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چکيده
پیشبینی بارش ساالنه اهمیت فراوانی برای مدیریت منابع آب و طرح الگوی کشت دارد .بهمنظور برآورد بارش در محلهای فاقد اندازهگیری میی-
توان از روش تخمین کالسیک ،روشهای زمینآماری ،روش رگرسیون خطی چندمتغیره ،شبکههای عصیبی مصینوعی و روش ترکیبیی شیبکه عصیبی
مصنوعی – کریجینگ استفاده کرد .در این تحقیق متغیرهای ورودی غیراقلیمی از قبیل مختصیا غغرافییایی و ارتفیا و مییانگین بیارش سیاالنه 74
ایستگاه (مطابق با  52سال دوره آماری از  5632تا  )5631در استان خراسان رضوی استفاده شد .باالترین همبستگی بین متوسط بارش ساالنه (بهعنوان
متغیر وابسته) و سه متغیر ارتفا و مختصا غغرافیایی ایستگاهها (بهعنوان متغیرهای مستقل) بود .نتایج نشان داد که بهکارگیری ارتفا تأثیری در نتایج
پیشبینی حاصل از روش IDWندارد .مقدار دامنه تأثیردر روشهای  SKو  OKبرابر  61/5کیلومتر بود در صورتیکه در روش کوکریجینیگ مممیولی
( )OCKبه  71کیلومتر افزایش یافت که وابستگی باالتر بارش به ارتفا را در مفهوم مکانی تایید میکند .پارامترهای سقف ،اثر قطمهای ،دامنه تیأثیر و
اثر قطمهای نسبی مربوط به مدل نیم تغییرنما برای سالهای مختلف کامالً متفاو بودند که الگوی فضایی و زمانی بارش در سطح مورد مطالمه را نشان
میدهد .بهترین نتایج مربوط به  RKو  SKVبودند .ساختار شب که عصبی مورد استفاده در این مطالمه از نو پرسپترون چند الیه با توابع انتقال تانژانت
سیگموئید و خطی بود .پس از طراحی و آزمون شبکههای عصبی با ورودیهای مختلف ،شبکه عصبی بهینیه بیا سیه ورودی طیول غغرافییایی ،عیر
غغرافیایی و ارتفا در هر ایستگاه و با ساختار  6-3-5و با تکنیک یادگیری مارکوا  -لونبرگ انتخاب گردید .باالترین ضیری همبسیتگی و کیمتیرین
میزان خطا مربوط به روش شبکه عصبی مصنوعی بود .بنابراین آن بهعنوان بهترین روش در این مطالمه انتخاب شد.
واژههاي کليدي :بارش ،شبکه عصبی مصنوعی ،پرسپترون چندالیه ،درون یابی،کوکریجینگ مممولی
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برنامهریزی ،توسمه ،مدیریت و بهره برداری بهینه از سیستمهیای
منابع آب به اطالعا متنیو و متمیددی در زمینیههیای هواشناسیی،
هیدرولوژی ،اقتصادی و اغتماعی و غیره نیازمند میباشد .در این میان
ریزشهای غوی خصوصاً بارنیدگی از مهیمتیرین فراینیدهای چرخیه
هیدرولوژی بوده که تنها در صور وقو آن فرایندهایی نظیر سیالب،
فرسایش ،رسوبگذاری ،آلودگی آبهای سیطحی و زیرزمینیی و غییره
بهوقو میپیوندد .بارنیدگی از بییشتیرین تغیییرا مکیانی و زمیانی
برخوردار بوده و کمیت بخشیدن به آن در مکان و زمان همواره میورد
توغه محققین مختلیف بیوده اسیت (پیوالدی .)5635،کفاییت بیارش
ساالنه عامل مهمی برای زمیینهیای تحیت کشیت دییم و میدیریت
آبیاری تکمیلی میباشد .بنابراین توغه به بارش ساالنه اثر مهمیی بیر
مدیریت آب در کشاورزی در دورههیای طیوالنی مید دارد و بیرآورد
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بارش ساالنه اهمیت فراوانیی در میدیریت منیابع آب و طیرح الگیوی
کشییت دارد ( .)Valipour,2012تمیییین توزیییع مکییانی بییارش بییرای
اغرای طرحهای مطالمیا منیابع آب ،خشکسیالی ،طیرحهیای غیامع
کشاورزی ،محیط زیست ،آبخییزداری و طیرحهیای آمیایش سیرزمین
ضروری میباشد (مهدوی .)564 ،روشهای مختلفیی بیرای تخمیین
مقدار بارش در نقطه نیامملوم وغیود دارد .یکیی از روشهیای بیرآورد
بارش ،روش درونیابی است که به ممنای تبدیل دادههای نقطهای به
دادههای پهنهای است ( .)Tssung,2004در بسییاری از مطالمیا بیه
دلیل نبود پوشش کامل ایستگاههای اندازهگیری نقطهای باران ،برآورد
بارش منطقهای و یا تخمین بارش در نقاط میابین ایسیتگاههیا امیری
ضروری است .برای این منظور روشهای گوناگونی در بیرآورد توزییع
مکانی فراسنجهای هواشناسی وغود دارد .روشهای آمار کالسییک از
مممولترین این روشها به شمار میرود .این روش ها فاقد بمد مکانی
هستند .از غمله این روشها می توان به روش عکس فاصیله ()IDW
اشاره نمود .فاصله ایستگاهها برای وزن دهی روش  IDWبه کار می-
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کمکی ارتفا به منظور تخمین میانگین متوسط بارش ساالنه در حوزه
گادال هورس در غنوب اسپانیا پرداخت و نشان داد که کریجینیگ بیا
روند خارغی بیشتیرین نتیایج منطقیی را در رابطیه بیا اعتبارسینجی
متقیییاطع داد ( .)Parado-Iguzquiza, 1998رگرسییییون خطیییی
چندمتغیره روش دیگیری بیرای تخمیین تغیییر پیذیری مکیانی آب و
هوایی است .استفاده از این روش برای تخمیین بیارش مممیول بیوده
است (مثالً  Daly et al,1994در ایاال متحده) .در رگرسیون خطیی
چندمتغیره میتوان از متغیرهای غیراقلیمیی (ارتفیا  ،طیول و عیر
غغرافیایی و غییره) بیهعنیوان دادههیای ورودی اسیتفاده کیرد .میثالً
دیسکین از متغیرهای غیراقلیمی عیر غغرافییایی ،ارتفیا و فاصیله
شرقی از دریا و با استفاده از تجزیه و تحلیل گیام بیه گیام رگرسییون
خطی چندگانه به مطالمه فاکتورهای مؤثر بر میانگین بارش ساالنه در
فلسطین اشغالی پرداخت ( .)Diskin,1970همچنین نویسندگان دیگیر
از متغیرهای توپیوگرافی از قبییل طیول و عیر غغرافییایی ،شیی ،
غهت ،متغیرهای اقلیمی و تابش به منظور تخمین بارش با اسیتفاده از
روش رگرسیون پرداختند
(Basist et al,1994.؛ Goodal et al,1998؛ Ninyerola et
al,2000؛  Wolting et al,2000؛ .)Weisse and Bois,2001
مدلهای رگرسیون چندمتغیره و مدلهای زمیینآمیار در حقیقیت
پارامترها را به شکل خطی وارد فرایندهای تصمیمگیری نموده کیه در
اغل موارد نمی تواند به خوبی مسایل پیچیده اقلیمی را تحلیل نمایید
و ضروری است مدلهایی با کارایی بییشتیر بیه منظیور پییشبینیی
پدیییدههییای غیییر خطییی و پیچیییده ممرفییی شییوند ( Kim and

