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چکیده
دماهای حداقل عامل اصلی محدود کننده بسیاری از فعالیت های کشاورزی اعم از زراعت و باغداری است که هر
ساله خسارات و صدمات زیادی را به محصوالت کشاورزی وارد می سازد .آگاهی از احتمال وقوع این دماها برای
جلوگیری از خسارت احتمالی ،دارای اهمیت بسزایی است .در برنامه ریزی های مختلفی که در ارتباط با اقلیم شناسی است،
اقلیم شناسان سعی می کنند با تجزیه و تحلیل داده های یک یا چند متغیر اقلیمی در گذشته ،به اصول ،قوانین و مدل هایی
دست یابند که بر این اساس وضعیت آن را در آینده پیشبینی کنند .از روشهای مهم در این زمینه مدلهای رگرسیونی و
شبکههای عصبی مصنوعی از مولفه های هوش مصنوعی است که امروزه به طور وسیع در زمینه مدلسازی و پیشبینی
پارامترهای اقلیمی مورد استفاده قرار میگیرد .در این پژوهش امکان مدلسازی و پیشبینی دماهای حداقل شهرستان ارومیه
با استفاده از این مدل ها مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت .بدین منظور از متغیرهای میانگین حداکثر رطوبت نسبی،
میانگین سرعت باد ،میانگین مجموع بارش ،میانگین حداقل و حداکثر دمای دوره آماری  82ساله ( )3191-8222جهت
پیشبینی دماهای حداقل 1ساله ( )8223-8221و مقایسه آن با دادههای واقعی استفاده گردید .بدین منظور از امکانات و
توابع موجود در نرم افزارهای  MATLAB/2010و  SPSS/21بهرهگرفته شد و برای هر ماه یک مدل با خطای کمتر از 1
درصد طراحی گردید .سپس به بررسی شاخص عملکرد مدلها از طریق معیارهای آماری از جمله ضریب تعیین ،مجذور
میانگین مربعات خطا ،میانگین مربعات خطا ،میانگین مطلق خطا ،میانگین درصد نسبی خطا و ضریب همبستگی پرداخته شد.
نتایج حاصل ،ضمن مدلسازی پیشبینی دماهای حداقل ،نشان داد که خطای حداکثر مدلهای شبکه عصبی مصنوعی،
رگرسیون خطی و غیرخطی با دادههای واقعی به ترتیب برابر  1/22 ،2/21و  1/82درجه سلسیوس است که توانایی قابل
توجه مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی دماهای حداقل در مقایسه با مدلهای رگرسیونی را نشان میدهد .از این رو با
استفاده از این مدلها میتوان وضعیتهای دمایی را از قبل تعریف نموده و در مدیریت منابع و برنامهریزیهای محیطی
دخالت داد .از نتایج حاصله میتوان در اجرای روشهای مقابله با سرما و یخبندان در زمینههای مختلف مدیریت منابع
سوخت ،کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی ،سیستمهای آبیاری و خطوط انتقال آب ،بیماریها ،حمل و نقل و تصادفات
جادهای و غیره بهره گرفت.

واژگان کلیدي :ارومیه ،دمای حداقل ،رگرسیون خطی و غیرخطی ،شبکه عصبی مصنوعی
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مقدمه

