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بهبود پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از مدل تلفیقی بر پایه روش کرنل -تبدیل موجک و
تجزیه ی یکپارچه مد تجربی کامل
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 1دانشیار گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز
 2دانشجوی دکتری عمران مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه تبریز
خالصه :بارش يكي از مهمترين اجزاي چرخة آب بوده و در سنجش خصوصيات اقليمي هر منطقه ،نقش بسيار مهمي ايفا

مي كند .تخمين مقادير بارش ماهانه براي اهداف مختلفي چون برآورد سيالب ،خشكسالي ،برنامهريزي آبياري و مديريت

حوضههاي آبريز اهميت زيادي دارد .در تحقیق حاضر ،پیشبینی بارش ماهانه ایستگاه تبریز با استفاده از روش هوشمند
رگرسیون فرآیند گاوسی ( )GPRبر پایه روش تجزیه ی یکپارچه مد تجربی ﮐﺎﻣﻞ ( )CEEMDو تبدیل موجک ()WT

مورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا ،مدل های متفاوتی بر اساس شاخص هاي پيوند از دور و عناصر اقليمي تعریف
شد و نرخ تأثیر پارامترهای ورودی مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل مدل ها قابلیت و کارایی باالی

روش به کار رفته را در تخمین میزان بارش ماهانه به خوبی نشان داد .مالحظه گردید که در پيش بيني بارش ماهانه ،شاخص

هاي پيوند از دور  NAO, Nino3 ,MEIو عناصر اقليمي شامل میانگین دمای ماهانه و رطوبت نسبي و همچنین بارش

مربوط به ماه های گذشته در پیش بینی مقادیر بارش تاثیرگذار بوده و موجب بهبود نتايج مدل ها می گردد .در بررسي

روش هاي تجزیه ی یکپارچه مد تجربی کامل و تبدیل موجک گسسته مشاهده گردید که تجزیه بر اساس تبدیل موجک
منجر به نتایج دقیق تری می گردد .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ برای داده های آزﻣﻮن با استفاده از تجزیه ی تبدیل موجک در
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GPR

ﺣﺎﻟﺖ مدلسازی بر اساس داده های اقلیمی و عناصر پیوند از دور با مقادیر  R= 0/961 ،DC= 0/889و RMSE= 0/036

 ،بدست آمد .همچنین بر اساس نتایج آنالیز حساسیت مشخص گردید که  Pt-3تاثیرگذارترین پارامتر در مدل سازی است.

 -1مقدمه

ﻣﺸﺨﺺ ،اﻗﻠﯿﻢ و ﺑﺎرش ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و روﻧﺪ ﺑﺎرش ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ

اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﺑﺎ اﺑﺪاع و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﭼﻮن روشﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﮐﻼن و ﺧﺮد اﻗﺘﺼﺎدي -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ است .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ

اﺑﺰاري ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪلﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدي از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل

هستند در ﺟﺴﺘﺠﻮي راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي

آﯾﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ،ﻣﺪﯾﺮان و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻬﻢ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ هستند .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه است .ﻫﺪف از ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي

[ .]1در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرش ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎر آن ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .پیش بینی ﺑﺎرش

ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد آنﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻢ آﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
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است ،از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي

ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ .این روشها که اکثرا ً الهام گرفته از پدیدههای موجود

ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي

در طبیعت هستند و می توانند برای پیش بینی هرگونه متغیری که

دﻗﯿﻖ ﺿﺮوري است .طوفانی و همکاران [ ]2با استفاده از تبدیل

در آن :رابطه بین متغیرهای مربوطه بهخوبی درک نمیشود ،پیدا

موجک ( )1WTبه پیش بینی بارندگی ماهانه در ایستگاه زرینگل

کردن اندازه و شکل راهحل نهایی دشوار است ،و روش های تحلیلی

استان گلستان پرداختند و نتایج حاصل از آن را با مدل سری زمانی

ریاضی رایج قادر به حل آنها نبوده و یا بسیار زمان بر هستند،

خطی فصلی ( )SARIMAمقایسه کردند .نتایج نشان داد که تجزیه

استفاده شوند ) ،(Banzhaf et al., 1998بهعنوان ابزاري توانمند

سیگنال با موجک ،منجر به ساده تر شدن سیگنال بارندگی می شود.
بهطوریکه همبستگی میان داده های مشاهداتی و محاسباتی 84
درصد به دست آمد و پیش بینی سیگنال بارندگی با دقت بیشتری
صورت گرفت .ﺷﺮﯾﻔﺎن و ﻗﻬﺮﻣﺎن [ ]3ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرش ﺑﺎ
ﻣﺪل  SARIMAدر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮداختند .هدف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮآورد ﺑﺎرش بود .با مقايسه مقادير
برآوردي باران  10روزه ،ماهانه و ساالنه با مقادير واقعي متناظر
مشخص شد براي پيش بيني بارش فقط در مقياس  10روزه استفاده
از باران هاي  10روزه از دقت بيشتري برخوردار هستند .ﮔﻼﺑﯽ و
ﻫﻤﮑﺎران [ ]4ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻫﻮاز ،آﺑﺎدان و دزﻓﻮل را
در دوره آﻣﺎري  48ﺳﺎﻟﻪ ( )1387-1340ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي
ﺧﻄﯽ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزي ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪلﻫﺎي آرﯾﻤﺎ از دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرش
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .سلطانی و همکاران [ ]5بهترین مدل سری زمانی
در پیش بینی بارندگی ساالنه ایستگاه های منتخب استان آذربایجان
غربی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که مدل ()1,0,0
 ARIMA)0,1,1( ،ARIMAو مدل ( ARIMA)0,1,1به ترتیب
در ایستگاه های ارومیه ،ماکو و مهاباد به عنوان مدلی مناسب جهت
پیش بینی بارندگی ساالنه هستند.
باوجود اینکه مدل های ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و
وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آﺑﻲ ،هیچ ﻳﻚ
از ﻣﺪل ﻫﺎي آﻣﺎري و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﮕﻮﺳﺎزي دﻗﻴﻖ
ﺑﺎرش نتوانسته اند ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ مدل ﺑﺮﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﻴﺖ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮآوردﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻲﻛﺎﻫﺪ .اﻣﺮوزه ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ در پیش بینی ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
Wavelet Transform