روند .در حالی کیه در روش اصیالح شیده وزندهیی عکیس
( )MIDWفاکتورهایی مانند اختالف ارتفا میتوانند بیه عنیوان وزن
بهکار روند .ترتی و چگونگی بهکارگیری متغیرهای فاصله و اخیتالف
ارتفا در روش  MIDWدر مطالما مختلف متفاو است چنانچه لو
از نسبت فاصله بیه اخیتالف ارتفیا و چانیگ و همکیاران از عکیس
حاصلضرب این دو پارامتر بیهعنیوان وزن در روش  MIDWاسیتفاده
کردند) .(Chang et al,2005; Lo,1992روش دیگیر بیرآورد بیارش
روشهای زمین آماری و به وییژه کریجینیگ اسیت .در ایینروشهیا
افزون بر مقدار یک کمیت ممین در یک نمونه موقمیت مکانی نمونیه
نیز مورد توغه قرار گرفته و امروزه در زمینههای گسترده و گونیاگونی
کاربرد دارد .ویژگیی کریجینیگ در آن اسیت کیه در آن وزن آمیاری
نمونهها به گونهای انتخاب می شود که واریانس تخمین مینیمم گردد
(مدنی .)5646،استفاده از کریجینگ در بیرآورد توزییع بیارش سیاالنه
(مثالً توسیط Tabios and Salas,1985؛ در شیمال اییاال متحیده
امریکا برای  53ایستگاه بیاران سینجی) و بیرای پهنیه بنیدی بیارش
ساالنه (مثالً توسط مهدی زاده و همکاران ،5632 ،در حوضه دریاچیه
ارومیه) متداول بوده و در برخی مواقع نسبت به روشهیای کالسییک
برتر است .همواره بین دقت مدل و سهولت استفاده از آن تقابل وغود
دارد .استفاده از مدلهایی با ورودیهای کم تیر آسیانتیر بیوده ولیی
عموماً دقت مدلهایی با ورودیهای بیشتر باالتر است .اضافه کردن
متغیرهای بیشتر لزوماً میبایست با وغود همبستگی قیوی آنهیا بیا
متغیر تحت بررسی توام باشد .بهطور مشخص در مورد بارندگی میی-
توان به ارتفا اشاره کردکه از دیرباز این باور در مورد آن وغود داشته
است (مثالً .)Smith,1979;Spreen,1947بنابراین عدهای از محققان
از عامل ارتفا در روشهای زمین آمیار (کیه در شیکل کالسییک آن
تنها از مختصا مکانی طول و عر غغرافیایی استفاده میشود) نیز
بهییره غسییتهانیید ( Martinez-cob,1996;Prudhomme and
Duncan,1999؛ Goovaerts,2000و عساکره .)5637 ،با این حیال
با توغه به ویژگیهیای منطقیه میورد مطالمیه ،اسیتفاده از متغیرهیای
کمکی بییشتیر در بیرآورد بیاران متیداول اسیت .میثالً کراوچنکیو و
همکاران از متغیرهای کمکی ارتفا  ،شی و تابش به منظور تخمیین
میانگین بارش ساالنه در یومینگ با استفاده از روشهای زمیین آمیار
استفاده کرده و نشان دادند کیه بیا بیهکیارگیری متغییر ارتفیا مقیدار
واریانس کریجینگ  61تا  71درصد و در قسمتهای مختلیف سیطح
مورد مطالمه تا حیداکثر 41درصید کیاهش یافیت (Kravchenko et
) .al,1996استفاده از متغیر(های) کمکی در کریجینگ با نگرشهیای
مختلفی انجام میشود که از آن غملیه کوکریجینیگ وکریجینیگ بیا
روند بیرونی است .مثالً پیارادو-ایگیازکویزا از روشهیای کالسییک و
زمینآمار و از غمله کریجینگ با روند خارغی و کوکریجینگ با متغییر

از غمله این مدلها مدل شبکه عصبی مصنوعی است .عمل یک
شبکه عصبی این است که وقتی یک الگوی ورودی به آن ارائه میی-
شود یک الگوی خروغی تولید میکند (پیکیتن .)5633 ،بیا توغیه بیه
غیرخطی بودن پدیده بارش ،شبکه عصیبی مصینوعی روش مناسیبی
برای برآورد بارش میباشد .این مدل با توغه بیه ارتبیاط غییر خطیی
پیچیده بین متغیرهای ورودی و خروغی مسائل را حل میکنید ( Luk
et al,2000؛  .)French et al,1992در مورد کاربرد شبکههای عصبی
برای پیشبینی بیارش مطالمیا مختلفیی انجیام شید (میثالً Luc et
 .)al,2001در این مطالما بهطور عمده از متغیرهای اقلیمی بهعنوان
دادههای ورودی استفاده گردید .مثالً گادگی و همکاران از متغیرهیای
ورودی میانگین دما ،رطوبت نسبی ،متوسط سرعت باد ،میانگین تابش
(سییاعت در روز) و مقییادیر داده بییارش و هفیت مییدل شییبکه عصییبی
مصنوعی برای پیشبینی بارش ماهانه یکی از شیهرهای بیزرگ هنید
(بنگالور) استفاده کرد و میانگین شبکه عصیبی غممیی )ENN( 5بیه-
عنوان بهترین روش شیناخته شید ( .)Gadgay et al,2012مطالمیا

5 -Modified IDW

) 5 -Ensemble Neural Network (ENN

.)Voldes,2003
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مختلفی بهمنظور مقایسه روش شبکههای عصیبی و روش رگرسییون
خطی در برآورد بارش انجام شد که بهطیور عمیده بیه برتیری شیبکه
عصبی مصنوعی نسبت به مدل رگرسیون خطی در پیشبینیی بیارش
اشییاره داشییتند (مییثالً Ramirez et al,2005؛ کریمییی گییوغری و
اسالمی .)5634،اما همیشه این برتری وغود نیدارد .چنانچیه آزادی و
سپاسخواه از دادههای ورودی میانگین طیوالنی مید بیارش در هیر
ایستگاه ،تمداد روزهای الزم برای ریزش  74/2میلیمتر بیارش از اول
پاییز ( ) t47.5برای پیشبینی بارش ساالنه اسیتانهیای غربیی اییران
استفاده کرده و نشان دادند که استفاده از شبکه عصبی تیأثیر وییژهای
در نتایج پیشبینی بارش ساالنه در مقایسه با ممادله رگرسیون خطیی
نداشت و علت آن را عدم استفاده از متغیرهای اقلیمی ماننید رطوبیت،
سرعت باد و غیره ذکر کردند ).)Azadi and Sepaskhah, 2012
ناماسیوایام و والدمار نتیجه گرفتند که وقتی بین پارامترهای مورد
بررسی رابطه غیرخطی آشکاری وغیود نداشیته باشید شیبکه عصیبی
نمییییتوانییید در مقایسیییه بیییا رگرسییییون نتیجیییه بهتیییری ارائیییه
دهد(.)Namasivayam and Waldemar,2001
روش دیگر برآورد بارش روش ترکیبی شبکه عصیبی مصینوعی-
کریجینگ ( )ANN-Kاست .دمیانو و همکاران و دی پیازا و همکاران
دو مرحله روش درون یابی را کریجینگ بیاقی مانیده شیبکه عصیبی
نامیدند .اولین مرحله تخمین ساختار مکانی با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی و مرحله دوم تجزیه و تحلیل باقی مانده با اسیتفاده از روش
زمین آمار است .تخمین نهایی شیامل مجمیو تخمیینهیای شیبکه
عصبی مصنوعی و کریجینگ مممولی ( )OKتخمینهای بیاقیمانیده
مییباشید ).)Di Piazza et al, 2011 ;Demyanov et al,1998
بطور کلی پیش بینی بارش با متغیرهای ورودی مختلف و با استفاده از
روشهای مختلف انجام میشود .هنوز نمیتوان بهطور دقیق مشخص
کرد که در یک شرایط مشخص اسیتفاده از کیدام متغیرهیای کمکیی
مناس اسیت .همچنیین شییوه بیهکیارگیری متغیر(هیای) کمکیی در
روشهای برآورد و درونیابی (مثالً  IDWو کریجینگ) نیز بیهخیوبی
مستند نشده است .ترکی این روش ها با  ANNابهام بمیدی اسیت.
هدف از این تحقیق عبارتند از:
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 -5ارزیابی بهکیارگیری سیه متغییر غییراقلیمیی (طیول وعیر
غغرافیایی و ارتفا ) در دقیت بیرآورد متوسیط بیارش سیاالنه توسیط
روشهای مختلف درونیابی و همچنین شبکههای عصبی مصنوعی و
مقایسه آنها با روش رگرسیون خطی در سطح استان خراسان رضوی
 -5تمیین مناس ترین روشها در برآورد متوسط بیارش سیاالنه
استان خراسان رضوی

