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پیشبینی مقادیر حداکثر بارش روزانه با استفاده از سیستمهای هوشمند و مقایسه آن
با مدل درختی M5؛ مطالعه موردی ایستگاههای اهر و جلفا
2

محمدتقی ستاری و فرناز نهرین

1

تاریخ دریافت 2932/22/21
تاریخ پذیرش2931/81/11 :

چکیده
بارش یکی از مهمترین اجزا چرخه آب بوده و در سنجش خصوصیات اقلیمی هر منطقه ای نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
پیشبینی مقادیر بارش حداکثر روزانه در ماه برای اهداف مختلفی نظیر برآورد سیالب ،رواناب ،رسوب ،برنامهریزی آبیاری و
مدیریت حوضههای آبریز دارای اهمیت زیادی است .پیشبینی بارش در هر منطقهای نیازمند وجود دادههای دقیق اندازهگیری شده
از قبیل رطوبت ،دما ،فشار ،سرعت باد و غیره میباشد .محدودیتهایی از قبیل نبود اطالعات کافی در مورد مقدار بارش در
مقیاسهای زمانی و مکانی و همچنین پیچیدگی روابط بین پارامترهای هواشناسی مرتبط با بارش ،محاسبه این پارامتر با استفاده از
روشهای معمول را غیردقیق و غیرقابل اعتماد میکند .در این تحقیق پارامترهای هواشناسی ایستگاههای اهر و جلفا در استان
آذربایجان شرقی ،به عنوان ورودی مدلهای هوشمند شبکههای عصبی مصنوعی ،برنامهریزی ژنتیک و مدل درختی  M5تعریف
گردید و برای نتایج بدست آمده از این سه مدل دو آماره  Rو  RMSEمحاسبه گردید .در دو ایستگاه اهر و جلفا روش برنامهریزی
ژنتیک به ترتیب با ( )R=0.88و ( )RMSE=3.32و ( )R=0.87و ( )RMSE=3.79بهترین نتیجه را نشان دادند .در حالت کلی
میتوان گفت که هر سه روش مذکور ضمن رقابت با یکدیگر نتایج نسبتا دقیقی را جهت پیشبینی حداکثر بارش روزانه در ماه
مورد نظر در منطقه ارائه میکنند ولی به دلیل ارائه روابط خطی ساده و قابل فهم توسط مدل درختی  ،M5این روش میتواند به
عنوان روشی کاربردی و جایگزین برای محاسبه حداکثر بارش روزانه در ماه مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :اهر و جلفا ،برنامهریزی ژنتیک ،پیشبینی بارش حداکثر روزانه ،شبکههای عصببی مصبنوعی ،مبدل
درختی .M5

1

 گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز2
 -دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز

(  -نویسنده مسئول) EMAIL: mtsattar@yahoo.com :
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مقدمه
بارش ،یکی از مهمترین دادههای ورودی به سیستم
هیدرولوژیکی است و به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای
اقلیمی در زمینه مدیریت منابع آب محسوب میشود.
پیشبینی این پدیده برای اهداف مختلفی نظیر برآورد
سیالب ،رواناب ،رسوب ،مدیریت حوضه آبخیز ،کشاورزی،
برنامهریزی آبیاری و امثال آن دارای اهمیت زیادی است.
پیشبینی بارش در مدیریت و هشدار سیل نیز نقش مهمی
بر عهده دارد .به عنوان مثال در زمینه سیالب ،به منظور
کاهش خسارات ناشی از سیل با اطالع از میزان بارندگی
میتوان امکان وقوع سیل را در منطقه پیشبینی و اقدامات
الزم را به عمل آورد (فالحی و همکاران .)0931 ،همچنین با
اطالع از میزان بارندگی موثر میتوان نیاز خالص آبیاری را
جهت تنظیم برنامه آبیاری محاسبه کرد .با توجه به
پیشرفتهای تکنولوژی اگرچه این پیشبینی در دامنه زمان
و مکان امری محال نیست ،ولی از پیچیدگی زیادی برخوردار
است .چرا که این رفتار پیچیده و غیرخطی بوده و خود تابع
عوامل بسیاری از جمله فشار ،دما ،رطوبت و  ...میباشد.
امروزه سیستمهای هوشمند همچون روش شبکه عصبی
مصنوعی و برنامهریزی ژنتیک در مدلسازی فرایندهای
هیدرولوژیکی و مهندسی آب مورد استفاده قرار گرفتهاند .در
سالهای اخیر نیز مدلهای درختی بعنوان یکی از
تکنیکهای داده کاوی در پیشبینی پارامترهای
هیدرولوژیکی و هواشناسی مورد توجه قرار گرفتهاند.
روشهای مذکور به عنوان روشهایی معتبر و شناخته شده
در مدل سازی فرآیندهای پیچیده غیرخطی قادرند با استفاده
از دادههای هواشناسی ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی
تخمین دقیقتری از پارامترهای هواشناسی منطقه ارائه
دهند .شبکههای عصبی مصنوعی جزو روشهای جعبه سیاه
بوده و بدون در نظر گرفتن فرایند فیزیکی حاکم بر سیستم
و تنها با کمک دادههای ورودی و خروجی قادر به ایجاد
رابطه بین آن دو میباشد .در ایران استفاده از این مدلهای
هوشمند جهت پیشبینی بارش با اقبال خوبی مواجه بوده
است .سینگ و همکاران ( )0101برای تخمین میانگین
سیالب ساالنه در حوضههای آبریز هند از مدل درختی M5
استفاده نمودند .خلیلی و همکاران ( )0931با استفاده از

