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پیش بیني بارش روزانه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي
مطالعه موردی: ايستگاه سینوپتیک مشهد

چكید ه
پیش بین�ي ب�ارش، به عنوان يكي از مهم تري�ن متغیرهای اقلیمي در حوزه مديريت منابع آب از اهمیت ويژه اي برخوردار اس�ت. از طرفی، 
وج�ود رابطه  ه�ای غیرخطی پیچیده در معادالت حاکم، مدل س�ازی بارش را امری مش�كل نموده اس�ت از اينرو ام�روزه محققین با ابداع 
روش های مس�تقل از مدل های دينامیكی سیستم، در جس�تجوی راه هايی به منظور شناخت و پیش بینی بهتر متغیرهای مهم هواشناسی 
از جمله بارش می باش�ند. يكي از اين روش ها، ش�بكه هاي عصبي مصنوعي است که از مؤلفه هاي هوش مصنوعي محسوب مي شود. در اين 
تحقی�ق، پیش بیني بارش روزانه به کمک ش�بكه های عصبی مصنوعی صورت گرفته اس�ت. برای اين منظ�ور از اطاعات بارش روزانه 23 
س�ال آماری )1383-1361( ماه مارس به عنوان ماه مرطوب و ماه های می و دس�امبر به عنوان دو ماه متوس�ط از نظر رطوبتی، در ايستگاه 
سینوپتیک مشهد استفاده شده است. از مجموع 713 داده بارش، 580 داده برای آموزش و آزمون حین آموزش و بقیه داده ها برای صحت 
سنجی مدل ها استفاده شد. شبكه عصبي مورد استفاده، شیوه ای جديد از شبكه پرسپترون پیشخور سه اليه با پس انتشارخطا مي باشد 
که از الگوريتم کاهش گراديان به منظور آموزش آن استفاده شده است. در اين رابطه، پس از بررسی و آزمون و خطای بسیار، دو توپولوژی 
GS 521و GS 651 برای ماه مارس، GS 541و GS 681برای ماه می و GS 571وGS 631برای ماه دسامبر، بر اساس مناسب ترين پارامتر ها 
برای شبكه های عصبی انتخاب شد. بدين منظور، از امكانات و توابع موجود در محیط برنامه نويسي نرم افزار MATLAB، بهره گرفته شد. 
ضري�ب همبس�تگی)R(، میانگین مجذور مربعات خط�ا )RMSE( و میانگین خطای مطلق)MAE(، در بهتري�ن مدل ها به ترتیب برای ماه 
مارس، 0/89، 0/14 و 1/15 میلی متر، برای ماه می 0/85، 0/14 و 1/16 میلی متر و برای ماه دس�امبر 0/86 ، 0/15 میلی متر و 1/17 میلی متر 

به دست آمده است که نشان از برآورد و شبیه سازی مناسب مدل ها دارد.

کلمات کلید ي: بارش روزانه، پرسپترون پیشخور، پیش بیني، شبكه هاي عصبي مصنوعي، مشهد
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Watershed Management Researches Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 89 pp:7-15

Daily precipitation forecasting using artificial neural networks: A case study : Synoptic station of Mashhad
By: N. Khalili, M.Sc. of Irrigation & Drainage Engineering , Ferdowsi University of Mashhad, Department of Water 
Engineering (Corresponding Author; Tel: +989125238965), S. R. Khodashenas, Assistant Professor, Ferdowsi 
University of Mashhad, Department of Water Engineering, K. Davari, Assistant Professor, Ferdowsi University 
of Mashhad, Department of Water Engineering and M. Moosavi Baygi, Assistant Professor, Ferdowsi University of 
Mshhad, Department of Water Engineering
Rainfall forecasting as one of the most important climatological parameter has a special importance in water resources 
management. In other hand, there are some complex nonlinear phrases in the equations which are make precipitation 
modeling too hard. Therefore nowadays scientists are looking for new approaches to improve the knowledge and predict 
meteorology parameters, especially precipitation. One of these methods is Artificial Neural Networks (ANN) which is 
categorized in computational intelligence group. In this study was focused on developing a non-numeric precipitation 
prediction model using ANN. Using daily precipitation data of Mashhad synoptic station, for 23 years (1982-2004) of 
March as a month with high humidity and May and December as months with medium humidity. From 713 daily data 
points, 580 were randomly selected as training and testing data sets. The reminder, were taken to check the validity of the 
models after training. The new approach ANN type used in this study was a feed forward-back propagation-perceptron, 
using a gradient decent learning algorithm. Out of many models tried, two topologies with best fit parameters were 
selected for March, named as GS521 and GS651, GS521 and GS681 for May and GS571 and GS631 for December and 
MATLAB (7.01) environment was employed to accomplish this study. After applying fitness statically factors, it was 
founded in the best models R, RMSE and MAE were founded equal 0.89, 0.14(mm) and 1.15(mm) for March, 0.85, 
0.14(mm) and 1.16(mm) for May and 0.86, 0.15(mm) and 1.17(mm) for December, respectively.

