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پیشبینی بارش ماهانه استان اردبیل با استفاده از مدلهای  ANNو WANN
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مقاله برگرفته از طرح پژوهشی

چكیده
بارش یکی از مهمترین رخدادهای هیدرولوژیکی بوده و پیشبینی آن میتواند به عنوان یک ابزار کاربردی در بهرهبرداری
و مدیریت بهینه منابع آب مورد ا ستفااده ررار ییرد در پژوهش حا ضتر از مد های شتککه ع بتکی م بتنوعی  )ANNو
موجک -ع بتکی  )WANNبرای شتکیه ستازی بارش ماهانه در ای تتفهاههای ستینوپفیک منفخب ا ستفان اردبی شتام
اردبی  ،خلخا  ،م شتهین شتهر و پار آباد طی دوره آماری م شتفر  225ماهه در ستا های  1375-1395ا ستفااده شتد
برای پیش بینی کوتاه مدت بارش ماهانه یک ماه بعد) ستناریوهای مخفل بر ا ستا تیخیرهای بارش تعری شتد نفایج
بیانهر عملکرد راب رکو و برتری مد  WANNبا بی شتفرین ضتریب تعیین  )R2وکمفرین ری شته میانهین مربعات خاا
 )RMSEبرای همه ای تتفهاهها و بهازای بهفرین الهو در مرحله صتتت ستنیی بود ماادیر  R2و  RMSEبرای ای تتفهاه
اردبی بهترتیب برابر  0/88و  7/13میلیمفر ،ای تتفهاه خلخا برابر  0/91و  6/03میلیمفر ،ای تتفهاه م شتهین شتهر برابر
 0/92و  6/57میلیمفر و برای ای تتتفهاه پار آباد برابر  0/87و  8/56میلیمفر بهد ستتت آمد در همه ای تتتفهاهها ،اعما
سناریوی ترکیکی تیخیرهای بارش ،کمینه و بیشینه دما توسط مد برتر مد  )WANNباعث بهکود جزئی نفایج مد
یردید اما هزینه متا ستکاتی مد را نیز به مراتب اززایش داد همچنین در همه ای تتفهاهها ،ا ضتازه شتدن رطوبت ن تتکی و
سترعت باد بهعنوان مفغیرهای ورودی تا حدودی باعث کاهش عملکرد مد شتد نفایج کلی پژوهش حا ضتر ن شتان داد که
با ا ستفااده از مد  WANNبه همراه تیخیرهای منا ستب بارش در مایا زمانی ماهانه ،میتوان بارش ماهانه ماه آینده)
ایتفهاههای منفخب اسفان اردبی شام اردبی  ،خلخا  ،مشهینشهر و پار آباد را با درت راب رکو پیشبینی نمود
واژههای کلیدی :استان اردبیل ،بارش ماهانه ،تأخیرهای بارش ،شبكه عصبی مصنوعی ،موجک -عصبی.

 1ا ست فتاد یتار یروه مه نتد ستتی آب ،دان شت کتده ک شتتاورزی و م نتابع طکیعی ،دان شت هتاه متاا اردبیلی ،اردب یت  ،ایران ،09132220485
 m_nikpour@uma.ac.irنویتنده متئو )
 2دکفرای مهند ستی منابع آب ،وزارت نیرو ،شترکت مدیریت منابع آب ایران ،شترکت آب منااهای ا ستفان چهارمتا و بخفیاری شتهرکرد ،ایران
sajad1998@gmail.com ،09132808246

242

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دهم .شماره چهلم .تابستان1399

پیشبینی بارش ماهانه نه تنهتا در مدیریت علمی منتابع
آب ناش مهمی ای اتتا میک نتتد بل کتته میتوا نتتد د رتتت
ستامانههای ه شتدار ستی را بهطور موثری اززایش دهد
در وارع ا ستتفااده بهینه از آب برای م بتتارزی هم ون
آب یتاری ارا ضتتی ،تول یتد بر  ،ح مت و ن ات آبی ،کنفر
ستیبب و تیمین نیازهای بخش شترب و صتنعت نیازمند
پیشآ یتتاهی از میزان بتتارش می بتتا شتتد هم نین
پت یتشبت یت نتی مت یتزان بتتارش نت اتش مت هت متی در مت اتتالت عتتات
کیا یتت آب و متدیریتت م تتتائت زی تتتت متیای ای اتا
میک نتد کته از جم لته میتوان بته کتاهش آلودیی هتا،
کنفر کیایت بدنههای آبی ،حااظت از آبزیان و حیات
وحش ا شتتاره کرد  )Lou et al., 2016روش هتای
تخمین بر مکنای پایهاه داده به علت صتترزه جویی در
ز متان ،حتدارت اطب عتات مورد ن یتاز و ستتهولتت اجرا در
زمان وارعی با ر شتتدی ستتریع در حا مفداو شتتدن
میبا شتند نظر به اینکه در پیشبینیهای کوتاه مدت و
بل نتد متدت بتارش ن یتاز بته متد هتای پیشبینی بتا درتت،
اعفکار و توانایی باال میباشد تا کنون تتایاات مفعددی
در این خ بتو با ا ستفااده از مد های هو شتمند انیا
یرزفه ا ستتت ستتفاری و همکاران  )1393از مد های
درخفی  M5و شتککه ع بتکی م بتنوعی )ANN 1برای
تتمین بتارش متا هتانته منا اته اهر ا ستتف اتاده کردنتد
یازفههای آنها ن شتتان داد که هر دو روش نفایج ن تتتکفا
دریای را برای پیشبینی بتارش متا هتا نتط منا اته ارائته
میکند کدخداح تتینی و همکاران  )1395از دو مد
 ANNو ماشین بردار پشفیکان 2برای بازسازی دادههای
بارش ماهانه و ز بتلی چهار ای تتفهاه باران ستنیی وارع
در ا ست فتان ه متدان ،در دوره آ متاری 1370-1389
ا ستفااده کردند بر ا ستا نفایج حا صت شتده ،در بهفرین
حالت ،مد  ANNدر باز ستتازی دادههای بارش ماهانه
و مد  SVMدر باز ستازی دادههای بارش ز بتلی ن تتکت
بتته متتد دیتهتر از عت متلتکترد بت هت فتری بترختوردار بتود در