شبکههای عصبی پرسپترون چندالیه 9میزان بارش را با دقت
قابل قبولی در ایستگاه سینوپتیک مشهد پیشبینی کردند.
قلیزاده و دارند ( )0933میزان بارش ماهانه را در تهران با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تخمین زدند .فاتحی مرج
و مهدیان ( )0933ارتباط بین پدیده انسو 4را با بارش در
حوضه دریاچه ارومیه بررسی و برای پیشبینی بارش پاییزه
در دو ایستگاه تبریز و ارومیه از مدل شبکههای عصبی
مصنوعی استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که مدل
غیرخطی با استفاده از شاخصهای اقلیمی مورد استفاده،
بارش پاییزه را با دقت بیشتری پیشبینی می کند .فالح
قالهری و همکاران ( )0933کارکرد دو مدل سیستم
استنباط فازی و شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی بارش
در منطقه خراسان بزرگ را مقایسه و نشان دادند که شبکه
عصبی مصنوعی در پیشبینی بارش موفق تر از مدل فازی
میباشد .فالح قالهری و خوشحال ( )0933میزان بارش را در
استان خراسان رضوی با استفاده از شبکههای عصبی
مصنوعی پیشبینی کرده و به این نتیجه رسیدند که شبکه
عصبی مصنوعی در تمامی سالها میتواند بارش را با دقت
قابل قبولی پیشبینی کند .حلبیان ( )0933مقادیر بارش
ماهانه یزد را با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیشبینی
کردند .ترافالیس و همکاران ( )0112از روش شبکه عصبی
مصنوعی و چند روش دیگر برای تخمین بارش استفاده
کردند که در نهایت روش رگرسیون بردار پشتیان ) (SVRرا
بعنوان روشی که بهترین نتیجه را می دهد معرفی کردند.
هاکورتا ( )0113بارشهای موسمی دراز مدت را برای 93
زیربخش هواشناسی هند با استفاده از مدل شبکه عصبی
مصنوعی بررسی کرد .فالح قالهری و همکاران ()0101
بارش بهاره استان خراسان رضوی را با استفاده از سیستم
استنتاج فازی -عصبی تطبیقی پیشبینی کردند و نشان
دادند که سیستم استنتاج فازی -عصبی تطبیقی می تواند
بارش را با دقت منطقی پیش بینی کند .سلطانی و همکاران
( )0933در خوضه آبریز لیقوان فرایند بارش-رواناب را با
برنامهریزی ژنتیک مدل سازی نمودند .ساتیش کومار و
3

- Multi-Layer Perceptron
- El Nino Southern Oscillation
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راجیب ( )0100بارش ماهانه در مناطق همگن موسمی هند
را با استفاده از برنامهریزی ژنتیک تخمین زدند .فالحی و
همکاران ( )0931از مدل رگرسیون درختی به عنوان یک
روش کارآمد جهت پیشبینی بارندگی در سه ایستگاه
هواشناسی بندرانزلی ،اراک و قم استفاده کردند که نتایج
بیانگر توانایی و دقت باالی این مدل در پیشبینی بارش بود.
اخیرا مدلهای درختی در ارتباط با مدلسازی رابطه دبی-
اشل (باتا چاریا و سولوماتین  ،)0112طبقهبندی پوشش
زمین (پال )0113 ،انتقال رسوب (باتاچاریا و همکاران
 ،)0111مدلسازی تبخیر و تعرق (پال و دئسوال )0113
برآورد باد از امواج (دگا و دئو  ،)0113تخمین طیف امواج
(ساخار و دئو  ،)0113پیشبینی ارتفاع موج شاخص
(محجوبی و اعتماد شهیدی ،0113 ،اعتماد شهیدی و
محجوبی  ) 0113و طراحی خاکریزهای سنگی موج شکن
(اعتماد شهیدی و بنکدار )0113با موفقیت به کار گرفته

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال چهارم شماره چهاردهم زمستان 2931

شدهاند .همچنین الندهه و دیکسیت ( )0100مدل درختی
 M5را برای پیش بینی جریان رودخانه در یک روز قبل در
دو ایستگاه ،رودخانه نارمادا و دیگری در حوضه رودخانه
کریشنا در هند به کار بردند .دیتهاکیت و چیناراسری
( )0100با استفاده از مدل درختی  M5اقدام به تخمین
ضریب تشتک تبخیر نمودند .هدف از این تحقیق مدلسازی
حداکثر بارش روزانه شهرستانهای اهر و جلفا با استفاده از
سیستمهای هوشمندی چون شبکههای عصبی مصنوعی و
برنامهریزی ژنتیک و مقایسه آن با مدل درختی M5
میباشد .در این مدلسازی پارامترهای هواشناسی موثر
شامل :دما ،باد ،رطوبت نسبی ،و  ...در محاسبه حداکثر بارش
روزانه در هر ماه بعنوان ورودی مدلها ارائه شده و پیشبینی
نسبتا دقیقی از میزان حداکثر بارش روزانه در هر ماه شده
است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و داده های مورد استفاده
شهرستان اهر و جلفا از شهرهای مهم استان آذربایجان
شرقی میباشند .ایستگاه سینوپتیک اهرکه در سال 0332
تاسیس شده است ،در طول جغرافیایی  41درجه و  4دقیقه
و عرض جغرافیایی  93درجه و  03دقیقه و با ارتفاع 0930
متر از سطح دریا قرار گرفته است .ایستگاه سینوپتیک جلفا
نیز که در سال  0334تاسیس شده است ،در طول
جغرافیایی  42درجه و  41دقیقه و عرض جغرافیایی 93
درجه و  42دقیقه و با ارتفاع  193متر از سطح دریا قرار
گرفته است .موقعیت جغرافیایی شهرستانهای اهر و جلفا در
شکل  0نشان داده شده است .در این تحقیق از دادههای
حداکثر بارش روزانه ایستگاه هواشناسی اهر و جلفا از ژانویه
 0333لغایت دسامبر  0112استفاده گردیده که  31درصد
از دادهها به عنوان دادههای آموزشی 2و  01درصد داده ها
به عنوان دادههای آزمایشی 3انتخاب شدند.
5

