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چکیده
 

خشک،توزیعناهمگنبارندگیوهمچنینوقوعپدیدهباتوجهبهواقعشدنایراندراقلیمخشکونیمه

 آن، اقلیموخساراتناشیاز اهمیتویژهعنوانیکیازبینیوقوعبارشبهپیشتغییر از ایراهکارها

پارامترهایبینیبهترهاییدرپیشناختوپیشنباابداعروشیامروزهمحقق،روبرخورداراست.ازاین

آباد،پارسایستگاهبینیوقوعبارشروزانههواشناسیازجملهبارشهستند.هدفازاینپژوهشپیش

-2004هایهواشناسیدورهاست.برایاینمنظوردادهقبلروز3تا1هایهواشناسیبااستفادهازداده

2019 درخت مدل از استفاده با میالدی گردید.(LMT)استداللی بررسی ازترکیبیسناریوسه

نتایجنشان.گرفتقرارنظرمدمطالعهموردروشسنجیصحتوواسنجیبرایهواشناسیپارامترهای

استبینیبهترینسنادادکهدقتپیش با دادهریو از فاده 2های قبلحدود بود79روز با،درصد اما

ازدادها 1هایستفاده قبل،3و درصدپیش80بارشروزانهبادقتروز بابینیشد. بررسیدرنهایت،

رطوبتنسبی)%(،ومتوسطحداکثر،سناریوشمارهیکباپارامترهایورودیحداقل،معیارهایارزیابی

ترینسناریوبرایدقیقهسانتیگراد(،مجموعساعاتآفتابی)ساعت(وسرعتبادبهعنواندما)درج

بینیبارشروزانهتعیینگردید.پیش


آبادبینیصحیح،پارسدرصدمواردپیش،LMTبارشروزانه،درختتصمیم،روشبینیپیشها:کلیدواژه

 

   

 

 مقدمه



ایشدههایمختلفموجببروزمشکالتعمدهتامینآبدربخشامروزهمحدودیتمنابعآبیجهت

کهاینروندراازیکنظامباالستآنچناندروقوعبارندگیتاثیرعواملمحسوسونامحسوسدرواقعاست.

بنابراینپیش1382)ناصریدهدقانونمندروشنبهسوییکساختارپیچیدهوآشوبناکسوقمی بینیو(.

شود.تجویبهعنوانیکیازمهمترینپارامترهایاقلیمیدراستفادهازمنابعآبمحسوبمیبرآوردنزوال
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پدیدهپیش این بینی اهداف خشکبرای سیالب، تخمین قبیل از گردشگری،مختلفی آبخیزداری، سالی،

اطال(2005ریزیآبیاریاهمیتفراوانیدارد)فریوانوسیگیزاوغلوهکشاورزیوبرنام با عاززمانوقوعو.

درزمینهریزیمناسبیبرایانجامبهینهفعالیتتوانبرنامهمقداربارشمی ها داد. اگرچههایمختلفانجام

چراکهتابع،بینیوقوعبارشدردامنهزمانومکانامریمحالنیستاماپیچیدگیخاصخودراداردپیش

سازیهادرمدلهایهوشمندمبتنیبرکاوشدادهوزهسیستمعواملبسیاریازجملهدماورطوبتاست.امر

هایمعتبروبهعنوانروشهابهعبارتدیگراینسیستم.اندفرآیندهایهیدرولوژیکیموردتوجهقرارگرفته

دشناخته شده غیرمدلر پیچیده فرآیندهای دادهسازی از استفاده با قادرند وخطی هواشناسی های

 دقیقهیدرولوژیکی، اراتخمین شرایطمنطقه از دهندتری ئه سولوماتین و سال(.2005)بهاتاچاریا هایدر

بینیپارامترهایهایمختلفمهندسیآب،بهویژهدرزمینهپیشهایهوشمنددربخشاخیر،انواعسیستم

.اندهواشناسیوهیدرولوژیکیمورداستفادهقرارگرفته

همکاران) و بارشژ2001میدا کمکشبکه( به را مصنوعیپیشاپن نتایجهایعصبی و بینیکردند

هاینشاندادکهشبکهنتایجآنان.سیژاپنمقایسهکردندهایساعتیسازمانهواشنابینیحاصلهراباپیش

مکانیکوهمکاران)بینیبارشمیعصبیمصنوعیابزارمناسبیبرایپیش بینی(بابررسیپیش2013باشد.

