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مقاله پژوهشی

چکیده
در این پژوهش با استفاده از شش مدل شبکه عصبی ( ،)ANNانفیس( ،)ANFISماشین بردار پشتیبان ( ،)SVMبرنامهریزی
ژنتیک ( ،)GPرگرسیون بردار پشتیبان ( )SVRو رگرسیون چندمتغیره ( ،)Regمتوسط دمای روزانه ایستگاههای کرمان و بم
طی دوره آماری  2005-1961بررسی و شبیهسازی شد .نتایج نشان داد که متوسط دمای روزانه طی دورههای یاد شده افزایش
چشمگیری برای هر دو منطقه خواهند داشت .نتایج کلی به دست آمده حاکی از برتری نتایج مدل رگرسیونی ( SVRکرمان:
 RMSE=1.105و  )R=0.992و (بم RMSE=1.01 :و  )R=0.99میباشد .نتایج بررسیها نشان داد که مدل  ،SVRمیزان
خطای شبیهسازی را نسبت به مدلهای شبکه عصبی ) ،(ANNانفیس ) ،(ANFISبرنامهریزی ژنتیک ) (GPو رگرسیون
چندمتغیره ( )Regدر ایستگاه کرمان به ترتیب  30 ،42 ،32و  11درصد و در ایستگاه بم به ترتیب  27 ،59 ،62و  27درصد
بهبود میبخشد .نتایج بررسی جذر میانگین مربعات خطا نشان داد که از بین شش مدل مورد بررسی ،مدل رگرسیون بردار
پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک برای ایستگاه بم و مدل رگرسیون بردار پشتیبان برای ایستگاه کرمان از دقت باالتری برخوردار
میباشد .همچنین نتایج نشان داد که برآورد میزان دمای متوسط ایستگاه سینوپتیک بم دارای کارایی و دقت بیشتری نسبت به
ایستگاه سینوپتیک کرمان هستند .در این پژوهش هر چند آنالیز نتایج خروجی مدلها منجر به نتایج یکسانی نشد ولی نتایج
مدلها بیانگر افزایش در متغیرهای دمایی در دو شهر کرمان و بم در دورههای آتی میباشد.
واژههای کلیدی :پیشبینی ،تغییر اقلیم ،کرمان ،گردش عمومی جو.
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مقدمه
صنعتی شدن جوامع و افزایش گازهای گلخانهای در
دهههای گذشته باعث افزایش دمای کره زمین و تغییر در
دیگر پارامترهای اقلیمی شده است که به آن پدیده تغییر
اقلیم گفته میشود ( .)IPCC, 1995تغییر الگوی بارش در
کنار تغییرات دمایی از جمله مهمترین تأثیرات تغییر اقلیم
به شمار میرود .مطمئناً برای یک برنامهریزی درست برای
آینده ،پیشیابی دقیق این پارامترهای اقلیمی امری کامالً
ضروری به حساب میآید (.)Hay et al., 2000
تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین پیامدهای زیانباری
بر منابع مختلف از جمله آب ،پوشش گیاهی و سرانجام
زندگی انسان دارد .اولین اثر تغییر اقلیم روی عناصر
اتمسفری خصوصاً دما و بارش میباشد (آبکار و همکاران،
 .)1392مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم ،تأثیرگذاری آن بر
پدیدههای جوی و اقلیمی نظیر طوفان ،سیل ،تگرگ،
خشکسالی ،امواج گرمایی و سرماهای نابهنگام خواهد بود.
اهمیت بررسی و مدلسازی هرچه دقیقتر اقلیم از نگاه
دیگری نیز قابل طرح است و آن اهمیت پارامترهای اقلیمی
در طرحهای آمایش سرزمین است ،که با این وجود دادههای
مورد استفاده اقلیمی در این پژوهشها که نتایج آن زمینه-
ساز شکلگیری توسعه پایدار در حوضه مورد مطالعه خواهد
بود شامل؛ نقشهها و دادههای مربوط به آمارهای ثبت شده
دوره دیدهبانی منطقه بوده ،درصورتیکه ،اقلیم برخالف
پارامترهای اکولوژیکی پایداری چون؛ زمینشناسی و
خاکشناسی سرزمین ،دارای ماهیتی ناپایدار بوده و تحت
تأثیر تغییرات جهانی ناگهانی و دورهای اقلیم میباشد .در
نظر نگرفتن پویایی پارامترهای اقلیمی ،سبب کاهش
ضمانت پایدار ماندن توسعه در سالیان آتی سرزمین خواهد
شد (امیری و همکاران.)1395 ،
نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده از روند تغییرات
دمای کره زمین در قرن گذشته توسط هیئت بینالدول
تغییر اقلیم نشان میدهد که پدیده تغییر اقلیم ،بهصورت
افزایش دمای کره زمین در اکثر نقاط جهان نمود یافته که
در جوامع علمی از آن تحت عنوان تغییر اقلیم یاد میشود.
طبق تحقیقات جامعی که توسط  IPCCدر مقیاس قارهای
انجام یافته است ،پدیده تغییر اقلیم نه تنها بر دمای کره
زمین تأثیرگذار بوده است ،بلکه تغییراتی را نیز در