1
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در حل مسائل پیچیده به شمار می آیند و معموال دارای جواب
بهتری نسبت به روش های کالسیک هستند [ .]6به عنوان نمونه
سیواپراگسام و لیئونگ [ ]7از مدل  SVMبرای پیشبینی بارش-
رواناب حوضه تریجوالد 2واقع در کشور هلند استفاده کردند .روشنگر
و قاسم پور [ ]8با استفاده از روش های هوشمند رگرسیون بردار
پشتیبان و سیستم استنتاج عصبی -فازی انطباقی مقاومت جریان
را در رودخانه های مارپیچی بررسی کردند .کیشی و سیمن [ ]9با
استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان به پیش بینی بارش روزانه
پرداختند .مارزانو و همکاران [ ]10به بررسی کارایی روش شبکه
عصبی در مقایسه با روش های رگرسیون در پیش بینی شدت بارش
پرداختند .رزاق زاده و همکارن [ ]11به شبیه سازی بارش با استفاده
از ریزمقیاس نمایی آماری مبتنی بر ترکیب مدلهای شبکه عصبی
مصنوعی و نروفازی پرداختند .کومار و همکاران [ ]12در مقایسه
روش های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی ،روش شبکه عصبی
مصنوعی را با توجه به سری زمانی پیچیده بارش های هند مناسبتر
دانستند .نایاک و همکاران [ ]13با مروری بر روش های پیش بینی
بارش در هند ،شبکه عصبی مصنوعی را در مقایسه با روش های
پیش بینی عددی مناسب تر معرفی کردند.
بررسی منابع صورت گرفته ،نشان از کاربرد باالي روش های
هوشمند مانند شبکه عصبي مصنوعي در زمينه پيش بيني بارش
است .این مدل ها به طور معناداری ،خطاهای کوچکتری را در
پیش بینی نسبت به مدل های آماری نشان می دهند و دارای سرعت
پیش بینی باالتری هستند .با این    حال ،مطالعات چنداني در زمينة
کاربرد روش  های مبتنی بر کرنل مانند رگرسيون فرآيند گاوسي در
تخمین ميزان بارش ماهانه انجام نشده است .از طرفی ،در ﺳﺎلﻫﺎي
اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش های تجزیه سیگنال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ و
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎ و ﺳﺮيﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
Tryggevaelde

2
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شکل  :1موقعیت منطقه مطالعاتی و متوسط ﺑارﻧﺪﮔی ماهاﻧه در ايستگاه سینوپتیك تبريز ()2017-1978
)Fig. 1. Location of the study area and monthly average precipitation in Tabriz synoptic station (1978-2017

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ روش ﺳﻴﮕﻨﺎل اصلی به چندین زیرسری ﺗﺠﺰﻳﻪ

 46درجه و  25دقیقه طول شرقی و  38درجه و  2دقیقه عرض

ﺷـﺪه و داده ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎدﻻت ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮازش ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ

شمالی از نصفالنهار گرینویچ واقع شد ه است و وﺳـﻌﺘﻲ ﻣﻌـﺎدل

و ﻣﺪل ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﺑﺮاي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .از جمله این روش ها

 1781ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دارد .ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا  ۱۳۰۰تا

روش جدید ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺎﻣﻞ است که در روﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪﺳﺎزي

 ۲۱۰۰متر متغیر است .شهرستان تبریز از دو ناحیه کوهستانی و

آن ،ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪودي از ﻧﻮﯾﺰ ﺳفید وارد ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ شده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

دشت تشکیل شد ه است .ارتفاع از سطح دریا در دشت  ۱۳۱۰و در

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ آﻣﺎري ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻮازن در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دارد،

مناطق کوهستانی تا  ۲۱۰۰متر می رسد .در شکل  1منطقه مطالعاتی

اﺛﺮ ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺘﻨﺎوب از روند تجزیه حذف می شود .بنابراین ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ

و اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ماهانه اﻳﺴـﺘﮕﺎه سنوپتیک

دﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرش در ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﯿﻼب ،در تحقیق

تبریز در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ  2017-1978ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

کنونی کارایی روش رگرسیون فرآیند گاوسی ) (GRP1به عنوان یکی
از روش های نوین داده کاوی در تخمین بارش ماهانه ایستگاه سنوپتیک

 -2-2ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ

تبریز مورد بررسی قرار گرفت .مدل های ورودی متفاوتی با استفاده از

ﻣﻮﺟﮏ ( )Waveletدﺳﺘﻪاي از ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺎﺿﯽ است ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ

داده های مربوط به عناصر اقلیمی مانند بارش ،میانگین دما و رطوبت

ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ آن ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
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area and
monthly
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)(1978-2017
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ﺷﮑﻞ  :1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﺗﺒﺮﯾﺰ )(2017-1978

در بازه زمانی ( )2017-1978تعریف گردیده و با در نظر گرفتن دو نوع

ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﺟﮏ است .ﻣﻮﺟﮏﻫﺎ (ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﮏﻫﺎي

-2-2
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ﻣﺎدر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪه ﯾﮏ
ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﯿﺮا ﺳﻄﺢ
ﻣﯽرود ﮐﻪ
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رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ
دﺳﺘﻪاي
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ﻣﻮﺟﮏ )
ﺑﮑﺎرﺷﺪﯾﺪا ً
ﺗﻮاﺑﻊشده با
اصلی ازتجزیه
زمانی
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داده ها) و داده
ﻫﺴﺘﻨد .تابع
ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎيﻣﺘﻨﺎﻫﯽ و
ﻣﺎدر) ﺑﺎ ﻃﻮل
(ﻣﻮﺟﮏ
تبدیلﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس آن اﺳﺖ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﺟﮏ اﺳﺖ .ﻣﻮﺟﮏﻫﺎ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﮏﻫﺎي ﻣﺎدر
موجک گسسته و روش جدید تجزیه ی یکپارچه مد تجربی کامل مورد
موجک ،تابعي است که دو ويژگي مهم نوساني بودن و کوتاه مدت
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪه ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ )ﻣﻮﺟﮏ ﻣﺎدر( ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ و ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﯿﺮا ﻫﺴﺘﻨد .ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﮏ،
بررسی قرار گرفت .همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت موثرین پارامترها
بودن را دارد ψ(x) .تابعي موجک است اگر و فقط اگر تبديل فوريه
ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮدن را دارد ψ(x) .ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﻮﺟﮏ اﺳﺖ اﮔﺮ و ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ آن )Ψ(ω
در بارش ماهانه تعیین شد.
آن ) Ψ(ωشرط زير را ارضا کند [.]14
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ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﺟﮏ داراي اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﮏ Mexican hat ،Meyer ،Haar

 Coiflet ،Daubechies ،Symlet ،Morleاﺳﺖ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ2651
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ زﻣﺎن-ﮐﻮﺗﺎه اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻫﺪف آن ،ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮي در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ زﻣﺎن-ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ اﮐﺜﺮ ﺳﺮيﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺴﺘﻪ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮي
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آن نقش انتقال و مقياس سيگنال مورد نظر را دارند [.]14
()2
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) ø a ,b ( x

ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻣﻮﺟﮏ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ
ﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﮏ Mexican،Meyer ،Haar
 Coiflet ،Daubechies ،Symlet ،hat Morleاست .ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﻮﺟﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ زﻣﺎن-ﮐﻮﺗﺎه اراﺋﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﺪف آن ،ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏﭘﺬﯾﺮي
در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ زﻣﺎن-ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ اﮐﺜﺮ ﺳﺮيﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن ﺻﻮرت
می گیرد .ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي
ﺑﺴﺎﻣﺪي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺠﺰﯾﻪ می شود .روش  EMDﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ()4
ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ ( x(nرا ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي ﻣﺪ ذاﺗﯽ ( )2IMFﺗﺠﺰﯾﻪ می کند

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ

()4

آن ﯾﮏ ﺳﺮي ﻣﻮﺟﮏ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ
دارا است .اﺻﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺪﯾﻨﮓ
زﯾﺮﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺳﺎل  1976ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎي اوﻟﯿﻪ آن ﮔﺬارده ﺷﺪ
و در آن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ زﻣﺎن -ﻣﻘﯿﺎس از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﺳﻨﺠﯽ (ﮐﻮروﻟﯿﺸﻦ) ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ (ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ) ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺟﮏ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ [ .]15ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮدن ﺳﺮيﻫﺎي
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ (ﻣﻮﺟﮏ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﯿﺎسﮔﺬاري
ﺷﺪه) دو ﻧﻮع زﯾﺮﺳﺮي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ؛ ﺑﺮدارﻫﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮدارﻫﺎي ﺟﺰﯾﯿﺎت [ .]16اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ از در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪن
ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ -ﮔﺬر و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﻻ -ﮔﺬر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ -ﮔﺬر ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﯿﺎسﮔﺬاري اﺳﺖ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﻻﮔﺬر ﻫﻤﺎن
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﮏ است .تابع تبديل موجك قابليت تجزيه سري زماني به
چندين زيرسري زماني با مقياس هاي مختلف را دارد و با بررسي
زيرسري هاي زماني منتجه از سري زماني كلي ،رفتار کوچک مقياس
و بزرگ مقياس يك فرآيند هيدرولوژيكي را آناليز مي کند .رواﺑﻄﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ که در آن  Lﺳﻄﺢ ﺗﺠﺰﯾﻪ N ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط داده در
ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ و  pﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺤﻮ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﮏ ﻣﺎدر اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه است [.]16
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,

روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﯿﮕﻨال های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺴﺘﻪ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي

ﻫﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ است (ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪه آن) ﮐﻪ در

=L

])L = int[log(N

 -3-2روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ EMD 1

[.]17

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ در ﻋﻤﻞ

N
)
2 p− 1
log 2

(log

n

)∑ c (x) + r (x
n

i

)x(n
=

i =1

ﮐﻪ ( rn(xﻫﻤﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻌﺪ از  nﺗﻌﺪاد IMFs
و ( ci(xاﺳﺖ .ﯾﮏ داده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ زﻣﺎن داراي ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺪ ذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ،تابع های ﻣﺪ ذاﺗﯽ ( )IMFﻧﺎم
دارند و داراي دو ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ )1 :در ﮐﻞ داده ها ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط
ﻓﺮﯾﻦ (اﮐﺴﺘﺮﻣﻢ) و ﻧﻘﺎط ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ داراي ﯾﮏ
واﺣﺪ اﺧﺘﻼف هستند )2 ،در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮش ﺑﺮازش داده
ﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﻮش ﺑﺮازش داده ﺷﺪه ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﻤﯿﻨﻪ

ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ وﺟﻮد ﺗﻨﺎوب و ﻧﻮﯾﺰ در ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ،در