تتای اتات ان یتا یرز فته تو ستتط معروزی و هم کتاران
 )1396و را ستمیه و همکاران  )1396نیز مد ANN
از عملکرد رتابت رکو در پیشبینی کوتتاه متدت بتارش
ماهانه برخوردار بود ) Lou et al. (2016برای پیشبینی
بارش ماهانه در ک شتتور چین از مد های پس انف شتتار،3
تابع پایه شتتعاعی 4و کرییینگ ا ستتفااده کردند از بین
متد هتای متوکور ،متد  RBFبهفرین عملکرد را بته
همراه دا شتتت و بتا ا ستتف اتاده از آن بتارش متاهتانته برای
سا های  2010-2019پیشبینی شد Sofian et al.
) (2018بتا بته کتارییری متد هتای پس انف شتتار  )BPو
تابع پایه شتتعاعی  )RBFبارش ماهانه منااهای وارع
در اندونزی را شتتکیه ستتازی کردند برای این منظور از
دادههای بارش طی ستتا های  1994-2013ا ستتفااده
کردند بر ا ستا شتاخ های آماری خاا ،مد RBF
عملکرد بهفری را بته همراه دا شتتت Liu and Shi
) (2019از متد برنتا متهریزی ژنف یتک  )GPبته همراه
یتک الهوریفم بتازی شتتفی برای پیشبینی طوالنی متدت
بارش ماهانه برای حو ضتته آبریزی وارع در ک شتتور چین
ا ستفااده کردند آنها با بهکارییری دادههای بارش طی
سا های  1961-2014توانتفند میزان یارش ماهانه تا
ستتا  2050را پیشبینی ن متای نتد Yaseen et al.
) (2019از تلایا ستته الهوریفم ت کتاملی مخفل بته
نا های بهینه ستتازی میموعه ارات ،)PSO 5الهوریفم
ژنف یتک  )GAو ت کتا مت دیاران تتتیلی )DE 6بتا متد
 ANFISبرای پیشبینی ستتری ز متانی بتارش متا هتانته
حو ضتته آبریز پاهانگ وارع در مالزی ا ستتفااده کردند
شتکیه ستازی بارش در سته مایا زمانی ماهانه ،زبتلی و
ستتاالنه انیا شتتد نفایج حاکی از آن بود که مد های
هیکرید از عملکرد بهفری در ماای تتته با مد ANFIS
برخوردار بودند
در دهههای اخیر ارتااء توان پردازشی رایانهای و توسعه
مد های هو شتمند و تاکیاپویر که تواناییهای ب تتیار
منا ستتکی در مد ستتازی پدیدههای غیرخای را دارند
مو جتب یرد یتده تتا ازا هتای جتد یتدی در زمی نته بهکود
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مقدمه

)Artificial Neural Networks (ANN
)Support Vector Machine (SVM
)3 Back Propagation (BP

)Radial Basis Function (RBF
)Particle Swarm Optimization (PSO
)6 Differential Evolution (DE
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روش هتای پیشبینی مفغیر هتای ه یتدرولوژیکی پیش
روی متااان عر صتته منابع آب ررار ییرد با این وجود
یکی از م شتتکبت ا ستتف اتاده از این متد هتا و ستتایر
روشهتای خای و غیرخای ضتتع آنهتا در مواجته بتا
ستتری دادههای ناای تتتفا 1میبا شتتد Adamowski,
 )2008در د هته یتو شت فته تتل یت مو جتک 2اب فتدا در
رشفههای مخفل علو و سپس در هیدرولوژی و منابع
آب مورد ا ستفااده ررار یرزفه ا ستت مد موکور ،روش
منا ستکی در تیزیه و تتلی ستریهای هیدرولوژیکی و
هوا شتنا ستی ناای تتفا میبا شتد )Adamowski, 2008
) Abdollahi et al. (2017از متتد هتتای  ANNو
 GEPو همچنین ترک یتب آن هتا بتا مو جتک  WANNو
 )WGEPبرای تخمین جر یتان روزا نته رود ختا نته هتای
دائمی و ز بتتلی در منا اتهای نی مته خ شتتک وارع در
کوههای زایر اسفااده کردند آنهای عبوه بر ماادیر
دبی ،دادههای بارش  17ای تتفهاه هوا شتنا ستی موجود در
منااه را طی  9ستتا دوره آماری بهکار یرزفند نفایج
تتایا ن شتتان داد کته از بین چ هتار متد متوکور ،متد
 WANNعت مت لت کترد بت هت فتری را در پت یتشبت یت نتی دبتی
رودخانههای دائمی و ز بتلی به همراه دا شتت همچنین
در برآورد م اتتادیر دبی پ یتتک ،متتد  GEPاز د رتتت
بی شتفری برخوردار بود در تتایاات انیا یرزفه تو ستط
مت ظت اتری و هت مت کتتاران  ،)1394طتو زتتانتی و هت مت کتتاران
 ،)1394ستتلهی و هم کتاران Nourani et ،)1395
) al. (2009و )Venkata-Ramana et al. (2013
رتابل یتت و توا نتایی بتاالی متد مو جتک– ع بتتکی3
 )WANNدر پیشبینی بارش ماهانه نشان داده شد
تاکنون در متدوده ا ستتفان اردبی  ،ماالعه جامعی
در مورد ارزیابی عملکرد مد های هو شتمند در تخمین
بتارش متاهتانته ان یتا ن شتتده ا ستتت بتا تو جته بته اهم یتت
م اتالعته بتارش در برنتامتهریزیهتا و متدیریتت بتران و نظر
به کارآمد بودن مد موجک -ع بتکی در پیشبینی این
مفغیر ،در پژوهش حتتا ضتتر تبش یرد یتتد بتتهمنظور

Nonstationary
Wavelet Analysis

1
2

پیشبینی بارش ماهانه در ای تتفهاههای منفخب ا ستفان
اردبی از مد شتککههای ع بتکی م بتنوعی ) (ANNو
موجک -عبکی ) (WANNاسفااده شود