درجه حرارت یکی از مهمترین عوامل اکولوژیکی در زندگی گیاهان است و برای
هر یک از گونههای مختلف ،دمایی وجود دارد که کمتر از آن درجه حرارت ،رشد و
نمو گیاه ممکن نیست که همان حداقل دمای رشد می باشد .گیاهان تنها در مناطق گرم
و مرطوب شرایط مساعدی برای فعالیت بیولوزیکی عادی در تمام ایام سال مییابند .در
سایر مناطق اقلیمی از جمله کشورمان تنوع آب و هوایی گیاهان به علت نزول دما به زیر
صفر درجه سلسیوس ،صدمه میبینند و هر ساله خسارتهای جبران ناپذیری ناشی از
سرمازدگی به عنوان یک عامل تهدید کننده تولید در بخش کشاورزی شاهد هستیم
(محمدنیا قرائی .)329 :3122 ،پیشبینی دقیق دماهای حداقل برای پیشبینی زمان وقوع
و شدت یخبندان در دستیابی به استراتژیهای کاهش آسیب رسانی به گیاهان بسیار
مؤثر است .درجه حرارت از متغیرهای کلیدی با اثرات مهم بر بسیاری از فرآیندهای
فیزیولوژیک گیاهان محسوب میشود .یخبندانهای غیرمنتظره میتواند اثرات بسیار
مخربی بر عملکرد گیاهان زراعی داشته باشد .دستیابی به تخمینی از زمان وقوع
یخبندان میتواند در کاهش آسیب رسانی ناشی از یخبندان به گیاهان مؤثر باشد
(سیاری و همکاران .)329 :3121 ،در این میان پیشبینی دماهای حداقل میتواند در
تولیدات کشاورزی ،مدیریت منابع سوخت ،صنایع و ماشین آالت ،شیوع بیماریها،
حمل و نقل و تصادفات جادهای ،تخریب آسفالت خیابانها و خطوط انتقال آب و غیره
موثر باشد .این پیشبینی در بخش کشاورزی نه تنها در زراعت و باغبانی کاربرد وسیعی
دارد ،بلکه چنانچه حتی اگر برای یک دوره کوتاه مدت زمانی ،از دقت و صحت باالیی
برخوردار باشد ،در بخش ماشینآالت و سیستمهای آبیاری مانع از بروز خسارتهای
ناشی از یخبندان خواهد شد (محمدنیا قرائی و همکاران .)321 :3122 ،همچنین دماهای
حداقل در میزان بیماریهای آسم و سکته قلبی نقش اساسی دارند .به طوری که افزایش
یا کاهش دما با میزان کاهش یا افزایش مراجعهکنندگان به بیمارستانها ارتباط مستقیم
دارد (محمدپور .)3121 ،جین ( )8221دمای هوا را برای هشدار درباره یخبندان در
منطقه جنوب جورجیا با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی برای یک تا دوازده
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ساعت آینده پیشبینی کرد .هدف وی توسعه یک سیستم برای هشدار درباره یخبندان با
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی جهت کاهش خسارات در تولیدات کشاورزی
بود .اِمران مقصود و همکاران ( )8222به پیشبینی سرعت باد ،رطوبت نسبی و دما
برای  82ساعت آینده در کانادا با استفاده از مدلهای پیش بینی شبکههای عصبی و
تکنیکهای رگرسیونی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدل شبکه عصبی نسبت
به مدل های رگرسیونی ،پارامترهای آب و هوایی را با دقت باالتری پیشبینی کرده و
قادر است از محاسبات پیچیده و اضافی جلوگیری کند .آکسوی و داشمه )8221(1با
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی پیشخور به پیشبینی بارش یک ماه آینده در سه
ایستگاه با شرایط اقلیمی متفاوت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برای ایستگاههای
با شرایط اقلیمی مرطوب شبکه عصبی مصنوعی مناسبتر است .رحیمیخوب و
همکاران ( )3122با استفاده از دادههای بدون تصحیح اتمسفری ماهواره نوا و مدل شبکه
عصبی دقت پیشبینی دمای بیشینه هوای استان خوزستان را مورد بررسی قرار دادند.
حسینی ( )3122با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی به برآورد و تحلیل دماهای
حداکثر شهرستان اردبیل پرداخت و دمای حداکثر برای سالهای  8222تا  8222میالدی
را با اختالف  2/21درجه سلسیوس و همبستگی  2/11درصد با دمای واقعی برآورد
کرد .اسفندیاری و همکاران ( )3121به پیشبینی میانگین دمای ماهانه ایستگاه سنوپتیک
سنندج با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند الیه پرداختند .نتایج به دست آمده
نشان دهندهی کارآیی مناسب و دقت قابل قبول شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی
دما میباشد .لذا با توجه به اهمیت پیشبینی دماهای حداقل در زمینه های مختلف
کشاورزی ،مدیریت منابع آبی و طبیعی ،صنایع ،حمل و نقل و تصادفات جادهای و
غیره ،در این پژوهش سعی خواهد شد دماهای حداقل شهرستان ارومیه از ژانویه سال
 8223تا دسامبر  8221میالدی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی پیشبینی و میزان
خطای آن با دادههای واقعی و مدلهای رگرسیونی خطی و غیرخطی چندگانه به منظور

