝ ٚ ثزآٚرد رٚا٘بة ٞبی ػٕٛٔی اس عٛیی رٚاثظ ٚ فزَٔٛ چزاوٝوٙذ،  ٔی

ٞبی دیٍز ٘یبسٔٙذ ٔغبِؼبت ٌغتزدٜ ٚ تؼییٗ ضزایت  وٝ ثزای اعتفبدٜ در الّیٓ ا٘ذ ؽذٜٝ یتٟأزیىب  ٔتحذٜ بالتیاٞٙذٚعتبٖ یب 
پبرأتزٞبی ٔتؼذدی  ٞبی ٚرٚدی ٚ فحت دادٜ ٚاثغتٍی ؽذیذی ثٝ افٛالًٞبی وٙٛ٘ی  ٔذَ، اس عٛی دیٍز ٞغتٙذتقحیح ٔحّی 

ٝ اعالػبت آٖ ٕٔىٗ اعت ٘بوبفی یب  ٕچٙیٗ در سٔیٙٝ تغییز الّیٓ، ٘یبس ثٝ ٔغبِؼبت در ایٗ سٔیٙٝ ٔٛخٛد ٘یغت؛ ٞ ثؼضبًدار٘ذ و

ٕٔىٗ اعت تغییزات ٔیشاٖ پبرأتزٞب عجت تغییز ضزایت تقحیح ؽٛد؛ ثٙبثزایٗ عزاحی ٔذِی ثب  چزاوٝتز خٛاٞذ ثٛد  پزرً٘

ذَ در ٔمبثُ تغییز الّیٓ تٛا٘ذ اثز خٛثی در ایدبد ٔمبٚٔت ٔ پبرأتزٞب ٔی ٗیٔؤثزتزحذالُ پبرأتزٞبی ٚرٚدی یب اعتفبدٜ اس 
ػبُٔ  ػٙٛاٖ ثٝوٙذ  ثٝ عزػت ػُٕ خٛثی وٝ ثزای پضٚٞؼ ایدبد ٔی ثب تٛخٝٞبی ػقجی ٔقٙٛػی  ثبؽذ. در ایٗ ٔیبٖ ؽجىٝ

 تٛا٘ٙذ ٔحغٛة ؽٛ٘ذ. ٟٕٔی ٔی

( 28) ٔغبِؼبت فٛرت ٌزفتٝ ثزای ثزآٚرد ٔغتمیٓ رٚا٘بة اس رٌجبر، در لبِت اؽىبَ تزعیٕی در ٔغبِؼبت ؽزٔبٖ ٘خغتیٗ
ٚ آٌزاعىی )15آ٘ذرٚس ) (،23ٔبوٛط ) در رٚا٘بة، عؼی  زٌذاریتأث( فٛرت ٌزفت. ٔحممیٗ ثؼذی ثب افشایؼ پبرأتزٞبی 1956( 

َ  (.21در ثٟجٛد دلت ٕ٘ٛدارٞبی تزعیٕی داؽتٙذ ) ثزآٚرد رٚا٘بة  ٔٙظٛر ثٝ( SCSحفبظت خبن أزیىب ) عبسٔبٖ 1973در عب

( أب ایٗ رٚػ وٝ یه رٚػ ػٕٛٔی ثزآٚرد رٚا٘بة اعت، در ٘ٛاحی 18ارائٝ داد ) را SCS-CN 1راثغٝ خبٔغ ؽٕبرٜ ٔٙحٙی

ٞبی پضٚٞؾٍزاٖ ٔٙدز ثٝ ارائٝ رٚاثظ تدزثی ثز اعبط ثزخی ػٛأُ  (. ادأٝ تالػ13وٛٞغتب٘ی ثب رصیٓ ثزفی دارای خغب اعت )
ٝ ٔٙغمٝ خبؿ ثٛدٜ ٚ ضزایت  ثٝ تفبٚت ؽزایظ الّیٕی ٚ فزف  ثب تٛخٝ بٞ آٖالّیٕی ٚ فیشیٌٛزافی حٛضٝ ؽذ وٝ اغّت ٔحذٚد ث

ٝ سیبد، ثبیذ تقحیح ٌزد٘ذ ) ( در 1ثٝ تحمیك ثؾَٛ ) تٛاٖ یٔٔغبِؼبت فٛرت ٌزفتٝ ثذیٗ رٚػ،  اسخّٕٝ. (16ٚ  8سٔبٖ ٚ ٞشیٙ

الّیٕی، تِٛیذ  خقٛفیت فیشیٌٛزافی ٚ 26( ثب اعتفبدٜ اس 7فّٛاتی ٚ ٕٞىبراٖ ). ٝ آثخیش دؽت ٘یؾبثٛر اؽبرٜ داؽتحٛض
ٝ رٚػ یٞب حٛضٝرٚا٘بة در  ٖ را ث  رٚا٘بة( 2)٘یب  ٕ٘ٛد٘ذ. تٛوّی ٚ رعتٕی یعبس ٔذَرٌزعیٖٛ غیزخغی  آثخیش اعتبٖ وزدعتب

ثزرعی ٚ  ٞب حٛضٝ زیسفیشیٌٛزافی ٚ ثبر٘ذٌی ثزای ٞزیه اس  خقٛفیت 14 ثز اعبطایغتٍبٜ ٞیذرٚٔتزی اعتبٖ ایالْ را  11

 فیشیٌٛزافی حٛضٝ ثزآٚرد رٚا٘بة اس ػٛأُ الّیٕی ٚ عبیز ٔٙبعك خٟبٖ ٘یش ٔجتٙی ثزدر  ؽذٜ ا٘دبْ یٞب یثزرعٕ٘ٛد٘ذ.  ثزآٚرد
َ آثزاٞٝ ٚ ٔتغیز22ٚ تبً٘ ) ثٛدٜ اعت. ٌِٛبٖ ٜ اس پبرأتز ٔغبحت، عٛ ة آثخیش ٘یٛسِٙذ، ضحٛ 15ثبر٘ذٌی عبال٘ٝ در  ( ثب اعتفبد

چٙذ ٔتغیزٜ ثیٗ پبرأتزٞبی  رٚػ تحّیُ رٌزعیٖٛ خغی ٕ٘ٛد٘ذ. در تحمیمی دیٍز ثب اعتفبدٜ اس الذْا ثٝ ثزآٚرد دثی خزیبٖ

ایبِت خٛرخیبی  یٞب رٚدخب٘ٝٔتغیز ٔزتجظ ة ا دثی عیالثی در  ٗیدارتز یٔؼٙحٛضٝ،  فیشیىی ٚ الّیٕی حٛضٝ آثخیش، عغح

یه  بة اسػٛأُ ؽیت ٚ پٛؽؼ ٌیبٞی ٔٛفك ثٝ ثزآٚرد رٚا٘ یزیوبرٌ ثٝ ( ٞٓ ثب3(. خجبری ٚ ػبرفی )30أزیىب ؽٙبختٝ ؽذ )
 ( عؼی در ثزآٚرد رٚا٘بة اس20ٚ وبدیبٚغّی ٚ ػ ٖ ) (29)ٕٞىبراٖ  رٚیذاد ثبرؽی در حٛضٝ وجٛتز ال٘ٝ وٍٙبٚر ؽذ٘ذ. عیٙغ ٚ