Keywords: Artificial Neural Networks, Daily Precipitation, Feed-Forward Perceptron, Forecasting, Mashhad

مقد مه
به طور كلي مي توان گفت كه همه جنبه های زندگی انسان به نحوی از 
فرآیندهای آب و هوایی متأثر است و این تأثیرگذاری در زمینه های مختلفی 
چون كشاورزی، آبیاری، اقتصاد، مخابرات، حمل و نقل و صنایع نظامی دیده 
می ش��ود. بارش از جمله پارامترهای هواشناس��ی اس��ت كه پدیده اي بسیار 
پیچیده، غیرخطي و نس��بت به زمان و مکان متغیر می باش��د. پارامترهای 
مؤث��ر زیادي در تغیی��رات آن نقش دارند كه به طوركلي مي توان آن ها را به 
دو دس��ته اقلیمي و جغرافیایي تقس��یم كرد. از پارامترهای اقلیمي مي توان 
به رطوبت، فش��ار، دما، پوش��ش ابر، س��رعت باد، عوامل فصلي و همچنین 
س��یگنال هاي بزرگ مقیاس اقلیمي و به خصوص دوره هاي ال نینو و ال نینا 
اش��اره نمود. از عوامل جغرافیایي نیز مي توان ب��ه دوري و نزدیکي از مراكز 
فعالیت س��امانه های هواشناسی و همچنین ارتفاع، اشاره كرد. به طور كلی، 
بیشترین بارندگي هاي كش��ور ایران مربوط به سامانه هاي مدیترانه اي است 

)حیدری،3(.
در عی��ن حال با اس��تفاده از تحلی��ل آماری دامنه تغیی��رات دوباره مقیاس 
یافته1 )تحلیل R/S(، مي توان دید كه داده هاي بارش ماهیت كاماًل تصادفي 
)نویزس��فید( نداشته و پیش بیني پذیر مي باشند. كارهایي كه در این زمینه 
صورت گرفته، اعم از پیش بیني هاي خطي و غیر خطي حاكي از آن اس��ت 
كه ام��کان پیش بیني هاي كوتاه مدت و بلند مدت بر روي داده هاي اقلیمي 

با دقت محدود وجود دارد)صوفی وند، 5(.  

روش ه��اي مت��داول در پیش بیني پارامترهاي هواشناس��ي ك��ه امروزه در 
سازمان هواشناسي مرسوم است، براساس تحلیل نقشه هاي همدیدي است 
كه توس��ط كارشناسان مجرب هواشناس��ي صورت مي گیرد. اما با توجه به 
احتم��ال خطاي انس��اني و دقت پایی��ن، داراي محدودیت هاي خاص خود 
مي باش��ند)حیدری،3(. روش هاي مبتني بر ح��ل عددي معادالت نیز مانند 
مدلMM5 2، مس��تلزم داش��تن حجم انبوه��ي از داده ها و س��پس انجام 
محاس��بات حجیم و قدرت محاس��باتي باال هس��تند كه عم��اًل كاربری این 

 .)14، Williams و Haltiner(روش ها را بسیار مشکل می نماید
ام��روزه محققین، با ابداع و پیش��رفت علومي چون روش هاي هوش��مند كه 
اب��زاري توانمند و انعطاف پذیر و مس��تقل از مدل هاي دینامیکي سیس��تم 
هس��تند، در جس��تجوي راه هایي براي پیشرفت در ش��ناخت و پیش بیني 
پارامترهاي مهم هواشناس��ي مي باش��ند. یکي از مؤلفه هاي هوش مصنوعي، 
ش��بکه هاي عصبي3 هس��تند كه توانایي محاسبه و تقریب هر تابع حسابي و 
منطقي را دارند. توانایي هاي این ش��بکه ها قابل مالحظه اند و در مقایسه با 
مدل هاي مرس��وم، این مدل ها به ورودي ها و تالش محاسباتي كمتری نیاز 
دارند)منهاج،9(. شبکه های عصبی با استفاده از مجموعه ورودی و خروجی، 
رواب��ط موجود بین آن ه��ا را تخمین زده و اصطالحاً آم��وزش می بینند، به   
نح��وی كه پس از آن به ازای ی��ك عضو جدید از مجموعه ورودی، خروجی 
متناظ��ر آن  را تقریب می زنند)كارآم��وز و همکاران،6( و همانند مغز قدرت 

یادگیری، تعمیم دهی و تصمیم گیری دارند)منهاج،9(.
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بررسي های انجام شده نشان داده است كه با افزایش اطالعات ورودي مورد 
اس��تفاده در بخش آموزش ش��بکه، عملکرد آن بهبود مي یابد )Chuan و 
همکاران، 11(. اما باید توجه داش��ت كه آموزش بیش از حد به شبکه خود 
یك ایراد اس��ت. در چنین صورت��ی نتیجه پیش یابی مقادیر آینده س��ري 
زمان��ي براي ورودي هاي جدید در بیش��تر موارد بدتر خواهد بود)ش��بکه از 
حالت تعمیم خارج مي شود( )منشی،8(. تحقیقات انجام شده به اینجا ختم 
نمي شود، بلکه مطالعات زیادي براي سرعت بخشیدن به پاسخ گویي مسایل 
انجام ش��ده است. به طور مثال، ش��بکه هاي عصبي كه از الگوریتم آموزشي 
كاهش گرادیان بهره مي برند، سریع تر به همگرایي مي رسند و پاسخ مناسب 