مواد و روشها
استان خراسان رضوی بیه مسیاحت  554712/3کیلومترمربیع در
شمال شرق ایران بین مدارهای  66درغه و  25دقیقه تا  64درغیه و
 63دقیقه عر شیمالی و  23درغیه و  55دقیقیه تیا  35درغیه و55
دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینیوی قیرار دارد .ایین اسیتان بیا
کشور ترکمنستان  265/3کیلومتر و با کشور افغانسیتان  615کیلیومتر
مرز مشترک داشته و از مناطق خشک و نیمه خشک کشور بیه شیمار
میآید .ایستگاههای مورد مطالمه در ایین اسیتان شیامل  53ایسیتگاه
باران سنجی 55 ،ایستگاه تبخیرسنجی و  4ایستگاه سینوپتیک با دوره
آماری 51سال و بیشتر است که آمار بارش سیاالنه موردنییاز از اداره
کل هواشناسی و شیرکت آب منطقیه ای اسیتان دریافیت گردیید .در
نهایت  52سال دوره آماری مشیترک از سیال  5632تیا  5631بیرای
مطالمه انتخاب گردید .دلیل انتخاب دوره آماری  52ساله این است که
اوالً دادههای موغود در سالهای اخیر با توغه بیه افیزایش اطالعیا
دیدهبانها و گسترش تکنولوژی ثبت دادهها از دقت و اعتبار بیشتری
برخوردارند و ثانیاً به دلیل خال کمتر اطالعیا و آمیار هواشناسیی در
این بازه زمانی میزان دادههای بازسازی شده کیمتیر اسیت .دادههیای
مفقود ( 3/2درصد) با کاربرد ایستگاه مبنا و ایسیتگاههیای مجیاور و از
روش تفاضلها و نسبتها بازسازی شدند .سپس همگنیی دادههیا بیا
کاربرد آزمون همگنی ران تست در نرم افیزار آمیاری  Minitabمیورد
بررسی قرار گرفت .تراکم ایستگاهها در نواحی مرکزی استان بیشتیر
است (شکل  .)5همچنین نرمال بودن دادهها بررسی و از تبیدیلهیای
مناس برای این منظور استفاده شد.
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شکل -1موقعيت استان خراسان رضوي در شمال شرق ايران و پراکنش ايستگاههاي هواشناسي

بییرای تمیییین مییؤثرترین عوامییل بییر بییارش از روش بهتییرین
زیرمجموعه در نرم افزار  Minitabاسیتفاده شید .در ایین روش کلییه
رگرسیونهای ممکن با متغیرهای مستقل محاسبه شده و بیا مقایسیه
مقادیر ضرای تمیین گزینههای مختلیف ،میدلی بیا حیداقل متغییر و
ضری تمیین نسبتاً باال انتخاب میشود (مصداقی .)5631 ،با اسیتفاده
از رابطه  5داده ها استاندارد شدند .هدف از استاندارد کردن ،هم ارزش
کردن تمامی عناصر موغود در یک الگو میباشد
(.)Maier and Dandy,2000
()1

فاصله هردو بهصور ممکوس است ممادال  MIDWبه صور زیر
می باشند که فاکتور بیبمد بهصور یکپارچه (ممادلیه  )6و ییا مجیزا
(ممادله  )7وغود دارند.
()6

()7

 X  X min 

X n  0.1  0.8 * 
 X max  X min 

که در آن  Xnممرف داده استاندارد X ،ممیرف داده مشیاهدهای و
 Xmaxو  Xminبه ترتی ممرف دادههای مشاهدهای حیداکثر و حیداقل
میباشند .این رابطه دادهها را در بازه ] 1/3و  [ 1/5تبدیل میکند.
روشهاي برآورد بارش

در اینغا از چهار روش تخمین کالسیک ،روشهای زمینآماری،
روش رگرسیون خطی چندمتغیره ،شبکههای عصبی مصنوعی و روش
ترکيبي شبکه عصبي مصنوععي-کريجيون ( )ANN-Kاسنفاده
گرهيد.
روش تخمين کالسيک

فاصله )IDW(5نییز

همچیون
در روش کالسیک وزندهی عکس
روش کریجینگ ،مقدار یک متغیر در نقطهای که نمونه برداری نشیده
باشد ،از روی نقاط مجاورش تخمین میشود .در این روش وزنهیا بیا
توغه به فاصله هر نقطه مملوم نسبت به نقطه مجهول و بیدون توغیه
به موقمیت و چگونگی پراکندگی نقاط حول نقطه تخمین ،تمیین می-
شوند .بدین ترتی که به نقاط نزدیک تر ،وزنی بیشتر اختصاص داده
میشود و نقاط با فاصله یکسان ،وزن یکسانی را دریافت مییکننید در
واقع نقاط با فاصله کمتر اثری بیشتر در تخمین مییگذارنید .ممادلیه
 IDWبهصور رابطه 5است:
1
dm
PX   Wd Pi ,hPi * Pi   N Pi * Pi
1
i 1
i 1

m
d
i 1
Pi
N

N

()2
در این تحقیق از پارامترهای فاصله و اختالف ارتفا به دو صور
مستقیم یا ممکوس استفاده شد .در حالتی که تأثیر اخیتالف ارتفیا و
5 - Inverse Distance Weighting

1
1
*
d Pim hPin
m  0, n  0
PX   Wd Pi ,hPi * Pi   N
* Pi
1
1
i 1
i 1
* n

m
hPi
i 1 d Pi
1
1
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m
N
N
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h
m  0, n  0
PX   Wd Pi ,hPi * Pi   N Pi NPi
* Pi
1
1
i 1
i 1
*


m
n
i 1 d Pi
i 1 hPi
که  PXبارش تخمینی در ایستگاه مبنیا Pi ،بیارش مشیاهدهای در
N

N

بین هر ایسیتگاه و ایسیتگاه مبنیاdPi ،

ایستگاه iام hPi ،اختالف ارتفا
فاصله بین هر ایستگاه از ایستگاه مبنا m ،و  nتوان پارامترهای فاصله
و اخیتالف ارتفییا و  Nتمییداد نقییاط همسییایگی میییباشییند .در روش
 MIDWابتدا دادهها استاندارد شدند .سپس بیا درنظیر گیرفتن تیأثیر
مستقیم یا ممکوس اختالف ارتفا و فاصله با توغه به ممادال  6و 7
بهترین مقدار پارامترهیای تیوان فاصیله ( )mو تیوان ارتفیا ( )nبیا
درنظرگرفتن حداقل خطای بین مقدار بارندگی مشاهدهای و تخمینی و
با آزمون و خطا در نرم افزار  Matlab 7تمیین شدند .بیدین منظیور از
شاخصهای آماری ( )R ;MRE ,MAE, RMSEاستفاده شد (روابیط
 2تا .)3
()5
 tyca ) 2
n

n

(y

t se

i 1



R
M
E
S

1 n yact  yest
 y
n i 1
act

()3

MRE 

()7
)  y act )( yest  y est
2

n

act

)  y act ) 2  ( yest  y est

()3

(y
i 1

n

act

R

(y
i 1

n

p

i 1

j 0

*
Z RK
) ( x)   c j .v j ( x)   wi ( x).r ( xi

که در روابط فوق  yactمقادیر مشاهده شده (واقمی) y act ،میانگین
مقادیر مشیاهده شیده (واقمیی) yest ،مقیادیر تخمینیی y est ،مییانگین
مقییادیر تخمینییی و  nتمییداد دادههییا مییی باشیید .بیییشتییرین ضییری
همبستگی و کمترین میزان خطا بهتیرین مقیدار پارامترهیا را ممرفیی
میکند.
روشهاي زمين آمار