1- Aksoy and Dahamsheh
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توانایی این مدل ها در پیشبینی و مدلسازی دماهای حداقل ،مورد ارزیابی و بررسی
قرار گیرد.
مواد و روشها
 .1منطقه مورد مطالعه

شهرستان ارومیه از لحاظ مختصات جغرافیایی در  21درجه و  1دقیقه طول جغرافیایی
و  19درجه و  18دقیقه عرض جغرافیایی و در ارتفاع  3131/1متری از سطح دریا واقع
شده است (شکل  .)3جهت مطالعهی ویژگیهای اقلیمی این شهرستان از ایستگاه
هواشناسی سینوپتیک ارومیه استفاده گردیده است که مشخصات آن در جدول ()3
آورده شده است.

شکل  -3موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در استان و کشور
جدول -3مشخصات جغرافیایی ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه
نوع ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

دوره آماری

سینوپتیک

"21 ' 21

"19 ' 18

3131/1

3191-8221

متوسط دمای ساالنه شهرستان ارومیه  33/8درجه سلسیوس است .حداقل دمای مطلق
ثبت شده نیز مربوط به  82ژانویه سال  3121با دمای  -88/2درجه سلسیوس و حداکثر
آن مربوط به  2آگوست سال  3192با  12درجه سلسیوس است (جدول .)8
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جدول -8مشخصات آماری دمای ایستگاه سینوپتیک ارومیه
میانگین
دوره آماری

دمای ساالنه

3191-8221

33/8

میانگین

میانگین

حداکثردمای

حداقل دمای

ساالنه

ساالنه

39/2

2 /1

حداکثر

حداقل مطلق

مطلق دما

دما

12

-88/2

میانگین حداقل دمای دوره آماری مورد بررسی این ایستگاه  2/1درجه سلسیوس
است که کمترین و بیشترین مقدار میانگین ماهانهی آن به ترتیب مربوط به ماهای ژانویه

)Temperature (C
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شکل  -8میانگین حداقل دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک ارومیه ()3191-8221

روند تغییرات میانگین حداقل دمای ساالنه دوره آماری موردبررسی نیز با استفاده از
رگرسیون خطی و پولینومیال مرتبه ششم در شکل ( )1آورده شده است که روند آن با
استفاده از رگرسیون خطی و پولینومیال به ترتیب برابر با  81و  12درصد است (نتایج
مربوط به رگرسیون خطی و پولینومیال مرتبه ششم در داخل شکل آورده شده است).
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8
y = -2E-07x6 + 2E-05x5 - 0.0005x4 + 0.0076x3 - 0.0481x2 + 0.0871x + 4.5552
R2 = 0.5359

7

polinomial
6

4

Linear

3
y = 0.0503x + 4.1432
R2 = 0.2902
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)Time (Yare

شکل  -1تغییرات زمانی سری دمای حداقل ساالنه ایستگاه سینوپتیک ارومیه ()3191-8221
 -2شبکههاي عصبی مصنوعی