را نشان مي دهند)البرزی،1(.
دهه هاي 80 و90 قرن بیس��تم، هم زمان با توسعه نظری شبکه هاي عصبي، 
حركتي مس��تمر در به كارگیری این ش��بکه ها به منظور تحقیقات كاربردي 
مش��اهده شد. این حركت در مس��ایلي كه با حالت غیر خطي درگیر بودند، 
مش��هودتر بود. از طرفي حالت غیرخطي، خصیصه اولیه فرآیندهاي مرتبط 
ب��ا علوم اتمس��فري  و هیدرولوژي اس��ت)Michaelide ،18(. چنانکه در 
 س��ال هاي اخی��ر، مدل های زیادی مبتنی بر ش��بکه های عصب��ی به منظور 
پیش بیني وضعیت بارش توس��عه داده شده اند. به طور مثال چوان در سال 
1997، ش��بکه هاي عصبي را براي پیش بیني بارش به كاربرد. وی در تحقیق 
خود، كه در منطقه س��ناي بخش جوهور در مالزي انجام ش��د، از 9 پارامتر 
ش��امل زمان )روز(، فشار، دماي خش��ك، دماي تر، نقطه شبنم، سرعت باد، 
جهت باد، پوش��ش ابر و وضعیت بارش در ساعات قبل )با ارقام صفر و یك، 
به ترتیب در مواقع آفتابي و باراني( در دو س��اختار شبکه عصبي پرسپترون 
پیش خور سه الیه و چهارالیه با پس انتشار خطا به منظور پیش بینی بارش 
استفاده كرد و در نهایت قدرت و توانایي برتر شبکه هاي عصبي را در مقایسه 
ب��ا پیش بیني هاي حاصل از روش ع��ددي، گزارش نمود. به طوری كه دقت 
برآورد در روش شبکه های عصبی سه الیه و چهار الیه به ترتیب 77 درصد 
و 78 درص��د ب��وده، در حالی كه همین رقم با اس��تفاده از روش عددی 71 

درصد به دست آمده است)11(.
در تحقیقی مشابه، از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی بارش در 
حوضه رودخانه سیو در ایتالیا استفاده شد كه در مقایسه با نتایج حاصل از 
مدل های رگرسیونی، شبکه های عصبی عملکرد بهتری داشته اند)Toth و 
Brath،21(. در مطالعه ای دیگر، در پیش بینی بارش در حوضه باالدس��ت 
رودخانه پاراماتا در استرالیا، ش��بکه عصبی پرسپترون پیشخور چندالیه به 
 .)17،Luk(نسبت شبکه عصبی برگشتی و تأخیر زمانی، موفق تر بوده است
در حالی كه در پیش بینی بارش با اس��تفاده از س��یگنال های بزرگ مقیاس 
اقلیم��ی در مناط��ق غرب ای��ران، عملکرد ش��بکه عصبی تأخی��ر زمانی از 
شبکه های پرسپترون و برگشتی پیشی گرفته است)كارآموز و همکاران،6(. 
اصوالً هیچ ش��بکه اي به عنوان مناسب ترین ش��بکه وجود ندارد، بلکه باید 
شبکه ها را با معیار هاي مختلفي آزمون كرد تا مطلوب ترین نوع شبکه براي 
هدف دلخواه، شناس��ایي گردد )محمدزاده فخرداوود،7(. به هر حال بیشتر 
مطالعات مربوط به اس��تفاده از ش��بکه های عصب��ی در پیش بینی بارش، به 
كاربرد شبکه های پرسپترون پیش خور چند الیه مربوط می شود كه با نتایج 
 Ninan( ،)15، Greischar و Hastenrath(خوب��ی نیز همراه بوده اند

و Babo  ،19( و )Ferreia و همکاران،12(. 
در این تحقیق، نیز با هدف ساده سازی پیش بینی بارش و رهایی از معادالت 

پیچی��ده غیر خط��ی حاكم بر پدیده بارش و بر اس��اس تج��ارب حاصل از 
تحقیقات قبلی، از شبکه عصبی پرسپترون پیشخور سه الیه به منظور پیش 

بینی بارش روزانه استفاده شده است. 

ايستگاه مورد مطالعه
موقعیت مورد مطالعه در این تحقیق، ایس��تگاه سینوپتیك شهر مشهد 
 N در اس��تان خراس��ان رضوی، واقع در طول و عرض جغرافیایی به ترتیب
'16 ˚ 36 و E '38 ˚ 59  می باش��د ك��ه در ارتفاع 999/2 متری از س��طح 
دریا واقع ش��ده است. شهر مشهد به دلیل موقعیت جغرافیایي خاص كه در 
منطقه مرزي بین ش��مال و جنوب خراس��ان ق��رار دارد و هم چنین تداخل 
جبهه ه��اي مختلف آب و هوایي، داراي آب و هوا و خصوصیات ویژه اقلیمي 
اس��ت و قسمت اعظم دش��ت مشهد- نیش��ابور، جزء اقلیم سرد و خشك و 
قس��متي از دشت مشهد- قوچان، نیمه خش��ك و سرد و بخش كوچکي از 
بلندترین ارتفاعات رشته كوه هاي  بینالود و هزار مسجد، جزء اقلیم مرطوب 
سرد مي باشند و در مجموع،  این شهر داراي آب و هواي متغیر، اما معتدل و 
متمایل به سرد و خشك است و از تابستان هاي گرم و خشك و زمستان هاي 
س��رد و مرطوب برخوردار اس��ت. بیش��ترین درجه حرارت در تابستان، 35 
درج��ه باالي صفر و كمترین آن در زمس��تان، 15 درج��ه زیرصفر و میزان 
بارندگي متغیر و میانگین بارندگي س��االنه در مش��هد حدود 253 میلي متر 

مي باشد)پارك علم و فناوری خراسان،4(.
در این تحقیق، براي طراحي ش��بکه عصب��ي مصنوعي به منظور پیش بیني 
بارش روزانه در ایستگاه س��ینوپتیك مشهد، صرف نظر از بارش تابستانه، از 
اطالعات خام بارش روزانه 23 سال آماری )1982 الی2004( ماه مارس به 
عنوان ماه مرطوب و ماه های می و دس��امبر به عنوان دو ماه متوسط از نظر 

رطوبتی، استفاده گردید. 