برآورد متوسط بارش ساالنه استان خراسان رضوي با استفاده از مختصات مكاني

در زمینآمار نمونهها به حالت مستقل از یکیدیگر در نظیر گرفتیه
نمیشوند بلکه نمونههای مجاور تا فاصله ممینی به طور فضایی به هم
وابستگی دارند .این وابستگی بین نمونهها را میتوان به صور میدل
ریاضی تحت عنوان نیم تغیییرنمیا ارائیه کیرد (میدنی .)5646 ،بیرای
بررسی تغییرا مکانی متوسط بارش ساالنه ایستگاههیا در ییک دوره
آماری ( 5632تا  )5631نیم تغییرنمای تجربی محاسبه و بهترین مدل
بر آن برازش شد .سپس نیم تغییرنماهای متملق به غها مختلیف بیا
هم مقایسه شدند .همچنین با برازش مدل نیم تغییرنمای مناسی بیر
دادههای بارش هر سال در یک دوره آماری ( 5632تیا  )5631مقیدار
سقف ،اثر قطمهای و اثر قطمهای نسبی مربوط به هر نیم تغییرنمیا بیه
دست آمد .بهمنظور بیرازش میدل بیه تغییرنمیا از روش غیک نیایف
استفاده شد .برای این منظور در هر دفمه یکی از نقاط بیا داده مملیوم
حذف شده و سپس مقدار آن بیه روش کریجینیگ تخمیین زده میی
شود .خطای تخمینهای کریجینگ بایید مییانگین صیفر داشیته و بیا
خطاهای تخمینی تئوریک برابر باشد (حسنی پاک .)5633 ،تخمینگیر
کریجینگ یک تخمینگر خطی به شکل رابطه  3است:
()3

N

) z * ( xo )   i z ( xi
i 1

()51

1

n



i

i 1

که در آن  Nتمداد دادهها z*(xo) ،مشخصه تخمیین زده شیده در
نقطه  z(xi) ، xoمقدار اندازهگیری شده عددی مشخصه مورد بررسیی
در نقطه  xiو  λiوزن آماری اسیت کیه بیه نمونیه ) z(xiدر نقطیه xi
اختصاص مییابد .برای نااری بودن تخمین ،مجمو ضیرای آمیاری
باید برابر واحد باشد (رابطه  .)51این شرط در واقیع شیرط الزم بیرای
تخمینگر کریجینگ است (مدنی .)5646 ،از الگوریتمهای تک متغیره
که فقط از دادههای بیارش ثبیت شیده در ایسیتگاههیای هواشناسیی
اسیتفاده مییکننیید روش کریجینیگ سیاده ( )SKو روش کریجینییگ
مممولی ( )OKاست .با درنظیر گیرفتن متغیرهیای ثیانوی در تخمیین
بارش سه روش الگوریتم چندمتغیره کوکریجینیگ مممیولی (،)OCK
کریجینگ ساده با میانگینهای محلی متفاو ( )SKVو رگرسییون-
کریجینگ ( )RKاستفاده گردید .در کوکریجینگ مشخصه غدیدی به
نام نیم تغییرنمای عرضی تمرییف مییشیود (میدنی .)5646 ،در روش
کوکریجینگ مممولی ( )OCKاز متغیر ثانوی ارتفا ایستگاهها استفاده
شد .در روش  SKVابتیدا بیا اسیتفاده از نقشیه ارتفیاعی  DEMو بیا
استفاده از رابطه بین بارندگی و ارتفا و تکنیک محاسبا رسیتری در
محیط ،ArcGIS 9.3نقشه رستری متوسط بارش ساالنه منطقیه بیه-
دست میآید .پس از محاسبه ممادله رگرسیونی ارتفا با متوسط بارش
ساالنه بهعنوان مدل روند خارغی ،با کم کردن روند از مقیادیر بیارش
مشاهدهای در هر ایستگاه ،مقدار پسماند محاسیبه مییشیود .در ایین
حالت میتوان پسماند نقطه مجهول را با استفاده از روش کریجینیگ
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ساده ( )SKتخمین زد و سپس آن را به مقدار روند در نقطیه تخمیین
افزود (حسنی پاک .)5633 ،بنابراین روش تخمین  SKVبیه صیور
رابطه 55می باشد.
n
()55
) Z * SKV ( x)  f ( H ( x))   wi ( x)r ( xi
i 1

که )) f(H(xتخمین رگرسیون و ) r(xمقادیر باقیمانیده و
وزنهای ایجاد شده هستند که با استفاده از روش تخمین  SKبدست
میآیند .در روش تخمین رگرسییون-کریجینیگ ( ،)RKابتیدا ممادلیه
روند بهدست میآید و با کسر کردن آن از مقادیر بارش ،مقادیر بیاقی-
مانده بهدست میآید .باقیماندههای ) r(xبا روش کریجینگ مممولی
( )OKتخمین زده میشوند .اگر  cjضرای مدل روند vj(x) ،پیشبینی
کننده  jام در موقمیت  xو  pتمداد پیشبینی کننیدههیا باشیدwi(x) ،
وزنهای تمیین شده بهوسیله حیل سیسیتم  OKبیا بیاقیمانیدههیای
ممادله رگرسیون () )r(xiبرای  nنقطه نمونهگیری مییباشیند .در ایین
صور ) Z*RK(xاز رابطه  55بدست میآید:
)wi(x

()55

v0 ( x)  1

n

p

i 1

j 0

*
Z RK
) ( x)   c j .v j ( x)   wi ( x).r ( xi

در مییورد کییاربرد روش رگرسیییون-کریجینییگ ( )RKانتخییاب
متغیرهای مستقل در مدل روند باید بیر پاییه بییشتیرین فاکتورهیای
مشخص که روی بارندگی مؤثرند میباشد .بدین منظور از سیه متغییر
سهل الوصول ارتفا  ،طول و عر غغرافیایی بهطور غداگانیه ییا در
ترکی با یکدیگر بهعنوان پیشبینیکننده اسیتفاده شید کیه از نقشیه
رستری  DEMبهدست میآید .به منظور ارزیابی روشهای زمینآمیار
پییس از انجییام اعتبارسیینجی متقییاطع از ممیارهییای (،)R( ،)RMSE
( )MAEو ( )MREاستفاده گردید.
رگرسيون خطي چندگانه ()MLR

 MLRمدل رگرسیون خطی بیین متغیرهیای مسیتقل و وابسیته
است که از رابطه  56به دست میآید.
()56

n

)Z * ( x)   0    k .vk ( x
k 1

از مبیدا β5 ،تیا βn

) Z*(xمتغیر وابسته در موقمیت  βo ، xعیر
ضرای رگرسیون متغیر مستقل v 1 ،تا  vnمتغیرهای مستقل میباشند.
شبکههاي عصبي مصنوعي ()ANN

از محیط نرم افزار  Matlab 7برای طراحی و شبیهسازی شیبکه-
های عصبی استفاده گردید .برای پیشبینی بارش ساالنه ایستگاهها از
شییبکه عصییبی پرسییپترون چندالیییه پیشییخور بییا تکنیییک یییادگیری
مارکوا –لونبرگ ( )LMو تنظیم بیز ( )BRبهطور مجزا استفاده شید.
روش آموزش شبکه ،پس انتشار خطایا قانون دلتای تممیم یافته میی-
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باشد .در این غا از شبکه دوالیه با تابع انتقال تانژانیت سییگموئید 5در
الیه مخفی و تابع انتقال خطی 5در الیه خروغی استفاده شد .بهمنظور
غلوگیری از مشکل بیش برازش و بهبود قیدر تممییمدهیی از روش
منظم کردن استفاده گردید که شامل اصالح توابع عملکیرد مییباشید
( .)Demuth and Beal,2002با توغه به ترکیبا محتمل سه متغییر
ارتفا و طول و عر غغرافیایی ،چندین شبکه عصبی ایجاد شید .در
هر شبکه تمداد نرون در الیه مخفی بین مقادیر  5تا  61و بیا بهینیه-
سازی تمیین شد .از مجموعه اطالعا ورودی  74ایسیتگاه ،بیهطیور
تصادفی  31درصد دادههیا در مرحلیه آمیوزش 51 ،درصید دادههیا در
مرحله ارزیابی و  51درصد در مرحله آزمایش تقسییم شیدند .در طیی
آموزش ،خطای بین خروغیی هیدف 6و واقمیی انیدازه گییری شیده و
هدف ،کاهش این خطا یا تنظیم وزنهاست .آموزش زمیانی کیه ایین
خطا به حداقل مقدار خود برسد متوقف میشود .شبکه عصبی بهینه با
توغه به حداقل شدن خطا و باالبودن ضری همبستگی بیین مقیادیر
واقمی و مقادیر پیشبینی شده تمیین گردید .بدین منظور از شیاخص-
های آماری ) )MAE) ،)R) ،)RMSEو ) )MREاستفاده شد.