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
ا ستفان اردبی با و ستعفی معاد  17867/3کیلومفر
مربع  1/1در صتد از م تتاحت ک شتور) در شتما غرب
زبت ایران بین  37/75تا  39/70درجه عرض شتتمالی
و  47/50تا  48/92درجه طو شترری وارع شتده ا ستت
م یتانهین ارت اتاآ آن از ستتاا دریتا  2400مفر ا ستتت
پ تتتتترین نااه آن با ارتااآ  100مفر در شتتهرهای
پار آباد و بیله ستوار و بلندترین نااه آن رله ستکبن
با ارتااآ  4811مفر میباشد در پژهش حاضر از بین 9
ای تتتفهاه ستتینوپفیک وارع در ا ستتفان اردبی  ،دادههای
ای تتفهاههای اردبی  ،پار آباد ،م شتهین شتهر و خلخا
که دارای دوره آماری کام تری ه تتتفند و ضتتمنا در
نااط مخفل ا ستتفان وارع شتتدهاند ،ا ستتفااده شتتد
دادههای مورد اسفااده در مایا زمانی ماهانه و شام
دمتاهتای کمی نته و بی شتتی نته ،م یتانهین رطوبتت ،م یتانهین
ستترعتت بتاد و بتارش بتهازای دوره آمتاری 1375-1395
بود دادههای موکور از اداره هوا شتتنا ستتی اردبی اخو
شتتد در شت کت  1مورع یتت تاریکی ای تتتف هتاه هتای
ستتینوپفیک منفخب ا ستتفان اردبی نمایش داده شتتده
ا ستت در جدو  1مفغیرهای آماری مربوط به دادههای
اندازهییری شتده بارش در ای تتفهاههای ستینوپفیک در
بازه زمانی موکور ن شتتان داده شتتده ا ستتت الز به اکر
ا ستت که برای شتکیه ستازی بارش ماهانه در ای تتفهاههای
ستتینوپفیک منفخب ،دوره آماری م شتتفر  225ماهه
در نظر یرزفه شتد ضتمنا برای هر ای تتفهاه 80 ،در صتد
دادهها برای دوره آموزش و  20درصد دادهها برای دوره
آزمون صتتسنیی) مورد اسفااده ررار یرزت

)Wavelet- ANN (WANN

3

244

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دهم .شماره چهلم .تابستان1399

شكل ( :)1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه
جدول ( :)1خصوصیات آماری مقادیر بارش ماهانه ایستگاههای منتخب استان اردبیل بهازای دوره آماری مشترک
نا ایتفهاه
سینوپفیک

میانهین
)mm

بیشینه
)mm

کمینه
)mm

انتراف معیار

ضریب
تغییرات

چولهی

اردبی
پار آباد
خلخا
مشهینشهر

24/65
23/24
31/15
32/08

158/9
164/4
150/72
159/6

0
0
0
0

23/43
23/19
27/54
27/86

0/95
0/99
0/88
0/87

1/76
1/99
1/21
1/55

شبكه عصبی مصنوعی ()ANN
امروزه ،شککههای عبکی مبنوعی بهعنوان یک ابزار
توانمند برای مد سازی سامانههای غیرخای پی یده
پویرزفه شده است و بهطور یتفردهای برای پیشبینی
پارامفرهای مخفل هیدرولیکی و هیدرولوژیکی مورد
اسفااده ررار میییرد این شککهها رادر هتفند با
انفخاب مناسب الیهها و پردازشهرهایی به نا نرون،
نهاشت غیرخای بین ورودیها و خروجیها ارائه دهند
طوزانی و همکاران )1394 ،هر نرون زمانی زعا می-
شود که که میموآ سیهنا های رسیده به آن از حد

آسفانه مشخبی تیاوز نماید تعداد نرونهای موجود در
الیههای ورودی و خروجی با توجه به ماهیت متیله
مورد بررسی ،مشخ میشود حا آنکه تعداد نرون-
های موجود در الیههای پنهانی و هم نین تعداد این
الیهها با سعی و خاا در جهت کاهش مادار خاا توسط
طراح ارائه میشود شاائی و همکاران)1392 ،
مفغیرهای مؤثر که در مد سازی شککههای عبکی
ناش اساسی دارند شام تعداد تکرار ،نوآ تابع آموزش،
تعداد الیههای شککه و تعداد نرونهای الیه میانی می-
باشد یا مهم رک از واردکردن دادهها به مد  ،نرما
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سازی دادهها میباشد این عم خبوصا ورفی دامنه
تغییرات ورودیها زیاد باشد کمک شایانی به آموزش
بهفر و سریعتر مد میکند اصوال واردکردن دادهها به-
صورت خا باعث کاهش سرعت و درت شککه میشود
( .)He et al., 2014برای نرما سازی دادههای تتایا
حاضر از راباه  1اسفااده شد در این راباه Xn ،مادار
نرما شده ورودی  Xmax ،Xiو  Xminبهترتیب ماادیر
بیشینه و کمینه دادهها میباشد بهمنظور به حدار

رساندن خاای مد سازی پس از انیا تتلی
حتاسیت ،توابع و ماادیر بهینه در نظر یرزفهشده برای
شککه عبکی مورد اسفااده در تتایا حاضر به شرح
جدو  2میباشد
)1

X i − X min
X max − X min

X n = 0.1 + 0.8

جدول ( :)2مقادیر پارامترهای مورد استفاده در مدل ANN
پارامفر

بهفرین مادار

نوآ شککه عبکی
تعداد الیه پنهان
الهوریفم آموزش
تعداد نرون
تابع انفاالی برای الیه میانی
تابع انفاالی برای الیه خروجی
تعداد تکرار

Multi-Layer Perceptron
1
Levenberg-Marquardt
1-10
TANSIG
Linear
1000

موجک -عصبی ()WANN
بته هر کم یتت مفغیر در ز متان یتا م کتان کته رتا تب
اندازهییری با شتد ،ستیهنا یافه می شتود برای تتلی
ستتیهنا ها از مکد های ریا ضتتی ا ستتفااده می شتتود تا
بفوان اطبعاتی بهد ستتت آورد که از ستتیهنا های خا
بهراحفی راب د ستتفر نی تتتت تکدی موجک یکی از
مکد های ریا ضتتی کارآمد در زمینه پردازش ستتیهنا
ا ستتت طوزانی و همکاران )1394 ،مزیت مهم تکدی
موجک این ا ستت که اطبعات زمان و زرکانس را بهطور
مؤثری از ستتیه نتا مفغیر در ز متان در یتا زتت میک نتد
پورحای و همکاران )1397 ،موجک ،یک موج کوچک
ا ستتت که انرژی آن در ناحیه کوچکی مفمرکز شتتده و
ابزار مناس تتکی ب تترای بررس تتی پدیدههای یورا است
موجک نو ستان حدارلی دارد که ب تته ستمت صتار نزو
میک نتد و این نزو بتایتد در ج هتت هتای مث کتت و منای
وارع در دامنهاش متدود شتتود این م شتتخ بتته باعث
میشود که موجک انعاافپویر ب تتوده و مانن تتد ی تتک
ت تتابع رزفار کند ،بنابراین با توجه ب تته رزفاره تتای