روشبارش از استفاده با و ویکتوریایاسترالیا حوضه در رگرسیونچندگانهفصلبهار هایشبکهعصبیو

عملکردبهتریدرپیش همکاران)نشاندادندکهروشعصبیمصنوعی، جورجو با2016بینیبارشدارد. )

براساسداده مقداربارشروزانهرا بینییهمانروزپیشاشناسهایهواستفادهازیکمدلدوبعدیخطی،

هایهوشبینیبارشدرایالتکراالدرهندبااستفادهازروش(بابررسیپیش2018داشوهمکاران) .کردند

پیش توانایی مصنوعی هوش پیشنهادی رویکردهای که گرفتند نتیجه بارشمصنوعی موسمیبینی های

بینیبارش(باپیش1389خلیلیوهمکاران)هستند.بینیداراپیشدرصد80دقتتابستانهوپسازآنرابا

هایعصبیمصنوعیقادربهکشفروزانهدرمشهدبااستفادهازشبکهعصبیمصنوعینشاندادندکهشبکه

(بهمنظورمدیریتسیلبه1389خسرویوشکیبا)باشند.روابطغیرخطیحاکمبرسیستمپیچیدهبارشمی

،پرداختهوتحلیلنتایجخروجیمدلشبکهعصبی(ANN)هایمصنوعیادهازشبکهبینیبارشبااستفپیش

پیش برای دقتباالیی و بهتر توانایی مدل این که داد روشنشان بارشنسبتبه معمولبینی آماری های

پیشداشته در را باالتری دقت شبکه ورودی فاکتورهای افزایش با و میاست ارائه بینی ودهد. سلگی

پیش1397همکاران) بررسی به از( استفاده با نهاوند شهرستان در وراینه ایستگاه در ماهانه بارش بینی

ریزیبیانژنریزیبیانژنوماشینبردارپشتیبانپرداختندونتیجهگرفتندکهمدلبرنامههایبرنامهمدل

پیشبرایمدل و میسازی مناسب بارشماهانه بینی باشد. و )مهتابی بررسیپیش1397همکاران با بینی(

هایهایمدلهایهواشناسیروزهایقبلدرشهراصفهانوبااستفادهازروشبارشروزانهبااستفادهازداده

نزدیکترینهمسایگی،شبکهعصبیمصنوعیودرختتصمیمنشاندادندکهدر-Kهوشمندبردارپشتیبان،

،درصدبوده75روزقبلکمتراز7و6هایسناریوهابااستفادهازدادهبینیبهترینهرچهارروشدقتپیش

داده از استفاده با اما قبل5تا1هایروزهای ،روز دقتبیشاز با بینیشدودرصدپیش80بارشروزانه

عملکرددرختتصمیمبهترازسهروشدیگربود.
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میبینیشدهدرزمینهپیشباتوجهبهمطالعاتانجام برآورداینمتغیردرمیانتوانبهاهمیتبارش،

پارامترهایهواشناسیپیبرد سایر بنابراین، ازپیش. استفاده با مقیاسروزانه در ویژه بینیوقوعبارشبه

فعالیتداده خشکسالی، مدیریتسیل، موثرخواهدبود.هایهواشناسیروزهایقبلدر هایکشاورزیو...