خصوصیات سیستمهایی که با جو زمین در تعادل هستند،
به وجود آورده است.
این هیئت در گزارشهای خود در سالهای  1995و
 2001میالدی به تغییرات جهانی اقلیمی حاکی از افرایش
دمای کره زمین حدود  0/7درجه سانتیگراد از نیمه قرن
نوزدهم اشاره نمودند .بر طبق گزارش منتشر شده این هیئت
در سال  ،2007بیشترین افزایش مشاهده شده در دمای
میانگین جهانی از نیمه قرن بیستم به احتمال زیاد بهدلیلی
افزایش گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای بشر میباشد
( .)IPCC, 2007تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن
خصوصاً گرم شدن کره زمین ،بهعنوان بزرگترین معضل
قرن بیست و یکم شناخته شده است .بهطوریکه طی چند
سال اخیر همواره یکی از محورهای اصلی مباحث سران
کشورهای صنعتی جهان ،مسئله تغییر اقلیم بوده است
(صمدی و همکاران .)1388 ،مهمترین ابزار جهت شبیه-
سازی وضعیت آینده پارامترهای اقلیمی استفاده از مدلهای
عمومی گردش جوی اقیانوسی است یکی از بزرگترین
مشکالت مدلهای اقلیمی بزرگ مقیاس بودن خروجیهای
این مدلها میباشد .تفاوت دقت روشهای ریزمقیاس نمایی
میتواند باعث اختالف در نتایج شبیهسازی شود .که این امر
موجبات بررسی دقت روشهای ریزمقیاس نمایی را فراهم
مینماید .با توجه به اهمیت پیشیابیهای هر چه دقیقتر
تغییر در شرایط جوی و نقش مدلهای مورد استفاده در
شبیهسازی و پیشیابی پارامترهای مؤثر بر چرخه
هیدرولوژی پژوهشهای مختلفی در سطح جهان و ایران در
زمینه ریزمقیاس نمایی و شبیهسازی و پیشیابی پارامتر-
های اقلیمی صورت گرفته است.
) Cheema et al (2013عملکرد روش ریزمقیاس
نمایی مدل SDSMرا روی روند دادههای کمینه دمای
ایستگاههـای کشور پاکستان در دوره  1991-2010ارزیابی
کردند .بر اساس نتایج این پژوهش ،طبق آزمون مـن کنـدال
رونـد افزایشـی کمینه دمای ساالنه معنادار است .عالوه بر
آن ،تحلیلها نشان داد که تطابق خوبی بین دادههای دمای
الگو شده و دادههای واقعی وجود دارد؛
ضمن آنکه ضریب همبستگی پیرسون برای بیشتر
نـواحی بـیش از نـود درصـد بـود .ایـن پژوهشـگران روش-
.
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های آماری مختلفی برای بررسی روند به کار گرفتند .یافته-
های آنها نشان داد تغییر معنادار اقلیمی بیشتر در نـواحی
شمالی کشور پاکستان رخ داده است .نوری و علم ()2014
الگوی  SDSMرا برای دادههای مشاهداتی دما و بارش
روزانه از سال  1981تا  2006بـا استفاده از الگوی جهانی
 HadCM3به کار بردند .در این تحقیق ،از شاخص درصد
اریبی ( ،)PBIASشاخص کفایت نش -ساتکلیف و شاخص
اصالح شده تطابقی برای ارزیابی دادههای بارش و دمای
ریزمقیاسشده استفاده شـده اسـت .مقدار شاخص PBIAS
دمای ریزمقیاس شده کمینه بوده (– 0/30درصد) ،شاخص
نش – ساتکلیف ( )0/80و شـاخص اصـالح شده تطابقی
( )0/83بیشترین حد برای دمای بیشینه روزانه در ایستگاه
سیلحت بنگالدش بوده اسـت .در میـان پـنج ایسـتگاه
بارانسنجی شاخص  PBIASبارش ریزمقیاسشده دارای
مقدار کمینه ( ،)1/31%نش – ساتکلیف ( )0/76و شـاخص
اصـالح شـده ( )0/79بیشترین حد را در ایستگاه کانایرقات
داشته است .دادههای دما و بارش ریزمقیاسشده با داده-
هـای مشـاهده شـده تا حدودی مطابقت داشتهاند.
) Kazemi et al (2014روش SDSMرا برای خروجی
دمای روزانه الگوی جهـانی  ECHAM5بـه کـار بردند.
نتایج بررسی آنها نشان داد دادههای ریزمقیاس شده بسیار
دقیقتر از دادههای الگـوی  ECHAM5اسـت .ضـریب
همبستگی دادههای ریزمقیاسشده با دادههای مشاهدهشده
بین  81تا  94درصد است؛ درحالیکه همین همبستگی
بـرای دادههای الگوی جهانی بین  73تا  87درصد است.
) Hassan et al (2014به مطالعه مدل ریزمقیاس
نمایی آماری برای تولید متغیرهای هواشناسی با ارزش از
روش  SDSMو  LARS-WGبرای شبیهسازی و
ریزمقیاس نمایی بارش و دما استفاده کردند .به عنوان مثال
برای بارش و دما در سایتهای انتخاب شده در شبه جزیره
پنینسوالر مالزی از این دو مدل استفاده کردند که عبارتند
از )1 :مدل ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMکه برای مدل
رگرسیون و ژنراتور آب و هوای تصادفی استفاده میشود)2 ،
ژنراتورهای آب و هوای ایستگاه تحقیقاتی النگ اشتون
LARS-WGکه فقط برای تولید آب و هوای تصادفی
استفاده میشود .این دو مدل به عنوان ابزارهایی برای
اندازهگیری کمی ویژگیهای محیطی در مقیاس محلی