مواد  و روش ها 
روش شبكه های عصبی مصنوعی

 ای��ده جدی��د ش��بکه های عصب��ی در ده��ه 40 قرن بیس��تم توس��ط
Warren Mcculloch و Walter  pitts ب��ه اثب��ات رس��یده اس��ت 
)منهاج،9(. این ش��بکه ها در واقع ارتباطات سیناپسي4 و ساختار نروني مغز 
انس��ان را مدل سازي نموده اند. برای درك بیشتر این مدل سازی الزم است 
كه توجه كنیم اگر چه نرون های ش��بکه عصبی مغ��ز از لحاظ بیولوژیکی و 
شیمیایی بسیار پیچیده هستند، اما به لحاظ عملکرد و پردازش بر ورودی ها 
و اس��تخراج خروجی ها  قابل شبیه سازی می باش��ند. در شکل )1(، ساختار 

یك سلول عصبی بیولوژیکی نشان داده شده است.

شكل 1- نواحی اصلی يک سلول عصبی بیولوژيک)9(
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:مجموع انحرافات از میانگین )انحراف انباشته9(. NtX ,
همچنین S، برابر انحراف معیار س��ري زماني اصلي است واز رابطه )4( 

به دست آمده است:

)4(

از س��وي دیگر، بر پایه یك قانون تجربي اثبات شده، مطابق رابطه )5( 
مي توان نوشت:

)5(

ك��ه در آن: H ب��ه  ازاي مقادیرمختلف N، مطابق رابطه )6( محاس��به 
مي شود:
)6(

H، نماي هرس��ت10 مي باش��د و همانندي دو پیش��امد پیاپي را نش��ان 
مي دهد. به عبارت دیگر، معرف پیش��امدهایي اس��ت ك��ه پي درپي و مانند 
یکدیگر رخ داده اند. اگر )H <0/5( باشد، داده ها غیرتصادفي و پیش بیني پذیر 

.)16،Leeph(هستند
مطاب��ق آن چه گفته ش��د، در این تحقیق آزم��ون تحلیل تغییر مبناي 
حوزه تغییرات بر روي داده هاي بارش روزانه 23 س��ال ایستگاه سینوتپیك 

مشهد انجام شده است.

شبكه عصبی استفاده شده    
در ابت��دا تحلی��ل آماری دامنه تغیی��رات دوباره مقی��اس یافته بر روی 
اطالعات موجود انجام ش��د و س��پس تحقیق بر روی چندین مدل ش��بکه 
عصب��ی انجام و ب��ا توجه به مطالعات انجام ش��ده در این زمینه، از ش��بکه 
عصبی پرس��پترون پیش��خور س��ه الیه)MLP( مطابق آن چه در شکل 2 
نش��ان داده شد، اس��تفاده گردید. چندین ساختار مختلف از نوع پرسپترون 
به منظور پیش بینی روزانه بارش طراحی ش��د ك��ه در آن ها، الیه ورودی، 
مربوط به  اطالعات بارش در زمان های قبل می باش��د و الیه خروجی، مقدار 
بارش روزانه را پیش بینی می كند. تعداد نرون های الیه پنهان نیز به گونه ای 
انتخاب می شوند كه بهترین تقریب را از شبکه بتوان به دست آورد. داده های 
ورودی به صورت یك ماتریس 31 23  )روز   ماه( می باشند. پس از آن كه 

شبکه عصبی مغز انسان از مجموعه ای از سلول های عصبی)نرون ها5( تشکیل 
شده است. اطالعات )داده های ورودی( به وسیله شاخه های ورودی نرون كه 
دندریت6 نام دارند گرفته ش��ده، در هس��ته سلول روی آن ها پردازش انجام 
می شود و به وسیله شاخه های خروجی به نام آكسون7 تحویل نرون های بعد 
داده می ش��وند. چنان چه در شکل مشخص است، آكسون های یك نرون به 
دندریت ه��ای نرون های بعدی متصل نیس��تند، بلکه فاصله بس��یار كمی به 
نام س��یناپس بی��ن آن ها وجود دارد كه می توانند تب��ادل اطالعات كنند. با 
در نظرگرفتن مطالب فوق، در ش��کل )2(، یك شبکه عصبی مصنوعی ارائه 

شده است.
ix ها ( و خروجی آن ها  در شبکه عصبی سه الیه فوق ارتباط بین نرون ها )
)y (، ب��ه كمك مقادیر پارامترهای وزن سیناپس��ی )w(، بایاس)b( و توابع 
)( ( و بر اس��اس رابطه )1(  xg )( و  xf فعالیت الیه های پنهان و خروجی )

مشخص می گردد.

)1(

كه در آن:
x1,x2,…,xn : سیگنال هاي ورودي)معادل سیگنال های ورودی از دندریت(،

wj1,wj2,…wjn : وزن هاي سیناپسي جمع شونده به نرون ها در الیه پنهان،
wk1,wk2,…wkn: وزن هاي سیناپسي جمع شونده به نرون ها در الیه خروجی،

b: آس��تانه خارجی كه از آن به عنوان بایاس یاد می ش��ود و در مقدار ثابت 
1 ضرب می گردد،

)( : تابع فعالیت در الیه پنهان )معادل هسته نرون(، xf
)( : تابع فعالیت در الیه خروجی،  xg

 y : سیگنال خروجي نرون )معادل سیگنال گذرنده از آكسون(.