ٔغتمیٓ  یزیٌ ا٘ذاسٜدر  وٝ یدرحبِؽٟز اعتب٘جَٛ داؽتٙذ.  ٞیٕبِیب ٚ 2آثزیش عٛراٖ  یٞب حٛضٝػٛأُ ثبرػ یب دٔب ثٝ تزتیت در 

 یٞب ثبرػعزػت خزیبٖ، حُٕ ٔمذار سیبد رعٛة،  ب وبٞؼ عزیغ، ٔؾىالتی اس لجیُ افشایؼ ییعٙد آة یٞب غتٍبٜیا خزیبٖ در
ٔحبعجبتی  یٞب رٚػاس  ییخٛ ثٟزٜٔٛخت  ٚ ِشْٚ تِٛیذ آٔبر ٚ اعالػبت دلیك، بدؽذٜی یٞب تیٔحذٚدٚخٛد دارد.  رٌجبری ٚ غیزٜ

 (.5) اعتثبال ؽذٜ  یزیپذ ا٘ؼغبفلذرت  ثب 3یب ٞٛػ ٔقٙٛػی 2٘زْ

تٛإ٘ٙذی ثبالیی در  وٝ ثبؽٙذ یٔغیزخغی  یٞب غتٓیع یعبس ٔذَ اثشار ٔٙبعجی ثزای ٞٛؽٕٙذ ػقجی یٞب ؽجىٝ

 اسخّٕٝ(. 32ٚ  17، 6، 4)ٚرٚدی ٚ ٘بلـ ٚ حتی حبٚی خغب را دار٘ذ  یٞب ٔحذٚد دادٜتٙٛع  ثز اعبطٔتغیز ٔدَٟٛ  یعبسٝ یؽج

                                                                 
1
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ٚرٚدی ٚ خزٚخی اعت.  یٞب دادٜخبؿ ثزای ثیبٖ راثغٝ ٔیبٖ  یه تبثغ ؽجىٝ ٞٛؽٕٙذ ػقجی، ػذْ ٘یبس ثٝ تؼییٗ یٞب تیٔش

 (.26) ٔٛخٛد ٞغتٙذ یٞب دادٜلبدر ثٝ اعتخزاج حذاوثز اعالػبت اس  ٞب ؽجىٝآ٘ىٝ ایٗ  ضٕٗ

خزیبٖ رٚسا٘ٝ در دٚ حٛضٝ  یعبسٝ یؽجػقجی ٔقٙٛػی ثزای  ( اس ٔذَ غیزخغی ؽجى25ٝراخٛروبر ٚ ٕٞىبراٖ )
ٖ داد٘ذ ثب تمغیٓ یاعتفبد بطیٔم وٛچهٚ  بطیٔم ثشري ٝ چٙذ سیز حٛضٝ وٛچه، ٘تبیح ثٟتزی ه ٜ وزد٘ذ ٚ ٘ؾب حٛضٝ ثشري ث

ٚالغ در ؽٕبَ ؽزلی خزاعبٖ رضٛی را  ( رٚا٘بة ٘بؽی اس ثبر٘ذٌی در حٛضٝ آثزیش وبرد4ٜخٟبٍ٘یز ٚ ٕٞىبراٖ ). ؽٛد یٔحبفُ 

َ ؽجىٝ ػقجی ٝ وٕه ٔذ ٕ٘ٛد٘ذ. ٘تبیح آ٘بٖ حبوی  یٙیث ؼیپ( HEC-HCMS) 2یؽٙبخت آةٚ ٔذَ ( ANN1ٔقٙٛػی ) ث

 یٞب خٛاةثٝ  یبثی دعت٘یش دلت ٚ عزػت  (32ثٛد. تبوز ٚ ٔبروٛط ) HEC-HMS اس دلت ؽجىٝ ػقجی ٘غجت ثٝ ٔذَ
خزیبٖ ٔبٞب٘ٝ  یٙیث ؼیپرٚا٘بة ٌشارػ ٕ٘ٛد٘ذ.  یٙیث ؼیپ ٔفٟٛٔی را در یٞب ٔذَ٘غجت ثٝ ػقجی  یٞب ؽجىٝٔٙبعت در 

( ا٘دبْ 12ثبرػ ٚ دثی تٛعظ ٘ٛری ٚ ٕٞىبراٖ ) ٔتغیز دٔبی حذالُ، دٔبی حذاوثز، ٔیبٍ٘یٗ دٔب، 6ی اس چب فٛفی رٚدخب٘ٝ

رٚا٘بة ثب ؽجىٝ ػقجی  یٙیث ؼیپٔٛفك ثٝ  عٝ پبرأتز دٔب، ثبرػ ٚ سٔبٖ ٚلٛع ثبرػ، ثز اعبط( 10ٕٞىبراٖ ) ٌزفت. ٔحٕذی ٚ
 ( ٚ تٛوبر 24ٚ(، ٔیٙش ٚ ٞبَ )19ٕٞىبراٖ )(، اچغٛ ٚ 17ی )تٛعظ داٚعٖٛ ٚ ٚیّج ؽذٜ ا٘دبْتحمیمبت  ٔقٙٛػی ؽذ٘ذ. در

ػقجی ٔقٙٛػی، حدٓ ٚ  چٖٛ ثبر٘ذٌی، دٔب، تجخیز، ٔغبحت ٚ ؽیت حٛضٝ ثٝ ٔذَ ؽجىٝ( ثب ٔؼزفی اعالػبتی 31ب٘غٖٛ )خ

ػقجی  ثز داؽت. ٕٞچٙیٗ در تحمیمی دیٍز، ؽجىٝوٝ ٘تبیح لبثُ لجِٛی را در ؽذ یٙیث ؼیپدثی رٚا٘بة در ٔحُ خزٚخی 
 . ٘تیدٝ تحمیك رضبیی(14لزار ٌزفت ) یٔٛردثزرعٚرٚدی  22تؼذاد  پیؾخٛر ثب عبختبر چٟبر الیٝ، ثزای ٔذَ ٕ٘ٛدٖ رٚا٘بة ثب

َ ٕ٘ٛدٖ راثغٝ ثبرػ 5ٚ ٕٞىبراٖ ) ٝ رٚػ رٌزعیٖٛ چٙذ ٔتغیزٜ  رٚا٘بة، ثزتزی رٚػ -( در ٔذ ٝ ػقجی ٔقٙٛػی ٘غجت ث ؽجى

( ٞٓ ثٝ 9( ٚ وبرآٔٛس ٚ ٕٞىبراٖ )27ٕٞىبراٖ ) غبِؼبت دیٍز ٔحممیٗ ٘ظیز ؽزعتب ٚرٚا٘بة در ٔ -ؽذ. راثغٝ ثبرػ ٌشارػ

ْ ؽذ. ٕٞچٙیٗ ػالٜٚ ثز  یٞب ؽجىٝوٕه  ػقجی ٚ  یٞب رٚػػقجی ٔقٙٛػی اس تزویت  ؽجىٝ یزیوبرٌ ثٝػقجی ٔقٙٛػی ا٘دب
 یعبس ٔذَ ( در34یبرار ٚ ٕٞىبراٖ ) ثٝ تحمیمبت تٛاٖ یٔاعت وٝ اس آٖ خّٕٝ  ؽذٜ اعتفبدٜٞبی ٔختّف  ٔٙغك فبسی در سٔیٙٝ