استفاده میشوند .نتایج نشان داد اگرچه هر دوی این دو
مدل نتایج یکسانی ارائه نمیدهند ولی هر دوی این روشها
روند افزایش عمومی در میانگین دمای روزانه را نشان می-
دهد .رضایی و همکاران ( ،)1393به بررسی کارایی مدل
ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMدر پیشیابی پارامترهای
دمایی در دو اقلیم خشک و فرا خشک پرداختهاند .نتایج این
بررسی نشان داد که این مدل در مناطق خشک کارایی باالتر
و دقت بیشتری را برای پیشیابی دما نسبت به مناطق
فراخشک ارائه میدهد .عینی و همکاران ( )1395نیز کمینه
دمایی شرق استان کرمانشاه را مدلسازی کردهاند .نتایج
حاصل از تحلیل و مدلسازی دمای ماهانه ایستگاههای مورد
مطالعه با استفاده از مدل آریما و پیشیابی کمینه دمای
ماهانه تا سال  2016نشان داد که کمینه دمایی دو ایستگاه
سینوپتیک کرمانشاه و کنگاور از یک مدل نهایی ARIMA
) (1,0,0)(1,0,1و در واقع از یک روند متشابه در تغییرات
کمینه دمایی برخوردار میباشند که با روندی نسبتاً مالیم
در حال افزایش است .سلگی ( ،)1397برای پیشیابی بارش
ماهانه با استفاده از دادههای دما و رطوبت نسبی ماهانه در
یک دوره  32ساله ( )1393-1362از دو مدل GP، SVM
بهره برد .نتایج وی نشان داد که ضریب همبستگی هر دو
مدل  0/92و  RMSEاین دو مدل به ترتیب  0/0486و
 0/0478بوده است .کدخدا حسینی و همکاران (،)1397
عملکرد دو مدل  GPو  SVMرا در بازسازی دادههای
گمشده بارندگی در دوره ( )1389-1370مورد بررسی قرار
دادند .نتایج آنها نشان داد که ضریب همبستگی در مدل
GPو  SVMبه ترتیب  0/93و  0/95بود .ارزیابی خطا بر
اساس معیار  RMSEبرای دو مدل به ترتیب  13و 12/2
میلیمتر محاسبه شده است .شاهی نژاد و دهقانی (،)1397
به مقایسه مدلسازی با استفاده از  SVMو  ANNدر
تخمین اکسیژن محلول آب رودخانه در یک دوره  10ساله
( )2010-2016پرداختند .نتایج آنها نشان داد که ANN
با ضریب همبستگی  0 / 96و  RMSEبرابر  0/ 668دارای
بیشترین ضریب همبستگی و کمترین خطا بوده است.
به طور کلی میتوان گفت تاکنون در نقاط مختلف
جهان تحقیقات متعددی در خصوص مقایسه و کارایی مدل-
ها صورت گرفته است که در هیچکدام از این تحقیقات مزیت
هیچ مدلی نسبت به دیگری بهصورت قطعی به اثبات
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نرسیده است .تحقیق حاضر به بررسی میزان کارایی مدل-
های شبکه عصبی ،انفیس ،برنامهریزی ژنتیک ،ماشین بردار
پشتیبان SVR ،و رگرسیون چند متغیره در شبیهسازی
میانگین دمای روزانه در ایستگاههای سینوپتیک کرمان و
بم پرداخته است .در این مطالعه از بهینهسازی مقادیر
پارامترهای مدل رگرسیون بردار پشتیبان جهت رسیدن به
نتیجه بهتر استفاده شده است .در این مطالعه ،ارزیابی مدل-
ها در دو مرحله آموزش و آزمایش استفاده شده است .پیش-
یابی کنندههای  CanESM2متناسب با هر ایستگاه نیز به
عنوان ورودیهای مدل در نظر گرفته شد.

روش سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقـی روشی
ترکیبی است که در آن بخش فازی رابطه بین متغیرهای
ورودی و خروجی را برقرار مینماید و مشخصههای مربوط
به توابع عضویت بخش فازی نیز بهوسیله شـبکه عـصبی
تعیین میشود .سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقی
بیشتر با اسـتفاده از سیـستم فـازی سـوگنو و بهصورت
ساختار شبکهای پیشرونده استفاده میشود که دارای 5
الیه مطابق شکل  2به شرح زیر میباشد ( Karakus and
.)Tutmez, 2006

مواد و روشها
مطالعه حاضر در دو ایستگاه سینوپتیک کرمان و بم که
قدیمیترین آمار دما در استان کرمان را دارا میباشند ،انجام
گرفته است .ایستگاههای مذکور به عنوان نماینده دو منطقه
اقلیمی خشک و فراخشک در نظر گرفته شده است .منطقه
کرمان در طول جغرافیایی  56درجه و  38دقیقه و عرض
جغرافیایی 30درجه و  15دقیقه و منطقه بم در طول
جغرافیایی  58درجه و  21دقیقه و عرض جغرافیایی 26
درجه و  9دقیقه قرار دارند و دوره آماری برای هر دو ایستگاه
از سال  1961تا  2005میالدی بوده است .موقعیت
ایستگاههای مورد مطالعه به شرح شکل  1میباشد .در این
مطالعه روند تغییرات سریهای زمانی مقادیر دما موجود در
منطقه مورد مطالعه با آزمون ناپارامتری من-کندال اصالح
شده با حذف اثرات خودهمبستگی داخلی مورد بررسی قرار
میگیرد ( .)Kendall, 1975این آزمون بهطور وسیعی در
مطالعات هیدرولوژی ،کلیماتولوژی و متئورولوژی مورد
استفاده قرار گرفته است .شرط الزم برای استفاده از این
آزمون عدم وجود خودهمبستگی در سری زمانی دادهها
میباشد ،با این حال ممکن است دادهها دارای
خودهمبستگی معنیدار باشند .بنابراین باید ابتدا اثر
خودهمبستگی دادهها حذف گردد تا بتوان از آزمون من -
کندال استفاده نمود ( .)Khalili et al., 2016در این
تحقیق از روشهای SVR ،ANN ،SVM ،GP ،ANFIS ،
و رگرسیون چند متغیره برای شبیهسازی میانگین دمای
روزانه برای دو منطقه مورد مطالعه استفاده شد و سپس به
ارزیابی دقت این روشها پرداخته شده است.
روش سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقـی )(ANFIS

شکل ( :)1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه در کشور

شکل ( :)2ساختار شبکه ANFIS

سامانه فازی ،سامانهای منطبق بر قوانین فازی است.
بنابراین ،انفیس مبتنی بر سامانههای فازی است که ساختار
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آن در شکل  1نشان داده شده است .در این ساختار ،گره-
های ورودی و خروجی به ترتیب مقادیر پیشیابی شده را
نشان میدهند .برای سادهسازی ،ورودی و مقادیر یک شبکه
دو ورودی ـ تک خروجی در نظرگرفته شده است .برای
نمونه دو قانون در زیر آورده شده است:
قانون اول :اگر  xبرابر  A1و  yبرابر  A1باشد ،آنگاه:
()1
f 1  p1x  q1 y  r1
قانون اول :اگر  xبرابر  A2و  yبرابر  A2باشد ،آنگاه:
()2
F2  p 2 x  q 2 y  r2
همانطور که است در شکل  2مشاهده میشود ،انفیس
شبکهای پنج الیه است و هر الیه گرههای مختلف دارد و هر
گره در یک الیه ثابت یا تطبیقی است .به عبارت دیگر،
خروجی هر گره در این الیه درجه عضویت تخصیص داده
شده به متغیرهای ورودی در مجموعههای فازی است که به
شکل زیر بیان میشود:
()3
i  1, 2 O1,i  µAi  X 
()4