بررسی پیش بینی  پذيری داده های بارش
)R/S تحلیل آماری دامنه تغییرات دوباره مقیاس يافته )تحلیل

آزمون تحلیلیR/S یك روش آماری مقاوم8 اس��ت كه برای سنجش میزان 
اغتش��اش در یك الگو به كار می رود و به كمك آن می توان طول متوس��ط 
دوره های نامتناوب را اندازه گیری كرد )نورآذری،10(. طول متوسط به معني 
مدت زمان تأثیر یك داده براي پیش بیني آینده مي باشد و به عبارتي پس از 
گذش��ت این مدت، دانستن این داده، فایده اي در پیش بیني فرآیند نخواهد 
داشت. با داشتن این مقدار، حداكثر درجه مجاز براي انتخاب مدل مشخص 
مي ش��ود. در این روش، مبناي حوزه تغییرات با روابط 2 و 3 محاسبه شده 

است:

)2(

)3(
كه در آنها:

tX  : نمونه t ام سری زمانی،
 N: تعداد نمونه ها،

X : میانگین سري زماني مورد نظر،
): انحراف از میانگین، )XX S −

پیش بینی بارش روزانه ...

شكل 2- نمای يک شبكه عصبی مصنوعی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

)پژوهش وسازند گی(11

شماره 89، پژوهش های آبخیزد اری، زمستان 1389

اطالعات به صورت یك س��ری زمانی مرتب شد، از 713 داده موجود، 580 
داده به طور كاماًل تصادفی برای آموزش و آزمون ش��بکه ها در حین آموزش 
و مابقی در مرحله صحت س��نجی به كار رفت. چرخه آموزش��ی نیز 500 در 
نظر گرفته شد. توابع فعالیت مورد استفاده در الیه پنهان و خروجی شبکه ها 
نیز به ترتیب، س��یگموئید و خطی بوده اند كه ب��ه ترتیب با روابط)7( و)8( 

بیان شده است:

)7(

)8(
مشهورترین قانون آموزش برای ش��بکه های پرسپترون پیش خور چند 
الیه، پس انتشارخطا  می باشد)Rumelhart،20( كه در این تحقیق از این 
قانون به همراه الگوریتم كاهش گرادیان  به منظور آموزش شبکه ها استفاده 
ش��د. به طوركلی، روش های مزبور بر این مبنا اس��توار هس��تند كه حاصل 
خطای كمی شبکه كه با استفاده از رابطه )9( محاسبه می شود، به كمترین 

مقدار خود برسد)جورابیان و هوشمند،2(.

)9(
كه در آن:

J: تابع خطای شبکه،
T: خروجی مورد نظر یا خروجی هدف شبکه،

A: خروجی واقعی شبکه، 
n: تعداد داده ها.

همان طور كه ذكر ش��د، چندین س��اختار مختلف شبکه پرسپترون از 
نظ��ر تعداد ن��رون در الیه ورودی و پنهان در محیط برنامه نویس��ی نرم افزار 
MATLAB  طراحی ش��د كه در ذیل بهترین مدل ها یعنی  شبکه عصبی 
GS 521 و GS 651 برای ماه مارس، GS 541 و GS 681 برای ماه می و 
GS 571 و GS 631 برای ماه دسامبر توضیح داده شده است. الزم به ذكر 
است كه در ساختار GSijk،i: تعداد نرون در الیه ورودی، j : تعداد نرون در 

الیه پنهان و k : تعداد نرون در الیه خروجی می باشند.

GS 571 و GS 541 ،GS 521 شبكه عصبی
همان طور كه گفته ش��د، پس از چندین بار آزمون و خطا، الیه ورودی 
 این ش��بکه ها را 5 نرون ش��امل اطالعات بارش در 5 روز گذش��ته، تشکیل 
می دهد و بهترین تعداد نرون در الیه پنهان، برای ماه مارس، می و دسامبر 
به ترتیب 2، 4 و 7 انتخاب ش��د. الزم به ذكر اس��ت ك��ه اطالعات میانگین 
متحرك دو  روزه بارش در این ش��بکه اس��تفاده ش��د. به عن��وان نمونه در 
شکل3، شمای كلی شبکه عصبی GS 521 )مارس(، برای پیش بینی روزانه 

بارش نشان داده شده است.

شكل 3- نمودار شماتیک شبكه عصبی GS 521 )مارس(

شكل 4- نمودار شماتیک شبكه عصبی GS 651 )مارس(

GS 631 و GS 681 ،GS 651 شبكه عصبی
در این ش��بکه ها از 6 نرون در الیه ورودی اس��تفاده  شده است. به این  
ترتی��ب كه بارش روز مورد نظر در س��ال قبل نیز هم��راه اطالعات بارش 5 
روز قبل به عنوان ورودی های ش��بکه عصبی به كار رفت. پس از چندین بار 
آزمون و خطا، تعداد 5، 8 و 3 نرون در الیه پنهان به ترتیب برای ماه مارس، 
می و دس��امبر، به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد. نکته قابل توجه آن كه 
در شبکه عصبی مزبور عالوه بر استفاده از میانگین متحرك دو روزه بارش، 
اطالعات نرمال شده به منظور كاهش گسترده در دامنه محاسبات و افزایش 
سرعت الگوریتم، به كار رفته است. به طور مثال، ساختار شبکه عصبی 651 

GS )مارس( نیز در شکل 4 نمایش داده شده است.