 SARIMAػقجی ٚ  فبسی را ٘غجت ثٝ دٚ رٚػ ؽجىٝ-وٝ ثزتزی ٔذَ تزویجی ػقجی  تغییزات خزیبٖ رٚدخب٘ٝ اؽبرٜ وزد

ٖ داد. تٛراٖ ٚ یٛردٚعٛ ) ٞٛؽٕٙذ ػقجی در تخٕیٗ خزیبٖ رٚدخب٘ٝ، ٔذَ ػقجی فبسی  یٞب ٔذَ( ثب ثىبر ٌیزی تىٙیه 33٘ؾب
 (11.)ٞٛؽٕٙذ ػقجی وبراتز دا٘غتٙذ یٞب ٔذَرا ٘غجت ثٝ 

 

تالػ  Data Miningٚ اعتفبدٜ اس رٚػ  یافشار ٘زْٚ  یافشار عخت خذیذ ٞبی در ایٗ پضٚٞؼ ثب اعتفبدٜ اس تىِٙٛٛصی

ٞبی ٔٛخٛد، أىبٖ پیؼ ثیتی رٚا٘بة حبفُ اس ثبرػ تٛعظ ؽجىٝ ػقجی ٔقٙٛػی ثب  ؽذٜ اعت تب ثب حذالُ پبرأتزٞب ٚ دادٜ
ٖ پبرأتزٞبی ٚرٚدی ٚ تؾخیـ وؾف رٚاث ٖ ٔیب ُ ا٘دبْ ٌزدد.  ٗیٔؤثزتزظ پٟٙب ثزرعی ٚ آ٘بِیش حغبعیت در ایٗ پضٚٞؼ ثب ػبٔ

َ ؽجىٝ ػقجی ٔقٙٛػی ٔختّف ثب  34  ، ثب تحّیُ ٚ ثزرعیؽٛد یٔوٝ عجت ایدبد تؼذاد ثغیبر سیبدی ٔذَ تبثغ ٔتفبٚت  50ٔذ

َ  3500ثیؼ اس  ثغیبر  خٟت اسآٖػبُٔ ٞغتٙذ. ایٗ ٘تبیح  ٗیٔؤثزتزدٔب در ایٗ حٛضٝ  تزویجبت ٔختّف اختالف، دبدؽذٜیأذ
 تٛخٝ لبثُتٛا٘ٙذ ػالٜٚ ثز تغزیغ  ٞبی ؽجىٝ ػقجی ٔختّف ثب حذالُ اعالػبت ٔٛخٛد ٔی حبئش إٞیت ٞغتٙذ وٝ ایدبد ٔذَ

 ثٝ وبر رٚ٘ذ. اػتٕبد لبثُٞبی  ثیٙی ٞب، ثب وٕتزیٗ اعالػبت ٔٛخٛد خٟت ا٘دبْ پیؼ پضٚٞؼ

 

 
 

 

 

                                                                 
1
 . Artifical Neural Network 

2
 . Hydrological Modeling System 
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 َا مًاد ي ريش -2

 مًردمطالعٍ. مىطقٍ 2-1

سیز حٛضٝ تفىیه ٌزدیذٜ اعت وٝ سیز حٛضٝ  17ثز اعبط عزح خبٔغ آة وؾٛر، حٛضٝ آثزیش عفیذرٚد ثشري ثٝ 

غح آٖ درفذ اس ع 5/2اعت ٚ حذٚد  لزارٌزفتٝیّٛٔتزٔزثغ در ؽزق حٛضٝ عفیذرٚد ثشري و 960ثبالدعت عبِمبٖ ثٝ ٚعؼت 

ٚ اس ٔؾخقبت ٟٔٓ ایٗ حٛضٝ  لزارٌزفتٝ. حٛضٝ آثزیش ثبالدعت عبِمبٖ در ارتفبػبت اِجزس ٔزوشی ((1ُ )ؽى) ٌیزدثز ٔیرا در
ثٝ ٔتز اس عغح دریب ٚ حذاوثز ٚ حذالُ ارتفبع آٖ  2665ثبؽذ. ارتفبع ٔتٛعظ ایٗ حٛضٝ آثزیش ارتفبع ثبال ٚ ؽیت سیبد آٖ ٔی

ٖ دارای ؽیت ثبالی % حٛضٝ آث50ثبؽذ. ٕٞچٙیٗ ٔتز ٔی 4300ٚ  1390یت تزت ٝ خٟت وّی آٖ ؽزلی40زیش عبِمب -% اعت و

ٔتز در عبَ ٔتغیز ٔیّی 1000تب ثیؼ اس  250ثبؽذ. پزاوٙذٌی ٘شٚالت آعٕب٘ی در ٘مبط ٔختّف آٖ ٔتفبٚت ٚ ثیٗ غزثی ٔی

ر ایٗ حٛضٝ د ؽذٜ ٚالغ 85ثبؽذ. عَٛ رٚدخب٘ٝ عبِمبٖ ٔتز ٔیٔیّی 600اعت ٕٞچٙیٗ ٔتٛعظ ثبرػ عبال٘ٝ در وُ حٛضٝ 
 آثزیش ویّٛٔتز اعت وٝ در فقُ ثٟبر دارای حذاوثز دثی اعت.

 

 ( مًقعیت حًضٍ تاالدست طالقان1ضکل )

 

ویّٛٔتزی ؽٕبَ غزة تٟزاٖ ٚالغ  110ٞبی افّی حٛضٝ عفیذرٚد ثشري اعت وٝ در  خٝرٚدخب٘ٝ عبِمبٖ یىی اس عزؽب

ویّٛٔتز خٟت  180ثب عِٛی حذٚد ٌیزد ٚ عزچؾٕٝ ٔی ؽٕبَ تٟزاٖی وٙذٚاٖ ٚ وٟبر ثشري در ٞب وٜٛاس  رٚد اعت. ایٗ ؽذٜ
ٖ ثٝ عٕت غزة خزیبٖ ٔی اسخّٕٝرٚد ثشري ٚ وٛچه  15غزة، ثب دریبفت ثیؼ اس  ؽزق ثٝ یبثذ  دیشاٖ ٚ وزوجٛد، در درٜ عبِمب

پیٛ٘ذد وٝ  ِٕٛت ٔیویّٛٔتزی غزة رٚعتبی ؽٟزن، ثٝ رٚدخب٘ٝ ا٘ذج ٚ ا 11ٚ پظ اس ػجٛر اس حبؽیٝ خٙٛثی ؽٟز عبِمبٖ ٚ 

یت، رٚدخب٘ٝ ؽبٞزٚد ثب ادأٝ ٔغیز در درٜ ؽبٞزٚد ثٝ رٚدخب٘ٝ درٟ٘بؽٛد.  یدٝ آٖ رٚدخب٘ٝ پزآة ؽبٞزٚد تؾىیُ ٔیدر٘ت
 ((2ؽىُ ))ریشد  یٔعفیذرٚد در ٔٙدیُ 
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 طالقان َای ًَاضىاسی حًضٍ( مًقعیت ایستگا2ٌضکل )