( 331میلیمتر) میباشید و کیمتیرین مقیدار متوسیط بیارش سیاالنه
ایستگاههای استان در یک دوره آماری ( 5632تیا  )5631مربیوط بیه
سال  5634-5633است که در این سال کمترین مقدار متوسط بارش
ساالنه متملیق بیه ایسیتگاه شیریفآبیاد شهرسیتان بردسیکن (73/2
میلیمتر) میباشد .ایسیتگاههیای بارانسینجی بکیاول تربیت حیدرییه،
شریفآباد بردسکن و فدیهه تربت حیدریه بیا مقیدار ضیری تغیییرا
 63/52 ،63/35و  63/23درصد به ترتی بییشتیرین مقیدار ضیری
تغییرا را دارند که نشاندهنده نامنظم بودن رژییم بارنیدگی در ایین
ایستگاهها نسبت به سایر ایستگاههای هواشناسی مورد مطالمیه میی-
باشد .به دلیل عدم تطابق توزیع آماری داده بیارش سیاالنه بیا توزییع
نرمال در سطح اطمینیان  ،%32نرمیال سیازی داده هیا بیا اسیتفاده از
تبییدیل لگییاریتم طبیمییی در نییرم افییزار آمییاری Minitabانجییام شیید
(غدول .)5میانه و میانگین ساالنه قبل از تبدیل لگیاریتمی متفیاو و
ضری چولگی باال بود اما بمد از تبدیل لگاریتمی داده مقادیر میانیه و
میانگین مشابه و ضری چولگی پیایینتیر و نزدییک بیه صیفر اسیت
(غدول .)5

روش ترکيبي شبکههاي عصبي مصنوعي-کريجينگ

بررسي تغييرات متوسط بارش ساالنه با متغيرهااي مختصاات

(:)ANN-K

مکاني

در این روش اولین مرحله تخمین سیاختار مکیانی بیا اسیتفاده از
شبکه عصبی مصنوعی و مرحله دوم تجزیه و تحلیل باقی مانده شبکه
عصبی با اسیتفاده از روش کریجینیگ مممیولی ( )okاسیت .تخمیین
نهایی بهعنوان مجموعی از تخمین های شیبکه عصیبی مصینوعی و
کریجینگ مممولی تخمین های باقی مانده میباشد.

بررسی متوسط بارش ساالنه ایستگاههیای اسیتان در سیالهیای
مختلف آماری نشان داد که با تمییین میؤثرترین عوامیل بیر متوسیط
بارش متوسط ساالنه ایستگاهها ،بیشترین همبستگی متوسیط بیارش
ساالنه با ترکی هر سه متغیر ارتفا و طول و عر غغرافییایی بیه-
دست میآید و متوسط بارش ساالنه با ارتفا هم همبستگی خیوبی را
نشان میدهد .بین متوسط بارش ساالنه ایستگاهها و عر غغرافیایی
همبستگی قابل توغهی وغود ندارد (غدول  .)5غدول  6نتایج حاصیل
از بررسی روابیط رگرسییونی متوسیط بیارش سیاالنه ایسیتگاههیا بیا
متغیرهای مختصا مکانی را نشان میدهد .با بررسی غدول  6و پس
از تجزیه و تحلیل واریانس رگرسیون و به علت مقدار ضیری تمییین
کم و ممنی دار نبودن ضرای رگرسیون مشخص شد که رابطه خطیی
بین متوسط بیارش سیاالنه ( )pو طیول غغرافییایی ( )xوغیود نیدارد.
همچنین رابطه رگرسیون چندگانیه درغیه ییک بیین متوسیط بیارش
ساالنه ( )pبا دو متغیر طول غغرافیایی( )xو عیر غغرافییایی( )yنییز
وغود ندارد .همچنین با توغه به رابطه رگرسیون چندگانه درغیه ییک
بین متوسط بارش ساالنه ( )pبا سه متغیرطول غغرافیایی ( ،)xعیر
غغرافیایی ( )yو ارتفا ( )hو با بررسی اثرا همخطی چندگانه و مقدار
فاکتور تورم واریانس مشخص شد تورم واریانس در مدل وغود ندارد.

نتايج و بحث
تحليل آماري

آزمون همگنی نشان داد کیه کلییه ایسیتگاههیای میورد بررسیی
همگن میباشند .بیشترین مقدار متوسط بارش ساالنه در دوره آماری
 5632تا  5631مربوط به ایستگاه غنچیی شهرسیتان تربیت حیدرییه
( 756/7میلیمتر) و کمترین مقدار مربوط بیه ایسیتگاههیای گنابیاد و
غنت آباد غنگل شهرستان رشتخوار ( 574/6میلییمتیر) اسیت .بیرای
بدست آوردن روند تغییرا بیارش سیاالنه اسیتان در دوره آمیاری ،از
مقدار بارش ساالنه ایستگاهها میانگین گرفته شید .بییشتیرین مقیدار
متوسط بارش ساالنه ایستگاههای اسیتان در دوره آمیاری مربیوط بیه
سال  5645-5645بیود (شیکل  .)5در ایین سیال بییشتیرین مقیدار
متوسط بارش ساالنه متملق به ایستگاه بکاول شهرستان تربت حیدریه
5 - tansig
5 - purelin
6 - target

شبکههاي عصبي مصنوعي

با آموزش شبکههای عصبی با ورودیهای مختصا غغرافیایی و
ارتفا ایستگاههیا شیبکههیای عصیبی بهینیه تمییین شیدند .در بیین

برآورد متوسط بارش ساالنه استان خراسان رضوي با استفاده از مختصات مكاني

ساختارهای مختلف شبکههای عصبی مصنوعی با ورودیهای مختلف
غیراقلیمی ،شیبکه عصیبی بیا سیه ورودی طیول غغرافییایی ،عیر
غغرافیایی و ارتفا در هر ایستگاه و بیا سیاختار 6-3-5و بیا تکنییک
یادگیری مارکوا – لونبرگ بهترین نتیجه را دارد .این شیبکه دارای
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یک الیه مخفی و تمداد  3نرون در الیه مخفی است (غدول.)7

جدول -1ويژگي آماري متوسط بارش ساالنه ايستگاهها بعد از تبديل لگاريتم طبيعي
قبل از انجام تبدیل لگاریتمی
پس از انجام تبدیل لگاریتمی

تعداد ايستگاه
74
74

ميانگين
561/13
5/62

ميانه
557/2
5/66

حداکثر
756/7
5/54

حداقل
574/6
5/35

انحراف معيار
37/55
1/55

ضريب چولگي
5/12
1/74

ضريب کشيدگي
1/3
-5/3E-15

جدول -2تعيين موثرترين عوامل بر متوسط بارش ساالنه ايستگاهها( روش بهترين زيرمجموعه )
h

y

x

SSE

)R-Sq(adj

24/3
75/462
*
5/4
* 36/243
35/2
* 63/542
*
23/5
71/333
* *
34/7
* * * 63/353
 = R-Sqضری تمیین؛) = R-Sq(adjضری تمیین تمدیل شده؛ = SSEمجمو مربما

R-Sq

23/2
6/3
37/5
31/3
33/2
خطا؛  = xطول غغرافیایی؛  =yعر

غغرافیایی؛  =hارتفا .