نتايج
در این تحقیق از اطالعات بارش روزانه س��ه ماه مارس، می و دس��امبر 
س��ال هاي 1982 الی2004 )1383- 1361( در ایستگاه سینوپتیك مشهد 
به منظور پیش بینی بارش روزانه اس��تفاده گردید. كل داده های هر ماه در 
طی 23 س��ال به صورت س��ری زمانی مرتب ش��د. مقادیر حداقل، حداكثر، 
میانگین و ضریب تغییرات داده های مذكور در جدول )1( ارائه شده است. 

قبل از مدل س��ازی بارش با استفاده از شبکه های عصبی، تحلیل آماری 
دامن��ه تغیی��رات دوباره مقیاس یافته بر روی داده های موجود انجام ش��د و 
می��زان H =0/9422 برآورد ش��د. در نتیجه داده ه��اي مذكور غیر تصادفي 
و لذا پیش بیني پذیر مي باش��ند. مدل های ش��بکه عصبی اس��تفاده شده در 
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این تحقیق، از نوع ش��بکه پرس��پترون پیشخور س��ه الیه بوده كه از قانون 
آموزش پس انتش��ار خطا ب��ه همراه الگوریتم كاه��ش گرادیان، در آموزش 
آن ها استفاده ش��د. نتایج حاصل از بررسی معیارهای نیکویی برازش شامل 
ضریب همبس��تگیR( 13(، مج��ذور میانگین مربعات خط��ا14 )RMSE( و 
میانگین خطای مطلقMAE( 15( در مرحله صحت سنجی مدل های مزبور، 

در جدول 2 آمده است.
از آن جای��ی كه در الگوریتم به كار برده ش��ده، فرآیند انتخاب داده ها 
به ص��ورت تصادفی می باش��د، در هر بار اج��رای الگوریتم ش��بکه عصبی، 
تفاوت های جزئی در مقادیر معیارهای موردنظر وجود دارد، لذا دامنه مقادیر 
نیز به همراه میانگین مقادیر، ارائه ش��ده است. الزم به ذكر است كه تمامی 
مدل های مزبور ب��ارش را زیاد برآورد می كنند. برای نمونه، نمودار و معادله 

رگرسیونی دو شبکه مخصوص ماه مارس را  نیز می توان در شکل 5 مشاهده 
نمود.

 با نگاهی به جدول 2 و شکل 5، مالحظه می شود كه شبکه های عصبی 
ك��ه در الیه ورودی آن ها از داده های بارش روز مورد نظر در س��ال قبل نیز 
اس��تفاده ش��ده، نتایج بهتری به همراه داش��ته اس��ت و مقادیر بارش پیش 
بینی ش��ده و مقادیر واقعی بارش از همبستگی باالیي برخوردارند. چنان چه 

2R (، در این ش��بکه ها برای ماه مارس، می و دس��امبر به  ضریب تعیین) 
ترتیب برابر با 0/80، 0/72 و 0/77 به دست آمده است، در حالی كه همین 
ضریب برای ش��بکه ه��ای عصبی با 5 نرون در الی��ه ورودی، حدود 0/72، 

0/69 و 0/71 محاسبه شده است. 

جدول 1- خاصه ای از مشخصات داده های بارش موجود در ايستگاه مشهد

جدول 2- نتايج حاصل از شبكه های عصبی

GS 651 ب( شبكه عصبی(و GS 521 شبكه عصبی )شكل 5- نمودار معادله رگرسیونی) ماه مارس( )الف

ضريب تغییرات داده ها)%(میانگین داده ها )میلی متر(حداکثر داده ها )میلی متر(حداقل داده ها )میلی متر(ماه

036/31/8742مارس

0521/4932می

0270/8931دسامبر

شبكه عصبی
RRMSE)mm(MAE)mm(

میانگیندامنهمیانگیندامنهمیانگیندامنه

GS 5210/81-0/850/830/13-0/220/171/17-1/251/20 )مارس( 

GS 6510/87-0/890/890/13-0/150/141/10-1/281/15 )مارس( 

GS 5410/79-0/830/820/17-0/210/191/19-1/241/22 )می( 

GS 6810/82-0/870/850/14-0/150/141/12-1/201/16 )می(

GS 5710/80-0/840/820/18-0/220/201/21-1/311/24 )دسامبر(

GS 6310/83-0/880/860/14-0/160/151/12-1/251/17 )دسامبر(

پیش بینی بارش روزانه ...
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ش��کل 6 نیز میزان تطابق مقادیر بارش پیش بینی ش��ده و مش��اهده 
ش��ده را در مرحله صحت سنجی هر دو ش��بکه ماه مارس نمایش می دهد. 
 همان طوركه درش��کل )6- الف( به وضوح مشخص است، در شبکه عصبی

GS 521 )مارس(، تغییرات مقادیر واقعی بارش و مقادیر شبیه سازی شده 
به وسیله شبکه عصبی، رفتار مناسبی را از خود نشان می دهد. شکل)6- ب( 
نی��ز تطابق بهتر مقادیر واقعی و پیش بینی ش��ده بارش روزانه را در مرحله 

صحت سنجی شبکه عصبیGS 651 )مارس( مشخص می كند.

بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق، ابتدا مطابق آزمون تحلیلی R/S، اثبات شد كه داده های 
بارش روزانه ایستگاه مشهد ماهیت كاماًل تصادفی نداشته و قابل پیش بینی 
می باشند. سپس از اطالعات مزبور، در شبکه های عصبی مصنوعی به منظور 

پیش بینی روزانه بارش، استفاده گردید. 
ب��ا توجه به نتایج حاصله از مدل های مورد اس��تفاده و مالحظه جدول 
)2( و همچنین ش��کل های)5( و )6(، مش��خص اس��ت كه در ش��بکه های 
عصب��ی GS 651)م��ارس(، GS 681)م��ی( وGS 631)دس��امبر( ب��ا در 
نظ��ر گرفت��ن میزان بارش آن روز در س��ال قبل به هم��راه اطالعات 5 روز 

 گذش��ته، نسبت به ش��بکه های عصبی GS 521)مارس(، GS 541)می( و
GS 571 )دسامبر( كه در الیه ورودی آن ها تنها از اطالعات بارش روزهای 
قبل اس��تفاده گردیده، ضریب همبستگی داده ها به عدد یك نزدیك تر بوده 
و پیش بین��ی بارش به مقادیر واقعی آن نزدیك تر اس��ت. به طوری كه R و 
RMSE در مدل ه��ای 6 ورودی ب��ه ترتیب برای ماه مارس، می و دس��امبر 
0/89 و 0/14 میلی متر ، 0/85 و 0/14 میلی متر و 0/86 و 0/15 میلی متر 
و به همین ترتیب برای شبکه های 5 ورودی، 0/83 و 0/17 میلی متر، 0/82 
و 0/19 میلی متر و 0/82 و 0/20 میلي متر، به دس��ت آمده اس��ت. دالیل 
عملکرد باالتر شبکه عصبی مذكور را مي توان استفاده از تعداد بیشتر متغیر 

مستقل و استفاده از داده های نرمال شده دانست.
همچنی��ن مدل های بس��یار زیاد دیگری به غی��ر از مدل های مذكور از 
لح��اظ پارامتره��ای ورودی و تعداد نرون در الیه پنهان آزمایش ش��دند كه 
در مقایس��ه با نتایج حاصله، ش��بکه های عصبی نامب��رده از عملکرد بهتری 
برخ��وردار بوده اند. به طور مثال از اطالعات بارش در 3، 4، 6 و 7 روز  قبل 
نیز به عنوان نرون های الیه ورودی استفاده گردید و نتایج حاصله نشان داد 
كه اس��تفاده از اطالعات بارش در گام های زمانی كم و یا زیاد قبل از زمان 
مورد پیش بینی، موجب لطمه زدن به عملکرد ش��بکه عصبی می شود. علّت 

651GS ب( شبكه عصبی(521 وGS شبكه عصبی )شكل 5- نمودار معادله رگرسیونی) ماه مارس( )الف
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این امر را می توان این گونه ش��رح داد كه اگ��ر گام های زمانی قبل از زمان 
مورد پیش بینی كم در نظر گرفته ش��ود، شبکه عصبی به قدر كافی با روند 
تغییرات آش��نا نش��ده و در یادگیری دچار مشکل می ش��ود و حتی ممکن 
اس��ت در حداقل های محلی گرفتار آید و موجب به خطا رفتن نتایج ش��ود. 
در مقاب��ل، هر چه گام زمانی قبل از زمان مورد پیش بینی بیش��تر در نظر 
گرفته ش��ود، بهتر است. اما الزم به ذكر اس��ت كه در نظر گرفتن بارش در 
6، 7 و یا بیشتر مانند 10 گام  زمانی قبل- به عنوان ورودی- در صورتی با 
جواب بهتر و عملکرد باالتر همراه می باش��د كه داده های كافی برای آموزش 
وصحت س��نجی شبکه عصبی در دسترس باشد و طبیعتاً با افزایش حجم و 
دّقت این داده ها، امکان آموزش بهتر و دقیقتر ش��بکه هاي عصبي مصنوعي، 

در سال هاي آتي فراهم و نتایج این روش بهبود خواهد یافت.
 یک��ی از مدل های مناس��ب براي پیش بینی روزانه ب��ارش، می تواند به 
كارگیری اطالعات بارش 30 روز قبل برای پیش  بینی روز موردنظر باشد تا 
شبکه عصبی به اندازه كافی، روند بارش در طول یك ماه گذشته را آموزش 
ببین��د و بتوان��د به خوبی ب��ارش روز مورد نظر در ماه ج��اری را پیش بینی 
كند، اما همان طور كه گفته ش��د، در این تحقیق، صرفاً به دلیل در دس��ت 
نداش��تن سال های آماری كافی، 5 گام زمانی قبل به عنوان دامنه ای معقول 
و متوسط در نظر گرفته شد. همچنین در مرحله آموزش شبکه هاي مذكور، 
قوانی��ن مختلف آموزش)مانن��د قانون دلتا(، تع��داد متفاوتي از چرخه  هاي 
،DH 521 آموزش��ي و تابع فعالیت تان  ژانت  هایپربولیك در قالب مدل های 

DH 651 و ... نیز آزموده ش��دند كه در مقایس��ه ب��ا قانون آموزش كاهش 
گرادی��ان، تعداد 500 چرخه آموزش��ي و تابع فعالیت س��یگموئید، از نتایج 

ضعیف تری برخوردار بوده اند كه از شرح آن ها خودداري مي گردد. 
نتایج به دس��ت آمده نش��ان داد كه استفاده از اطالعات ورودی بیش از 
حد )آموزش بیش از حد به ش��بکه( می تواند موجب خروج ش��بکه از حالت 
تعمیم ش��ود و تعیین بهترین ساختار ش��بکه از نظر نوع شبکه، پارامترهای 
ورودی، تع��داد نرون در الیه پنهان، قوانین آموزش��ی، توابع فعالیت، چرخه 
آموزش��ی و س��ایر موارد برای هر مس��أله و موقعیتی متفاوت بوده و تنها با 