 

 .اعت ؽذٜ ( آٚرد1ٜدر خذَٚ ) تخت حٛضٝٞٛاؽٙبعی ٚ ٞیذرٚٔتزی ٔٙ ٞبیایغتٍبٜ ٔؾخقبت
 

 باالدست طالقان حوضه محذوده در یذرومتریهو  های هواشناسیايستگاه مشخصات (1) جذول

 

 عرض جغرافیایی طًل جغرافیایی وًع ایستگاٌ وام ایستگاٌ
ارتفاع ایستگاٌ 

 )متر از سطح دریا(
 سال آماری مًجًد

1345 -1387 2150 '08:˚36 '51:˚50 یعٙد ثبراٖ ٌّیزد 1  

1345 -1390 2600 '10:˚36 '04:˚51 یعٙد ثبراٖ دٌٜتٝ 2  

1348 -1390 2000 '45:˚31 '18:˚51 وّیٕبتِٛٛصی سیذؽت 3  

1346 -1390 3200 '16:˚36 '50:˚50 عٙدیثبراٖ دیشاٖ 4  

1345 -1390 2200 '17:˚36 '44:˚50 یعٙد ثبراٖ عىزا٘چبَ 5  

1345 -1390 1850 '10:˚36 '41:˚50 یعٙد ثبراٖ خٛعتبٖ 6  

1337 -1390 1783 '10:˚36 '40:˚50 ٞیذرٚٔتزی ٌّیٙه 7  
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 ريش اوجام كار. 2-2

 َا دادٌ یساز آمادٌ. 2-2-1
ٞبی ٔٙتخت ٚ ٞبی ٔٛخٛد ثزای ثبرػ، دٔب ٚ رٚا٘بة در یه دٚرٜ ٔؾتزن در ایغتٍبٜثب تٛخٝ ثٝ ٔحذٚدیت سٔب٘ی دادٜ

-دادٜ ثٛد السْ اثتذا ا٘تخبة ٌزدیذ. در 1348-1387رٚا٘بة، ثبسٜ سٔب٘ی -عتفبدٜ در ٔذَ ثبرػِشْٚ ٚخٛد دٚرٜ عٛال٘ی ثزای ا

 SPSSافشار ؽٛد وٝ ایٗ وبر ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ تىٕیُ ٚ تقحیح ٞبی ٔٙتخت حٛضٝایغتٍبٜ ٔبٞب٘ٝ رٚا٘بة ٚ ثبرػ، دٔب ٞبی

ٞبی ٗ ثّٙذٔذت ٔبٞب٘ٝ ثبرػ ٔتٛعظ ٚ ایغتٍبٜٔیبٍ٘ی (1ٕ٘ٛدار ) (.SPSS 15. User Manual، 2009فٛرت ٌزفت ) 15

آٚردٖ ٔتٛعظ ثبرػ حٛضٝ، اس ٔیبٍ٘یٗ ٚس٘ی  ثٝ دعت دٞذ. ثزایٔٙتخت در ٔحذٚدٜ حٛضٝ ثبالدعت عبِمبٖ را ٘ؾبٖ ٔی

ٝ رلْٛ یٗثذاعت.  ؽذٜ اعتفبدٜٞبی ٔٙتخت حٛضٝ ایغتٍبٜ ٝ ثزای ٞز ایغتٍبٜ ثب تٛخٝ ث ٝ آٖ ٘غجت فٛرت و  ٚ ٔغبحت ٔزثٛط ث

 اعت. ؽذٜ ٌزفتٝٚس٘ی در ٘ظز  وُ حٛضٝ ٔتٛعظ ٚ ٔغبحت ٝ رلْٛث
تزیٗ اختالف رلْٛ ارتفبع را ثب وٝ وٓ یٗأتز ثٝ ػّت  2000ثب ارتفبع  ایغتٍبٜ سیذؽت ٔبٞب٘ٝ ٞبیدادٜ دٔب ٔتغیز ثزای

ٚ رلْٛ ٔتٛعظ حٛضٝ  لزار ٌزفت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ اختالف رلْٛ ایٗ ایغتٍبٜ ٔجٙب ػٙٛاٖ ثٝٔتز( دارد،  2’372ٔتٛعظ حٛضٝ )

 ((2)ٕ٘ٛدار ) ٞبی دٔبی ٔزثٛط ثٝ ٔتٛعظ حٛضٝ ٔحبعجٝ ؽذ. ثبالدعت عبِمبٖ، ثب اعتفبدٜ اس ٌزادیبٖ دٔب ٚ ارتفبع، دادٜ
تزیٗ ٔتز اعت وٝ پزثبرأٖیّی 600ؽٛد ٔیبٍ٘یٗ ثبرػ عبال٘ٝ در عغح حٛضٝ ٔؾبٞذٜ ٔی (1ٕ٘ٛدار )عٛر وٝ در ٕٞبٖ

 45فقُ سٔغتبٖ ثبرػ ثیؼ اس  ٞبیٞب، ٔبٜثبؽذ. ثزای تٕبٔی ایغتٍبٜی فزٚردیٗ ٚ اردیجٟؾت ٔیٞبٞب ٔزثٛط ثٝ ٔبٜٔبٜ

تزی یز ثیؼتأثدٜ ٚ ٌّیزد ثب تٛخٝ ثٝ ٔیشاٖ ثبرػ ٚ ارتفبع حٛضٝ ٞبی خٛعتبٖ، ٌتٝوٙٙذ. ثبرػ ایغتٍبٜٕتز را تدزثٝ ٔیٔیّی

ثز اعبط آٔبر ایغتٍبٜ سیذؽت، ٔیبٍ٘یٗ  وٝذ. ایٗ در حبِی اعت ثبؽٙآٖ در رٚا٘بة حٛضٝ دارا ٔی تجغ ثٝدر ٔتٛعظ ثبرػ ٚ 
ٌزاد در ٔزدادٔبٜ ٚ حذالُ آٖ درخٝ عب٘تی 37ثبؽذ. حذاوثز ٔغّك دٔب ٌزاد ٔیدرخٝ عب٘تی 7.8درخٝ حزارت در ایٗ حٛضٝ 

 اعت. ؽذٜ ٔؾبٞذٌٜزاد در اعفٙذٔبٜ درخٝ عب٘تی -18ثٝ ٔیشاٖ 

 

 
 َای مىتخةاَاوٍ تارش متًسط ي ایستگاٌمیاوگیه تلىذمذت م (1ومًدار )
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 میاوگیه تلىذمذت ماَاوٍ دمای متًسط حًضٍ (2ومًدار )

 

ایغتٍبٜ  رٚا٘بة ٚ ثزرعی اثزات تغییز الّیٓ ثز رٚی رٚا٘بة حٛضٝ،-ثبرػ ؽذٜ دادٜتٛعؼٝ  ٔذَ ییوبرا ارسیبثی ٔٙظٛر ثٝ
ب ثزای ٔؾبٞذٜ تغییزات رٚا٘بة حٛضٝ ا٘تخبة ٌزدیذ. در ٞبی ٔجٙدادٜ ػٙٛاٖ ثٝٞیذرٚٔتزی ٌّیٙه ٚالغ در خزٚخی حٛضٝ 

( آٚردٜ ؽذٜ 1358-1387ٞبی عزی سٔب٘ی خزیبٖ رٚدخب٘ٝ در ٔحُ ایغتٍبٜ ٌّیٙه در دٚرٜ ٔٛرد ٔغبِؼٝ )عبَ (3ٕ٘ٛدار )

 اعت.