- Training Data
- Testing Data

6

شکل  -2موقعیت جغرافیایی شهرستان های اهر و جلفا.
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شبکههای عصبی مصنوعی پرسپترونهای چندالیه
)(MLP
2
شبکههای عصبی مصنوعی جزو سیستمهای
دینامیکی میباشند که با پردازش روی دادههای تجربی،
دانش یا قانون نهفته در ورای دادهها را به ساختار شبکه
منتقل میکنند .به همین سبب به این سیستمها هوشمند
گفته میشود زیرا که بر اساس محاسبات روی دادههای
مشاهداتی قوانین کلی حاکم بر پدیدهها را کشف نموده و
بر اساس آنها به پیشبینیهایی دست میزنند .مدلهای
اساسا" فیزیکی به علت سادگی اغلب توسط الگوریتم
 ANNsقابل مدلسازی میباشند .مدلهای  ANNsاغلب
توسط توپولوژی شبکه ،خواص گرهها و قوانین آموزش و
یادگیری مشخص میشوند .در میان الگوهای متفاوت
 ،ANNsشبکههای پیش سو 0نسبت به سایر الگوها از
محبوبیت بیشتری برخوردار میباشد .ساختار شبکه شامل
الیههایی از المانهای پردازشی موازی بوده که اصطالحا"
به آن نرون گفته میشود که در آن هر الیه توسط
اتصالهای میانی وزندار به الیه پردازشی متصل میشود.
شکل  0یک شبکه عصبی سه الیه شامل iو jو  kبا اتصال
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الیههایی از المانهای پردازشی موازی بوده که اصطالحا"
به آن نرون گفته میشود که در آن هر الیه توسط
اتصالهای میانی وزندار به الیه پردازشی متصل میشود.
شکل  0یک شبکه عصبی سه الیه شامل iو jو  kبا اتصال
دهندههای میانی وزنی  Wijو  W jkبین نرونها را نشان
میدهد .در هنگام شروع آموزش شبکه ،وزنها دارای یک
مقدار اولیه بوده که یا توسط مقادیری اتفاقی و یا توسط
نتایج آزمایشگاهی پیشین ،مقداردهی میشوند .اساسا"
ایجاد ساختار مناسب شبکه در یک مسئله ،توسط سه
مرحله تثبیت ساختار ،آموزش شبکه و کنترل شبکه انجام
میگیرد (شریف زاک و بارانی .)0931 ،در این تحقیق
برای مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی از نرمافزار
 NeuroSolutions 5استفاده گردیده است.

دهندههای میانی وزنی  Wijو  W jkبین نرونها را نشان
میدهد .در هنگام شروع آموزش شبکه ،وزنها دارای یک
مقدار اولیه بوده که یا توسط مقادیری اتفاقی و یا توسط
نتایج آزمایشگاهی پیشین ،مقداردهی میشوند .اساسا"
ایجاد ساختار مناسب شبکه در یک مسئله ،توسط سه
مرحله تثبیت ساختار ،آموزش شبکه و کنترل شبکه انجام
تحقیقیک شبکه عصبی مصنوعی سه الیه.
اینساختار
در -1
میگیرد (شریف زاک و بارانی.)0931 ،شکل
برای مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی از نرمافزار
 NeuroSolutions 5استفاده گردیده است.
برنامه ریزی ژنتیک
برنامه ریززی ژنتیزک تعمزیم یافتزه روش الگزوریتم
ژنتیک میباشد که برای اولین بار توسط جزان کززا ()0330
بر اساس تئوری داروین ارائه شد .برنامه ریززی ژنتیزک یزک
تکنیک برنامهریزی خودکار میباشد که راه حل مسزئله را بزا
استفاده از برنامهکامپیوتری ارائزه مزیکنزد .در ایزن روش در
ابتدای فرآیند ،هیچگونه رابطه تابعی در نظر گرفتزه نشزده و
این روش قادر به بهینه سازی ساختار مدل و مؤلفه هزای آن

می باشد .برنامهریزی ژنتیک بر خالف الگوریتم ژنتیزک روی
ساختار درختی فرمول ها به جای سلسله ارقامِ دودوئی عمل
میکند .ساختارهای درختی از مجموعزه توابزع (عملگرهزای
ریاضی مورد استفاده در فرمول ها) و ترمینالها (متغیّرهزای
مسئله و اعداد ثابت) تشکیل میشوند .قبل از مراحل اجرایی
برنامه ریزی ژنتیک گام های مقدماتی زیر باید توسزط کزاربر
تعیین شوند .0 .مجموعه ترمینال هزا (متغیّزر هزای مسزئله،
اعداد ثابت تصادفی)  .0مجموعزه عملگرهزای ریاضزی مزورد