O 2,i  µBi 2  X

i  3, 4

در روابط  3و  x ،4و  yورودیهای غیر فازی گره iام و  Aiو
 Biتوابع عضویت فازی هستند .همچنین ،مقدار عضویت هر
ورودی بهعنوان خروجی اول با  (μAi) xو  (μBi )yمشخص
میشود .بنابراین ،باید پارامترهای توابع عضویت که بهعنوان
پارامترهای بخش مقدم قوانین فازی شناخته میشوند و از
دسته پارامترهای غیرخطی هستند ،مشخص شوند .در
ساختار انفیس معموالً از فازیسازی گوسی استفاده میشود.
فازیساز گوسی یکی از انواع فازیسازها در سامانههای فازی
است .به دلیل اینکه سامانههای واقعی و کاربردهای
مهندسی همواره با متغیرهای عددی سروکار دارند ،بنابراین
برای اینکه بتوان از سامانه فازی برای توصیف یا مدلسازی
هر سامانه واقعی استفاده کرد ،باید نگاشتی بین ورودیهای
عددی (غیر فازی) سامانه و یک مجموعه فازی ایجاد کرد.
به همین منظور از فازیسازها استفاده میشود .به عبارت
دیگر ،فازیساز قابلیت آن را دارد تا به شکل یک رابط ،هر
ورودی غیرفازی (عددی) را به یک ورودی فازی تبدیل کند.
الیه دوم :شامل گرههای قوانین است ،هر گره در این الیه
درجه فعالیت یک قانون را محاسبه میکند .در این الیه از
عملگر "و " برای محاسبه درجه مشارکت هر قانون استفاده

میشود O2,k .نمایانگر خروجی گره  kام در الیه دوم و برابر
حاصلضرب درجه عضویت هر ورودی است.
()5
O 2, k  µAi  x   µ Bj  y 
الیه سوم :شامل گرههای نرمالشده است که نسبت درجه
مشارکت هر قانون به مجموع درجه مشارکت همه قوانین را
محاسبه میکند .در نتیجه ،این الیه به شکل رابطه ()6
تعریف میشود:
w
O3,i  wi  4 i
()6
 wk
k 1

الیه چهارم :مشتمل بر گرههای تطبیقی است که با
استفاده از پارامترهای نتیجه ،خروجی هر گره را محاسبه
میکند و به شکل رابطه ( )7تعریف میشود:
) O4,1  wi f i  wi ( pi x  qi y  ri
()7
که  wiخروجی  iامین گره از الیه قبلی است و
پارامترهای تطبیقی خطی هستند .الیه پنجم :مشتمل بر
گره خروجی است که مقدار نهایی خروجی را به شکل
مجموع خروجی گرههای الیه ماقبل بیان میکند:
}{pi, ri, qi

4

i

()8

w f
i

i 1
4

w

i

O5,i  wi f i 

i 1

الگوریتم یادگیری شبکه انفیس یک الگوریتم یادگیری
هیبریدی مشتمل بر الگوریتم گرادیان نزولی و روش حداقل
مربع بازگشتی است .از الگوریتم گرادیان نزولی برای به روز
رسانی پارامترهای غیرخطی شبکه و از تخمینزن حداقل
مربع بازگشتی برای تنظیم وزنهای شبکه استفاده میشود.
خطای آموزش شبکه به شکل رابطه ( )9تعریف شده است:
N

()9

E   ( f i  fˆi ) 2
i 1

که در آن  f iو  fˆiبه ترتیب خروجی مطلوب و تخمین
زده شده شبکه به ازای  iامین ورودی هستند .همچنینN ،
تعداد کل زوج دادههای ورودی ـ خروجی (دادههای
آموزشی) شبکه است (.)Jang, 1992
برنامهریزی بیان ژن
روش برنامهریزی بیان ژن ،در سال  1999توسط فییرا
ارایه شد ( .)Ferreira, 2001این روش ترکیبی از روشهای
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برنامهریزی ژنتیک و الگوریتم ژنتیک بوده که در آن،
کروموزومهای خطی و ساده با طول ثابت ،مشابه با آنچه که
در الگوریتم ژنتیک استفاده میشود و ساختارهای شاخهای
با اندازهها و اشکال متفاوت ،مشابه با درختان تجزیه در
برنامهریزی ژنتیک ،ترکیب میشوند .از آنجاییکه در این
روش تمام ساختارهای شاخهای با اندازه و اشکال متفاوت،
در کروموزومهای خطی با طول ثابت کدگذاری میشوند،
سبب گردیده که در این روش فنوتیپ و ژنوتیپ از هم جدا
شوند و سیستم بتواند از تمام مزایای تکاملی به سبب وجود
آنها بهرهمند شود.
ماشین بردار پشتیبان

F (x ) W T . (x )  b
Y  f  x   noise

()11

چنانچه ( Wبردار ضرایب) و ( bثابت) مشخصههای تابع
رگرسیونی و  نیز تابع کرنل باشد ،آنگاه هدف پیدا کردن
فرم تابعی برای ) f(xاست .این مهم با آموزش مدل SVM
توسط مجموعهای از نمونهها (مجموعه آموزش) محقق
میشود .بنابراین برای محاسبه  wو  bالزم است تابع خطا
(رابطه  )12در مدل   -SVMبا در نظر گرفتن شـرایط
منـدرج در رابطه  13بهینـه شود.
()12

N
N
1 T
*W W  C i  C i
2
i 1
i 1
*
i

()13

*

و

i



i

متغیر کمبود هستند که حد باال و پایین خطای
مجاز  εرا مشخص میکنند.