شبکههای عصبی مصنوعی یک سیستم پردازشگر اطالعات تودهای هستند که به
صورت موازی قرار گرفتهاند و عملکردی شبیه شبکه عصبی مغز انسان دارند (هاپفیلد،
 .)8111 :3128در این روش سعی می شود بر اساس روابط ذاتی مابین دادهها ،نگاشتی
غیرخطی مابین متغیرهای مستقل و وابسته برقرار گردد .ایده اصلی شبکه عصبی بر
مبنای شبیه سازی عملکرد مغز انسان بوده و در مقیاس خیلی کوچک ،می تواند مانند
شبکهای زیستی قدرت یادگیری داشته باشد و همچنین این یادگیری را تعمیم دهد
(فتحی و همکاران )832 :3129 ،و ساختار منحصر به فردی را برای حل مسائلی که با
روشهای معمول به سختی امکان حل آنها وجود دارد ،ارائه میدهند (پترسون،3
 .)3112در واقع این سیستمها در مدلسازی ساختار نروسیناپتیکی مغز بشر میکوشند
(منهاج )3122 ،و ابزار ریاضی قدرتمندی هستند که با تقلید ساده از سیستم عصبی
بیولوژیک ساخته شدهاند (فوالپ و همکاران .)912 :3112 ،قدرت انعطاف و تصحیح
پذیری باالیی در انطباق خود با دادههای موجود را دارند (رنجیتان و همکاران:3111 ،
 .)312به طوری که میتوانند مجهز به سازماندهی شوند و نظم و هماهنگی موجود در
داخل این دادهها را پیدا نموده (منهاج )3122 ،و بر اساس یک سری شواهد (بردارهای
1- Petersone
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ورودی) وقوع و بزرگی یک پدیده را پیشبینی نمایند (کنراد و روهل.)1 :3111 ،
ساختار عادی یک شبکه عصبی مصنوعی ،معموالً از الیه ورودی ،الیه پنهان و الیه
خروجی تشکیل شده است .الیه ورودی یک الیه انتقال دهنده و وسیلهای برای تهیه
کردن دادههاست .الیه خروجی شامل مقادیر پیشبینی شده به وسیله شبکه میباشد،
بنابراین خروجی مدل را معرفی میکند .الیه پنهان که از نرونهای پردازشگر تشکیل
شدهاند ،محل پردازش دادههاست .شمار الیهها و شمار نرونها در هر الیه پنهان ،با
روش آزمون و خطا مشخص میشود (اصغریمقدم و همکاران .)1 :3129 ،شبکههای
عصبی از لحاظ نوع شبکه به دو گروه شبکههای پیشخور و پسخور تقسیم میشوند که
در این بررسی از شبکههای پیشخور (شکل  )2و ساختار پرسپترون چند الیه ()MLP
(شکل  )1به دلیل کاربرد بیشتر در مسائل اقلیم شناسی استفاده گردید (حسینی:3122 ،
 .)82در شبکههای پرسپترون چند الیه ،هر نرون در هر الیه به تمام نرونهای الیه قبل
متصل میباشد .به چنین شبکههایی ،شبکههای کامالً مرتبط گویند (منهاج )3122 ،که
در این پژوهش جهت پیش بینی دماهای حداقل شهرستان ارومیه از آن استفاده شده
است.

شکل -2شبکه پیشخور (دموث و بیل)8228 ،
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شکل  -1شبکه پرسپترون چند الیه ( MLPمنهاج)3122 ،

در پژوهش حاضر از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ارومیه استفاده شد .آمار
مذکور پارامترهای مختلف ماهانه مربوط به سالهای آماری  3191تا  8221را در بر می-
گیرد .دادههای مربوطه پس از تهیه از وب سایت سازمان هواشناسی کشوری مورد
محاسبه قرار گرفت .بدین صورت که ابتدا عناصر تأثیر گذار بر دمای حداقل مشخص و
سپس جهت ورود به شبکه پرسپترون چند الیه اقدام به تشکیل ماتریس مربوطه گردید.
بدین صورت که ورودیهای شبکه مربوط به متغیرهای میانگین حداکثر رطوبت نسبی،
میانگین مجموع بارش ،میانگین سرعت باد ،میانگینحداقل دما و میانگین حداکثر دمای
ماهانه در سه ماه قبل و خروجی شبکه نیز میانگینحداقل دمای ماهانه در ماه چهارم می-
باشد .از  13سال دوره آماری موجود ،حدود  22درصد آن یعنی  82سال برای آموزش
شبکه و  1سال باقیمانده در مرحله تست شبکه به کار برده شده است .شبکه به گونهای
طراحی گردید که با ورود میانگینحداقل دما ،میانگین حداکثر دما ،میانگین حداکثر
رطوبت نسبی ،مجموع بارش و مجموع ساعات آفتابی ماهانه ،در سه ماه قبل میانگین
دمای حداقل ماه بعد (ماه چهارم) برآورد گردد .لذا به راحتی میتوان با ورود متغیرهای
ذکر شده در سه ماه از سال ،دمای حداقلِ ماه بعد را با خطای کمتر از  1درصد برآورد
کرد .چرا که شبکه بر اساس یک دوره آماری بلند مدت (82ساله) آموزش دیده است.
الزم به ذکر است که جهت انتخاب متغیرها ابتدا با استفاده از روش ضریب همبستگی و
رگرسیونی در نرم افزار  SPSS/21به ارتباط بین پارامترهای اقلیمی با دماهای حداقل
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پرداخته شد که در نهایت پنج متغیر ذکر شده بیشترین همبستگی را با متغیر مورد مطالعه
نشان دادند .جهت افزایش سرعت شبکه نیز دادهها در بازه  2/3و  2/1نرمالیزه گردید.
تمامی مراحل کار در محیط برنامه نویسی نرم افزار  MATLAB/2010صورت گرفته
است .سپس نمودارهای مربوطه در محیط  Excelترسیم گردیدند .در مجموع جهت
دقت باالی مدل ،برای هر ماه یک مدل طراحی گردید.