38
اسززتفاده در فرمززول هززا  .9انتخززاب تززابع بززرازش مناسززب
(… ،)RRSE1, MSE3, R3,برای سنجش برازش فرمول هزا .4
تعیززین پارامترهززای کنتززرل کننززده اجززرای برنامززه (انززدازه
جمعیت ،احتمال مربزوط بزه بکزار گیزری اعمزال ژنتیکزی و
جزئیات دیگر مربوط به اجرای برنامه)  .2معیار پایان و ارائزه
نتایج اجرای برنامه (مثل تعداد تولید جمعیت جدید ،تعیزین
یک مقدار مشخص برای برازش فرمزول هزا کزه اگزر میززان
برازش برابر یا بیشتر از آن مقزدار شزد ،اجزرا متوقزف شزود)
(سلطانی و همکاران .)0933 ،فرآینزد اجرایزی گزام بزه گزام
برنامه ریزی ژنتیک به صورت مراحل زیر است .0 :تولید یک
جمعیت اولیه از فرمزول هزا کزه ایزن فرمزول هزا از ترکیزب
تصادفی مجموعه توابع ( عملگرهای ریاضی مورد استفاده در
فرمول ها ) و ترمینالها ( متغیّرهای مسئله و اعزداد ثابزت )
ایجاد میشوند .0 .هر یک از افراد جمعیت مذکور با اسزتفاده
از توابع برازش مورد ارزیابی قرار مزی گیرنزد .9 .تولیزد یزک
جمعیت جدید از فرمول ها ،بدین منظور مراحزل زیزر بزرای
تولید یک جمعیت جدید دنبال می شود :الف) یکی از عمزل
های ژنتیکی تالقی ،01جهش 00و تولیزدمثزل 00انتخزاب مزی
شود (این سه عمل ژنتیکی ،مهمتزرین عمزل هزای ژنتیکزی
مورد استفاده در برنامه ریزی ژنتیک میباشزند .عمزل هزای
دیگری مثل اصالح ساختار و ...نیزز بزا احتمزال کمتزر مزورد
استفاده قرار میگیرند) .ب) تعداد مناسبی از افزراد جمعیزت
حاضر انتخاب می شوند (انتخاب فرد یزا افزرادی از جمعیزت
مذکور به صورت احتمزاالتی مزیباشزد کزه در ایزن انتخزاب
احتماالتی منفردهای با برازش بهتر به منفردهزای نزامرغوب
ترجیح داده میشوند و ایزن بزدان معنزی نیسزت کزه حتمزا
منفردهای نامرغوب حذف مزیشزوند) .ج) از عمزل ژنتیکزی
انتخاب شده برای تولید فرزند (فرمول جدیزد) اسزتفاده مزی
شود .د) فرزند (فرمول جدید) تولید شزده در یزک جمعیزت
جدید وارد می شود .ه) مدل مزورد نظزر بزا اسزتفاده از تزابع
برازش مورد ارزیابی واقع می شود .4 .گام سزوم تزا نیزل بزه
7

- Root relative Square Error
- Mean Square Error
9
- Correlation oefficient
10
- Crossover
11
- Mutation
12
- Reproduction
8
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حداکثر تعداد تولید ،تکرار خواهد شد (سزلطانی و همکزاران،
 .)0933شکل کلی گام های اجرایزی برنامزه ریززی ژنتیزک
درشکل  9نشان داده شده است .در این تحقیق برای اعمزال
روش برنامززززه ریزز ززی ژنتیزز زک روی داده هززززا از نززززرم
افزار GeneXproTools 4.0استفاده شده است.

تولید یک جمعیت اولیه

ارزیابی برازش هر فرمول موجود در جمعیت

انتخاب عمل های ژنتیکی زیر برای تولید فرمول جدید
جهش
انتخاب یک
فرمول برای
جهش

تالقی
انتخاب دو فرمول برای
تالقی

تولید مثل
انتخاب یک فرمول
برای تولید مثل

قرار دادن فرمول تولید شده در جمعیت جدید تا رمانی که تعداد
افراد جمعیت برابر جمعیت اولیه شود

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال چهارم • شماره چهاردهم • زمستان 2931
مدل درختی M5