آموزش مرتبط با مقدار خطای
در مسائل پیشبینی میشود که دادهها ،درون بازه مرزی ε
قرار گیرند .حال اگر دادهای خارج از بازه  εقـرار گرفـت آنگاه
یک خطا معادل  و *  وجود خواهد داشت .ذکر این
i

i

نکته الزم است که مدل  SVMمشکالت ناشی از کم تخمینی
و بیش تخمینی را با کمینه کردن همزمان دو ترم
T
 W .W / 2و خطای آموزشی ،یعنی ) *  C  (  را در
i
i
N

i 1

اولین کاربرد این روش در مسائل آب توسط دیباک و
همکاران در سال  2001با مدلسازی بارندگی -رواناب ارائه
شد ( .)Hofman, 2001در مدل رگرسیون  SVMتابعی
مرتبط با متغیر وابسته  Yکه خود تابعی از چند متغیر
مستقل  xاست ،برآورد میشود .مشابه سایر مسائل
رگرسیونی فرض میشود رابطه میان متغیرهای مستقل و
وابسته با تابع جبری مانند ) f(xبهعالوه مقداری اغتشاش
(خطای مجاز  ( εمشخص شود (رابطه ( )11اسکندری و
همکاران .)1391
()10

است  .تابع کرنل N ،تعداد نمونهها و دو مشخصه



w .  x i   b  y i    
t

y i W T .  X I   b    i

i ,  *i  0, i  1,..., N
در روابط فوق  Cعددی صحیح مثبت است که عامل
تعیـین جریمه در هنگام رخ دادن خطای آموزش مدل

رابطه  12حل میکند .بنــابراین بــا معرفــی  2ضــریب
الگرانــژ  a iو  a *iمسئله بهینهسازی با حداکثر سازی
عددی تابع درجه دوم زیر (معادلـه  )14بـا شرایط معادله
 15حل خواهد شد (اسکندری و همکاران .)1391

y  a

 ai*      aI  a1*   0.5

N

N

i

i 1

i 1

()14

i

.   ai  ai*  ai  a *j    x i    x j 
N

t

I , J 1

 ai*   0

()15

 a
N

i

i 1

0  ai  C , 0  ai*  C ,
i  1, 2,...., N

تابع هدف باال در رابطه  16تابع محدب است و بنابراین
جواب رابطه  16یکتا و بهینه خواهد بود  .پس از تعریف
ضرایب الگرانژ در رابطه  16مشخـصههــای  wو  bدر مـدل
SVMرگرسـیونی بــا استفاده از تئوری کراش -کوهن-
N
*
تـاکر محاسبه میشود .که در آن ) ( W   (  )

xi

i

a a
i

j 1

اسـت .در نتیجه برای مدل  SVMرگرسیونی خواهیم داشت
(ناظری تهرودی و همکاران:)1395 ،
N
()16
W 
(ai  a*j ) (x i )t  (X )  b
i 1

باید توجه داشت که ترمهای الگرانـژ ) )  ( (a  aمیتواند
صفر ،و یا غیر صفر باشند .بنـابراین فقـط مجموعـه داده-
هایی کـه ضرایب  a iآنها غیر صفر اسـت در معادله
*
i

i

رگرسـیون نهـایی وارد میشوند و این مجموعه دادهها
بهعنوان بردارهای پشتیبان شـناخته میشوند .بهطور ساده،
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بردارهای پشتیبان آن دادههایی هـستند کـه به ساخته
شدن تابع رگرسیونی کمک میکنند.

ضریب کارایی نش -ساتکلیف
T
()19
 ( Qi  Qi' ) 2

شبکه عصبی مصنوعی ایدهای است برای پردازش
اطالعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده است
و مانند مغز انسان به پردازش اطالعات میپردازد این
سیستم از عناصر زیادی به نام نرون تشکیل شده است که
برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل میکنند (زینلی
و هاشمی.)1395 ،

( Q

شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون
 90درصد شبکههای عصبی مصنوعی که در مسائل
مربوط به آب استفاده میشود از نوع الگوریتم پس انتشار
خطا هستند ( .)Braddock et al., 1998شبکه عصبی
پرسپترون چند الیه ،شبکهای با الگوریتم پس انتشار خطا
است که در تولباکس آن بهصورت پیشفرض ،تابع انتقال در
الیه پنهان از تابع محرکه تانژانت سیگموئید و در الیه
خروجی از تابع محرکه خطی استفاده مینماید و تابع
یادگیری وزنها تابع و تابع آموزش آن تابع لونبرگ مارکوات
میباشد .در این شبکهها اطالعات ورودی توسط نرونهای
ورودی دریافت شده ،سپس به نرونهای الیه پنهان فرستاده
میشود و پردازش مورد نظر روی آنها انجام میگیرد و
نتیجه به نرونهای الیه خروجی فرستاده شده تا بهعنوان
خروجی شبکه نمایش داده شوند (زینلی و همکاران،
 .)1392در این تحقیق شبکه دارای یک الیه پنهان بوده که
در آن  5نرون قرار داده شده است .شکل  3نمونهای از یک
شبکه پرسپترون چندالیه را نشان میدهد.
ارزیابی دقت مدلهای مورد بررسی
بهمنظور ارزیابی دقت و کارایی مدلهای مورد بررسی از
ضریب تبیین ،جذر میانگین مربعات خطا و نش -ساتکلیف
به شرح زیر استفاده شد.
جذر میانگین مربعات خطا (:)RMSE
()17

 Q i' ) 2

n

i

( Q

RMSE 

i 1

n
آزمون ضریب همبستگی
()18

'
i

) cov( Q i ,Q
'
i

Q Q
i

r

Q i ) 2

i 1
T

i

NSE  1 

i 1

که  : Q iدادههای واقعی یا مشاهدهای : Q i' ،دادههای
پیشیابی Q i ،میانگین دادهها n ،تعداد دادهها و
i

Q

'
i

Q

و

به ترتیب برابر با واریانس دادههای پیشیابی و

مشاهداتی میباشد ( ;Nash and Sutcliffe, 1970
Swinscow and Campbell, 2002; Salas et al,
.)1980; Raji et al., 2022