است.برای(LMT)مدلدرختیاستداللیبینیوقوعبارشروزانهبهکمکیپیشمطالعههدفاینپژوهش

بارشروزانهباعدموقوعیاآباداستفادهشدووقوعپارسهایروزانههواشناسیشهرستاناینمنظورازداده

هایهواشناسیروزهایقبلبررسیگردید.استفادهازداده

  

هاموادوروش

هایمورداستفادههموردمطالعهودادهمنطق

آباددومینشهرآباداستفادهشد.پارسهایهواشناسیایستگاهسینوپتیکپارسمطالعهازدادهدراین

ایهموارباآبوهواییایاستکهدرجلگهآبادمنطقهغربیایراناست.پارسبزرگاستاناردبیلدرشمال

مترازسطحدریادرموقعیت6/72آباددرارتفاعیمعادلایستگاهسینوپتیکپارسمعتدلتاگرمقراردارد.

(.1)شکلاستعشدهقطولشرقیوا47°46'عرضجغرافیاییو39°36'جغرافیایی




آباددراستاناردبیلموقعیتجغرافیاییایستگاهسینوپتیکپارس-1شکل
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داده اینپژوهشاز مربوطبهسال15ناسیهایروزانههواشدر میالدی2004-2019هایسالآماری

شده دادهاستفاده است. بارش مجموع شامل روزانه (R)های نسبی رطوبت متوسط ،(RHmean) حداقل،

 نسبی ،(RHmin)رطوبت نسبی رطوبت (RHmax)حداکثر ، هوا دمای (Tmean)متوسط حداقل، دمای

(Tmin)، حداکثر (Tmax)دمای س، آفتابیمجموع  (Sun) اعات و باد سرعت هستند.(Wind)متوسط

روزهایسالدردوکالسروزهایوقوعبارشبراساسداده  (N)وروزهایعدموقوعبارش(Y)هایبارش،

بینیوقوعویاعدمروزتاخیربرایپیش3تا1سریدادهبا3هایهواشناسیدرقالبجایگرفتندوداده

هبررسیگردیدند.وقوعبارشروزان

 

درختتصمیم

روش متداولبرایدستهکاویوازاهایدادهدرختتصمیمیکیاز بینیبندیوپیشبزارهایقویو

برخالفشبکهمی که میباشد قانون تولید به پیشهایعصبی درختتصمیم قالبپردازد. در را بینیخود

وچگونگیآندرکندبینیخودرابیانمیبیتنهاپیشدرحالیکهشبکهعص،دهدمیتوضیحقوانینیکسری

پنهانباقیمی درختتصمیمخودشبکه آندر بر عالوه میگیریبرخالفشبکهماند. توانازهایعصبی،

فرآیندایجادیکدرختتصمیمشاملسه(.1391هایغیرعددینیزاستفادهنمود)دستورانیوهمکارانداده

هایانتهایی.یکدرختتصمیم،هابهگرههایانتهایی،تخصیصطبقهها،تعیینگرهیمگرهمرحلهاست:تقس

داده تمام )دربرگیرنده اصلی گره یا یکریشه از داخلی)شاخهترکیبی گره یکسری یکسریها(، و ها(

هاهابیانگرکالسرگدهد،ببندیراانجاممیاست.دردرختتصمیمیکهعملطبقهها(هایانتهایی)برگگره

گره یکاز هر در )گرههستندو دیگر های چندصفتتصمیمهایغیربرگ( بهیکیا توجه گیریصورتبا

گیرد.می



مدلدرختیاستداللی

استداللی درختی (LMT)مدل
طبقه1 روشیکمدل از ترکیبی استکه یادگیریدرختبندی های

رگرسیونتصمیم و گیری بامیلوجستیک همکاران و بوئی )تیین 2016شد .) این در معیارروش، از

information gainالگوریتمبرایتقسیماستفادهمی  LogisticBoostشود، برایتولیدمدلدرهرگرهاز

می برده الگوریتمدرختبکار از استفاده درختبا و شودهرسمیCARTشود همکاران و (1984)بریمن

LMTاتصالبیشبرایجلوگیری یافتنتعدادتکرارازحددادهاز اعتبارسنجیمتقابلدر هایآموزشیاز

می استفاده کند. اینروش، مربعاتاستداللیالگوریتمهمچنیندر حداقل موردبرایهرکالسمتناسببا

 .گیرداستفادهقرارمی

 

 

(1)  

 

 