 -3مدلهاي رگرسیون خطی و غیرخطی چندگانه

واژة رگرسیون به معنای بازگشت است و نشان میدهد که مقدار یک متغیر به متغیر
دیگری بر میگردد .این رابطه ممکن است از نوع خطی و یا غیرخطی باشد .تابعی که
ارتباط بین متغیرهای مستقل و بین متغیرهای مستقل و وابسته را بیان میکند ،به تابع
رگرسیون موسوم است (اسماعیلیان .)3121 ،در واقع تحلیل رگرسیون داده ،روشی برای
مدلسازی و تحلیل دادههای عددی است .دادهها شامل مقدارهایی برای متغیر وابسته و
یک یا چند متغیر مستقل هستند .هدف از تحلیل رگرسیون ،بیان متغیر وابسته به شکل
تابعی از متغیرهای مستقل ،ضرایب و مقدارهای خطا است .مقدارهای خطا ،متغیرهایی
تصادفی هستند که تغییرات توضیح داده نشده در مقدار متغیرهای مستقل را نشان
میدهند (فریدمن .)8221 ،ضرایب رگرسیونی و همبستگی ساده ،در مواردی که
متغیرهای تابع ،تحت تأثیر چند متغیر دیگر قرار گیرند ،از اعتبار چندانی برخوردار
نیستند (رضائی و همکاران .)331 :3199 ،چنانچه در نظر باشد میزان وابستگی یک متغیر
مستقل به چند متغیر وابستهی دیگر مورد سنجش قرار گیرد ،میتوان از رگرسیون
چندگانه استفاده نمود .در بسیاری از موارد ،مدلهای رگرسیون خطی پاسخگوی
مناسبی برای تغییرات بین متغیرها نیست (گلدسته و همکاران .)821 :3199 ،برخالف
رگرسیون خطی سنتی که محدود به مدلهای خطی است ،در رگرسیون غیرخطی می-
توان مدلهایی با ضابطهی دلخواه بین متغیرهای مستقل و وابسته برقرار کرد .به لحاظ
تنوع بیش از حد مدلهای غیرخطی ،برای برآورد پارامترها ،فرمول خاصی وجود ندارد؛
بلکه به کمک روشهای عددی صورت میگیرد .به دلیل این که تعداد مدلهای
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غیرخطی بسیار زیاد هستند ،عمالً امکان برآورد پارامترهای تمام مدلها به روش تحلیلی
وجود ندارد .اما به کمک روشهای عددی و با استفاده از الگوریتمهای پیچیده ،این
کار میسر است (اسماعیلیان .)831 :3121 ،در این پژوهش ،دادهها به همان صورت که
وارد مدل شبکههای عصبی شدند ،وارد مدلهای رگرسیونی نیز گردیدند .بدین صورت
که ورودیهای مدل شبکهی عصبی که به آنها اشاره گردید ،به عنوان متغیرهای
مستقل و خروجی شبکه (دمای حداقل) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
 -4ارزیابی عملکرد مدلها