نتایج و بحث
در این مطالعه جهت بررسی روند تغییرات مقادیر
متوسط دما ایستگاههای سینوپتیک کرمان و بم از آزمون
من – کندال اصالح شده با حذف اثرات خودهمبستگی
استفاده شده است .نتایج بررسی روند تغییرت مقادیر
متوسط دمای ساالنه در ایستگاه سینوپتیک کرمان و بم
نشان داد که روند تغییرات این پارامتر کاهشی ولی
غیرمعنیدار میباشد و نتایج آماره کندال و شیب سن برای
ایستگاه کرمان به ترتیب  -0/45و  -/002و برای ایستگاه
بم به ترتیب برابر با  0/5و  0/0000593میباشد .همانطور
که ذکر گردید ،در این تحقیق جهت ریزمقیاسنمایی مقادیر
متوسط دمای روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمان و بم با
استفاده از دادههای پیشیابی کننده  CanESM2دقت و
کارایی مدلهای مختلفی نظیر ،SVR ،SVM ،ANN
 GP ،ANFISو رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار
گرفت.
یکی از مهمترین مراحل در مدلسازی ،انتخاب ترکیب
مناسبی از متغیرهای ورودی است ،لذا باید همبستگی
متقابل بین متغیرهای ورودی و خروجی محاسبه گردید.
قبل از بررسی و شبیهسازی دادههای مورد بررسی ،ابتدا با
استفاده از روش همبستگی پیرسون ،همبستگی بین دادهها
مورد بررسی قرار گرفت .از آنجا که یکی از مهمترین مراحل
در مدلسازی ،انتخاب ترکیب مناسبی از متغیرهای ورودی
است ،لذا باید همبستگی متقابل بین متغیرهای ورودی و
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خروجی محاسبه گردید .قبل از بررسی و شبیهسازی داده-
های مورد بررسی ،ابتدا با استفاده از روش همبستگی
پیرسون ،همبستگی بین  26پارامتر پیشیابی کننده
 CanESM2و مقادیر متوسط روزانه دمای ایستگاههای
سینوپتیک کرمان و بم بررسی و برآورد گردید.
نتایج بررسی همبستگی بین مقادیر دما و  26پارامتر پیش-
یابی کننده به شرح جدول  1و  2برای هر دو ایستگاه قابل

مشاهده میباشد .بعد از انتخاب پارامترهای پیشیابی
کننده ،با استفاده از این  15پارامتر پیشیابی کننده برای
بم و  8پارامتر پیشیابی کننده برای کرمان ،مقادیر دمای
روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمان و بم و کرمان در دوره
آماری  1961-2005با استفاده از مدلهای داده محور ذکر
شده شبیهسازی گردید.
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جدول ( :)1نتایج بررسی همبستگی بین مقادیر پیشبینی کنندهها و دمای روزانه ایستگاه سینوپتیک بم
پیشبینی کننده
MSLPGL
p1_FGL

p1_Ugl

p1_Vgl

p1_zgl

p1thgl

p1zhgl

p5-fgl

p5-ugl

p5-vgl

p5-zgl

5-thgl

5-zhgl

عنوان پیشبینی کنندهها
متوسط فشار سطح دریا
سرعت باد در فشار 1000
هکتوپاسکال
مولفه سرعت مداری در
فشار  1000هکتوپاسکال
مولفه سرعت نصف
النهاری در فشار 1000
هکتوپاسکال
تاوایی در فشار 1000
هکتوپاسکال
جهت باد در فشار 1000
هکتوپاسکال
واگرایی در فشار 1000
هکتوپاسکال
سرعت باد در فشار 500
هکتوپاسکال
مولفه سرعت مداری در
فشار  500هکتوپاسکال
مولفه سرعت نصف
النهاری در فشار 500
هکتوپاسکال
تاوایی در فشار 500
هکتوپاسکال
جهت باد در فشار 500
هکتوپاسکال
واگرایی در فشار 500
هکتوپاسکال

پیشبینی کننده

توضیح متغیر پیشبینی کننده
سرعت باد در فشار  800هکتوپاسکال
مولفه سرعت مداری در فشار 800
هکتوپاسکال
مولفه سرعت نصف النهاری در فشار
 800هکتوپاسکال

همبستگی
-0/61

p8-fgl

-0/06

p8-ugl

-0/58

p8-vgl

0/05

-0/42

p8-zgl

تاوایی در فشار  800هکتوپاسکال

0/046

p8-thgl

جهت باد در فشار  800هکتوپاسکال

-0/28

-0/055

p8-zhgl

واگرایی در فشار  800هکتوپاسکال

-0/07

-0/106

p500gl

-0/073

p850gl

رطوبت نسبی در فشار 500
هکتوپاسکال
رطوبت نسبی در فشار 850
هکتوپاسکال

همبستگی
-0/09
-0/45
-0/42

0/69
-0/41

-0/63

prcpgl

بارش کل

-0/51

0/240

s500gl

رطوبت ویژه در فشار 500
هکتوپاسکال

0/40

-0/28

s850gl

رطوبت ویژه در فشار 850
هکتوپاسکال

0/49

0/43

shumgl

رطوبت ویژه در نزدیک سطح

0/42

0/53

tempgl

متوسط دما در ارتفاع  2متری

0/29
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جدول ( :)2نتایج بررسی همبستگی بین مقادیر پیشبینی کنندهها و دمای روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمان
پیشبینی کننده
MSLPGL
p1_FGL

p1_Ugl

p1_Vgl

p1_zgl

p1thgl

p1zhgl

p5-fgl

p5-ugl

p5-vgl

p5-zgl

5-thgl

5-zhgl

عنوان پیشبینی کنندهها
متوسط فشار سطح دریا
سرعت باد در فشار 1000
هکتوپاسکال
مولفه سرعت مداری در
فشار  1000هکتوپاسکال
مولفه سرعت نصف
النهاری در فشار 1000
هکتوپاسکال
تاوایی در فشار 1000
هکتوپاسکال
جهت باد در فشار 1000
هکتوپاسکال
واگرایی در فشار 1000
هکتوپاسکال
سرعت باد در فشار 500
هکتوپاسکال
مولفه سرعت مداری در
فشار  500هکتوپاسکال
مولفه سرعت نصف
النهاری در فشار 500
هکتوپاسکال
تاوایی در فشار 500
هکتوپاسکال
جهت باد در فشار 500
هکتوپاسکال
واگرایی در فشار 500
هکتوپاسکال

پیشبینی کننده

عنوان پیشبینی کنندهها
سرعت باد در فشار  800هکتوپاسکال
مولفه سرعت مداری در فشار 800
هکتوپاسکال
مولفه سرعت نصف النهاری در فشار
 800هکتوپاسکال