                                                   
1
 Logistic Model Tree 
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باشد.عاملهامیتعدادnوxامینجزبردارiضریبکه



معیارهایارزیابیمدل

هایورودیدادهشدهبهمدلدستآوردنمیزانخطایمدلباتوجهبهدادهمنظورازارزیابیمدلبه

معیارهایآماریمختلفیکهبه1درجدولباشد.جهتآموزشوبراساسمعیارهایمختلفمحاسبهخطامی

است:شده،نشاندادهشودعنوانارزیابعملکردمدلاستفادهمی




 LMT معیارهایآماریمختلفبهعنوانارزیابعملکردمدل-1جدول

 معادله تعریف آماره
هایمثبت

 واقعی

نسبتمثبتواقعیکهبهدرستیبه

شود.عنوانفعالمعرفیمی  
TPR = TP/(TP+FN) 

 

   

هایمثبت

 کاذب

نسبتفعالنادرستپیشبینیشده

عیغیرفعالبهتعدادواق  
FPR = FP/(FP+TN) 

 

   

 دقت

درصدنمونههایطبقهبندیشده

صحیحکهاثربخشیکلیطبقهبندی

دهد.کنندهرانشانمی  

CCI = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) 

 

   

ارزشپیش

بینیمثبتیا

 دقیق

نسبنمونههاییکهواقعاازیک

کالسهستندبهکلنمونههایطبقه

نوانآنکالسبندیشدهبهع  

Precision = TP/(TP+FP) 

 

   

 فراخوانی
نسبتمثبتمثبتکهمثبتپیش

 بینیشدهاست.
Recall = TP/(TP+FN) 

 

   

F-Measure 
اندازهگیریترکیبیبرایدقتو

 یادآورییامیانگینهارمونیکی
F-Measure = (2 * Precision * Recall)/(Precision + Recall) 

 

   

ROC احیهنROC Area under the curve (TPR vs. FPR) 

 

   

 آمارهکاپا
معیارتصیحیحتصادفیبینطبقه

 بندیوطبقاتواقعی
Kappa = (Total CCI – Random CCI/(1- Random CCI) 

 

   

ضریب

همبستگی

 متیوز

 تصادفیبودنمدل
MCC = (TP*TN-

FN*FP)/((TP+FN)(TP+FP)(TN+FN)(TN+FP))^0.5 

 

   

PRC ناحیهPRC Area under the curve (Precision vs. recall) 
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 شامل TP Rateاینمعیارها
2 ،FP Rate

3 ،Precision ،Recall ،F-Measure ،ROC Area
4 ،PRC 

Area
باشند.می5



پارامترهایخطا



6مجذورمیانگینمربعاتخطا   

 

(2)  

7میانگینخطایمطلق   

 

(3)  





 نتایجوبحث



امکان سنجیاستفادهازپارامترهایهواشناسیرطوبتنسبی،دما،سرعتباد،مجموعدراینمطالعه،

ترکیب در آفتابی بهساعات مختلف پیشهای منظور گرفت. قرار نظر مد روزانه بارش وقوع منظوربهبینی

ازدادهپیش استفاده سناریوهایمختلفپارامترهایهایهواشناسیروزهایقبل،بینیوقوعبارشروزانهبا

شدند.روزتاخیردرنظرگرفته3تا1سریدادهبا3بررسیگردید.سناریوهادرقالبLMTورودیدرروش

ترکیب با سناریوها انواع عملکرد بررسی نتایجدر تنها سناریوها، زیاد تعداد به توجه با مختلف، های

صحی موارد درصد که شد ارائه آنسناریوهایی ح نزدیکبه بود80ها 1)جدولدرصد سپسمحاسبات(.

هایباقیماندهبااستفادهازسنجیبرروییکسومدادههاومحاسباتصحتواسنجیبررویدوسومازداده

هاییادگیریماشینوافزارحاویتعدادزیادیازتکنیکدرحالحاضرایننرمانجامگردید.Wekaافزارنرم

مقایسهکاوداده امکان استکه تکنیکی میی را ماشین یادگیری کاربرهای واسطگرافیکی این در دهد.