جدول -3نتايج حاصل از بررسي روابط رگرسيوني متوسط بارش ساالنه ايستگاهها با متغيرهاي مختصات مکاني
متغير وابسته

متغير مستقل

نمودار

معادله

ارتفا ()h

رگرسیون خطی
چندغمله ای درغه
دوم
چندغمله ای درغه
سوم
رگرسیون خطی
رگرسیون خطی
چندگانه
رگرسیون خطی
چندگانه
رگرسیون خطی
چندگانه
رگرسیون خطی
چندگانه
ترکی خطی و
غیرخطی

p = 33.5 + 0.152 h

(درصد )
23/2

p = 230.7 - 0.19 h + 0.00014 h2

46/6

p = 183.313 - 0.009 h – 0.00005 h2 +
0.0000001 h3

46/3

p = - 586 + 13.9 x

6/3

p = - 958 + 16.8 x + 0.154 h

37/5

ارتفا ()h
ارتفا ()h
طول غغرافیایی()x
متوسط بارش ساالنه
()p

طول غغرافیایی()xو ارتفا ()h
طول غغرافیایی()xو عر
غغرافیایی()y
عر

ضريب تعيين

غغرافیایی()yو ارتفا ()h
طول غغرافیایی( ،)xعر
غغرافیایی()yو ارتفا ()h
طول غغرافیایی( ،)xعر
غغرافیایی()yو ارتفا ()h

در اکثر ایستگاهها بارش پیشبینی شده به واقمیت نزدیک شدهاند
(شکل  6الف) .مطیابق بیا غیدول  2اسیتفاده از شیبکههیای عصیبی
مصنوعی با دادههای ورودی مانند مختصا غغرافییایی و ارتفیا هیر
ایستگاه تأثیر ویژهای روی نتایج پیشبینی متوسیط بیارش سیاالنه در
مقایسه بیا نتیایج حاصیل از ممادلیه رگرسییون خطیی دارد (میثالًEl-

p = - 1402 + 17.3 x + 17.3 y

3/6

p = - 537 + 15.9 y + 0.154 h

31/3

p = - 2160 + 21.8 x + 25.2 y + 0.158 h

33/2

 p = - 1570 + 16.0 x + 19.8 y + 0.25 h0.00025 h2

43/2

Shafie et al.,2011؛  Ramirez et al.,2005و کریمیی گیوغری و
اسالمی .)5634،در تحقیق انجام شده بین بیارش و متغیرهیای غییر-
اقلیمی طول و عر غغرافییایی و ارتفیا رابطیه خطیی و غیرخطیی
وغود دارد (غدول  .)6چنانچه ضری تمیین رابطه رگرسیون غیرخطی
(چندغمله ای درغه دوم) با متغیرهای بارش و ارتفیا برابیر 46/6و در
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چندغمله ای درغه سیوم  46/3میی باشید .همچنیین ضیری تمییین
ترکی خطی و غیرخطی بارش با  6متغیر طول و عر غغرافییایی و
ارتفا  43/2میباشد که از ضری تمیین روابط رگرسیون خطی دیگیر
بیشتر است که منجیر بیه برتیری شیبکه عصیبی نسیبت بیه روش
رگرسیون خطی میشود(.)Namasivayam and Waldemar,2001
بهعالوه استفاده از شبکه عصبی با سه ورودی طول غغرافیایی،عر

غغرافیایی و ارتفا در هر ایستگاه بهترین نتیجه را دارد و این در مورد
استفاده از مدلهای رگرسیون خطی هم صادق اسیت بیهطیوری کیه
استفاده از سه متغیر ورودی طول غغرافیایی،عر غغرافیایی و ارتفا
در مدل رگرسیون خطی نسبت به بقییه میدلهیای رگرسییون نتیایج
بهتری را نشان میدهد.

400
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65-66
66-67
67-68
68-69
69-70
70-71
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73-74
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77-78
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79-80
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89-90

-

شکل -2متوسط بارش ساالنه ايستگاههاي استان خراسان رضوي در دوره آماري  1331تا 1331

(ب)
(الف)
شکل( -3الف) مقايسه نتايج بارش مشاهدهاي و پيش بيني شده(ب) رابطه رگرسيون خطي بين مقدار متوسط بارش ساالنه مشاهدهاي و پيش
بيني شده در مدل شبکه عصبي (با  3ورودي و  3نرون در اليه مخفي)
جدول -4پارامترهاي آماري براي ساختارهاي مختلف شبکه عصبي مصنوعي و با ورودي هاي متفاوت
متغير ورودي
ساختار شبکه عصبي نوع الگوريتم
1/5
51/42 1/3
54/65
طول غغرافیایی،عر غغرافیایی و ارتفا
* 6-3-5
TanLM
1/55
56/4 1/33 53/27
طول غغرافیایی،عر غغرافیایی و ارتفا
6-2-5
TanBr
1/55
52/25 1/33 65/13
طول غغرافیایی،ارتفا
5-55-5
TanLM
1/55
56/34 1/34 61/33
طول غغرافیایی،ارتفا
* 5-51-5
TanBr
1/55
52/53 1/34
65/3
عر غغرافیایی،ارتفا
* 5-3-5
TanLM
1/55
57/13 1/33
65/7
عر غغرافیایی،ارتفا
5-3-5
TanBr
1/5
55/32 1/33
53/5
ارتفا
*5-55-5
TanLM
1/512 56/53 1/33 61/23
ارتفا
5-55-5
TanBr
* ساختار انتخاب شده؛ = TanLMتانژانت سیگموئید با تکنیک یادگیری مارکوا –لونبرگ؛  = TanBrتانژانت سیگموئید با تکنیک یادگیری تنظیم بیز
RMSE

R

MAE

MRE

برآورد متوسط بارش ساالنه استان خراسان رضوي با استفاده از مختصات مكاني
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جدول -1مقايسه بين پارامترهاي آماري براي مدلهاي مختلف رگرسيون و شبکههاي عصبي بهينه با متغيرهاي ورودي مختلف
متغير ورودي
طول غغرافیایی،عر

غغرافیایی و ارتفا

طول غغرافیایی،ارتفا
عر

غغرافیایی،ارتفا
ارتفا

ساختار شبکه عصبي مصنوعي و مدل رگرسيون

RMSE

R

MAE

MRE

TanLM 6-3-5

54/65
62/5
61/33
63/15
65/3
63/33
53/5
71/37

1 /3
1/36
1/34
1 /3
1/34
1/43
1/33
1/43

51/42
53/23
56/34
61/35
52/53
53/33
55/32
53/45

1/5
1/56
1/55
1/57
1/55
1/562
1/5
1/57

p = - 2160 + 21.8 x + 25.2 y + 0.158 h
TanBr 5-51 -5
p = - 958 + 16.8 x + 0.154 h
TanLM 5-3-5
p = - 537 + 15.9 y + 0.154 h
TanLM 5-55 -5
p = 33.5 + 0.152 h

روشهاي زمين آمار و تخمين کالسيک

مدل روند استفاده شده در روشهای مختلف درونیابی ،ممیادال
رگرسیون خطی متوسط بارش ساالنه با متغیرهای طیول غغرافییایی،
عر غغرافیایی و ارتفا (غدول )6میباشد .بهترین مدلهای برازش
شده بر نیم تغییرنماهای بارنیدگی در روشهیای  SKو  OKو OCK
مدل گوسی و بر نیم تغییرنماهای باقیمانیده بارنیدگی در میدلهیای
 RK، SKVو  ANN-Kمدلهای گوسیی ،داییرهای و Hole effect
میباشند .نسبت اثر قطمهای به سقف (اثر قطمیهای نسیبی) در روش-
های  SKو  OKبرابر  1/6و در روش  OCKبرابر ( 1/53کوچکتر از
 )1/2میباشد که به عنوان ساختار فضایی قوی تلقی میشود (حسینی
پاک .)5633،سهم مؤلفه ساختاردار مولفه تصادفی با بهکارگیری متغیر
ارتفا در روش  OCKافزایش یافته و ساختار فضایی قیویتیر شیده-
است .نتایج نشان داد که مقدار دامنه تیأثیر در روشهیای  SKو OK
برابر  61/5کیلومتر و در روش  OCKبرابر  76کیلومتر مییباشید کیه
بیانگر این است که با بهکارگیری متغیر ارتفا ساختار فضایی قوی تیا
فاصله زیادتری بین دادهها وغود دارد .مقادیر دامنه تیأثیر و ییا سیقف
نیم تغییرنماهای متملق به غها مختلف با هم برابر بود و لیذا از نییم
تغییرنمای همسانگرد استفاده شد .در این تحقییق مقیادیر سیقف ،اثیر
قطمهای و اثر قطمهای نسبی مربوط به برازش مدل نییم تغییرنمیا بیر
دادههای بارش هرسال در یک دوره آماری ( 5632تیا  )5631نییز بیه
دست آمد (شکل  .)7مطابق با شکل-7الف مقدار سقف نییم تغییرنمیا
که برابر با واریانس بارش هرسال در ییک دوره آمیاری مییباشید در
سییالهییای ( 5645تییا  5643( ،)5645تییا  )5644و ( 5634تییا )5633
نسبت به بقیه سالها بیشتر است .همچنین در این سالها مقدار اثیر
قطمهای هم نسبت به بقیه سالها بیشتر است که نمایانگر این است
که تغییرپذیری مکانی بارش در این سالها در نقاط نزدییک بیه هیم
بیشتر است .بهعالوه مطابق با شکل-7ب اثر قطمهای نسبی در ایین
سالها و همچنین در سالهای ( 5636تا  )5637و ( 5632تیا )5633
نسبت به بقیه سالها بیشتر است که نشان مییدهید قسیمت عمیده