مدل درختی  M5که توسط کوئینلن ( )0330کشف
شده و تئوری او به صورت یک روش توسعه یافت و مدل وی
در سال  0331توسط ونگ و ویتن به نام  M5نامیده شد.
این مدل زیر مجموعهای از روشهای یادگیری ماشینی و
داده کاوی است .داده کاوی به فرآیند جست و جو و کشف
مدلهای گوناگون ،مختصرسازیها و اخذ مقادیر از
مجموعهای از مقادیر معلوم اطالق میگردد )علیخانزاده
 .(0932روشهای داده کاوی برای مجموعه دادههای بزرگ
با متغیرهای زیاد ساخته شدهاند ،بنابراین متفاوت از
روشهای آماری قدیمی هستند که برای مجموعه دادههای
کوچک با متغیرهای اندک طراحی شده اند .روشهای بر
مبنای درخت 09یکی از تکنیکهای داده کاوی است که در
این روشها خروجی به صورت یک مدل با سازه درختی با
استفاده از دادههای ورودی و خروجی میباشد .الگوریتم M5
رایجترین طبقهبندی استفاده شده در خانواده مدل
تصمیمگیری درختی است .اساسا یک مدل درخت به شکل
درخت تصمیمگیر با توابع رگرسیون خطی جایگزین مقادیر
کالس ترمینال در برگهای درخت ستانده میشود .مدل
درختی  M5یک الگوریتم پیشبینی عددی است و گرههای
درخت با خواص بیشینه خطاهای مورد انتظاری که به عنوان
تابعی از انحراف استاندارد پارامترهای خروجی میباشد
انتخاب میشوند .مدل  M5یک مدل درختی برای پیشبینی
صفات عددی پیوسته است که در آن توابع رگرسیونی خطی
در برگهای این درخت متظاهر میشوند )پال )0113 ،که
در سالهای اخیر تحول قابل توجهی در مسایل طبقهبندی و
پیشبینی ایجاد نموده است .مدلهای درختی چندین مزیت
دارند که آنها را به یک روش رگرسیون مناسب برای تجزیه
و تحلیل عملکرد تبدیل کرده است .دقت پیشبینی مدل
درختی با تکنیکهایی نظیر شبکههای عصبی شناخته شده
که میتواند بزرگتر از مدل پیشبینی رگرسیون خطی نظیر
روش کارت باشد لیکن نتایج ساختار درختی و مدلهای
رگرسیون برگها برای پیشبرد آگاهی از ماهیت و میزان
مشکل در عملکرد میتواند مورد استفاده قرار گیرد .نتایج
13

- Tree-Based Methods

33
مدل درختی برای فهم و شبیهسازی آسان هستند و خروجی
مدل از دقت باالیی برخوردار است که میتوان آن را با سایر
مدلها مقایسه کرد ،مدل درختی میتواند در مسایل
گوناگون مورد استفاده محققین قرار گیرد (فالخی و
همکاران .)0931 ،مدلهای درختی همچنین برای اداره
کارآمد مجموعه دادههای بزرگ با تعداد زیادی از ویژگیها و
ابعاد باال شناخته شدهاند .یک درخت تصمیم معموال" از
چهار بخش ریشه ،04شاخه ،02گرهها 03و برگها 01تشکیل
شده است که گرهها با دایره نشان داده میشوند و شاخهها
نشان دهنده اتصال بین گرهها میباشند .درخت تصمیم به
منظور سادگی در رسم معموال" از چپ به راست و یا از باال
به پایین کشیده میشود ،به طوری که ریشه (گره اول) در
باال قرار میگیرد .انتهای یک زنجیره را برگ مینامند .هر
گره مربوط به یک خصوصیت معین است و شاخهها به
معنای بازهای از مقادیر هستند ،این بازههای مقادیر
بخشهای مختلف مجموعه مقادیر معلوم را برای
خصوصیتها به دست دهند .عمل انشعاب توسط یکی از
متغیرهای پیشبینی کننده انجام میپذیرد ،بازههای انشعاب
طوری انتخاب میشوند که مجموع مجذور انحراف از
میانگین دادههای هر گره را حداقل کنند )فالخی و
همکاران .)0931 ،اولین مرحله برای ایجاد یک مدل درختی،
استفاده از یک معیار انشعاب است .معیار انشعاب برای
الگوریتم  M5بر اساس عملکرد انحراف استاندارد مقادیر هر
کالس و یا طبقه است که در هر گره به دست آمده است.
03
این روش اساس روشهای طبقهبندی است که آنتروپی
نامیده میشود .آنتروپی می تواند به عنوان معیار میزان
آشفتگی و بینظمی یک سیستم تفسیر شود .شکل شماره 4
نشان میدهد که یک ساختار درختی از روشهای آموزشی
مربوط به  M5دامنه پارامتر ورودی  0و  0می باشد .معیار
انشعاب بیانگر میزان خطا در آن گره میباشد و مدل حداقل
خطای مورد انتظار را به عنوان نتیجهی آزمایش هر صفت در
آن گره محاسبه میکند .خطای مدل عموما با اندازهگیری
14

- Root
- Beach
16
- Nodes
17
- Leafs
18
- Entropy
15

38
دقت پیشبینی مقادیر هدف موارد دیده نشده سنجش
میشود .فرمول محاسبه کاهش انحراف استاندارد )(SDR
به صورت روابط  0و  0میباشد.
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در این رابطه  Tمجموعه ای از نمونه هاست (موارد) که به هر
گره وارد می شود Ti ،نشان دهنده ی زیر مجموعه ای از نمونه

()0

()0

Ti
) Sd (Ti
T

N

SDR  Sd (T )  
i 1

1 N 2 1 N
) ( yi  ( yi ) 2
N i 1
N i 1

هاست که _Iامین نتیجه تست پتانسیلی را دارند S d ،بیانگر
انحراف معیار y i ،مقدار عددی ویژگی هدف نمونه  iو  Nشماره
داده ها را نشان می دهد (آلبرگ.)0100 ،

Sd (T ) 

شکل  -4نمونه ای از مدل درختی .M5

مدلهای تصمیم درختی انواع مختلف دارد .هنگامی که
خروجی یک درخت ،یک مجموعهی گسسته از یک مجموعه
مقادیر ممکن است ،به آن طبقهبندی درختی گفته میشود.
هنگامی که بتوان خروجی درخت را یک عدد حقیقی در نظر
گرفت ،آن را رگرسیون درختی مینامند .به عبارت دیگر ،اگر
متغیرهای ورودی به سیستم ،عددی 03باشند ،از رگرسیون
درختی 01و اگر مطلق و قیاسی باشند ،از طبقهبندی
درختی 00استفاده میکنیم )فالخی و همکاران.(0931 ،