قابلیتاجازه الگوریتمیدسترسیبه از تحلیلبسیاری مانندتجسمو داردهایدادههایی )ویتنوکاویرا

.(2000فرانک



                                                   
2
  True Positive Rate 

3
  False Positive Rate 

4
  Receiver Operating Characteristics 

5
  Precision-Recall Curves 

6
 Root Mean Squared Error 

7
 Mean Absolute Error 
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LMTسناریوهایتعریفشدهدرمدل-2جدول
بینی  پیش

ششرایط بار  
 پارامتر ورودی

شماره 

 سناریو

روز بعد 1  RHmin1, RHmean1, Sun1, RHmax1, Tmax1, Tmean1, Tmin1, Wind1 1 

روز بعد 2  

RHmin1,  RHmin2,  RHmean1, RHmean2, Sun1, Sun2, RHmax1 

RHmax2, Tmax1, Tmax2, Tmean1, Tmean2, Tmin1, Tmin2, Wind1 

Wind2 

 

2 

روز بعد 3  
RHmin1, RHmin2, RHmin3, RHmean1, RHmean2,  RHmean3, Sun1 

Sun2, Sun3,  RHmax1,  RHmax2, RHmax3, Tmax1, Tmax2 Tmax3 
Tmean1, Tmean2, Tmean3, Tmin1, Tmin2, Tmin3, Wind1, Wind2,  Wind3 

3 



روز3روزبعدو2روزبعد،1بینیشرایطبارشدرپیشLMT،جزئیاتدقتروش4و3هایدرجدول

است.درروزه(ارائهشده3روزهوتاخیر2روزه،تاخیر1هایهواشناسیروزانه)تاخیربعدبراساسسریداده

درایناستفادهشدهLMTبرایالگوریتمهاترینمعیارهایارزیابیعملکردونتایجآنمعروفها،اینجدول

.دادهشدهاستپژوهشنشان

 الگورRecallمعیار میکارایی نشان طبقه آن رخداد تعداد به توجه با را یتم معیاردهد. آنکه حال

Precisionدقتپیش بر مبتنی میاساسا الگوریتم میزانبینی چه به استکه موضوع این بیانگر و باشد

توانبهخروجیمی معیار نشانF-Measureهایالگوریتماعتمادکرد. ترکیبمعیارهایفراخوانیودقترا

یم نمودار باشدروشیبرایبررسیکاراییالگوریتمROCدهد. بزرگتر اینمقدار هرچه و بوده کارایی،ها

مطلوب الگوریتم مینهایی ارزیابی جدولتر نتایج به توجه با ارزیابی4و3هایشود. معیارهای تمام در ،

روز2بینیشرایطهترینعملکردوپیشها(،دارایبروزهداده1روزبعد)تاخیر1بینیشرایطعملکرد،پیش

رایعملکردضعیفبودهاست.ها(،داروزهداده2بعد)تاخیر


LMTنتایجمعیارهایمختلفالگوریتم-3جدول

LMT Class 
TP 

Rate 
FP 

Rate 
Precision Recall F-Measure MCC 

ROC 

Area 
PRC 

Area 

Lag1 

 
 

 

 

Lag2 
 

 

 

 
Lag3 

Y 151/0  027/0  590/0  151/0  240/0  225/0  618/0  304/0  

N 973/0  849/0  818/0  973/0  889/0  225/0  618/0  837/0  

Y 163/0  045/0  482/0  163/0  244/0  188/0  584/0  273/0  

N 955/0  837/0  817/0  955/0  881/0  188/0  584/0  827/0  

Y 114/0  016/0  638/0  114/0  193/0  210/0  599/0  301/0  

N 984/0  886/0  813/0  984/0  890/0  210/0  599/0  830/0  
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 LMTمیانگینوزنیمعیارهایمختلفالگوریتم-4جدول