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ اﺧﺘﻼط ﻣﺪﻫﺎ؛ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﻮزه زﻣﺎن -ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دﭼﺎر
اﻧﻘﻄﺎع ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد  EMDدﭼﺎر ﻧﻘﺾ ﻣﯽگردد (ﭼﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 IMFﻫﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ اﯾﺮاد،
وو و ﻫﻮاﻧﮓ [ ]18روشی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ( )EEMD3را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .در روﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪﺳﺎزي آن،
ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪودي از ﻧﻮﯾﺰ ﺳفید وارد ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ آﻣﺎري ﻧﻮﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻮازن در ﺣﻮزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
دارد ،اﺛﺮ ﻧﻮﯾﺰ ﻣﺘﻨﺎوب از روند تجزیه حذف می شود .در روش ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻣﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺎﻣﻞ ( )CEEMD4ﻧﻮﻓﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺼﻮرت دوﺗﺎﯾﯽ
(ﯾﮑﯽ ﻣﺜﺒﺖ و دﯾﮕﺮي ﻣﻨﻔﯽ) ﺑﻪ داده اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دو ﺳﺮي
 IMFﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .بنابراین ترکیبی متشکل از داده اﺻﻠﯽ و
ﻧﻮﻓﻪي اﺿﺎﻓﯽ داریم که ﻣﺠﻤﻮع  IMFﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﺻﻠﯽ میﺷﻮد
Empirical Mode Decomposition
Intrinsic Mode Functions
Ensemble Empirical Mode Decomposition
Complementary Ensemble Empirical Mode Decomposition

1
2
3
4
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و ﻧﻮﻓﻪي اﺿﺎﻓﯽ داﻣﻨﻪي ﻣﻮﺟﯽ از ﻣﺮﺗﺒﻪي  pmخواهد بود.

()7

که معموال جهت ساده سازی ،مقدار تابع میانگین برابر با صفر

 -2-4رگرسیون فرآیند گاوسی ()GPR

در نظر گرفته می شود .در فرآیند گاوسی ،رابطه بین بردار ورودی و

مجموعه داده  Sبا  nمشاهده را در نظر بگیرید

}1, …, n

={( x , y ) | i
i

i

 ))' f ( x) ≈ GP(m( x), k ( x, x

هدف به فرم زیر است:

=  ، Sکه در آن  xiبردار ورودی

()8

با  Dبعد و  yiخروجی اسکالر یا هدف می باشد .این مجموعه



که در آن )  f ( xبیانگر تابع رگرسیون دلخواه و

متشکل از دو جز ورودی و خروجی به عنوان نقاط نمونه یا تجربی

نویز توزیع گاوسی با میانگین صفر و واریانس

معرفی خواهند شد .به منظور سهولت کار ،ورودی های مجموعه

در ماتریس ] [ x1 , x2 ,…, xn
تجمیع می گردند .وظیفه رگرسیون ،ایجاد
=
] Y [ y1 , y2 , …, yn

T

 f ( x1 ) , f ( x2 ) , …, f ( xn ) 

= مبنای فرآیند گاوسی
 fرفتاری بر

داده  Sاست .فرآیند گاوسی مجموعه ای از متغییرهای تصادفی
است که تعداد محدودی از آنها با توزیع های گاوسی ادغام شده اند.

 k ( x1, x1)  k ( x1, xn ) 


K ( x, x ) = 




 k(x , x )  k(x , x ) 

n 1
n n 


()9

فرآیند گاوسی تعمیمی از توزیع گاوسی است .توزیع گاوسی در واقع
توزیع بین متغیرهای تصادفی بوده در حالی که فرآیند گاوسی بیانگر

 ki , jکواریانس بین مقادیر توابع نهان )  f ( xiو )  f ( x jمی باشد.

توزیع بین توابع است .فرآیند گاوسی )  f ( xتوسط توابع میانگین

رگرسیون فرآیند گاوسی به منظور محاسبه توزیع پیش بینی شده

)  m ( xو کواریانس به شکل زیر تعریف می شود [:]19

*
به کار
=
برای مقادیر تابع  fدر نقاط تست X *  x1* , x2* , …, xm* 

می رود.

))m( x)= E ( f ( x

)))' k ( x, x ')= E (( f ( x) − m( x))( f ( x ') − m( x

 -2-5توابع کرنل
يكي از روش هاي متداول براي حل مسائل غيرخطي استفاده از

که در روابط فوق k ( x, x′ ) ،تابع کواریانس (یا کرنل) بوده که که

توابع كرنل است؛ اين توابع بر اساس ضرب داخلي داده هاي مفروض

در نقاط  xو  ′محاسبه می شود .فرآیند گاوسی )  f ( xمی تواند

تعريف مي شود .طراحي روش هاي رگرسيون مبتني بر فرآیند گاوسي

به صورت زیر بیان گردد:

Table 1: Types of kernel functions
تابع کرنل
انواع تابع
جدول  .1:1انواع
کرنل
جدول
Table 1. Types of kernel functions

پارامتر کرنل

تابع کرنل

γ
w,σ

نوع کرنل

𝑑𝑑)K (xi ,xj ) = (x𝑖𝑖𝑇𝑇 xj + 1

d
d

) K (xi ,xj ) = (x𝑖𝑖𝑇𝑇 xj + 1)𝑑𝑑 /√(x𝑖𝑖𝑇𝑇 x)(x𝑗𝑗𝑇𝑇 xj
)

=1/[1 +

ماتریس

کواریانس با درایه های )  ki , j = k ( xi , x jاست.

برای مقادیر متناظر داده های مشاهداتی∗𝑦 و بر مبنای مجموعه

( )6

 σمی باشد،

داشته به نحوی که )  p ( f |X ) = N ( 0, Kکه در آن

یک ورودی جدید∗𝑥 به منظور دستیابی به توزیع پیش بینی شده

()5

2

نیز مقدار

یعنی )  . ε ~ N ( 0, σ 2عالوه بر این ،چنین فرض می گردد که

= خروجی ها نیز در ماتریس
 Xو



=
yi f ( xi ) + ε

||xi −xj ||2
2σ2

) ,xj

(K (xi ,xj ) = expK
(xi

𝑤𝑤]𝜎𝜎2√||xi − xj ||2 √21/𝑤𝑤 − 1/
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چند جملهای ساده
چند جملهای نرمالشده
تابع شعاع محور
تابع کرنل پیرسون
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مدلسازي بارش ماهانه
مدلسازي بر اساس عناصر اقليمي و
شخص هاي پيوند از دور

مدلسازي بر اساس داده هاي
بارش

پارامترهاي ورودي

Pt-i
i=1, 2, 3, 4

Pt-i, NOAt-i, Nino3t-i, Tt-i,
Rt-i, MEIt-i

روش به كار رفته در
تجزیه دادهها
DWT- CEEMD

Pt

شکل  .2شماتیک مدلسازی صورت گرفته در تحقیق
Fig. 2. The schematic view of considered modeling in the study
Fig 2: The schematic view of considered modeling in the study
شکل  :2شماتیك مﺪلسازی صورت ﮔرفته در تحقیق

نيز شامل استفاده از مفهوم تابع كرنل است .در واقع ،با يك تبديل

یک مدل به یک نزدیک تر و مقدار  RMSEکوچکتر باشد به معنی

غيرخطي از فضاي ورودي به فضاي خصيصه با ابعاد بيشتر (حتي

مطلوب بودن آن مدل است .روابط این پارامترهای آماری به صورت

نامتناهي) مي توان مسائل را به صورت خطي تفكيك پذير ساخت.