تغییرپذیری مکانی بارش در این سیالهیا بملیت اثیر قطمیهای اسیت.
همچنین نتایج حاصل از بررسی دامنهها نشان داد کیه حیداقل مقیدار
دامنه تأثیر مربوط بیه سیال ( 5641تیا  )5645و برابیر  3/72کیلیومتر
میباشد که در این سال ساختار فضایی قوی تا فاصله کیمتیری بیین
دادهها وغود دارد .در سال ( 5633تا  )5633مقدار دامنه تیأثیر 53/36
کیلومتر ،در سالهای ( 5643تا  5632( ،)5644تا  )5633و ( 5634تیا
 )5633برابر  53/3کیلومتر و در بقیه سالها  61/5کیلومتر مییباشید.
به منظور برآورد بارش در محلهای فاقید انیدازهگییری از روشهیای
مختلفی چون روش تخمین کالسیک ،روشهای زمیینآمیاری ،روش
رگرسیون خطیی چنیدمتغیره ،شیبکههیای عصیبی مصینوعی و روش
ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی-کریجینگ ( )ANN-Kاستفاده گردید.
غدول  3نتایج حاصل از پییشبینیی متوسیط بیارش سیاالنه توسیط
روشهای مختلف میانیابی و شبکههای عصبی مصینوعی را توسیط
شاخصهیای آمیاری ( MRE، MAE، RMSEو )Rنشیان مییدهید.
براساس غدول  3در کلیه روشهای چندمتغیره بهکارگیری سه متغییر
طول غغرافیایی و عر غغرافیایی و ارتفا باعث افزایش دقت پیش-
بینی میشود .انصاری و داوری ( )5633نیز گزارش کردند که در نظیر
گرفتن طول و عر غغرافیایی به همراه ارتفا باعث افیزایش دقیت
پیشبینی برآورد بارش میشود .این نتیجه در مکان تحقیق یکسیان و
دادههایی با طول دوره آماری متفاو گزارش شد.
براساس غدول 3برای پیشبینیی متوسیط بیارش سیاالنه ،روش
شبکه عصبی مصنوعی با متغیرهای طول و عر غغرافیایی و ارتفا
با توغه به باالترین ضری همبستگی و کمترین میزان خطا نسبت به
روشهای دیگر برتری دارد .روش ANNو  ANN-Kاز نتیایج تقریبیاً
مشابهی برخوردارند .روش  RKو روش رگرسیون خطی با سیه متغییر
طول غغرافیایی و عر غغرافیایی نسبت به بقییه روشهیای درون-
یابی به منظور پیشبینی متوسط بارش ساالنه برتری دارنید .بهتیرین
مقدار توان فاصله ( )mدر روش IDWبرابر  5/5میباشد .نتایج بررسی
روش اصالح شده وزندهی عکس فاصله ( )MIDWنشان داد که بیا
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توغه به شاخصهای آمیاری ( MRE، MAE، RMSEو )Rو حیداقل
خطای بین مقدار بارندگی مشاهدهای و تخمینی ،بهترین ممادله میورد
استفاده ممادله  6میباشد یمنی حیالتی کیه فیاکتور بییبمید بصیور
یکپارچه است و پارامترهای فاصله و اختالف ارتفا بهصور ممکوس

بهکار میروند.

(ب)
(الف)
شکل( -4الف) مقادير اثر قطعهاي ،سقف و (ب) مقاديراثر قطعهاي نسبي نيم تغييرنماهاي دادههاي بارش هر سال در يک دوره آماري

سیدنژاد گل ختمی و همکاران نیز در مطالما خود به این نتیجیه
دست یافتند ) . (Seyyednezhad Golkhatmi et al.,2012در ایین
حالت بهترین مقدار تیوان  mبرابیر 5/6و  nبرابیر 1/2بیهدسیت آمید.
مطابق با غدول  3روشهای  IDWو MIDWتفاو چندانی را نشان
نمیدهند و این بدان ممنی است کیه بیهکیارگیری ارتفیا تیأثیری در
نتایج پیشبینی حاصل از روش وزندهی عکس فاصله ندارد کیه ایین
نتیجه منطبق با ساختار ممادله ( IDWممادلیه )5مییباشید .همچنیین
نتایج نشان داد که روش تخمین کالسیک وزن دهیی عکیس فاصیله
نسبت به سایر روشها از ضری همبستگی کیمتیر و مییزان خطیای
بیشتری برخوردارند که ناشی از ممادله صل با قدر مانور کم است.
در روشهای زمین آمار و به ویژه کریجینیگ افیزون بیر مقیدار ییک
کمیت ممین در یک نمونه موقمیت مکانی نمونه نیز مورد توغیه قیرار
گرفته و مطابق با غدول  3روشهای زمینآماری نظیر الگوریتمهیای
تک متغییره ( )OK، SKو الگیوریتمهیای چنیدمتغیره (;SKV، OCK
 )RKنسبت به روش عکس فاصیله کیه فاقید سیاختار فضیایی اسیت
برتری دارند.
) Diodato and Ceccarelli (2005و مهیدیزاده و همکیاران
( )5632هم در تحقیقا خود به این نتیجه دست یافتند .همچنیین بیا
توغه به ضری همبستگی باالی بین بارش و ارتفا ( 1/43در سیطح
ممنیداری  ،)1/12مدل رگرسیون خطی بین بارندگی و ارتفا نسیبت
به روشهای وزندهی عکس فاصله ،کریجینیگ سیاده و کریجینیگ
مممولی ( )OKدقت پیشبینی بهتری دارند و این به آن ممنیی اسیت
که با بهکارگیری متغیر ارتفا برای پیشبینی بارش ،دقت پییشبینیی
افزایش مییابد.
در این خصوص گیوورتز بیا اسیتفاده مشیاهدا بیارش ماهانیه و

ساالنه اندازهگییری شیده در  63ایسیتگاه هواشناسیی در ناحییهای از
پرتغال به مقایسه عملکیرد پییش بینیی سیه الگیوریتم درونییابی بیا
رگرسیون خطی بارش در برابر ارتفا پرداخت و به ایین نتیجیه رسیید
که وقتی مقدار ضری همبستگی بین بارش و ارتفا متوسط و کمتیر
از  1/42اسییت روش کریجینییگ مممییولی ( )OKدقییت پیییشبینییی
بیشتری نسبت به روش رگرسیون خطی بارش با ارتفا دارد و این با
نتایج حاصل از مطالما میورال مطابقیت دارد ( ;Goovaerts, 2000
 .)Moral, 2010همچنین نتایج نشان داد که بیا بیهکیارگیری متغییر
ارتفا برای پیشبینی بیارش ،دقیت پییشبینیی افیزایش میییابید و
الگوریتمهای چندمتغیره که از داده ارتفا بهعنوان متغیر ثیانوی بیرای
پیشبینی بارش استفاده میکنند میزان خطیای کیمتیری نسیبت بیه
روشهای تک متغیره دارند .این نتیجیه بیا نتیایج حاصیل ازمطالمیا
پیییییارادو-ایگیییییازکویزا و میییییورال مطابقیییییت دارد ;Parado-
).(Moral, 2010 Iguzquiza,1998
همچنین روش  RKو روش رگرسیون خطی با سیه متغییر طیول

غغرافیایی و عر غغرافیایی نسبت به بقیه روشهای درونییابی بیه
منظور پیشبینی متوسط بارش ساالنه برتری دارند .در بین روشهای
مختلف درونیابی ،روش  RKو  SKVنسبت به روش کوکریجینیگ
( )OCKبرتری دارند .در نقشه  OCKمیانگین بارش ساالنه منطقه در
محدوده  521تا  711میلییمتیر مییباشید امیا در نقشیههیای SKV
میانگین بارش ساالنه در محدوده  21تا  211میلیمتر و در نقشههای
 RKدر محدوده  31تا  251میلیمتر میباشند و مطابق با شکلهیای
 4و  3نقشههای ایجاد شده از آنها نسبت به نقشههای کوکریجینگ،
غزئیا بیشتری را نشان میدهند .مورال نیز پس از انجام روشهای
درونیییابی بییرای دادههییای بییارش سییاالنه و ماهانییه ایسییتگاههییای

برآورد متوسط بارش ساالنه استان خراسان رضوي با استفاده از مختصات مكاني

هواشناسی در ناحیه اکسترمادورا در غنوب غرب اسپانیا به این نتیجیه
رسید که روش  RKو SKVمقدار خطای کمتیری ایجیاد مییکننید و
نقشههای آنها نسبت به نقشههای کوکریجینگ ،غزئیا بیشتری را
نشان میدهند ( .)Moral, 2010شکلهای 2تیا  3نقشیههیای پییش
بینی میانگین بارش ساالنه توسط روشهای مییانییابی RK ،OCK
 SKV،و روش رگرسیون را نشان میدهند.