LMT TP Rate FP Rate Precision Recall 
F-

Measure 
MCC 

ROC 

Area 
PRC 

Area 

Lag1 806/0  682/0  772/0  806/0  757/0  225/0  618/0  729/0  

Lag2 794/0  676/0  749/0  794/0  751/0  188/0  584/0  714/0  

Lag3 807/0  709/0  778/0  807/0  749/0  210/0  599/0  723/0  

 

 

1،برایهرسهحالت)تاخیرهایLMTمیانگینوزنیمعیارهایالگوریتمجزئیاتدقت،نمودار2شکل

دهد.صورتبارچارتنشانمیه(،رابهروز3تا

 

 
 

 LMTعیارهایالگوریتمنمودارمیانگینوزنیم–2شکل

 

 

 طریقآماره از CCIمیزانصحتالگوها
پیش8 موارد میاندازهبینیصحیح()درصد باگیری و شود

درزمینهپیش4توجهبهنتایجمندرجدرجدولشماره باالترینمیزانصحتالگوهایمورداستفاده بینی،

،یکمعیارتصحیحشدهبرKappaزهداراست.آمارهرو2روزهوکمترینآنراتاخیر1وقوعبارشراتاخیر

مقدارباالیصفراینآمارهنشانهایصحیحمیبندیوکالسمبنایتصادفبرایتطابقبینطبقه باشدکه

استکهطبقه این میدهنده حالتتصادفیکار از بهتر موردنظر میزانبیشتربندیکننده این هرچه کند.

ترینیفعبهترینوض،5است.باتوجهبهنتایججدولردبهترالگوریتماستفادهشدهدهندهعملکباشد،نشان

باشد.می2وسناریو1ترتیبمربوطبهسناریوعملکردبه



                                                   
8
  Correctly Classified Instances 
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 LMTهابرایمدلنتایجعملکردشاخص-5جدول

Index (LMT) Lag1 Lag2 Lag3 

CCI 6129/80 4246/79 6/80 

Kappa 1717/0 157/0 1403/0 

RMSE 3891/0 4113/0 3967/0 

MAE 2885/0 29/0 2834/0 





برایتاخیرهایموردمطالعهMAEوKappa،RMSEهایکردشاخص،نموداربارچارتعمل3شکل

دهد.رانشانمیLMTبااستفادهازمدل






LMTهادرمدلعملکردشاخصنمودار –3شکل





ب توجه نتایجبا آمدهبهه نتایجدست مقایسه و ،Lag1به را عملکرد بودنبهترین دارا دلیل

6129/80CCI = 1717/0وKappa =ونیزRMSEکمترنسبتبهدوLagترتیبدیگرداردوبهLag3 و

Lag2گیرند.درجایگاهبعدیقرارمی

  

نتیجهگیری

ایبرخورداراست،لذادراینمطالعهسعیگردیددبدهتویژهبینیبارشوشرایطوقوعآنازاهمیپیش

وبدااسدتفادهازدرختدیاسدتداللیآبادبهکمکمددلپارسایستگاهبینیشرایطوقوعبارشروزانهدرپیش

دهددکدهبداروزهنشدانمدی3تدا1روز(پرداختهشود.مقایسهنتایجتاخیرهای3تا1هایروزهایقبل)داده

درصدد(80روزبعددبدادقدتخدوبی)3و1توانشرایطبارشراتداهایهواشناسیروزانهمیازدادهاستفاده

1هدایروزهنسبتبدهداده2هایمربوطبهتاخیربینیوقوعبارشبااستفادهازدادهبینینمود.دقتپیشپیش
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مطابقدتخدوبیداردکده(1397وهمکداران)مهتابیهایمطالعهروزهپایینبود.نتایجاینمطالعهبایافته3و

بیندیدرصددپدیش80ازروزقبلبارشروزانهبادقتبدیش5تا1هایروزهایگزارشکردندبااستفادهازداده

بینیبدارشازبهنسبتکاراییخوبیدرپیشLMTشدوعملکرددرختتصمیمبهترینبود.درنهایتروش

بهکارگرفتهشود.هایهواشناسیروزهایقبلبینیبارشبااستفادهازدادهپیشتوانددرمیخودنشاندادو
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