م تتوجی ن تتامنظم پدیدههای هیدرولوژیک ،رابلیت
ستتازی این پتد یتده هتا تو ستتط امواج نتامنظم
متد
موجکها) ن تت تتکت ب تته ام تتواج م تتنظم امواج
سینوس تتی) بیش تتفر اس تتت )Nourani et al., 2009
موجک دارای ستته م شتتخ بتته تعداد نو ستتان متدود،
بازی شتت ستریع به صتار در هر دو جهت مثکت و منای
در دامنه خود و میانهین صتار ا ستت که شترط ماکولیت
نامیده میشود و به شک راباه  2بیان میشود
+
)2
 (t )dt = 0



−

در راباته زو  φ(t) ،تتابع تکتدیت موجتک موجتک متادر)
است عکارت مادر به این دلی بهکار رزف تته اس تتت ک تته
تواب تتع موجکهای) مفااوت به وجود آمده ب تتر اس تتا
پارامفره تتای مای تتا

و انفاا همهی از تابع پایه

موجک مادر) نا شتی می شتوند تک تتدی موج تتک
عمله تتری اس تتت ک تته ی تتک ت تتابع را ب تته میموعهای از
تکدی موجکهای مادر اصبح شده تکتدی میکند که
این ت کتدیت مو جتک هتای ا صتتبح

شتتده ه متان ت کتدیت
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موجک دخف تتر میباشند معروزی و همکاران)1392 ،

معیارهای ارزیابی عملكرد مدل

از انواآ مو جتک هتای متادر میتوان بته مو جتک میر،1

در تتایا حاضر بهمنظور ارزیابی درت و کارآیی
مد ها از آمارههای ضریب تعیین  ،)R2ریشه میانهین
مربعات خاا  )RMSEو ضریب نش -ساتکلی )NS
طکا روابط زیر اسفااده یردید بهفرین مادار برای
معیارهای موکور بهترتیب یک ،صار و یک میباشد

ستتیم لتت 2مور لتت ،3هتار 4و داب یز 5ا

شتتاره کرد

تکدی های موجکی به دو د ستتفه موجک پیو ستتفه 6و
یتتفه 7تاتیم میشوند طوزانی و همکاران)1394 ،
برای کتاربرد هتای عملی ،ه یتدرولوژی تتتت هتا اغ لتب
ستتیه نتا هتای زمتانی پیو ست فته در اخف یتار نتدارنتد ،بلکته
بی شتتفر ستتیهنا های زمانی ی تت تتتفه در اخفیار آنها

2

()4

میبا شتد از اینرو تکدی موجک ی تت تتفه در طرحهای
هیدرولوژی بیشفر مورد اسفااده ررار میییرد پورحای
و همکاران )1397 ،آموزش شتککه ع بتکی م بتنوعی با
پیشپردازش دادهها با ا ستتفااده از تکدی موجک ناش




N
N
O
O 2
P
P 2
i=1 ( Ri − R ) i=1 ( Ri − R ) 
N



) ( RiO − RO )( RiP − R P
i =1

( RiO − RiP ) 2

()5

N



i =1

N

( RiO − RiP ) 2

()6

( RiO − RiO ) 2

N




i =1
N



R =


2

= RMSE

NS = 1 −

i =1

مؤثری در بتاال بردن درتت پیشبینی هتا دارد در تتایا

در روابط زو  RiO ،و  RiPبهترتیب ماادیر بارش
مشاهداتی و متاسکاتی توسط مد در یا زمانی  iا ،

تتوآ موجک مادر،

 Nتعداد یا های زمانی R O ،و  R Pنیز بهترتیب
میانهین ماادیر بارش مشاهداتی و متاسکاتی میباشد
عبوه بر معیارهای زو از نمودارهای پراکنش حو خط
یک به یک و سری زمانی ماادیر مشاهداتی و متاسکاتی
برای ماایته و تتلی بیشفر نفایج اسفااده شد

حتا ضتتر از تتابع مو جتک داب یز مرت کته چ هتار )db-4
ا ستتفاتاده یردید بعتد از تعیین ن

مهمترین اردا تعی تتین س تتاا تیزی تته بود اسفااده از
حداکثر ستاا تیزیه موجب کند شتدن زرآیند آموزش
و در برخی موارد میتواند موجب ک تتاهش در تتت مد
نیز یردد جهت انفخاب ساا تیزیه تک تتدی موج تتک
یتت ت تتفه ،رابا ت تته  3اس ت تتفااده ش ت تتد Nourani et

 )al., 2009در این راباه L ،ستتاا تیزیه NS ،تعداد

نتایج و بحث

دادههای ستری زمانی و  intتابع جزء صتتیا میبا شتد

توسعه مدلهای هوشمند بهازای تأخیرهای بارش

در نهایت دادههای حا صت از تیزیه تو ستط موجک پس

در این بخش ،تو ستتعه مد های  ANNو
برای شتتک یته ستتازی بتارش متا هتانته در ای تتتف هتاه هتای
ستتینوپفیک منفخب ،طی دوره آماری م شتتفر 225
ماهه ارائه می شتتود در پژوهش حا ضتتر ،معیار انفخاب
منا ستتبترین تیخیرهای بارش ماهانه ن تتتکت به مکد
زمان پیشبینی) ماادیر توابع خود همک تتفهی(ACF) 8
و خود همک تتتفهی جزئی (PACF) 9بود در شتتک 2
نمودار هتای م اتادیر  ACFو  PACFبتارش متا هتانته برای
ایتفهاه اردبی نشان داده شده است الز به اکر است

از نرما ستازی با ا ستفااده از راباه  )1بهعنوان ورودی
شککه عبکی تعری شد
)3

L = int log(N S ) 

WANN

1

6

2

7

Meyer
Symlet
3 Morlet
4 Haar
)5 Daubechies (db

)Continuous Wavelet Transform (CWT
)Discrete Wavelet Transform (DWT
8 Auto Correlation Function
9 Partial Auto Correlation Function
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کته نمودار هتای متوکور در متیط نر اززار Minitab

تر ستیم شتدهاند برای ستایر ای تتفهاهها نیز نمودارهای
ماادیر  ACFو  PACFم شتابه ای تتفهاه اردبی بهد ستت
آمد با توجه به شتتک موکور میتوان تیخیرهای زمانی
 1تتا  12متاه را برای تعری الهو هتای مخفل بته منظور
تو ستعته متد هتا در نظر یرزتت در جتدو  2ستتاخ فتار

الهوهای مخفل برای پیشبینی بارش ماهانه ارائه شده
استت در جدو موکور P(t+1) ،و ) P(tبهترتیب نشتانهر
میزان بتارش در متاه آی نتده و متاه زعلی بوده و …)P(t-1
) P(t-11معرف تتیخیر هتای بتارش بتهازای  1تتا  11متاه
میباشد