بررسی چگونگی عملکرد و مقایسه قدرت پیشبینی به منظور ارزیابی عملکرد
شبکهها الزم و ضروری است .در این پژوهش عالوه بر ترسیم نمودارهای مقادیر
مشاهداتی در برابر مقادیر پیشبینی شده توسط مدلها ،از شاخصهای کمّی ضریب
همبستگی( ،)Rضریب تعیین( ،)R2درصد نسبی خطا ( ،)Erمجذور میانگین مربعات
خطا ( ،)RMSEمیانگین مربعات خطا ( )MSEو میانگین مطلق خطا ( )MAEبه کار
گرفته شده است:
 -1ضریب همبستگی :بیان کننده میزان همبستگی بین نتایج برآورد شده مدل و دادههای
واقعی میباشد که بر اساس رابطه ( )3محاسبه میشود .بدیهی است که هر چه مقدار آن
به یک نزدیکتر باشد ،نشان دهنده نزدیکی بیشتر مقادیر برآورد شده به مقادیر واقعی
است (خلیلی و همکاران .)1 :3121 ،در واقع ضریب همبستگی ارتباط خطی بین دو
متغیر را اندازهگیری میکند و یک ابزار ریاضی است که در پایهریزی تحلیلهای
اقلیمی بسیار کاربرد دارد (صداقتکردار و همکاران.)21 :3129 ،
)  y act )( y est  y est

()3

n

act

 y act ) 2  ( y est  y est ) 2

(y
i 1

n

act

R

(y
i 1

که در آن : yact ،مقادیر واقعی : y act ،میانگین مقادیر واقعی : yest ،مقادیر برآورد
شده و

y est

میانگین مقادیر برآورد شده میباشد.
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 -2ضریب تعیین :معیاری بدون بعد و بهترین مقدار آن برابر یک میباشد .رابطه ( )8نحوه
محاسبه آن را نشان میدهد (صداقتکردار و همکاران:)29 :3129 ،
K

YK

() 8
2

K

X

R 

K 1

2

K

 X Y
2

K

K

K 1

در رابطه فوق  X Kمقادیر مشاهداتی YK ،مقادیر برآورد شده و  Kتعداد دادهها
میباشد.
 -3درصد نسبی خطا و میانگین مربعات خطا :برای محاسبه آنها نیز از روابط زیر استفاده
میشود که میتواند از صفر در عملکرد عالی تا بینهایت تغییر کند (کار آموز و
همکاران:)32 :3121 ،
() 1

Obsi  Fori
 100
Obsi

()2

1 n
 (Obsi  Fori ) 2
n i 1

Errori 

MSE 

در روابط فوق  Erroriخطای مدل برای برآورد حداقل دما و  Obsiو  Foriبه
ترتیب مقادیر مشاهداتی و برآورد شده حداقل دما و  nتعداد کل دادههای مشاهداتی
میباشد.
 -4مجذور میانگین مربعات خطا و میانگین مطلق خطا :نشان دهنده میزان خطای مدل می-
باشند .که بهترین مقدار آنها برابر صفر است و از طریق روابط زیر محاسبه میشوند
(صداقتکردار و همکاران:)29 :3129 ،

()1
 YK

() 2

K

K

K

X
K 1

MAE 
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در روابط فوق  X Kمقادیر مشاهداتی YK ،مقادیر برآورد شده و  Kتعداد دادهها
میباشد.
نتایج و بحث

نتایج حاصل از بررسی بهترین متغیرهای ورودی به مدل شیکه عصبی نشان داد که با
انتخاب پارامترهای میانگین ماهانه سرعت باد ،میانگین حداقل و حداکثر دمای ماهانه،
میانگین حداکثر رطوبت نسبی و مجموع بارش به عنوان ورودی ،یک مدل پرسپترون
سه الیه با یک الیهی پنهان و  9نرون و تابع محرک تانژانت سیگموئیدی در الیهی
پنهان و الگوریتم آموزشی مارکوارت -لونبرگ ( ،)LMبهترین خروجی ممکن
(میانگین ماهانه ی حداقل دما) را دارا بوده و شبکه در این حالت ،بهترین نتیجهی ممکن
را ارائه میدهد .ساختار مدل طراحی شده به صورت شماتیک در شکل ( )2همراه با
پارامترهای آموزشی بهینهی آن جهت پیشبینی دماهای حداقل شهرستان ارومیه در
جدول ( )1آورده شده است .سپس دادهها به همان صورت که وارد مدل شبکه عصبی
شده بودند ،وارد مدلهای رگرسیون خطی و غیرخطی چندگانه نیز شدند.