فرآیند انشعاب در هر گره بارها تکرار میشود تا به گره
پایانی (برگ) برسد که در برگ ،مجموع مجذور انحراف از
میانگین دادهها حدودا" به صفر میرسد .با این کار درخت
بزرگی توسعه پیدا خواهد کرد .کار با این درخت بزرگ که
شاخهها و گرههای زیادی دارد سخت میباشد ،بنابراین برای
رسیدن به یک درخت بهینه و کارآمد باید شاخههای اضافی
00
درخت هرس شود .دو روش برای هرس کردن درخت
وجود دارد )0 :هرس قبل از شکلگیری درخت حداکثر)0 09
هرس بعد از شکلگیری درخت حداکثر .04در روش اول

19
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- Numerical
- Regression Tree
21
- Classification Tree

- Tree Pruning
- Pre-Pruning
24
- Past-Pruning

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال چهارم • شماره چهاردهم • زمستان 2931

فرآیند هرس اجازه نمیدهد شاخههای اضافی تولید شوند،
ولی در روش دوم ابتدا درخت حداکثر تشکیل میشود،
سپس فرآیند هرس انجام میگیرد .درخت بهینه بر اساس
حداقل کردن خطای پیشبینی انتخاب میشود که دو روش
برای محاسبهی خطای پیشبینی وجود دارد )0 :آزمون
دستگاه مستقل  )0آزمون صحتسنجی .روش اول هنگامی
مورد استفاده قرار میگیرد که تعداد دادههای زیادی داشته
باشیم ،در غیر این صورت از روش دوم استفاده میشود
)فالخی و همکاران )0931 ،پس از هرس کردن ،پروسهی
صاف کردن 02برای جبران گسیختگیهای تند که به طور
اجتنابناپذیر بین مدلهای خطی هم جوار در برگهای
درخت هرس شده ،مخصوصا" برای مدلهایی که از مقادیر
کمتری از نمونهها ساخته شدهاند ،انجام میشود (باتا چاریا و
سولوماتین  .(0112در این تحقیق جهت پیشبینی حداکثر
03
بارش با استفاده از مدل درختی  M5از نرم افزار WEKA
که در دانشگاه  Waikatoنیوزلند توسعه داده شده ،استفاده
گردیده است .خصوصیات آماری برای دادههای مورد استفاده
در این تحقیق در جدول  0ارائه شده است .در این تحقیق
با توجه به ماهیت مسئله ابتدا سناریوهای مختلفی از
الیههای ورودی ،پنهان و خروجی برای شبکه عصبی
مصنوعی تعریف گردید و پس از اجرای مدل براساس
آمارههایی چون  RMSEو  ،Rدقت پیش بینی مدل بررسی
شد .در این بخ ش داده ها به دو قسمت آموزش و آزمون
تقسیم شدند .جهت مقایسه عملکرد روش شبکه های عصبی
با روش برنامه ریزی ژنتیک و مدل درختی  M5اقدام به
مدل سازی گردید و نهایتا نتایج مورد مقایسه قرار گرفت.
عملکرد مدل های مورد استفاده در این تحقیق بر پایه
محاسبه جذر میانگین مربعات خطا ) (RMSEو ضریب
همبستگی  Rمورد ارزیابی قرار گرفته است .فرمولهای
محاسبه دو آماره فوق در روابط  9و  4آمده است.

- Smoothing
- Waikato Environment for Knowledge Analysis
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نتایج
برای مقایسه سه روش شبکه عصبی مصنوعی،
برنامهریزی ژنتیک و مدل درختی  M5دادههای مربوط به
میانگین دما ،فشار سطح ایستگاه ،میانگین فشار بخار،
میانگین رطوبت نسبی ،میانگین سرعت باد ،بارش و ساعات
آفتابی بعنوان ورودی و حداکثر بارش روزانه بعنوان خروجی
همگی در مقیاس زمانی ماهانه وارد سه مدل گردید و
مقادیر  Rو  RMSEجهت مقایسهی سه روش شبکه عصبی
مصنوعی ،برنامهریزی ژنتیک و  M5محاسبه و در جدول 0
نشان داده شده است.
جدول -2نتایج حاصل از سه روش متفاوت در پیش بینی حداکثر بارش
روزانه در ماه در ایستگاههای اهر و جلفا
R

RMSE

روش

جلفا

اهر

جلفا

اهر

3.78

12.92

0.86

0.86

ANN

3.79

3.32

0.87

0.88

GP

3.65

3.42

0.86

0.87

M5

در این قسمت از مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی
از تززابع تانژانززت هیپربولیزک بعنززوان تززابع محززرک و قاعززده
آموزش مومنتوم که باعث همگرا شدن سریع شبکه شده اند،
استفاده گردیده است .نتزایج مربزوط بزه مقزادیر مشزاهداتی
بارش به دست آمده از مدل شبکه عصزبی مصزنوعی ،برنامزه
ریزززی ژنتیززک و مززدل درختززی  ،M5در مقابززل مقززادیر
محاسباتی برای پارامتر هزای ورودی بزرای ایسزتگاه اهزر بزه
ترتیب در شکل های  3 ،2و  1و ایستگاه جلفا در شکلهزای
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 01 ،3و  00نشان داده شده است .مقزدار بزاالی  R 2در ایزن
شکلها ،نشان گر قدرت باالی مدلها در پیشبینی بارش در
منطقه مورد مطالعه میباشد .شکل  3و  00نیز جهت نشزان
دادن تشابه باالی نتایج حاصزل از سزه روش شزبکه عصزبی
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مصنوعی ،برنامهریزی ژنتیک و مزدل درختزی  M5بزا نتزایج
محاسززباتی بززارش بززرای دادههززای آزمززایش نشززان بززرای
شهرستانهای اهر و جلفا ارائه شده است.