شكل ( :)2نمودارهای مقادیر خود همبستگی و خود همبستگی جزئی بارش برای ایستگاه اردبیل
جدول ( :)2ساختار الگوهای مورد استفاده در تحقیق حاضر برای پیشبینی بارش ماهانه بر اساس تأخیرهای بارش
شماره الهو

ساخفار الهو

1
2
3
4
5

)P(t+1)= P(t
)P(t+1)= P(t),P(t-1),P(t-2
)P(t+1)= P(t),P(t-1),P(t-2),P(t-3),P(t-4
)P(t+1)= P(t),P(t-1),P(t-2),P(t-3),P(t-4),P(t-5),P(t-6),P(t-7
)P(t+1)= P(t),P(t-1),P(t-2),P(t-3),P(t-4),P(t-5),P(t-6),P(t-7),P(t-8),P(t-9),P(t-10),P(t-11

برر سییی عملكرد میدل هیای هو شییم نید بیهازای
الگوهای تأخیرهای بارش
در جدو  3عملکرد مد های  ANNو WANN

بهازای الهوهای ورودی تعری شده ،ماابا با جدو 2
در رالب شاخ های آماری خاا برای ایتفهاههای
منفخب در دوره آزمون نشان داده شده است با توجه
به جدو موکور مشاهده میشود که کارآیی مد
 ANNدر شکیهسازی بارش ماهانه کلیه ایتفهاهها
بتیار ضعی است اما پس از پردازش تیزیه) دادهها
توسط تکدی موجک ،نفایج بدست آمده توسط مد

 WANNبهطور راب توجهی بهکود یازفه است لوا می-
توان نفییه یرزت که در سریهای زمانی بلند مدت
مث بارش) ،تیزیه دادهها رک از ورود آنها به مرحله
آموزش ،باعث آموزش بهفر شککه خواهد شد که از این
نظر با نفییه بدست آمده در تتایاات طوزانی و
همکاران  ،)1394پورحای و همکاران  )1397و
) Abdollahi et al. (2017همخوانی دارد با بررسی
نفایج بدست آمده برای ایتفهاه اردبی مشخ میشود
که مد  WANNبهازای الهوی شماره  5با بیشفرین
ضریب تعیین  ،)R2=0/88کمفرین ریشه میانهین
مربعات خاا  )RMSE=7/13و هم نین ضریب نش-
ساتکلی برابر  0/87در مرحله صتتسنیی بهفرین
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عملکرد را در شکیهسازی بارش ماهانه بههمراه داشفه
است بنابراین میتوان نفییه یرزت که در ایتفهاه
اردبی با اززایش تعداد تیخیرهای سری زمانی بارش،
درت شکیهسازی بارش ماهانه نیز اززایش مییابد در
خبو ایتفهاه خلخا نیز مبحظه میشود که
اززایش تیخیرهای زمانی ،نفایج مد های  ANNو
 WANNرا بهکود داده است ،بهطوریکه بهازای الهوی
 ،5مد های موکور بهفرین عملکرد را به همراه داشفه-
اند نفایج نشان میدهد که در ایتفهاه خلخا مد
 WANNبهازای الهوی  ،5با  R2برابر با RMSE ،0/91
برابر با  6/03میلیمفر و ضریب نش -ساتکلی برابر
 0/91میتواند برای شکیهسازی بارش ماهانه انفخاب
شود در مورد ایتفهاههای مشهینشهر و پار آباد،
مد های مورد اسفااده کارآیی مشابهی را نشان دادهاند
بهطوریکه در ایتفهاههای موکور ،مد های  ANNو

 WANNبهترتیب بهازای الهوهای  3و  4بهفرین
عملکرد را به دنکا داشفهاند نفایج حاکی از آن است
که در ایتفهاه مشهینشهر الهوی شماره  4مد
 WANNبا  R2برابر با  RMSE ،0/92برابر با 6/57
میلیمفر و ضریب نش -ساتکلی برابر  0/91میتواند
به عنوان الهوی مناسب برای شکیهسازی بارش ماهانه
انفخاب شود در ایتفهاه پار آباد نیز مد WANN
بهازای الهوی شماره  4در شکیهسازی بارش ماهانه با R2
برابر با  RMSE ،0/87برابر با  8/56میلیمفر و ضریب
نش -ساتکلی برابر  0/86بهفرین کارآیی را بههمراه
داشفه است الز به اکر است که مادار ضریب نش-
ساتکلی مد  WANNدر تتایا حاضر بهازای
الهوهای مالوب ،بزریفر از  0/8حاص شده است که
حاکی از عملکرد راب رکو آن میباشد ( He et al.,
)2014; Shu and Ouarda, 2008

جدول ( :)3مقادیر شاخصهای آماری عملكرد مدلهای هوشمند بهازای الگوهای مختلف تأخیر بارش
ANN
ایتفهاه