 
 سری زماوی جریان ريدخاوٍ در ایستگاٌ گلیىک (3ومًدار )

 
در  ٔتزٔىؼتٔیّیٖٛ  393٘ٝ عبِمبٖ در ٔحُ ایغتٍبٜ ٞیذرٚٔتزی ٌّیٙه ٔتٛعظ آثذٞی رٚدخب (3ٕ٘ٛدار )ثب تٛخٝ ثٝ 

ٔتزٔىؼت ثز ثب٘یٝ  3/1ٚ  6/64یت ثٝ تزتعبَ ثٛدٜ وٝ حذاوثز ٚ حذالُ دثی عبال٘ٝ ایٗ ایغتٍبٜ در عَٛ دٚرٜ آٔبری یبدؽذٜ 

در ٔبٜ ثٛدٜ  ٔتزٔىؼتٔیّیٖٛ  5/79ٚ  5/102ٞبی اردیجٟؾت ٚ خزداد ثب ثیؾتزیٗ آثذٞی ٔبٞب٘ٝ، ٔزثٛط ثٝ ٔبٜ ٔؾبٞذٜ اعت.
ٖ عبال٘ٝ ٔزثٛط ثٝ ایٗ ٔبٜ 32عٛر ٔتٛعظ  یؼٙی ثٝ ثبؽذ. تٛسیغ خزیبٖ فقّی ایٗ رٚدخب٘ٝ در فقَٛ ٞب ٔیدرفذ اس حدٓ خزیب

 ثبؽذ.درفذ اس حدٓ خزیبٖ عبال٘ٝ ٔی 1/8ٚ  8/6، 5/10، 8/42ثٟبر، تبثغتبٖ، پبییش ٚ سٔغتبٖ ثٝ تزتیت 
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2-2-2 .Data Mining ي اجرای مذل 
ثزای  ٞبی پبیٝ ٔتفبٚت( ٔذَ در تٛپِٛٛصی 17) ؽجىٝ ػقجی 34تبثغ پزداسؽی ٚ  50در ایٗ پضٚٞؼ اس تزویجبت ٔختّف 

 2ٞبی ػقجی ٔٛرد ٔغبِؼٝ در خذاَٚ  وؾف ثٟتزیٗ تٛپِٛٛصی ؽجىٝ ػقجی اعتفبدٜ ؽذ. فٟزعت وّیٝ تٛاثغ ثىبر رفتٝ ٚ ؽجىٝ

 .ٔغزح ٌزدیذٜ اعت 3ٚ 

 اتع تکار رفتٍ جُت تًلیذ رياتط تركیثات مختلف( ت2ًجذيل )

Trignometry 
Single Value 

Transformers 

Multi Value 

Arithmetic 
SinH 
CosH 

TanH 
SecH 

CosecH 

CotanH 

Absolute Value 
Log 

Square 
Square Root 

Reciprocal 

Difference 
Percent Difference 

Sum 
Product 
Divide 

Single-Row Stochastic 
Multi- Value 

Sampling Values Rounding 

Average 

Minimum 
Maximum 

Lag 

Change 
Percent Change 

Ceiling 

Floor 
Round 

Logical 

Comparisons 
Date Transformers Statistics 

Greater than Value 

Less than Value 
Near Value 

Greater Than 
Less Than 

Near 

And 
Or 

XOr 

Day of Month 
Day of Week 
Day of Year 

Time of Day 

Variance 
Standard Deviation 
Standard Deviations 

Linear Regression 
Comparisons Sampling 

Crossing Highest 
Lowest 

Rows Since Highest 
Rows Since Lowest 

gAveragin 

Moving Average 
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 سازی تکار رفتٍ جُت مذلَای عصثی  ( ضثک3ٍجذيل )

Common Temporal Networks Common Non-Temporal Networks 
Focused Gamma Network 
Focused Laguarre Network 
Fully Recurrent Network 

Fully Recurrent Network 
Focused Time-Delay Network 

Patial Recurrent Network 

Generalized Feed-Forward Network 
Linear/Logistic Regression 

Multi-layer Perceptron 

Modular Network 
Probabilistic Network 

Support Vector Machine 
Regression Networks Extended Networks 

Focused Gamma Network 
Focused Large Network 

Focused Time-Delay Network 

General Feed-Forward Network 
Multi-layer Perceptron 

Modular Network 
Extended Networks 

 

Focused Gamma Network 
Focused Large Network 

Fully Recurrent Network 
Focused Time-Delay Network 

Gamma Fully Recurrent Network 

Gamma Partial Recurrent Network 
Laguarre Fully Recurrent Network 

Laguarre Partital Recurrent Network 
Partital Recurrent Network 

Time-Delay Recurrent Network 

 

ٚ  یتٛپِٛٛص اس٘ظزٔذَ  ٗیوؾف ثٟتز یٔختّف ثزا یٞب یثب ٚرٚد یٔقٙٛػ یا٘ٛاع ؽجىٝ ػقج یپضٚٞؼ، ثزرع ٗیاٞذف 

ٚ اػتجبر  یٞب تغت اعالػبتآٔبر ٚ  درٚالغ. ؽٛد یٔ ٝیتٟ وٙذ یٔ ٝیٔذَ تٟ ییاس وبراوٝ  یعزػت ػّٕىزد اعت وٝ ثب آٔبر

ثٝ وبر  ذؽذٜیتِٛ یٞز ؽجىٝ ػقج Scoreثٝ ٘بْ  یبریٔؼ ذیخٟت تِٛ 1Correlation،2NRMSE ٚ3NMAEیعٙد فحت
 NMAE  ٚNRMSE ؽٛ٘ذ. یثٙذ رتجٝٚ  غٝیٔمب ٍزیىذیثب  ؽذٜ یثزرعٚ  ذیٔختّف تِٛ یٞب ؽجىٝ وٙذ یوٝ وٕه ٔ رٚ٘ذ یٔ

ٗ ٔمبدیز ٚالؼی ٔؾبٞذاتی ٚ  ٞبی وٕی ٔٙبعجی خٟت ثزآٚرد دلت ٔذَ ؽبخـ  ٞغتٙذ. ؽذٜ یٙیث ؼیپٞب ثب اعتفبدٜ اس تفبضُ ثی

اس  یه ٔؼیبر عٙدؼ ٔتذاَٚ اعت وٝ( RMSEٔزثؼبت خغب ) ٗیبٍ٘یٔ ؾٝیر بی( ٚ RMSDٔزثؼبت ا٘حزاف ) ٗیبٍ٘یٔ ؾٝیر
 دٞٙذٜ ٘ؾبٖ RMSD، درٚالغ 4.ٌزدد ٔحبعجٝ ٔیٚ ٔمبدیز ٔؾبٞذاتی ثزآٚردٌز  بیتٛعظ ٔذَ  ؽذٜ یٙیث ؼیپ زیٔمبد ٗیتفبٚت ث