جدول -2خصوصیت آماری ماهانه داده ها.
حداکثر بارش
روزانه

ساعات
آفتابی

بارش
ماهانه

میانگین
سرعت باد

میانگین
رطوبت نسبی

میانگین
فشار بخار

فشار سطح
ایستگاه

میانگین
دمای روزانه

9.23

214.53

24.35

5.64

60.40

7.99

860.84

10.84

میانگین

6.79

67.24

21.19

1.62

8.14

3.45

2.18

8.16

انحراف استاندارد

34.00

357.30

119.6

12.10

79.00

14.57

867.20

24.40

0.00

61.60

0.00

2.20

41.00

3.09

854.60

-5.70

حداقل

7.02

222.20

16.46

4.65

54.66

9.22

930.85

14.88

میانگین

6.16

86.05

17.76

3.04

13.39

3.79

4.42

10.34

31.101

370.90

118.80

15.20

86.00

17.41

940.70

31.90

0.00

38.20

0.00

0.50

28.00

2.77

921.90

-6.70

ایستگاه

اهر

جلفا

آماره

حداکثر

انحراف استاندارد
حداکثر
حداقل

شکل  -5مقادیر محاسباتی و مشاهداتی حداکثر بارش روزانه در

شکل  -6مقادیر محاسباتی و مشاهداتی حداکثر بارش روزانه در مدل

مدل ( ANNایستگاه اهر)

( GPایستگاه اهر)
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شکل  -7مقادیر محاسباتی و مشاهداتی حداکثر بارش روزانه در مدل ( M5ایستگاه اهر)
35
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شکل  -1مقایسه نتایج به دست آمده از روش های مختلف در محاسبه حداکثر بارش روزانه برای ماههای آزمون (ایستگاه اهر)
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شکل  -3مقادیر محاسباتی و مشاهداتی حداکثر بارش روزانه در

شکل  -28مقادیر محاسباتی و مشاهداتی حداکثر بارش روزانه در مدل

مدل ( .ANNایستگاه جلفا)
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شکل  -22مقادیر محاسباتی و مشاهداتی حداکثر بارش روزانه در مدل ( M5ایستگاه جلفا)
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شکل  -21مقایسه نتایج به دست آمده از روش های مختلف در محاسبه حداکثر بارش روزانه برای ماههای آزمون (ایستگاه جلفا).

نتایج حاصل از کاربرد مدل درختی  M5در پزیش بینزی
حداکثر بارش روزانه در شهرستان اهرمنجر به ایجاد  0رابطه
خطی و در شهرستان جلفا یک رابطه خطی شده است که در

شکل های  09و  04نشزان داده شزده اسزت .در شهرسزتان
جلفا بعلت ارائه یک رابطه خطی نمایش درختی مزدل ارائزه
نشده است.

MONTHLY PRECIPITATION <=10.85: LM1
LM num: 1
GDP = 0.0576 * AV TEMP + 0.2662 * QFE
PRES - 0.0266 * AV RH + 0.0673 * AV WIND
+ 0.5926 * PRECIPITATION - 228.5147
MONTHLY PRECIPITATION > 10.85: LM2
LM num: 2
GDP = 0.0044 * AV TEMP + 0.6322 * QFE
PRES - 0.1408 * AV RH + 0.0331 * AV WIND
+ 0.2313 * PRECIPITATION - 531.0787

شکل  -29مدل درختی  M5و روابط خطی جهت پیش بینی حداکثر بارش روزانه (ایستگاه اهر)

روابط خطی مذکور در بزازههزای مشخصزی از دادههزای
ورودی ارائه شده است .اعداد داخل پرانتزز در مزدل درختزی
 M5به ترتیب تعداد مواردی از دادهها را کزه در شزرایط هزر
رابطه خطی صدق مزیکنزد و درصزد انحزراف در گزرههزای
مربوط به هر رابطه خطی ناظر بزه قزانون مزذکور را بصزورت

درصد نشان میدهد .بعنوان مثال برای ایستگاه اهر در مزدل
درختی ارائه شده در شکل  09چنانچه مقدار بزارش در مزاه
کوچکتر یا مساوی  01/32باشد در آنصورت مقدار حزداکثر
بارش روزانه در ماه با اسزتفاده از رابطزه خطزی  LM1و اگزر
مقدار بارش بزرگتر از  01/32باشد ،حداکثر بزارش روزانزه از

88
رابطه خطی  LM2قابل محاسبه خواهد بود .همچنزین بزرای
ایستگاه جلفا در هر شرایطی حداکثر بزارش روزانزه از رابطزه

()2
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خطی ( )2محاسبه می گردد.