R2
0/03

)RMSE (mm
20/65

NS
-0/19

R
0/21

)RMSE (mm
17/90

NS
0/46

2

0/11

19/40

0/03

0/56

13/62

0/59

3

0/10

21/72

-0/20

0/76

9/34

0/74

4

0/06

23/24

-0/26

0/85

7/55

0/84

5

0/28

19/47

0/04

0/88

7/13

0/87

1

0/15

19/17

0/09

0/32

17/18

0/14

2

0/06

21/33

-0/28

0/70

10/67

0/66

3

0/29

16/44

0/22

0/78

9/30

0/72

4

0/15

17/92

0/16

0/79

9/27

0/77

5

0/34

16/99

0/29

0/91

6/03

0/91

1

0/07

45/68

-1/87

0/56

18/73

0/37

2

0/06

28/29

-0/94

0/76

13/98

0/70

3

0/19

22/00

-0/11

0/59

17/77

0/44

4

0/04

24/04

-0/83

0/92

6/57

0/91

5

0/04

33/11

-1/22

0/77

10/73

0/77

1

0/07

24/71

-0/49

0/35

18/25

0/46

2

0/02

28/26

-0/72

0/48

18/29

0/40

3

0/07

20/91

-0/25

0/76

11/70

0/61

4

0/01

23/19

-0/38

0/87

8/56

0/86

5

0/03

31/78

-0/92

0/74

11/68

0/74

شماره الهو
1

اردبی

خلخا

مشهینشهر

پار آباد

WANN
2
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در شک های  3تا  6نمودارهای پراکندیی حو
نیمتاز  45درجه و تغییرات سری زمانی ماادیر
مشاهداتی و پیشبینی شده حاص از مد WANN
بهازای بهفرین الهو برای ایتفهاههای اردبی  ،خلخا ،
مشهینشهر و پار آباد در دوره آزمون نمایش داده
شده است همانیونه که شک های موکور نشان می-
دهد ،در ایتفهاه اردبی  ،مد  WANNاز لتاظ
پراکندیی نااط حو نیمتاز  45درجه ،اناکا ماادیر
مشاهداتی و مد و هم نین تخمین ماادیر پیک،
عملکرد راب رکولی را به همراه داشفه است در ایتفهاه
خلخا نیز نفایج بهدست آمده مشابه ایتفهاه اردبی
میباشد بهطوریکه نفایج بدست آمده توسط مد
 WANNعملکرد مناسکی را از خود نشان داده است
برای ایتفهاه مشهینشهر میتوان دید که ایر چه مادار
ضریب تعیین مد جهت پیشبینی بارش ماهانه راب
رکو و معنیدار میباشد ،اما عمده ضع مد در
پیشبینی ماادیر پیک بوده است و حالت کمبرآورد مد
در تخمین ماادیر پیک بارش نمایان است در ایتفهاه
پار آباد نیز از بین مد های مورد اسفااده ،مد

 WANNعملکرد راب رکو را به همراه داشت در
جداو  4تا  7ماادیر بیشینه بارش بهدست آمده از
بهفرین الهوهای مد های  ANNو  WANNو ماادیر
مشاهداتی مفناظر آنها بههمراه ردر مالا خاای نتکی
هر مد  ،برای ایتفهاههای منفخب ارائه شده است الز
به اکر است که برای متاسکه خاای نتکی از راباه 7
اسفااده شد در راباه موکور RE ،معرف خاای نتکی،
 Roو  Rpبهترتیب ماادیر بارش بیشینه مشاهداتی و
شکیهسازی شده میباشد
)7

 100

Ro − Rp
Ro

= )RE (%

با توجه به نفایج جداو موکور مشاهده میشود که
خاای مد  WANNدر برآورد بارش پیک ماهانه در
ایتفهاههای خلخا و مشهینشهر مشابه یکدیهر و به-
ترتیب برابر با  11/2و  11/6درصد بهدست آمد در
ایتفهاههای اردبی و پار آباد خاای مد WANN
در تخمین بارش پیک با اندکی اززایش ،بهترتیب 16/8
و  16/0درصد حاص شد هم نین مد  ANNدر این
خبو  ،عملکرد ضعیای به همراه داشفه است

شكل ( :)3نمودارهای پراکندگی و سری زمانی مقادیر مشاهداتی و پیشبینی شده برای ایستگاه اردبیل در دوره آزمون
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شكل ( :)4نمودارهای پراکندگی و سری زمانی مقادیر مشاهداتی و پیشبینی شده برای ایستگاه خلخال در دوره آزمون
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جدول ( :)4کارآیی مدلهای مورد مطالعه در پیشبینی مقادیر پیک بارش ماهانه ایستگاه اردبیل
ماادیر بارش پیک
مشاهداتی )mm
30/3
32/1
32/9
34/9
35/1
38/4
55/5
78/6
90/7

ماادیر پیشبینی شده )mm
WANN
ANN
43/4
31/6
0/9
21/6
60/6
1/3
51/5
58/9
59/6

36/0
25/7
29/2
44/7
24/8
42/5
40/2
80/4
87/8
میانهین ردر مالا خاا درصد)

خاای نتکی درصد)
WANN
ANN
43/3
1/6
97/2
38/0
72/7
96/5
7/2
25/1
34/3

18/9
20/1
11/2
28/1
29/4
10/6
27/5
2/3
3/2

46/2

16/8

جدول ( :)5کارآیی مدلهای مورد مطالعه در پیشبینی مقادیر پیک بارش ماهانه ایستگاه خلخال
ماادیر بارش پیک
مشاهداتی )mm
39/9
40/7
41/7
48/4
49/1
53/1
65/2
65/8
62/2

ماادیر پیشبینی شده )mm
WANN
ANN
40/4
39/4
37/1
42/2
50/0
43/6
43/2
30/5
43/5

39/2
37/4
27/0
61/6
44/1
54/2
66/5
61/3
88/2
میانهین ردر مالا خاا درصد)

خاای نتکی درصد)
WANN
ANN
1/3
3/3
11/0
12/8
1/8
18/0
33/8
53/7
47/1

1/9
8/0
35/3
27/3
10/2
2/0
2/0
6/9
7/3

20/3

11/2
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جدول ( :)6کارآیی مدلهای مورد مطالعه در پیشبینی مقادیر پیک بارش ماهانه ایستگاه مشگینشهر
ماادیر پیشبینی شده )mm

خاای نتکی درصد)

ماادیر بارش پیک
مشاهداتی )mm

ANN

WANN

ANN

WANN

45/3
48/7
57/1
58/2
58/5
60/0
60/6
71/4
83/1

16/5
31/4
74/7
27/0
34/4
28/9
73/6
35/9
59/5

36/1
45/6
49/4
66/2
46/3
65/2
58/3
66/9
74/2

63/6
35/6
30/8
53/6
41/2
51/8
21/4
49/8
28/4

20/2
6/3
13/5
13/7
20/9
8/7
3/8
6/2
10/7

41/8

11/6

میانهین ردر مالا خاا درصد)

جدول ( :)7کارآیی مدلهای مورد مطالعه در پیشبینی مقادیر پیک بارش ماهانه ایستگاه پارسآباد
ماادیر پیشبینی شده )mm

ماادیر بارش پیک
مشاهداتی )mm

ANN

WANN

ANN

WANN

خاای نتکی درصد)

37/9
38/9
40/4
46/2
50/9
62/3
71/0
74/8
82/8

2/4
11/8
52/6
33/3
73/8
27/3
38/8
92/3
35/0

40/1
23/4
40/7
55/6
35/3
74/6
74/4
58/7
96/6

93/8
69/7
30/2
27/9
45/0
56/2
45/4
23/4
57/7

5/8
39/8
0/7
20/4
30/6
5/0
0/6
24/8
16/7

49/9

16/0

میانهین ردر مالا خاا درصد)