زیر است [:]20

با تبديل نمونه ها از فضاي ورودي به فضاي ويژگي ،تفكيك كننده
غيرخطي به حالت خطي تبديل خواهد شد .از مهمترین توابع

2
N
کرنل ) ( lo − lp
= , RMSE
∑
N
i =1

می توان به کرنل چند جمله ای ساده ،چند جمله ای نرمال شده ،تابع
شعاع محور و تابع کرنل پیرسون اشاره کرد .در ادامه روابط مربوط به
این کرنل ها در جدول  1آورده شده است .مطابق با جدول  1توابع
کرنل دارای پارامترهای مختلفی ( )γ ,d ,w , σاست که نحوه تنظیم
آنها در حصول جواب هرچه بهتر مسئله بسیار موثر است.

2

()10

)

(

)

(

N

) ∑ (l − l

× lp − lp
o
p
o
o
i 1
= DC
= 1 − i N1
=, R
N
∑ lo − l p 2
∑ lo − lo 2 × l p − l p

)

(

)

i =1

اندازه گيري شده،

(

i =1

N
( lo − l p ) 2
= , RMSE
∑
N
i =1



در روابط باال

2

N

) ∑ (l − l

 :مقدار اندازه گيري شده،

 :متوسط مقدار

 :مقدار پیشبینیشده،

 :متوسط مقدار

پیشبینی شده و  Nتعداد دادههاست .از آنجا که واردکردن دادهها

 -2-6معيارهاي ارزيابي
بهمنظور ارزیابی کارایی روش استفاده شده در تخمین میزان
بارش ماهانه ،از سه پارامتر آماری استفاده گردید که عبارتاند از:
ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی ( ،)Rضریب
تبیین ( )DCکه همبستگی خطی بین مقادیر پیشبینی شده و
واقعی را نشان می دهد و یکی از معیارهای مهم ارزیابی قابلیت یک
مدل است و ریشه میانگین مربعات خطاها ( )RMSEکه بیانگر میزان
انحراف بین مقادیر پیشبینیشده است .هر چه مقدار  Rو  DCبرای

2654

بهصورت خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکه میشود لذا نرمالیزه
کردن دادهها کمک شایانی به آموزش بهتر و سریعتر مدل میکند.
در تحقیق کنونی داده ها مطابق رابطه ( )11نرمالیزه شدند که در آن
 x max ، x minبه ترتیب حداقل و حداکثر مقدار دادههای مشاهده
شده و  x nداده نرمال شده است [.]20
()11

 x − xmin 
=
xn 0.05 + 0.95 

 xmax − xmin 

2

)

(

)

(

lp − lp
=

× lp − lp
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Table
2: Developed
models
study
تحقیق
تعريفشده در
inمدلهاي
.2the
جدول
جدول  :2مدلهاي تعريفشده در تحقیق
Table 2. Developed models in the study
مدلسازی بر اساس بارش

مدلسازی بر اساس عناصر اقلیمی و عناصر پیوند از دور
پارامترهای ورودی

مدل

)Pt=f (Pt-1, Nino3t-1, Tt-1

)I(I

پارامترهای ورودی
)Pt=f (Pt-1

)Pt=f (Pt-1, Pt-2, Pt-3,Tt-1
)Pt=f (Pt-1, Pt-2, Pt-3,Tt-1, Rt-1

)I(II
)I((III

)Pt=f (Pt-1, Pt-2

)Pt=f (Pt-1, Pt-2, Pt-3, NAOt-1

)I(IV

)Pt=f (Pt-1, Pt-2, Pt-3, MEIt-1
)Pt=f (Pt-1, Pt-2, Pt-3, Nino3t-1
Pt=f (Pt-1, Pt-2, Pt-3, Nino3t, Tt-1,
)Rt-1
Pt=f (NOAt-1, Nino3t-1, Tt-1,
)MEIt-1

)I(V
)I(VI

R

Normalized
polynomial
RBF

0.630
0.958

Pearson

R

Pearson

Train

Test

Normalized
polynomial
RBF

0.537

RMSE
0.715

0.522
0.917

Pearson

Test

0.698

0.682

0.762

0.914

Normalized
polynomial
RBF

0.050

0.082

Pearson

0.044
0.085

RMSE

Test

Polynomial

Polynomial
Normalized
polynomial
RBF

Train

Polynomial

DC

Polynomial
Normalized
polynomial
RBF

)I(VIII

Train
0.679

)P(II
)P(III

)Pt=f (Pt-1, Pt-2, Pt-3
Pt=f (Pt-1, Pt-2, Pt-3, Pt)P(IV
)4

Polynomial
0.792

)P(I

)I(VII

DC

Polynomial

مدل

0.539

0.657

0.528
0.835

Pearson

Normalized
polynomial
RBF
Pearson

0.061

0.102

0.054
0.112

متفاوت Fig
3: Statistical
parameters
مدلof GPR
model
with different
kernels
function
کرنل
 GPRبا توابع
آماری
پارامترهای
شکل .3
شکل  :3پارامترهای آماری مﺪل  GPRﺑا تواﺑع کرﻧل متفاوت