سٔب٘ی وٝ ٔحبعجبت خٟت ثزآٚرد اس  ٞب تفبٚت ٗیاعت. ااتی ٔؾبٞذ زیٚ ٔمبد ؽذٜ یٙیث ؼیپ زیاس ٔمبد اعتب٘ذارد ٕ٘ٛ٘ٝا٘حزاف 

 ؽٛ٘ذ. ٘بٔیذٜ ٔی یٙیث ؼیپؽٛ٘ذ خغبی خبرج اس ٕ٘ٛ٘ٝ اعتفبدٜ  یٙیث ؼیپٚ سٔب٘ی وٝ خٟت  ٕ٘ٛ٘ٝ اعتفبدٜ ؽٛ٘ذ ثبلیٕب٘ذٜ

RMSE  خغبی ٔیبٍ٘یٗ ٔغّك  عت.اثیٙی یه ٔتغیز خبؿ  دلت خٛة ثزای ٔمبیغٝ خغبٞبی پیؼ یزیٌ ا٘ذاسٜیه ٔؼیبر
(MAE ٔمذاری اعت خٟت )ٜچمذر ثٝ ٘تبیح احتٕبِی یب ٟ٘بیی  ؽذٜ یٙیث ؼیپرٚد وٝ ٘تبیح  ٔی ثٝ وبرایٗ ٔٛضٛع  یزیٌ ا٘ذاس

ٕ٘بیؼ  rؽٛد ٚ آٖ را ثب  ( ثٝ ٞزٌٛ٘ٝ راثغٝ آٔبری ثیٗ دٚ ٔتغیز اعالق ٔیCorrelationدر آٔبر، ٕٞجغتٍی ) 5٘شدیه ٞغتٙذ.

                                                                 
 . ضریب همبستگی1

2
. Normalized Root Mean Square Error 

3
. Normalized Mean Absolute Error 

4
. http://en.wikipedia.org/wiki/Root-mean-square_deviation

5
 . http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_error 
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،  iٔمذار ٔؾبٞذاتی رٚا٘بة  Oiوٝ در آٖ  1دٞٙذ ٔی ،  iٔمذار ثزآٚرد ؽذٜ رٚا٘بة  Piْا  ، ؽذٜ ٔؾبٞذٜٔیبٍ٘یٗ ٔمذار  ْا

 (5تب  1)رٚاثظ  .اعتٞب  تؼذاد دادٜ nٔتز ٚ  ؽذٜ ثٝ ٔیّیٔیبٍ٘یٗ ٔمذار ثزآٚرد 

(1) 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

 

(5) 

 

 

 زییثب تغ وٙذ یٔٞب داؽتٝ، تالػ  ؽجىٝ زی٘غجت ثٝ عب یٔٛاخٝ ؽٛد وٝ ػّٕىزد ثٟتز یثب ؽجىٝ ػقج وٝ یدرفٛرتٔذَ 

تؼذاد  زیی( تغPEsٞب ) وزدٖ تؼذاد ٘زٖٚ یعبس ٙٝیثٟ، بٞ آٖدر  زییتغ دبدیا بی ٞب یوزدٖ ٚرٚد بدیٚس وٓ زیحبالت ٔحتُٕ ٘ظ
 Evolvingثبؽٙذ ) تز ٙٝیوٙذ وٝ ثٟ ذیتِٛ یػقج یٞب اس ؽجىٝ یذیخذ یٞب ؽجىٝ، ٘غُ یتٛپِٛٛص زییپٟٙبٖ ٚ تغ یٞبٝ یال

Model.) ر وزدٖ اس ؽجىٝ ػقجی وٝ ٘یبس ثٝ ٔمذٔبت سیبد ثزای عبسٌب یثزدار ثٟزٜاحی ٚ ٞبی لذیٕی در عز ثزخالف رٚػ

 Dataثب أىبٖ ٞبی ٘ٛیٗ ؽجىٝ ػقجی  ٔذَ ،رددا ٚ غیزٜ یعبس ٘زٔبَدادٜ ٚ تغییز آٖ ٘ظیز  یعبس آٔبدٜاعالػبت ثب ٔذَ ٚ 

Mining ٜدر حذ عتٛ٘ی  فزفبًاعالػبت  یعبس آٔبدٜ ٞب، ثٝ ػّت تٛا٘بیی ثزرعی ٌغتزدٜ ثز ٘ظبرت ٚ وؾف رٚاثظ ٔٛخٛد در داد
ٞبی ٘بٔؼمَٛ یب  تٛاٖ تؼییٗ ٕ٘ٛد وٝ ٔذَ دادٜ . پظ اس ٚرٚد اعالػبت ثٝ ٔذَ، ٔیوٙذ ٔی ٞز ٚرٚدی وفبیت یٞب دادٜوزدٖ 

پظ اس اعتخزاج، ثزرعی، وٙتزَ  ؽذٜ دادٜٔغبثك رٚػ تٛضیح  ٚ رٚا٘بة ٞبی دٔب ٚ ثبرػ دادٜ دچبر ٔؾىُ چٍٛ٘ٝ رفتبر وٙذ.

، ثزای ٞز ٘ٛع ؽجىٝ ػقجی ٔٛرد Data Miningبثّیت ٔذَ ثب اعتفبدٜ اس ل وٝٗ یاثٝ  ثب تٛخٝؽذ.  یعبس آٔبدٜ ویفیت ٚ فحت،
ٞب  ی دادٜآٖ ٔذَ خٛاٞذ وزد اس ٞزٌٛ٘ٝ پزداسػ یب دعتىبر لجَٛ لبثُٞب را ثغتٝ ثٝ ٘یبس ٔذَ تجذیُ ثٝ ٚرٚدی  تغت، دادٜ

 ب تٛخٝثؽذ٘ذ.  ٓی)رٚا٘بة( تمغ Output)دٔب ٚ ثبرػ( ٚ  Inputاعالػبت پظ اس ٚرٚد ثٝ ٔذَ ثٝ دٚ دعتٝ  اری ؽذ.خٛدد

 ٔٛردٔغبِؼٝ شیوزدٖ ٘ Randomizeٞب را ثذٖٚ  ثٝ ٔذَ اخبسٜ دادٜ ؽذ دادٜ ،یٚرٚد یسٔب٘ یعز ٗیٚخٛد راثغٝ ث احتٕبَ ثٝ

 34 تیاس تزو یذیتِٛ بدیس بریثغ یٞب تیثٝ ٚخٛد تزو ثب تٛخٝوؾف وٙذ.  شیرا ٘ یٔٛخٛد در عز یلزار دٞذ ٚ رٚاثظ احتٕبِ
ثٝ  یتٛلف ادأٝ پضٚٞؼ عٛر ظیؽزا ،تبثغ ثىبر رفتٝ 50 تیاس تزو ذؽذٜیتِٛٔختّف  یٞب یثب ٚرٚد ُیٔٛرد تحّ یؽجىٝ ػقج

َ تؼز ٝ ٘ت ذٖیؽذ تب درفٛرت رع فیٔذ  1000، پظ اس ٌذؽت 95 یثبال بسیأت بی 0.9اس  ؼیث یٕٞجغتٍ تیثب ضز ٙٝیثٟ دٝیث