همبستگی
-0/884

p8-fgl

0/108

p8-ugl

-0/047

p8-vgl

0/084

0/29

p8-zgl

تاوایی در فشار  800هکتوپاسکال

0/124

p8-thgl

جهت باد در فشار  800هکتوپاسکال

-0/069

0/014

p8-zhgl

واگرایی در فشار  800هکتوپاسکال

-0/517

-0/36

p500gl

-0/648

p850gl

رطوبت نسبی در فشار 500
هکتوپاسکال
رطوبت نسبی در فشار 850
هکتوپاسکال

همبستگی
0/001
-0/151
-0/276

0/8390
-0/678

-0/711

prcpgl

بارش کل

-0/124

-0/24

s500gl

رطوبت ویژه در فشار 500
هکتوپاسکال

-0/336

-0/436

s850gl

رطوبت ویژه در فشار 850
هکتوپاسکال

0/242

-0/218

shumgl

رطوبت ویژه در نزدیک سطح

0/126

0/127

tempgl

متوسط دما در ارتفاع  2متری

0/935

جدول ( :)3نتایج بررسی دقت مدلهای مورد بررسی در برآورد مقادیر دمای متوسط روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمان
جذر میانگین مربعات خطا
(سانتیگراد)
4/876
4/716
4/239
4/494
4/116
4/262
4/859
5/256

نش  -ساتکلیف

همبستگی

مرحله ارزیابی

0/373
0/772
0/799
0/96
0/814
0/774
0/737
0/939

1
1
0/894
0/87
0/9
0/883
0/898
0/88

آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش

1/105

0/984

0/992

آموزش

4/069

0/812

0/901

* :واحد  RMSEبر حسب درجه سانتیگراد میباشد.

مدل مورد بررسی
شبکه عصبی
انفیس
برنامهریزی ژنتیک
ماشین بردار پشتیبان
رگرسیون بردار پشتیبان
رگرسیون چندگانه
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در پژوهش حاضر بعد از انجام واسنجی و ارزیابی مدل،
پارامتر متوسط دمای روزانه توسط مدلهای ذکر شده برای
دورهی ( )2005-1961میالدی توسط دادههای  NCEPدر
دو شهر کرمان و بم شبیهسازی شده و با دادههای مشاهداتی
مورد مقایسه قرار گرفته است.
در استفاده از مدلهای مورد بررسی حدود  80درصد
دادههای متوسط دمای روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمان و
بم به عنوان ورودی آموزشی مدل و  20درصد آن به عنوان
ورودی آزمایشی مدلها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
بررسی دقت مدلسازی مدلهای مورد بررسی به شرح
جدول  3و  4ارائه شد.
با توجه به نتایج بدست آمده ،میزان خطای مدل
رگرسیون چندگانه و انفیس در تخمین مقادیر متوسط

دمای ایستگاه بم در مرحله آموزش و آزمایش نشان داد که
این مدل از دقت پایینتری نسبت به سایر روشها برخوردار
میباشد .همچنین میزان خظای مدل شبکه عصبی در
تخمین متوسط دمای ایستگاه کرمان از دقت پایینتری
برخوردار میباشد.
) Karamouz et al (2009و Sajjad Khan et al
) (2006نیز دقت مدلهای هوش مصنوعی را در ریزمقیاس
نمایی مقادیر بیشینه دمای روزانه را ضعیف معرفی کردند.
نتایج کلی به دست آمده حاکی از برتری نتایج مدلهای
بررسی شده برای منطقه بم در مقایسه با منطقه کرمان
میباشد .نتایج مدلسازی و برازش دادههای مورد بررسی با
بهترین مدلها برای هر دو منطقه در شکلهای  4و  7ارائه
شده است.

جدول ( :)4نتایج بررسی دقت مدل های مورد بررسی در برآورد مقادیر دمای متوسط روزانه سینوپتیک بم
جذر میانگین مربعات خطا (سانتیگراد)

نش  -ساتکلیف

همبستگی

مرحله ارزیابی

2/7

0/97

0/95

آموزش

2/57

0/99

0/96

آزمایش

مدل مورد بررسی
شبکه عصبی

2/49

0/92

0/96

آموزش

2/97

0/99

0/97

آزمایش

1/47

0/99

0/98

آموزش

1/37

0/99

0/98

آزمایش

1/40

0/97

0/98

آموزش

1/43

0/99

0/98

آزمایش

1/01

0/98

0/99

رگرسیون بردار
پشتیبان

7/13

0/37

0/61

رگرسیون چندگانه

انفیس
برنامهریزی ژنتیک
ماشین بردار پشتیبان
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شکل (:)6

نتایج تخمین مقادیر متوسط دمای روزانه ایستگاه هواشناسی بم با استفاده از مدل SVR
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نتایج تخمین مقادیر متوسط دمای روزانه ایستگاه هواشناسی بم با استفاده از مدل GP

نتیجهگیری
در این مطالعه دقت شش مدل مختلف در شبیهسازی
مقادیر متوسط دمای روزانه ایستگاههای کرمان و بم در دوره
آماری  1961-2005مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا
از  26پارامتر پیشیابی شونده  CanESM2استفاده گردید.
مدلهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از :رگرسیون
بردار پشتیبان ،رگرسیون چندمتغیره ،برنامهریزی ژنتیک،
ماشین بردار پشتیبان ،انفیس ،و مدل شبکه عصبی.
بعد از بررسی و تصحیح و تکمیل دادههای مورد
بررسی ،از بین  26پارامتر پیشیابی شونده مورد بررسی15 ،
پارامتر با توجه به همبستگی آنها با مقادیر متوسط دما
روزانه برای ایستگاه بم و  8پارامتر برای ایستگاه کرمان
انتخاب شدند .با استفاده از این پارامترها و مقادیر متوسط
دما ایستگاه کرمان و بم اقدام به مدلسازی و تخمین مقادیر
یاد شده با استفاده از مدلهای موجود شد .نتایج بررسی
دقت مدلهای یاد شده در دو مرحله آموزش و آزمایش مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج بررسی جذر میانگین مربعات خطا
نشان داد که از بین شش مدل مورد بررسی ،مدل رگرسیون
بردار پشتیبان و برنامه ریزی ژنتیک برای ایستگاه بم و مدل
رگرسیون بردار پشتیبان برای ایستگاه کرمان از دقت