GDP= 0.2893 * MONTHLY PRECIPITATION + 2.2633

در روابط فوق  GDPحداکثر بارش روزانزه در مزاه،
 TEMPمیانگین دما QFE PRES ،فشار سطح ایستگاهAV ،
 VAP PRESفشززار بخززار می زانگین AV WIND،می زانگین
سززرعت بززاد و  MONTHLY PRECIPITATIONمیزززان
بارش ماهانه میباشد .با توجه به این نتایج مشاهده میشزود
که روشهای برنامهریزی ژنتیک ،مدل درختی  M5و شزبکه
عصبی مصنوعی با دقت باال و مطلوبی قزادر بزه پزیشبینزی
حداکثر بزارش روزانزه در ایسزتگاه هواشناسزی اهزر و جلفزا
میباشند.
AV

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق از دادههای ایستگاه هواشناسی اهر و جلفا
به عنوان ورودی جهت پیشبینی حداکثر بارش روزانه در ماه
با استفاده از سه روش شبکه عصبی مصزنوعی ،برنامزهریززی
ژنتیک و مدل درختی  M5استفاده گردید .با توجه به مقزدار
باالی ضریب همبستگی حاصزل از سزه روش شزبکه عصزبی
مصنوعی ،برنامهریززی ژنتیزک و مزدل درختزی  M5نتیجزه
میشود که هر سه روش مذکور میتواند با دقت باالیی میزان
حداکثر بارش روزانه در ماه را تخمین بزنند .همچنزین مزدل
درختی  M5به لحاظ سادگی ،قابل فهم بودن و ارائزه روابزط
خط زی سززاده در محززدوده خاص زی از دادههززای ورودی کززه
بصورت روابط خطی ارائه میگردد ،می تواند به عنزوان یزک
روش جایگزین قابل رقابت با سایر روشهزا از جملزه شزبکه
عصبی مصنوعی مطرح شود .با در نظر گرفتن مطالعات سزایر
محققین در زمینه پیشبینی بارش با استفاده از روش شبکه
عصبی مصنوعی مشاهده میشود که تحقیق حاضزر از دقزت

مطلوبی نسبت به سایر تحقیقات برخوردار اسزت .بزه عنزوان
مثال ترافالیس و همکزاران ( )0112بزارش را بزا اسزتفاده از
روش شبکه عصبی مصنوعی با ( ) R 2  1.0تخمین زدند و یزا
فالح قالهری و همکاران ( )0933مقدار ( ) R 2  1.93را برای
روش شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی بزارش بزه دسزت
آوردند .در حالی که در تحقیزق حاضزر مقزدار () R 2  1.14
برای روش شبکه عصبی مصنوعی به دست آمد .پایین بزودن
ضریب همبستگی در دیگر مطالعات می توانزد بزدلیل وجزود
اشکال و ایراد در داده های ثبت شده تاریخی و یا سزاختار و
معماری شبکه عصبی مصزنوعی تعریزف شزده باشزد .نتزایج
برخی تحقیقات نیز تقریبا نزدیک به نتایج تحقیق حاضر می
باشد .از جملزه قلزی زاده و دارنزد ( )0933میززان بزارش در
تهران را با ( ) R  1.33بدون اعمال الگوریتم ژنتیک در مدل
شبکههای عصبی مصزنوعی پزیشبینزی کردنزد و (فالحی و
همکیران )9889 ،با به کارگیری مزدل رگرسزیون درختزی،
میزان بارش را در سه ایستگاه هواشناسی بنزدرانزلی ،اراک و
قم با ( ) R  1.33تخمین زدند .با توجه به اینکه مدل درختی
 M5یک الگوریتم پیشبینی عددی بوده و گرههای درخت با
خواص بیشینه خطاهای مورد انتظاری که به عنوان تزابعی از
انحراف استاندارد پارامترهای خروجی می باشد انتخزاب مزی
شوند ،روابط خطی ارائه شده در برگ ها می توانند بزا دقزت
نسبتا زیادی مقادیر ویژگی هدف (متغییزر وابسزته هزدف) را
مدل نمایند با توجه به ساده و کارآمد بزودن روش  M5کزه
دقت قابل قبولی نیز در این مطالعه از خود نشان داد میتوان
کاربرد این روش را در مباحث مرتبط توصیه نمود.
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Monthly rainfall prediction using Artificial Neural Networks and M5 model
tree (Case study: Stations of Ahar and Jolfa)
M. Taghi Sattari1 and Farnaz Nahrein2

Abstract
Rainfall has been one of the most important agents in water cycle which has an effective rule in each
region characters measurement. Prediction of month scale rainfall is important for main goals as torrent
estimating, drought, run-off, sediment, irrigation programming and also manage the drainage basins.
Rainfall measure prediction in each area mediated by punctual data measured of humidity, temperature,
barograph manometers, wind speed and etc. the limitations such as unavailable enough data about rainfall
measure on a scale of time and location and also complicated boundaries among meteorology agents
related to rainfall ,caused to inexact and non trustable amount based on unusual manners. In this research
,firstly the description of different concepts of meteorology parameters on month scale in Ahar and Jolfa
regions, EAST AZARBAIJAN, have been explained in which the entrance Artificial Neural Networks,
Genetic Programming and M5 tree model have been defined too. Then, the best concept has been chosen
for each model according to both R and RMSE statistics. In Ahar station Genetic Programming approach
with (R=0.88) and (RMSE=3.32), also in Jolfa station Genetic Programming approach with (R=0.87) and
(RMSE=3.79) presented the best results. The conclusion determined that each mentioned approaches
presents the comparatively exact result for rainfall prediction in region but due to having simple liner
models and understandable with M5 tree model, this approach would be considerate as an efficient
application and substitutes for rainfall measurement.
Key words: Prediction of month scale rainfall, Artificial Neural Networks, Genetic Programing,
M5 tree model, Ahar and Jolfa.
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