Fig. 3. Statistical parameters of GPR model with different kernels function

-3نتايج و بحث
 -3-1تعريف مدل هاي ورودي

اﺳﺎﺳﻲ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻬﻢ و درك ﻧﻘﺶ آن ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اقلیم
سیاره ای شناسایی نموده و در ﻗﺎﻟﺐ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎﻳﻲ اراﺋـﻪ داده

با توجه به اينکه انتخاب مدلهاي ورودي در سامانههای هوشمند

اﺳـﺖ [ .]21از انواع این شاخص ها می توان ﺷـﺎﺧﺺ ﻣـﺪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ

ميتواند بر روي دقت جوابهاي حاصل از تحليل تأثير گذارد ،لذا

اﻗﻴـﺎﻧﻮس اطلس ( ،)AMMآتالنتیک شرقی( ،)EAنوسانات اطلس

سعي گرديد در مدلسازي پارامترهاي مناسب و مؤثر در تعيين میزان

شمالي ( ،)NAOشاخص چند متغيره انسو ( ،)MEIشاخص هاي

بارش ماهانه انتخاب گردد .بررسي منابع متعدد نشان می دهد که

دماي سطح اقيانوس آرام ( )Ninoو شاخص بارش موسمي ناحيه

ارتباط بين الگوهاي پيوند از دور با بارش و دما در مناطق وسيعي

جنوب غربي ( )SW monsoonرا نام برد .شاخص هاي پيوند از

از كره زمين به اثبات رسيده است ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ از دور ﻣﻨﻌﻜﺲ

دور و عناصر اقليمي مانند بارش ( ،)Pدما ( )Tو رطوبت نسبي ()R

ﻛﻨﻨﺪه ي ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ در اﻣﻮاج اﺗﻤﺴﻔﺮي و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

در فرآیند پيش بيني می توانند به عنوان متغير هاي مستقل به کار

رودﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﺑﺎرش ،ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻓﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

روند؛ بنابراين به عنوان پيش بينی در مدل ترکیبی  WT-GRPو

و ﺷﺪت رودﺑﺎد ﺑـﺮ روي ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ .اداره ﻣﻠﻲ

 CEEMD-GRPمورد استفاده قرار گرفتند .در تحقیق کنونی دو

اﻗﻴﺎﻧﻮس و اﺗﻤﺴﻔﺮ اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه اﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎط از دور

نوع مدل سازی در نظر گرفته شده است :مدل سازی بر اساس فقط
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داده ها
modelsبدون
های GPR
ارزیابی مدل
 .3dataنتایج
جدول
Table 3: Results
تجزیه of
the GPR
evaluation
without
decomposition
جدول  :3نتايج ارزيابی مدلهاي  GPRبدون تجزيه دادهها
Table 3. Results of the GPR models evaluation without data decomposition
RMSE
0.236
0.222
0.193
0.195

تست
DC
0.219
0.333
0.508
0.420

R
0.378
0.536
0.605
0.587

RMSE
0.232
0.218
0.177
0.183
1

Test

0.2
1

0

1

Train

0.8

Predicted P

0.4

R
0.422
0.583
0.612
0.609

)P(I
)P(II
)P(III
)P(IV

0

0.6
0.4
0.2
1

Observed P

0.2 0.4 0.6 0.8

0

Predicted P

0.8
0.6

0.2 0.4 0.6 0.8

آزمون
DC
0..322
0.374
0.522
0.444

مدل

0

Observed P

trainها Fig. 4: Results of the
بدون and
برتر test
steps
superior
model
without
تجزیه داده
ofمدل
تست
مرحله آزمون و
نتایج
 data decompositionشکل .4
شکل  :4ﻧتايج مرحله آزمون و تست مﺪل ﺑرتر ﺑﺪون تجزيه دادهها
Fig. 4. Results of the train and test steps of superior model without data decomposition

داده های بارش و مدل سازی بر اساس عناصر اقلیمی و عناصر پیوند از

 -3-3نتایج به دست آمده برای مدل  GPRبدون تجزیه داده ها

دور .بنابراین ،پس از نرمالیزه کردن داده ها ابتدا سری های زمانی توسط

جهت تخمین میزان بارش ماهانه بر اساس سری زمانی اصلی و

تبدیل موجک و ﺗﺠﺰﯾﻪ یکپارچه ﻣﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ به زیر سری هایی تجزیه

بدون تجزیه آن به چندین زیرسری ،چهار مدل بر اساس داده های

گردید و سپس این زیر سری ها به عنوان ورودی مدل  GPRاستفاده

ماهانه بارش مربوط به ماه های قبل تعریف گردید و کارایی روش

شد .در شکل  2شماتیک مدل سازی صورت گرفته در تحقیق نشان داده

رگرسیون فرایند گاوسی مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین ،این

شده است .همچنین جدول  2بیان گر مدل های تعریف شده است .الزم

مدل ها با روش  GPRآنالیز گردید و نتايج حاصله از تحلیل مدلها

به توضیح است که داده ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ بارش از سال 2007 -1978

در جدول  3و شکل  4نشان داده شد .با توجه به نتايج بهدستآمده

ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان داده ﻫـﺎي آﻣـﻮزش و بقیه داده ها ( )2017-2008به ﻋﻨﻮان

از سه معيار ارزيابي مدل براي دادههاي آموزش و آزمون ،مشاهده

داده ﻫـﺎي آزمون ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ميشود که مدل ) P(IIIبا پارامترهاي ورودي Pt-1, Pt-2, Pt-3

که

مربوط به بارش ماهانه یک ،دو و سه ماه قبل است ،يشترين کارايي را
داراست .مطابق با نتایج مالحظه می گردد که تنها استفاده از مقادیر

 -3-2انتخاب تابع کرنل مناسب GPR
جهت انتخاب تابع کرنل مناسب رگرسیون فرآیند گاوسی مدل

بارش ماه قبل نمی تواند منجر به نتایج دقیقی گردد و همچنین

) P(IIIپس از تجزیه داده ها توسط تبدیل موجک با کرنلهای

مقادیر بارش چهار ماه قبل نیز در مدل سازی تاثیرگذار بوده و موجب

مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .از سه معیار ارزیابی  R ،RMSEو

بهبود نتایج شده است .نمودار مدل برتر برای سری داده های آموزش

 DCجهت تعیین کارایی هر یک از کرنل ها استفاده گردید .مطابق

و آزمون در شکل  4نشان داده شده است.