آزمون و خطای بسیار مشخص می شود.
در م��ورد نتای��ج س��ایر محققین��ی ك��ه در موقعیت ه��ای مختلف و با 
اطالعات)داده ه��ای( متفاوت و همچنین انواع دیگر ش��بکه های عصبی، به 
مدل س��ازی بارش پرداخته اند؛ ش��رایط مقایس��ه یکس��ان نمی باشد. با این 
ح��ال، با توجه به نتایج بهترین ش��بکه های عصبی حاص��ل در این تحقیق 
و مالحظه جدول 3، مالحظه می ش��ود كه در مقایس��ه با تحقیق Toth و 

Brath)2000(، داده های پیش بینی ش��ده و واقعی در ایس��تگاه مش��هد از 
همبس��تگی كمتری برخوردار بوده اند كه ش��اید بتوان عامل آن را استفاده 
از اطالعات آماری 35 س��ال در تحقیق تات و برات دانس��ت. با توجه به آن 
ك��ه میانگین مجذور مربعات خطا بس��تگی كامل به دامن��ه داده ها دارد، به 
مقایسه ضریب همبستگی پرداخته شد كه در مقایسه تحقیق حال حاضر با 
تحقیق Hasternath و Greischar )1995(، ضریب همبستگی مقادیر 
بهتری داشته است. الزم به ذكر است كه با وجود این كه در تحقیق ایشان، 
از داده های غیر از بارش روزانه، چون ضخامت بین س��طوح 500 تا 1000 
hpa )هکتوپاس��کال(، ارتفاع سطح 500 هکتوپاسکال و رطوبت سطح 700 
هکتو پاس��کال نیز به عنوان ورودی استفاده شده و در شبکه های طرح شده 
در ای��ن تحقیق، تنها از داده های بارش روزانه اس��تفاده گردیده، اما ش��اهد 
برتری دو معیار مشخص ذكر شده در مقایسه بین این دو تحقیق می باشیم. 
 ب��ه همین ترتیب مالحظه می ش��ود كه میزان ضریب همبس��تگی در مدل
GS 651 )مارس( در مقایس��ه با تحقیق Ferreira و همکاران)2005( از 

مقدار بهتری برخوردار می باشد.
همان گونه كه از بررسی نتایج مشاهده شد، شبکه هاي عصبي مصنوعي 
قادر به كش��ف روابط غیر خطي حاكم بر سیس��تم پیچیده بارش مي باشند 
و حتی در مدل های جعبه س��یاه كه در آن ها روابط بارش با عوامل مؤثر بر 
رخداد آن در نظر گرفته نمی ش��ود، قادر به شبیه سازی رفتار آن می توانند 
باشند. در عین حال، موارد زیر برای بهبود نتایج این تحقیق و نیز مطالعات 

آینده پیشنهاد می گردد. 
از آن جایی كه توپولوژی این ش��بکه ها در محیط برنامه نویسی نرم افزار 
MATLAB موجود اس��ت، برای س��ایر ماه های س��ال نیز می توان با وارد 
نمودن داده های بارش روزانه، برآوردی از بارش آینده به دست آورد. طبیعتاً 
با گذش��ت زمان در سال های آتی و افزایش اطالعات در دسترس، دقت این 
روش افزایش یافته و برای پیش بینی های ماهانه، فصلی و ساالنه نیز كاربرد 

خواهد داشت. 
استفاده تركیبی از شبکه های عصبی مصنوعی و روش سری های زمانی 
و همچنین اس��تفاده تركیبی از روش  ش��بکه های عصب��ی و منطق فازی، 
موس��وم به نروفازی می تواند راهگش��ای بسیاری از مس��ایل پیچیده مشابه 

باشد.
به همین ترتیب پیش��نهاد می گردد كه همبستگي عوامل سینوپتیکي 
و س��یگنال هاي اقلیمي با بارش در ایس��تگاه های مختلف تعیین ش��ود و با 
اس��تفاده از مدل هاي جعبه خاكس��تري نیز شبیه سازی رفتار بارش صورت 

جدول 3- سوابق تحقیقات پیش بینی بارش با استفاده از شبكه های عصبی

نتايجداده های ورودیمحققین

)2000( Brath و Tothآب قابل بارش، سرعت و جهت باد، فشار و دماR =0/94

)1995( Greischar و Hasternath
بارش روزانه، ضخامت بین سطوح 500 تا hpa 1000)هکتوپاسکال(،ارتفاع سطح500 هکتوپاسکال و 

رطوبت سطح 700 هکتو پاسکال
RMSE =1/77)mm(

R =0/67

)2003(Babo و Ninanبارش روزانهRMSE =0/09)mm(

R =0/85دماي هوا، رطوبت ویژه، مؤلفه افقي باد، فشار،انرژی جنبشی متالطم و میزان آب موجود در ابرFerreira و همكاران)2005(

پیش بینی بارش روزانه ...

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

)پژوهش وسازند گی(15

شماره 89، پژوهش های آبخیزد اری، زمستان 1389

گیرد، از طرفی هزینه جمع آوري كلیه اطالعات سینوپتیکي در كنار افزایش 
دقت پیش بیني مدل هاي جعبه خاكس��تري در مقابل مدل هاي جعبه سیاه 

برآورد و مقایسه گردد. 
اس��تفاده از روش ش��بکه های عصبی مصنوعی در ش��بیه سازی بارش 
می تواند به عنوان گزینه ای س��ودمند مورد توجه و بررس��ی قرار گیرد و از 
نتایج این تحقیق می توان در برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب كشور 

بهره برد.
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15- Mean Absolute Error  
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