نتيجهگيري
تغییرا زیاد مقدار بارش در نقاط مختلف ،کمبیود ایسیتگاههیای
اندازهگیری و پیچیدگی ارتباط بیارش بیا پارامترهیای اثرگیذار بیر آن،
اهمیت توسمه روشهیای کارآمید را در بیرآورد توزییع مکیانی بیارش
دوچندان میکند .نتایج بهدست آمده حاکی از رابطه رگرسییون خطیی
مطلوب متوسط بارش ساالنه با متغیرهای مختصا مکانی (ارتفیا و
طول و عر غغرافیایی) و استفاده از این فاکتورها بهمنظور پیشبینی
بارش میباشد .به منظور برآورد بارش در محلهای فاقد انیدازهگییری
میییتییوان از روشهییای مختلفییی چییون روش تخمییین کالسیییک،
روشهای زمینآماری ،روش رگرسیون خطی چندمتغیره ،شیبکههیای
عصبی مصنوعی و روش ترکیبی شبکه عصبی مصینوعی-کریجینیگ
( )ANN-Kاستفاده کرد .بررسی مقادیر سقف ،اثر قطمهای ،دامنه تأثیر
و اثر قطمهای نسبی مربوط به برازش مدل نیم تغییرنما بیر دادههیای

612

بییارش هییر سییال در یییک دوره آمییاری ( 5632تییا  ،)5631تفییاو
تغییرپذیری مکانی بارش ،مییزان تیأثیر اثیر قطمیهای و فاصیله تیأثیر
ساختار فضایی در بین دادهها را در سالهای مختلف نشیان داد .روش
 RKو روش رگرسیون خطی با سه متغیر طیول غغرافییایی و عیر
غغرافیایی نسبت به بقیه روشهای درونییابی بیهمنظیور پییشبینیی
متوسییط بییارش سییاالنه برتییری دارنیید .در بییین روشهییای مختلییف
درونیابی ،روش  RKو SKVنسبت بیه روش کوکریجینیگ ()OCK
برتری دارند و نقشههای ایجاد شیده از آنهیا نسیبت بیه نقشیههیای
کوکریجینگ ،غزئیا بیشتری را نشان مییدهنید .نتیایج حاصیل از
اعتبارسنجی متقاطع نمایانگر سودمندی روش کریجینگ و اسیتفاده از
اطالعا کمکی مختصا مکانی در درونیابی است .همچنیین روش
شبکههای عصبی مصنوعی با متغیرهای مختصا مکانی با توغه بیه
باالترین ضری همبستگی و کمترین میزان خطا نسبت به روشهای
دیگر برتری داردکه با توغه به عدم دسترسی به دادههای موردنیاز این
شبکهها میتوانند راهکار مناس تیری نسیبت بیه روشهیای تجربیی
باشند .استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی با دادههای ورودیهیای
غیر اقلیمی مانند مختصا غغرافیایی و ارتفا هر ایستگاه تأثیر ویژه-
ای روی نتایج پیشبینی متوسط بیارش سیاالنه در مقایسیه بیا نتیایج
حاصل از ممادله رگرسیون خطی دارد.

شکل  -1نقشه ميانگين بارش ساالنه حاصل از رگرسيون خطي()h،y،x
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شکل -3نقشه ميانگين بارش ساالنه حاصل از کوکويجينگ معمولي

شکل -7نقشه ميانگين بارش ساالنه حاصل از SKV

شکل  -8نقشه ميانگين بارش ساالنه حاصل از ( h،y،x )RK

جدول -3نتايج حاصل از تعيين شاخصهاي آماري
روش

IDW
MIDW
SK
OK
OCK
SKV

RK

مدل رگرسيعن خطي

ANN-K

ANN

متغير هاي مستقل

RMSE

R

MAE

MRE

طول غغرافیایی ،عر غغرافیایی
طول غغرافیایی ،عر غغرافیایی ،ارتفا
ارتفا
ارتفا
ارتفا
عر غغرافیایی ،ارتفا
طول غغرافیایی ،ارتفا
طول غغرافیایی ،عر غغرافیایی ،ارتفا
ارتفا
عر غغرافیایی ،ارتفا
طول غغرافیایی ،ارتفا
طول غغرافیایی ،عر غغرافیایی ،ارتفا
عر غغرافیایی ،ارتفا
طول غغرافیایی ،ارتفا
ارتفا
طول غغرافیایی ،عر غغرافیایی ،ارتفا
عر غغرافیایی ،ارتفا
طول غغرافیایی ،ارتفا
ارتفا
طول غغرافیایی ،عر غغرافیایی ،ارتفا

24/5
23/4
73/62
75/37
71/43
63/3
64/27
64/56
64/5
64/5
71/37
63/33
63/15
62/5
53/73
53/3
53/2
54/3
65/3
61/33
53/5
54/65

1/74
1/72
1/33
1/47
1/3
1/3
1/35
1/35
1/35
1/35
1/43
1/3
1/3
1/36
1/33
1/33
1/33
1/3
1/34
1/34
1/33
1/3

73/32
73/35
63/76
67/5
61/33
54/53
53/33
53/3
53/3
53/3
53/45
53/4
61/35
53/3
57/4
56/3
56/3
55/5
52/53
56/3
55/32
51/42

1/55
1/55
1/53
1/52
1/57
1/56
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/562
1/57
1/56
1/55
1/55
1/55
1/5
1/55
1/55
1/5
1/5

 =IDWوزن دهی عکس فاصله؛ =MIDWوزن دهی عکس فاصله اصالح شده؛ = SKکریجینگ ساده؛  = OKکریجینگ مممولی؛ = OCKکوکریجینگ مممولی؛ = SKV
کریجینگ ساده با میانگین های محلی متفاو ؛  =RKرگرسیون-کریجینگ؛ = ANNشبکه عصبی مصنوعی؛  =ANN-Kشبکه عصبی مصنوعی-کریجینگ
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Abstract
Prediction of annual precipitation is of prime importance for water resources management and agricultural
crop pattern planning .Different methods are used such as classical estimation method, geostatistical methods,
multiple linear regression, artificial neural networks and Kriging combined with neural networks for prediction
of precipitation at unsampled locations.In this study, non-climatic inputs, were used such as geographic
coordinates and altitude, and average annual precipitation of 47 stations (corresponding to 25 years period of
1886 to 2011) at province of Khorasan Razavi were adopted. The highest correlation was found to be between
average annual precipitation (as dependent variable) and three coordinate variables of altitude and geographical
coordinates of the stations (as independent variables). Based on the results, however, IDW method was not
sensitive to altitude. Effective range was 30.2 kilometers under SK and OK methods, while it was increased to
40 kilometers under ordinary cokriging which supports for hight dependency of precipitation to altitude in spatial
context. The semivariogram parameters of sill, nugget effect, effective range and relative nugget effect were
quite different for different years which is an indication of spatio-temporal pattern of precipitation at the study
area. The best results were attributed to RK and SKV, however. The structure of the adopted neural network in
this study was the multilayer perceptron (MLP) with sigmoid tangent and linear functions. Different structures of
neural networks were tested with different inputs, the optimum network for prediction of average annual
precipitation was attributed to three inputs (longitude, latitude and altitude) corresponding to 3-6-1 structure with
Levenberg-Marquardt algorithm. The highest correlation coefficient and the lowest error were due to artificial
neural network method, so it was the best method in this study.
Keywords: Precipitation, Artificial Neural Network, Multilayer Perception,
Cokriging
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