توسعه مدلهای هوشمند با بهکارگیری متغیرهای
اقلیمی و تأخیرهای بارش
پس از برر ستتی کارآیی مد های هو شتتمند بهازای
تتیخیر هتای مخفل بتارش ،و انف ختاب بهفرین متد و
بهفرین الهو برای هر ای تتتفهاه میتوان بهمنظور بهکود
ن فتایج متد برتر ،مفغیر هتای ارلیمی تتیثیر یتوار بر بتارش
ماهانه شتام دما ،سترعت باد و رطوبت ن تتکی را نیز با
اعما تیخیرهای منا ستتب به ورودیهای مد ا ضتتازه
نمود در پژوهش حتا ضتتر ،مع یتاری کته برای انف ختاب
مناستبترین تیخیرهای دما ،سترعت باد و رطوبت نتتکی

Cross section correlation function

1

ن تتتکت به مکد زمانی پیشبینی) در نظر یرزفه شتتد،
شتاخ تابع همک تتفهی مفااطع (CCF) 1بود در شتک
 7نمودار هتای م اتادیر  CCFبین مفغیر هتای حتدارت د متا
 ،)Tminحداکثر دما  ،)Tmaxمیانهین سترعت باد )Uave
و رطوبت ن تتتکی  )RHبا مفغیر بارش ماهانه به عنوان
نمونه برای ایتتفهاه اردبی ارائه یردیده استت بر استا
شتتد که در
نمودارهای همک تتتفهی مفااطع م شتتخ
کل یته ای تتتف هتاه هتا ،مفغیر هتای حتدارت و حتداکثر د متا بته
همراه تتیخیر هتای ز متانی طوالنی متدت آن هتا میتوانتد بر
روی بتارش متا هتانته ای تتتف هتاه هتای مورد م اتال عته تتیثیر
معنیدار دا شتفه با شتد مفغیرهای سترعت باد و رطوبت
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منفخب جدو  3بهفرین ستناریو) و هم نین ترکیکی
از مفغیرهای ارلیمی و ستتناریوهای منفخب میبا شتتد
نظر بته این کته برای ه مته ای تتتف هتاه هتا متد WANN
بهفرین عملکرد را بتههمراه دا شتتت ،ب نتابراین کل یته
الهوهای تعری شتده در جدو  8تو ستط این مد اجرا
شدند

نتکی نیز بدون تیخیرهای زمانی میتواند بر روی بارش
ماهانه تیثیر معنیدار دا شتتفه با شتتد با توجه به نفایج
متوکور ،ستتاخ فتار الهوهتای ترکیکی شتتامت مفغیرهتای
ارلیمی و تتیخیرهتای بتارش برای پیشبینی بتارش متاهتانته
ای تتفهاههای اردبی  ،خلخا  ،م شتهین شتهر و پار آباد
ماابا جدو  8میباشد الز به اکر است که الهوهای
شتتده برای هر ای تتتفهاه شتتام ستتناریوهای
تعری

شكل ( :)7نمودارهای مقادیر همبستگی متقاطع بین متغیرهای اقلیمی و بارش ماهانه ایستگاه اردبیل
جدول ( :)8ساختار الگوهای مورد استفاده در پژوهش حاضر برای پیشبینی بارش ماهانه بر اساس تأخیرهای بارش و متغیرهای
اقلیمی
نا ایتفهاه
اردبی و
خلخا
مشهینشهر و
پار آباد

شماره الهو

ساخفار الهو

1

)P(t+1)= P(t),P(t-1),…,P(t-11

2

)P(t+1)= P(t),…,P(t-11),Tmin(t),…,Tmin(t-5),Tmax(t), …,Tmax(t-5

3

)P(t+1)= P(t),…,P(t-11),Tmin(t),…,Tmin(t-5),Tmax(t), …,Tmax(t-5),RH(t),Uave(t

1

)P(t+1)= P(t),P(t-1),…,P(t-7

2

)P(t+1)= P(t),…,P(t-7),Tmin(t),…,Tmin(t-5),Tmax(t), …,Tmax(t-5

3

)P(t+1)= P(t),…,P(t-7),Tmin(t),…,Tmin(t-5),Tmax(t), …,Tmax(t-5),RH(t),Uave(t
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الهوی شتماره  1شتده استت اما هزینه متاستکاتی مد را
نیز بتته مرا تتب اززایش مید هتتد همچنین ،در ه متته
ای تتفهاهها ،ا ضتازه شتدن رطوبت ن تتکی و سترعت باد
بتهعنوان مفغیر هتای ورودی تتا حتدودی بتا عتث کتاهش
عملکرد مد شتتده ا ستتت از اینرو نظر به درت راب
رکو الهوی شتماره  1و پایینتر بودن هزینه متا ستکاتی
آن ،می توان آن را بته عنوان الهوی بهی نته برای ه مته
ای تتتف هتاه هتا معرزی نمود ب نتابراین در حتالتت کلی ،بتا
ا ستفااده از مد  WANNبه همراه تیخیرهای منا ستب
بتارش در ما یتا ز متانی متا هتانته ،میتوان بتارش متا هتانته
ماه آینده) ای تتفهاههای منفخب ا ستفان اردبی شتام
اردبی  ،خلخا  ،م شتتهین شتتهر و پار آباد را با درت
راب رکو پیشبینی نمود

برر سییی عملكرد میدل هیای هو شییم نید بیهازای
الگو هیای ترکیبی متغیر هیای اقلیمی و تیأخیر هیای
بارش
در جتتدو  9عت مت لت کترد متتد  WANNبتتهازای
شتتده در جتدو  8بتا ا ستتف اتاده از
الهو هتای تعری
شتتاخ های آماری خاا در دوره آزمون ن شتتان داده
شتده ا ستت همانطور که نفایج جدو  9ن شتان میدهد
در همه ای تتفهاهها ستناریوی ترکیکی تیخیرهای بارش،
کمینه و بی شتتینه دما الهوی شتتماره  )2بهفرین نفییه
را بههمراه دا شتفه ا ستت از ستوی دیهر با وجود اینکه،
ا ضتازه شتدن کمینه و بی شتینه دما به عنوان مفغیرهای
ورودی بتا عتث بهکود جزئی ن فتایج متد در م اتای تتته بتا

جدول( :)9مقادیر شاخصهای آماری عملكرد مدل  WANNبهازای الگوهای ترکیبی تأخیرهای بارش و متغیرهای اقلیمی
نا ایتفهاه
اردبی