شکل ، 3نتایج نشان داد که تابع کرنل شعاع مداری در تخمین میزان
بارش ماهانه نسبت به توابع کرنل دیگر دارای ضریب همبستگی

 -3-4نتایج به دست آمده برای مدل  GPRبر پایه تجزیه ی یکپارچه

و تبیین بیشتر و خطای کمتری است .بنابراین در تجزیه و تحلیل

مد تجربی کامل و تبدیل موجک
در این قسمت با استفاده از دو روش تجزیه ی یکپارچه مد

تمامی مدل ها از کرنل شعاع مداری استفاده شد.
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Table 4: Results
the models
evaluation
time
series
decomposition
سریهایofزمانی
اساس تجزیه
withمدلها بر
ارزیابی
نتایج
جدول .4
جدول  :4نتايج ارزيابی مدلها بر اساس تجزيه سريهاي زمانی
Table4. Results of the models evaluation with time series decomposition
تست
DC

نتایج ارزیابی مدلها بر اساس دادههای بارش
آزمون
DC

مدل

R
RMSE
R
RMSE
CEEMD- GPR
)P(I
0.734 0.531 0.108
0.623 0.484
0.119
)P(II
0.877 0.762 0.073
0.766 0.548
0.090
)P(III
0.875 0.802 0.066
0.822 0.721
0.081
)P(IV
0.901 0.801 0.066
0.805 0.699
0.086
DWT- GPR
)P(I
0.763 0.582 0.101
0.725 0.525
0.099
)P(II
0.943 0.882 0.050
0.906 0.816
0.057
)P(III
0.958 0.917 0.044
0.914 0.835
0.054
)P(IV
0.933 0.862 0.057
0.913 0.828
0.062
نتایج ارزیابی مدلها بر اساس عناصر اقلیمی و الگوهای پیوند از دور
CEEMD- GPR
)I(I
0.652 0.535 0.101
0.638 0.508
0.106
)I(II
0.894 0.820 0.056
0.834 0.735
0.069
)I((III
0.895 0.823 0.055
0.845 0.742
0.064
)I(IV
0.883 0.805 0.059
0.822 0.726
0.075
)I(V
0.880 0.795 0.065
0.818 0.724
0.080
)I(VI
0.883 0.812 0.058
0.827 0.732
0.072
)I(VII
0.903 0.834 0.048
0.866 0.768
0.054
)I(VIII
0.570 0.374 0.214
0.471 0.351
0.250
DWT- GPR
)I(I
0.711 0.601 0.089
0.708 0.588
0.091
)I(II
0.974 0.938 0.037
0.926 0.851
0.046
)I((III
0.976 0.941 0.037
0.938 0.859
0.042
)I(IV
0.962 0.921 0.040
0.912 0.841
0.050
)I(V
0.959 0.909 0.044
0.908 0.838
0.053
)I(VI
0.963 0.929 0.039
0.918 0.848
0.048
)I(VII
0.984 0.954 0.032
0.961 0.889
0.036
)I(VIII
0.621 0.428 0.143
0.523 0.407
0.166

تجربی کامل و تبدیل موجک گسسته ابتدا سری های زمانی تجزیه

وﻗﺘﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .در نهایت

گردید و سپس زیر سری های به دست آمده به عنوان ورودی به مدل

زیر سری های به دست آمده از هر دو روش ،به عنوان ورودی به

 GPRداده شد .مدل سازی نیز در دو حالت بر اساس تنها داده های

مدل  GPRداده شد .نتایج حاصل از مدل سازی های در نظر گرفته

بارش و بر اساس عناصر اقلیمی شامل میانگین بارش ،دما و رطوبت

شده در جدول  4و شکل  5ارائه شده است .با مقایسه نتایج جدول

نسبی ماهانه و الگوهای پیوند از دور شامل NOA, Nino3, MEI

 3و  4مالحظه می شود که تجزیه سری های زمانی تا حدود زیادی

انجام شد .اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑـﺎ تبدیل ﻣﻮﺟـﮏ ،اﻧﺘﺨﺎب

باعث بهبود نتایج گردیده و تاثیر تجزیه با استفاده از تبدیل موجک

ﻣﻮﺟﮏ ﻣﺎدر اﺳﺖ .در این تحقیق از ﻣﻮﺟﮏ مادر  db4ﺑﺎ دو ﺳـﻄﺢ

گسسته بیشتر از روش تجزیه ی یکپارچه مد تجربی کامل است.

ﺗﺠﺰﯾـﻪ استفاده شد .اﺳﺎس روش  CEEMDنیز ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل

مطابق با جدول  ،4در حالت مدل سازی بر اساس تنها داده های

ﺑﻪ IMFﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ

بارش ،مدل ) P(IIIبا پارامترهاي ورودی  Pt-1, Pt-2, Pt-3با داشتن

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻳﻦ ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﺳﻴﮕﻨﺎل اﺻﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .روش ﺗﺸﻜﻴﻞ

بیشتر  Rو  DCو کمترین مقادیر خطای  RMSEمدل برتر است.

IMFﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ از ﺳﻴﮕﻨﺎل اﺻﻠﻲ است .اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎ

برای حالتی که از عناصر اقلیمی و الگوهای پیوند از دور استفاده شده
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Fig. 5: Results of the train and test steps of superior model based on data decomposition via (a): CEEMD and
DWT
شکل  .5نتایج مرحله آزمون و تست مدل برتر بر اساس تجزیه دادهها با استفاده از (الف) CEEMD :و (ب):
(b): DWT

شکل  :5ﻧتايج مرحله آزمون و تست مﺪل ﺑرتر ﺑر اساس تجزيه دادهها ﺑا استفاده از (الف) CEEMD :و (ب)DWT :

Fig. 5. Results of the train and test steps of superior model based on data decomposition via (a): CEEMD and (b): DWT
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Fig. 6. Relative significance of each of input parameters of the superior model.