شکل  -2شماتیک بهترین مدل طراحی شده (پرسپترون سه الیه)
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جدول  -1پارامترهای آموزشی بهینهی به کار برده شده درمدل شبکهی عصبی
نوع شبکه

پرسپترون  3الیه ()MLP

تعداد نرون در الیهی مخفی

9

تابع محرک الیهی پنهان

تانژانت سیگموئیدی ()tansig

تابع محرک الیهی خروجی

خطی()pureline

تعداد تکرار

11

هدف عملکرد

2/221

میزان ضریب همبستگی

2/12

میانگین درصد نسبی خطا

2/22

الگوریتم یادگیری

LM

نتایج حاصل از پیشبینی هر سه مدل پس از برگرداندن دادهها به بازه اصلی در شکل
( )9آورده شده است .مقایسه شبکههای عصبی مصنوعی و مدلهای رگرسیونی خطی و
غیرخطی چندگانه نشان میدهد که شبکههای عصبی ،توانایی بیشتری در مقایسه با مدل-
های رگرسیونی دارند .به طوری که تشخیص منحنیهای دمای حداقل واقعی و مدل-
سازی شده به وسیله مدل شبکه عصبی از همدیگر مشکل و ضریب همبستگی آن برابر با
 2/11است و مدلهای رگرسیون غیر خطی و خطی نیز هر کدام به ترتیب با ضریب
همبستگی  2/12و  2/19در رتبه دوم و سوم از نظر دقت در پیشبینی قرار گرفتند .البته
الزم به ذکر است که اختالف دو مدل رگرسیونی با همدیگر چندان زیاد نبوده است و
در بعضی از ماهها یکی بر دیگری برتری پیدا میکرده است .در کل دورهی پیشبینی
دمای حداقل یعنی از  22ماه مدلسازی شده ،مدلهای رگرسیونی خطی و غیر خطی
چندگانه نتوانستند بر مدل شبکههای عصبی مصنوعی برتری یابند و مدل شبکه عصبی
مصنوعی با دقت خیلی بیشتر از دیگر مدلها ،دمای حداقل را مدلسازی و پیشبینی
نمود .در مجموع ،برای انجام پژوهش 38 ،شبکه پرسپترون چند الیه طراحی گردید که
بهترین و ضعیفترین ساختار آن به ترتیب مربوط به ماههای ژانویه و اکتبر هر کدام با
 2/22و  1/28درصد خطا است .بهترین الگوریتم آموزشی نیز جهت برآورد دماهای
حداقل شهرستان ارومیه همانطور که قبالً ذکر گردید ،الگوریتم مارکوارت -لونبرگ
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تشخیص داده شد که هم دارای سرعت باالی همگرایی و هم کاهش تعداد نرونها در
الیه مخفی است .بنابراین این الگوریتم جهت مدلسازی دماهای حداقل شهرستان
ارومیه پیشنهاد میگردد.
20
مدل شبکه عصبی مصنوعی