 حیػذْ ثٟجٛد در ٘تب در فٛرتٔحتُٕ،  یؽجىٝ ػقج یتٛپِٛٛص ٗیٞب ٚ ثٟتز دادٜ یٕٔىٗ ثزا تیتزو ٗیپضٚٞؼ اس وؾف ثٟتز
َ ٔختّف ٚ  3466 یٔذَ پظ اس ثزرع پضٚٞؼ را ٔتٛلف وٙذ. ٍز،ید یٞب پضٚٞؼ ثب  ٞب، یٚرٚد تیحبِت ٔختّف اس تزو 296ٔذ

ٝ ؽزا تٛخٝ  یٞب یٚرٚد ٗیرا ثٝ ٕٞزاٜ ثزتز یعبس ٔذَ ٗیا یٕٔىٗ ثزا یؽجىٝ ػقجٗ یپضٚٞؼ، ثٟتز یثزا ؽذٜٗ ییتؼتٛلف  ظیث

 ارائٝ ٕ٘ٛد. حیثٛدٖ ٘تب ٙٝیٚ ثٟ تیحغبع شیثٝ آ٘بِ ثب تٛخٕٝٔىٗ 

 

                                                                 
1
 . http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence
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 تحلیل ي تررسی وتایج. 3
تز ٘تبیح ٕ٘بیؼ  ثب تٛخٝ ثٝ وبرایی ٞزیه در تحّیُ ٚ ارائٝ ٔغّٛة ؽذٜ یثزرعٞبی ؽجىٝ ػقجی  ٕ٘ٛدار سیز، وّیٝ ٔذَ

ٚ ٞز  ؽذٜ یثزرعٍ٘ز أتیبس یه ؽجىٝ ػقجی ؛ ٔحٛر افمی ثیبٍ٘ز سٔبٖ رعیذٖ ثٝ ٞز پضٚٞؼ ٚ ٔحٛر ػٕٛدی ثیبا٘ذ ؽذٜ دادٜ
در ٞز سٔبٖ  ؽذٜ یثزرعاعت. ثٟتزیٗ ٔذَ  ٞبی ػقجی در ثیٗ عبیز ؽجىٝ ؽذٜ یثزرع٘مغٝ ثیبٍ٘ز ٚضؼیت ٔذَ ؽجىٝ ػقجی 

 اعت. ٔؾبٞذٜ لبثُ (4) در ٕ٘ٛدار

ٝ ٔؼیبرٞبیی ثزای فحت عٙدی ػّٕىزد ثٟیٙٝ ثٟتزیٗ ٔذَ ؽجىٝ ػقجی ثب تٛخٝ      ٝ ٘یبس ث ، در ٔٛرداعتفبدٜٔقٙٛػی  ث
ثب ٔؼیبرٞبی  ٔٛردپضٚٞؼٞز ٔذَ ؽجىٝ ػقجی  ذؽذٜیتِٛایٗ ٔذَ أىبٖ فحت عٙدی اػتجبر ٘تبیح 

 (7ٚ  6، 5ٛد دارد. )ٕ٘ٛدار ٘یش ٚخ 1Correlation،2NRMSE ٚ3NMAEعٙدیاػتجبر

 

 
 در پژيَص ضذٌ یتررسَای  در مقایسٍ تا سایر مذل ضذٌ یتررسَای ضثکٍ عصثی  كارایی َریک از مذل (4)ومًدار 

 

                                                                 
 . ضریب همبستگی1

2
. Normalized Root Mean Square Error 

3
 . Normalized Mean Absolute Error 
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 ضذٌ یتررسَای ضثکٍ عصثی  َریک از مذل Correlation (5)ومًدار 

)ضزیت ٕٞجغتٍی(  Correlation٘تبیح  یٔٛردثزرعٞبی ؽجىٝ ػقجی  ؽٛد، ٞزچٙذ در ثزخی ٔذَ چٙب٘چٝ ٔؾبٞذٜ ٔی

 ثبؽذ. ٔی 8/0اس  ثغیبر ثذ ٚ در حذ ففز اعت، أب در اوثز ٔٛارد تٕزوش ایٗ ٔؼیبر در ٔمذاری ثیؼ
در ٔحذٚدٜ ٘شدیه ثٝ ففز چٝ در ٔٛرد ٔؼیبر ریؾٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت خغبی  ؽذٜ یثزرعٞبی  تزاوٓ ٘تبیح خزٚخی ٔذَ

ٞبی تِٛیذی در  ٘ؾبٖ اس ػّٕىزد ثغیبر خٛة ٔذَ( NMAE( چٝ در ٔؼیبر ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت خغبی ٘زٔبَ )NRMSE)َ ٘زٔب

 ثزآٚرد رٚا٘بة دارد.

 
 ضذٌ یتررسَای ضثکٍ عصثی  َریک از مذل NRMSE( 6ومًدار )
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 ضذٌ یتررسَای ضثکٍ عصثی  َریک از مذل NMAE( 7)ومًدار 

 
َ ؽجىٝ ػقجی  3466اس  ٝ ؽزح سیز اعت: 10، ٔؾخقبت ؽذٜ یثزرعٔذ َ ثزتز ث  ٔذ

 

 َای ترتر در وتایج جستجً ساختار كلی مذل (4)جذيل 
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 گیریوتیجٍتحث ي  -4
در حذ ففز اعت، أب ضزیت ٕٞجغتٍی ٘تبیح  یٔٛردثزرعٞبی ؽجىٝ ػقجی  ٞزچٙذ در ثزخی ٔذَ ،5ٚ  4ٔغبثك ٕ٘ٛدار 

ٚ ثبالتز دِیّی  9/0در ٔزس  Correlationٞبی ثب  . تزاوٓ ٔذَاعت 8/0در اوثز ٔٛارد تٕزوش ایٗ ٔؼیبر در ٔمذاری ثیؼ اس 
 دی ٚ تٛپِٛٛصی ؽجىٝ اعت.در وؾف ثٟتزیٗ تزویجبت ٚرٚ Data Miningٔحىٓ ثز وبرایی ٔذَ ثز پبیٝ 

در ٔحذٚدٜ ٘شدیه ثٝ ففز چٝ در ٔٛرد ٔؼیبر ریؾٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؼبت خغبی  ؽذٜ یثزرعٞبی  تزاوٓ ٘تبیح خزٚخی ٔذَ

در وؾف ثٟتزیٗ  Data Miningٞبی ثزٔجٙبی   ٘یش ثیبٍ٘ز وبرایی ثبالی ٔذَ یٗ ٔزثؼبت خغبی ٘زٔبَچٝ در ٔؼیبر ٔیبٍ٘ َ٘زٔب
 در دعتزط اعت. یٞب دادٜ یعبس ٔذَثٟتزیٗ تٛپِٛٛصی ؽجىٝ ػقجی ٔحتُٕ ثزای ٘ٛع تزویجبت ٚرٚدی ٚ 

رعذ اعتفبدٜ اس ایٗ  ، ثٝ ٘ظز ٔییٔٛردثزرعٞبی  در تٕبْ ٔذَ RPROPثٝ تىزار ثزتزی اٍِٛریتٓ آٔٛسػ  ثب تٛخٝ