باالتری برخوردار میباشد .همچنین نتایج نشان داد که
برآورد میزان دمای متوسط ایستگاه سینوپتیک بم دارای
کارایی و دقت بیشتری نسبت به ایستگاه سینوپتیک کرمان
هستند .با توجه به نتایج بدست آمده ،میزان خطای مدل
رگرسیون چندگانه و انفیس در تخمین مقادیر متوسط
دمای ایستگاه بم در مرحله آموزش و آزمایش نشان داد که
این مدل از دقت پایینتری نسبت به سایر روشها برخوردار
میباشد .همچنین میزان خظای مدل شبکه عصبی در
تخمین متوسط دمای ایستگاه کرمان از دقت پایینتری
برخوردار میباشد.
همچنین نتایج نشان داد که برآورد میزان دمای
متوسط ایستگاه سینوپتیک بم دارای کارایی و دقت
بیشتری نسبت به ایستگاه سینوپتیک کرمان هستند .در
این پژوهش هر چند آنالیز نتایج خروجی مدلها منجر به
نتایج یکسانی نشد ولی نتایج مدلها بیانگر افزایش در
متغیرهای دمایی در دو شهر کرمان و بم در دورههای آتی
میباشد.
تشکر و قدردانی
این تحقیق در قالب طرح پژوهشی به شماره ابالغیه
/14817د 1398/مورخ  1398/7/16و با استفاده از اعتبارات
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پژوهشی دانشگاه بیرجند انجام شده است که بدینوسیله
تشکر و قدردانی میشود.
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Abstract
In this study, using six models of neural network (ANN), ANFIS, support vector machine
(SVM), genetic programming (GP), support vector regression (SVR) and multivariate
regression (Reg), the mean daily temperature at Kerman and Bam stations, Iran were studied
and simulated during the period of 1961-2005. The results showed that the mean daily
temperature during the mentioned periods will increase significantly for both stations. The
overall results indicate the superiority of the results of the SVR model (Kerman: RMSE = 1.105
o
C and R = 0.992) and (Bam: RMSE = 1.01 oC and R = 0.99). The results showed that the SVR
model improved the simulation error rate compared to the neural network (ANN), ANFIS,
genetic programming (GP) and multivariate regression (Reg) models in Kerman station about
32, 42, 30 and 11 percent respectively and 62, 59, 27 and 27 percent respectively in Bam station.
The results of the root mean square error showed that among the six studied models, the support
vector regression model and genetic planning for Bam station and the support vector regression
model for Kerman station have higher accuracy. The results also showed that estimating the
mean temperature of Bam station has more efficiency and accuracy than Kerman station. In this
study, although the analysis of the output results of the models did not lead to the same results,
but the results of the models indicate an increase in temperature variables in the two stations of
Kerman and Bam in future periods.
Keywords: Climate change, General circulation model, Kerman, Prediction.
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1.

Abstract
In this study, using six models of neural network (ANN), ANFIS, support
vector machine (SVM), genetic programming (GP), support vector
regression (SVR) and multivariate regression (Reg), the mean daily
temperature at Kerman and Bam stations, Iran were studied and simulated
during the period of 1961-2005. The results showed that the mean daily
temperature during the mentioned periods will increase significantly for
both stations. The overall results indicate the superiority of the results of
the SVR model (Kerman: RMSE = 1.105 oC and R = 0.992) and (Bam:
RMSE = 1.01 oC and R = 0.99). The results showed that the SVR model
improved the simulation error rate compared to the neural network
(ANN), ANFIS, genetic programming (GP) and multivariate regression
(Reg) models in Kerman station about 32, 42, 30 and 11 percent
respectively and 62, 59, 27 and 27 percent respectively in Bam station.
The results of the root mean square error showed that among the six
studied models, the support vector regression model and genetic planning
for Bam station and the support vector regression model for Kerman
station have higher accuracy. The results also showed that estimating the
mean temperature of Bam station has more efficiency and accuracy than
Kerman station. In this study, although the analysis of the output results
of the models did not lead to the same results, but the results of the models
indicate an increase in temperature variables in the two stations of Kerman
and Bam in future periods.

Introduction

Predicting global climate change using the recorded values in the current statistical period requires an
accurate method to be able to identify the fluctuations of these changes well. By modeling these changes,
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the desired parameter can be predicted for future years or periods. Due to climate change and global
warming, simulation of mean temperature, which is one of the most important climate parameter, provides
a good opportunity for planners to plan and make the necessary arrangements.

2.

Materials and Methods

The purpose of this study is to investigate the accuracy of six data-driven models in downscaling and
simulation the mean temperature values of Kerman and Bam synoptic stations in Iran in the statistical period
of 1961-2005. In this regard, different data-driven models such as artificial neural network (ANN), ANFIS,
genetic programming (GP), multivariate regression, support vector regression (SVR) and support vector
machine (SVM) were used.
This study was performed using 26 predictive parameters resulting from the fifth IPCC report and was
evaluated and compared. In all the mentioned methods, using Pearson correlation test, among 26 predictor
parameters, the parameters that had a high correlation with the mean daily temperature values were selected
for each region.

3.

Results

To investigate the error values due to modeling, three methods of root mean square error (RMSE), correlation
coefficient (R) and Nash-Sutcliffe efficiency coefficient were used. The results of accuracy and error rate of
the models showed that among the intelligent models, the support vector machine model for Kerman station
and the genetic programming model for Bam station had the lowest error and among the regression based
models (multivariate regression and support vector regression (SVR) method) have the lowest error rate and
the highest accuracy in simulating the mean daily temperature values of Kerman and Bam synoptic stations.

4.

Discussion and Conclusion

The results of the error rate of the studied data showed that after the support vector regression model, the
genetic programming model and the support vector machine model have high and acceptable accuracy. In
general, the results of simulating the mean daily temperature values show that regression methods are more
accurate than intelligent methods. The general results show the superiority of the results of SVR regression
model (Kerman: RMSE = 1.411 oC and R> 0.98) and (Bam: RMSE = 1.01 oC and R> 0.98). Also, the results
indicate the superiority of the results of Bam station with the mentioned models in comparison with Kerman
station.
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