دمای حداقل واقعی

مدل رگرسیون غیرخطی

مدل رگرسیون خطی

17
14
11
8

دما برحسب ()C

5
2

59

57

55

53

51

49

47

45

43

41

39

37

35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

-1
-4
-7

ماه ()2001-2005
-10

شکل  -9مقایسه نتایج دمای حداقل مشاهداتی و پیشبینی شده بوسیله هر سه مدل

نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد هر کدام از مدلها با شاخصهای ارزیابی مختلف
در جدول ( )2آورده شده است .همانطور که مالحظه میشود مدل شبکههای عصبی از
نظر مجذور میانگین مربعات خطا ،میانگین مربعات خطا ،میانگین مطلق خطا و درصد
نسبی خطا ،دارای خطای کمتر و همچنین دارای همبستگی و ضریب تعیین باالتر از دو
مدل رگرسیون خطی و غیرخطی چندگانه است که نشان دهندهی دقت باالی شبکههای
عصبی در پیشبینی و تشخیص رابطهی بین پارامترهای اقلیمی است و هر کدام از مدلها
به خوبی توانستند دماهای حداقل در منطقه را مدلسازی نمایند .به طوری که حداکثر
خطای دادههای مشاهداتی و پیشبینی شده برای هر کدام از مدلهای شبکه عصبی،
رگرسیون خطی و غیرخطی چندگانه به ترتیب برابر با  1/22 2/21و  1/82درجه
سلسیوس است.
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جدول  -2نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد هر سه مدل در مدلسازی دماهای حداقل
شاخصهای ارزیابی
مدل
شبکه عصبی مصنوعی
رگرسیون خطی
چندگانه
رگرسیون غیرخطی
چندگانه

سطح
همبستگی

معنی
داری

ضریب
تعیین

میانگین

میانگین

خطا

مربعات

به درصد

خطا

مجذور
میانگین
مربعات
خطا

میانگین
مطلق
خطا

حداکثر
خطا به
درجه
سلسیوس

2/11

2/23

2/11

8/ 1

2/22

2/81

2/39

2/21

2/12

2/23

2/18

1/82

3/28

3/89

2/22

1/22

2/19

2/23

2/12

1/33

3/29

3/81

2/22

1/82

نتیجهگیري

مدلسازی دماهای حداقل به عنوان یکی از عناصر مهم اقلیمی که پدیدهای غیر
خطی و متغیر با زمان و مکان است ،در پیشبینی سرمای دیررس بهاره و زودرس پاییزه
و به ویژه یخبندان و دماهای بحرانی دارای اهمیت فراوان است .در مطالعهی حاضر
جهت مدلسازی پیشبینی دماهای حداقل شهرستان ارومیه ،سه مدل شبکه عصبی
مصنوعی و رگرسیون خطی و غیرخطی چندگانه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
بررسی تأثیر استفاده از متغیرهای اقلیمی به ورودی مدل نشان داد که مدلی با  1متغیر،
شامل میانگین حداکثر رطوبت نسبی ،میانگین سرعت باد ،میانگین مجموع بارش،
میانگین حداقل دما و میانگین حداکثر دما در سه ماه قبل ،جهت پیشبینی میانگین
حداقل دمای ماه بعد ،دقیقترین مدل میباشد .چرا که با خطای کمتر از  1درصد و
همبستگی باال دمای حداقل را پیشبینی کردند .آزمون مدلها نشان داد که بهترین مدل
شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشبینی میانگین دمای حداقل در این بررسی یک مدل
پرسپترون  1الیه با  1نرون در الیه ورودی (متغیرهای اقلیمی ذکر شده) 1 ،نرون در الیه
پنهان ،یک نرون در الیه خروجی و الگوریتم آموزشی مارکوارت-لونبرگ میباشد .در
نهایت با توجه به نتایج تحقیق و ارزیابی مدل میتوان اظهار داشت که استفاده از روش
شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی دماهای حداقل به منظور تعیین دماهای بحرانی
در زمینههای مختلف کشاورزی و سالمت انسانی ،با توجه به تعیین خطای آموزشی می-
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تواند به عنوان گزینهای سودمند مورد توجه و بررسی قرار گیرد که طبیعتاً با گذشت
زمان در سالهای آتی و افزایش اطالعات در دسترس ،دقت این روشها نیز افزایش
یافته و برای پیشبینیهای فصلی ،ساالنه و بلند مدت نیز کاربرد خواهد داشت .از نتایج
آن نه تنها در بخش کشاورزی ،بلکه در مدیریت منابع سوخت ،صنایع ،شیوع بیماریها،
حمل و نقل و تصادفات جادهای ،خطوط انتقال آب و غیره موثر میباشد و می تواند ما
را در به کارگیری تمامی امکانات موجود و اجرای روشهای مقابله با سرما یاری نماید.
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