شود که مدل ) I(VIIبا پارامترهاي وروديPt-1,

تنها از الگوهای پیوند از دور مربوط به بازه زمانی قبل نتایج دقیقی به دست

است نیز مالحظه می

 Pt-2, Pt-3, Nino3t-1, Tt-1, Rt-1دقیق ترین نتایج را ارائه داده است.

نیامده است (نتایج مدل ) .)I(VIIIالزم به توضیح است که در مورد مدل

با مقایسه مدل های تعریف شده مشاهده می گردد که استفاده از

انتخاب شده عالوه بر اینکه این مدل از نظر معیارهای ارزیابی جهت تخمین

پارامترهای میانگین دما و رطوبت نسبی ماهانه باعت افزایش دقت

پارامتر وابسته باید دارای دقت مطلوبی باشد ،تعداد پارامترهای به  کار رفته

اند .همچنین تاثیر الگوی پیوند از دور  Nino3از NOA

در مدل و ساده بودن آن نیز مهم است .استفاده از مدل با تعداد پارامترهای

و  MEIبیشتر است .در حالت کلی مطابق با جدول  ،4هر دو عناصر

کمتر هم راحت تر بوده و هم زمان و حجم محاسبات را کاهش می دهد.

اقلیمی و الگوهای پیوند از دور در بهبود دقت نتایج تاثیرگذار هستند.

با در نظر گرفتن این نکته و با توجه به نتایج جدول  4و مدل )I(II

بااین حال ،داده های اقلیمی در پیش بینی بارش موفق تر بوده و استفاده

مشاهده می گردد که در صورت استفاده از پارامترهای بارش و دما ،پس

از داده های مربوط به الگوهای پیوند از دور در کنار داده های بارش

از تجزیه سری داده ها روش استفاده شده در تحقیق کارایی خوبی را در

ماه های گذشته دقت مدل را اندکی افزایش داده اند و در حالت استفاده

فرایند پیش بینی نشان داده است .همچنین مدل ) P(IIIنیز با استفاده

مدل ها شده
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از تنها پارامتر بارش نتایج قابل قبولی را ارائه داده است و می توان در

در حالت مدل سازی بر اساس عناصر اقلیمی و الگوهای پیوند از دور

صورت عدم دسترسی به سایر داده های اقلیمی یا پیوند از دور از این مدل

نیز مدل ) (VIIبا پارامترهاي ورودي Pt-1, Pt-2, Pt-3, Nino3t-1,

جهت تخمین بارش ماهانه است کرد .نمودار مدل های برتر برای سری

 Tt-1, Rt-1منجر به نتایج دقیق تری گردید .مشاهده شد که استفاده

داده های آموزش و آزمون در شکل  5نشان داده شده است.

از پارامترهای میانگین دما و رطوبت نسبی ماهانه باعت افزایش دقت
مدل ها می

 -3-5آناليز حساسيت

گردد و همچنین در بین الگوهای پیوند از دور نیز Nino3

نسبت به  NOAو  MEIتاثیرگذارتر است .در حالت کلی مشخص

جهت بررسي تأثير پارامترهاي ب ه کار رفته در مدل برتر (مدل

گردید که تنها استفاده از مقادیر بارش ماه قبل نمی تواند منجر به

) I(VIIدر حالت تجزیه با تبدیل موجک گسسته) آناليز حساست

نتایج دقیقی گردد و هر دو عناصر اقلیمی و الگوهای پیوند از دور

انجام گرفت .براي اين منظور با حذف تکتک پارامترهاي مدل برتر

سبب بهبود دقت مدل ها می گردند .نتایج حاصل از آنالیز حساسیت

و اجراي دوباره مدل و تعيين معيار ارزيابي  ،RMSEميزان تأثير

نشان داد که پارامتر  Pt-3بیشترین تاثیر را در تخمین میزان بارش

پارامتر حذفشده در کاهش دقت مدل مورد بررسي قرار گرفت.

ماهانه داراست.

نتایج حاصل از آنالیز حساسیت به صورت شکل  6ارائه گردیده است.
همانطور که از شکل مشخص است با حذف پارامتر  Pt-3دقت مدل تا

 -5فهرست عالئم
عالئم انگلیسی

حدود زیادی کاهش یافته است .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که

بارش
P
T
دما
R
رطوبت نسبی
 Ninoشاخص دماي سطح اقيانوس آرام
 NOAنوسانات اطلس شمالي
 MEIشاخص چند متغيره انسو
N
ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط داده در ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ
L
ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺰﯾﻪ
) rn(xﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه

پارامتر  Pt-3بیشترین تاثیر را در تخمین میزان بارش ماهانه داراست.
 -4نتيجهگيري کلي
پیش بینی بارش به دلیل ماهیت تصادفی آن در مکان و زمان
همواره با مشکالت بسیاری مواجه بوده است و این عدم قطعیت از
اعتبار بسیاری از مدل های پیش بینی می کاهد .در این تحقیق به
پیش بینی میزان بارش ماهانه با استفاده از روش هوشمند  GPRبر
پایه تجزیه ی یکپارچه مد تجربی کامل و تبدیل موجک پرداخته شد.

عالئم يونانی

مدل های ورودی متفاوتی با استفاده از داده های مربوط به عناصر

ɛ

اقلیمی مانند بارش ،میانگین دما و رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه تبریز
در بازه زمانی ( )2017-1978تعریف گردید .دو نوع مدل سازی با
استفاده از داده های سری های زمانی اصلی و همچنین با استفاده از
داده های سری های زمانی تجزیه شده با دو روش تجزیه ی یکپارچه
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