 ػُٕ وزدٜ اعت. ٔؤثزرٚا٘بة ثغیبر -عبسی ثبرػ اٍِٛریتٓ آٔٛسؽی ثزای ٔذَ

ٞبی ػقجی  رعذ ایٗ ؽجىٝ ٞبی ثزتز، ثٝ ٘ظز ٔی در ٘تبیح ٔذَ FTDN  ٚFGamٞبی ػقجی ٝ ثٝ تىزار ؽجى ثب تٛخٝ
 .ا٘ذ وزدٜرٚا٘بة ثغیبر ٔغّٛة ػُٕ -عبسی ثبرػ ثزای ٔذَ

رعذ اعتفبدٜ اس  ، ثٝ ٘ظز ٔیCorrelation ،NRMSE  ٚNMAEثٝ ٘تبیح ثغیبر ٘شدیه  ثب تٛخٝ، (4)ٔغبثك خذَٚ 

Data Mining ٞبی ػقجی ٔقٙٛػی اعت. تٙی ثز ؽجىٝٞبی ٔج تٛپِٛٛصی ٔذَ یعبس ٙٝیثٟر ػبُٔ ثغیبر ٟٕٔی د 
رعذ ٔذَ تٛا٘غتٝ ثب اعتفبدٜ اس وؾف رٚاثظ  ، ثٝ ٘ظز ٔیؽذٜ ا٘دبْ( ٚ ٘تبیح آ٘بِیش حغبعیت 4ثٝ خذَٚ ) ثب تٛخٝ

اس ؽجىٝ ػقجی تِٛیذ  یا ٙٝیثٟٞبی  ٞبی ٚرٚدی، ٔذَ اس وٕتزیٗ دادٜ یخٛث ثٝ، Data Miningٞب تٛعظ  ٚرٚدی ٗیث پٟٙبٖ

 وٙذ.

ٌبْ اثتىبری تٛا٘غت  ػٙٛاٖ ثٝ Data Miningدر ٔٛرد ٔغبِؼبتی اعتفبدٜ اس  وٝٗ یارعذ ثب تٛخٝ ثٝ  ثٝ ٘ظز ٔی تیدرٟ٘ب
رٚا٘بة ثب دلت -در ٔذت ثغیبر وٛتبٞی ٔٙدز ثٝ وؾف ثٟتزیٗ تٛپِٛٛصی ؽجىٝ ػقجی ٔقٙٛػی ثزای ایدبد یه ٔذَ ثبرػ

ٞبی ٔتذاَٚ  ٟٕٔی در وبٞؼ سٔبٖ ٚ ٞشیٙٝ زیتأثثب اعتفبدٜ اس ایٗ رٚػ  ٞب پضٚٞؼٞذایت ٚ حٕبیت اس  الًاحتٕبثغیبر ثبال ٌزدد، 

 ٚ ثٟجٛد ٘تبیح خٛاٞذ داؽت.
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ْ.ح. . 5 ْ.، ِٛوظ ن.، فیضٙیب ط. ٚ ٟٔذیبٖ  . ٔذِغبسی ٔٙغمٟبی دثیٟبی اٚج در سیز حٛضٟٟبی آثخیش عذ  1386رضبیی ع.، ٟٔذٚی 

ف(:  1) 11ثب اعتفبدٜ اس ؽجىٝ ػقجی ٔقٙٛػی. ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ وؾبٚرسی ٚ ٔٙبثغ عجیؼی  عفیذرٚد  .25-40ِا

ٚ ٔحٕذی ن. سارع اث. 6 ٚر ع.ا.  ْ.، عجشیپز . ارسیبثی وبرآیی دٚ ٘زٔبفشار ؽجىٝ ػقجی ٔقٙٛػی در  1388یب٘ٝ ح.، لبعٕی ع.، ثیبت ٚروؾی 

ؼ آة ٚ خبن. خّذ  -تجخیز پیؾجیٙی  1تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ. ٔدّٝ د٘ا
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بة حٛضٟٟبی  1389فّٛاتی ة.، فبدلی ط.ج. ٚ تّٛری ع. . 7 ِٛیذ رٚ٘ا آثخیش اعتبٖ وزدعتبٖ ثب اعتفبدٜ اس ٔتغیزٞبی . ٔذِغبسی ت
 24الّیٕی. آة ٚ خبن )ػّْٛ ٚ فٙبیغ وؾبٚرسی(.  فیشیٌٛزافی ٚ

ِٚی فضُ. 8 ٛ٘ذػّی ،.ر ا بة پیؾجیٙی رٚاثظ تؼییٗ . 1385 .ع ثٟٙیب ٚ .ع.ْ آخ  ٔٛردی، ٔغبِؼٝ) وٛٞغتب٘ی آثزیش حٛضٟٟبی در رٚ٘ا

 13 .عجیؼی ٔٙبثغ ٚ رسی.وؾبٚ ػّْٛ ٔدّٝ .(وغیّیبٖ ٚ أبٔٝ فٔؼز  آثزیش حٛضٟٟبی

 ٞبی ؽجىٝ وبرثزد : ٔخشٖ ثٝ ٚرٚدی خزیبٖ پیؾجیٙی ٞیذرٚالّیٕی ٔذِغبسی . 1383 .ط.ط رضٛیٚ  .ػ ػزالیٙضاد ،.ْ وبرآٔٛس. 9

ِٚیٗ ٔمبالت .ٕقٙٛػیػقجی ظ ا ؾىذٜ .ایزاٖ آة ٔٙبثغ ٔذیزیت عبال٘ٝ وٙفز٘ا ؾٍبٜ فٙی د٘ا  .زاٖتٟ د٘ا

ٜ  ٔغِبغ) ٔقٙٛػی ػقجی ؽجىٟٟبی اس اعتفبدٜ ثب ٔبٞب٘ٝ ٔتٛعظ دثی تخٕیٗ . 1387 .ٖ ٘ٛراٚ  .ع ٘دفیٙضاد ،.ح فتحی ،.ی ٔحٕذی. 10

 (4): 268-15258 .عجیؼی ٔٙبثغ ٚ وؾبٚرسی ػّْٛ ٔدّٝ .(عٙٙذج لؾالق آثخیش : ٔٛردی

11 . .ْ بة عبال٘ٝارسیبثی ٔذِٟبی ٞٛؽٕ. 1390سارع اثیب٘ٝ، حٕیذ، ٚروؾی  . 25. ٘ؾزیٝ آة ٚ خبن. ٙذ ػقجی ٚ تدزثی در تخٕیٗ رٚ٘ا
1390 .379-365. 

دی ٔتغیزٞبی پیؾپزداسػ تبثیز . 1388 .ح ٔذٚار ریبحیٚ  .ط ٔزیذ ،.ا فزخٙیب ،.ر ٘ٛری. 12  خزیبٖ پیؾجیٙی ثزای ػقجی ؽجىٝ ثٝ ٚٚر

ِٛفٟٟبی آ٘بِیش: ثب ٔبٞب٘ٝ  .13-22 69 .فبضالة ٚ آة .ٔٛخه ٚ افّی ٔ

بة ػٕك ثزآٚرد در SCS( رٚػ CN) ٔٙحٙی ؽٕبرٜ ثزرعی . 1377 .ع خٛخیٙی ِٚی. 13  ٔؼزف آثخیش حٛضٟٟبی در اٚج ثذٜ ٚ رٚ٘ا
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