خلخا

مشهینشهر

پار

آباد

شماره الهو

R2

)RMSE (mm

NS

1

0/88

7/13

0/87

2

0/90

6/36

0/90

3

0/85

7/29

0/84

1

0/91

6/03

0/91

2

0/94

5/83

0/95

3

0/89

6/85

0/87

1

0/92

6/57

0/91

2

0/93

6/35

0/92

3

0/87

7/41

0/88

1

0/87

8/56

0/86

2

0/89

7/93

0/88

3

0/82

9/03

0/83

نتیجهگیری
پیشبینی بتارش متا هتانته یکی از مؤل اته هتای مهم و
تیثیریوار در مدیریت منابع آب حو ضته آبریز میبا شتد
در پژوهش حا ضتر تو ستعه مد های  ANNو WANN
برای شتتک یته ستتازی بتارش متا هتانته در ای تتتف هتاه هتای
شتتام اردبی ،
ستتینوپفیک منفخب ا ستتفان اردبی
خل ختا  ،م شتتهین شتتهر و پتار آبتاد طی دوره آ متاری

م شتفر  225ماهه ارائه یردید نفایج حاکی از عملکرد
ضتعی مد  ANNدر شتکیه ستازی بارش ماهانه کلیه
ای تتتفهاهها بود اما پس از تیزیه دادهها تو ستتط تکدی
موجک ،نفایج بد ستت آمده تو ستط مد  WANNبهطور
چ شتتمهیری بهکود یتا زتت در تتای اتات ان یتا یرز فته
تو ستط مظاری و همکاران  ،)1394طوزانی و همکاران
 ،)1394ستتلهی و هم کتاران  )1395و Venkata-
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) Ramana et al. (2013نیز برتری متد WANN

ن تتکت به مد  ANNدر پیشبینی بارش ماهانه دیده
شتتده ا ستتت در تمتامی ای تتتفهاهها با اززایش تعداد
تیخیرهای ستری زمانی بارش ،درت شتکیه ستازی بارش
ماهانه اززایش یازت در ای تتتفهاههای اردبی و خلخا
بهفرین عملکرد برای پیشبینی کو تتاه متتدت بتتارش
ماهانه یک ماه بعد) مربوط به سناریوی تعری شده بر
استا کاربرد بارش ماه زعلی و  11ماه رک بود ماادیر
 R2و  RMSEبهازای بهفرین الهو برای ایتفهاه اردبی
بهترتیب برابر  0/88و  7/13میلیمفر و برای ای تتتفهاه
خل ختا برابر  0/91و  6/03میلیمفر بتهد ستتت آمتد در
ای تتفهاههای م شتهین شتهر و پار آباد ستناریوی تعری
شتتده بر ا ستتا کتاربرد بتارش متاه زعلی و  7متاه رکت
بتهعنوان الهوی م نتا ستتب برای پیشبینی کوتتاه متدت
بارش ماهانه انفخاب شتد ماادیر  R2و  RMSEبهازای
بهفرین الهو برای ای تتفهاه م شتهین شتهر بهترتیب برابر
 0/92و  6/57میلیمفر و برای ای تتتفهاه پار آباد برابر
 0/87و  8/56میلیمفر بهد ستت آمد شتایان اکر ا ستت
که مادار ضتریب نش -ستاتکلی مد  WANNبهازای
الهوهتای مالوب در ت متامی ای تتتفهتاههتا ،بزریفر از 0/8
بتهد ستتت آ متد کته حتاکی از عملکرد رتابت رکو آن

میبا شتد عبوه بر آن ،در کلیه ای تتفهاهها کاربرد الهوی
ترکیکی تیخیرهای بارش ،کمینه و بی شتینه دما با بهکود
جزئی ن فتایج همراه بود امتا هزی نته م تتا ست کتاتی متد نیز
بتهطور رتابت توجهی اززایش یتا زتت همچنین در ه مته
ای تتفهاهها ،ا ضتازه شتدن رطوبت ن تتکی و سترعت باد
بتهعنوان مفغیر هتای ورودی تتا حتدودی بتا عتث کتاهش
عملکرد مد شتتد در خ بتتو تخمین ماادیر بارش
پ یتک متاهتانته ،خ اتای متد  WANNدر ای تتتف هتاههتای
اردبی  ،خلخا  ،م شتهین شتهر و پار آباد بهترتیب برابر
با  11/6 ،11/2 ،16/8و  16/0در صتد حا صت شتد نفایج
کلی پژوهش حا ضتتر ن شتتان داد که با ا ستتفااده از مد
 WANNبه همراه تیخیرهای مناسب بارش در مایا
ز متانی متا هتا نته ،میتوان بتارش متا هتا نته متاه آی نتده)
ای تتتفهاههای منفخب ا ستتفان اردبی شتتام اردبی ،
خلخا  ،م شتهین شتهر و پار آباد را با درت راب رکو
پیشبینی نمود برای تتای اتات آتی در این خ بتتو
پی شتنهاد می شتود با ا ستفااده از ستایر مد های هو شتمند
نیز اردا به پیشبینی بارش ماهانه ای تتتفهاههای مورد
ماتالعته در پژوهش حتا ضتتر شتتود و نفتایج آن بتا نفتایج
حاص از تتایا حاضر ماایته شود
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Monthly precipitation prediction of Ardabil province using ANN and
WANN models
Mohammad Reza Nikpour*1, Sajjad Abdollahi Asadabadi2

Abstract
Precipitation is one of the most important hydrological events and its prediction can be used as a
practical tool for optimum utilization and management of water resources. In the present study,
artificial neural network (ANN) and wavelet-artificial neural network (WANN) were used for
monthly precipitation perdiction at selected synoptic stations in Ardabil province, including
Ardabil, Khalkhal, Meshginshahr and Parsabad during the 225 months for the years 1996-2016.
For the short-term forecast of monthly precipitation (one month later), different scenarios were
defined based on precipitation delays. Results indicated that the WANN model with the highest
determination coefficient (R2) and minimum root mean square error (RMSE) was acceptable for
all stations. The values of R2 and RMSE for Ardabil station were equal to 0.88 and 7.13 mm, for
Khalkhal station were equal to 0.91 and 6.36 mm, for Meshginshahr station were equal to 0.92
and 6.97 mm and for Parsabad station were equal to 0.86 and 8.51 mm, respectively. In all
stations, utilization of the superior model (WANN model) with the combination scenarios i.e.
rainfall delays, the minimum and maximum temperature improved the results of the model, but
on the other hand, increased the computational cost of the model. Also, in all stations, the addition
of relative humidity and wind speed as input variables somewhat reduced the performance of the
model. The general results of this study showed that the WANN model with appropriate rainfall
delays on a monthly scale can be utilized to predict monthly precipitation of selected stations in
Ardabil province, including Ardabil, Khalkhal, Meshginshahr and Parsabad with acceptable
accuracy.
Key words: Ardabil province, Wavelet analysis, Monthly precipitation, Gene expression
programming, Artificial neural network.
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