
 

1 

 بانیبردار پشت نیو ماش ژنتیک یزیربرنامه یهابارش ماهانه با استفاده از مدل ینیبشیپ

 

 3، سجاد هاشمی2، سعید صمدیان فرد1شرفیمیالد 

  یزدانشگاه تبر ی،آب، دانشکده کشاورز ی، گروه مهندسیکارشناس یدانشجو-1

  یزدانشگاه تبر ی،آب، دانشکده کشاورز یگروه مهندس یار،استاد -2

 یزدانشگاه تبر ی،آب، دانشکده کشاورز یارشد، گروه مهندس یکارشناس یدانشجو -3

 Miladsharafi1@gmail.com: پست الکترونیکی مولف مسئول

 

 
 

 چکیده

 
از حوضه،  حیصح یبردار و بهره تیریرا در مد یؤثرو م یاز آن، نقش اساس یبه مقدار رواناب ناش یابیبارش و دست ینیبشیبرآورد و پ 

   مطلوب. عملکرد کندیم فایمنابع آب ا تیریو مد یخشکسال و البیاز س یسدها و مخازن، به حداقل رساندن خسارات ناش تیریمد

دو  ،پژوهش این ذا درشده است. ل یکیدرولوژیمختلف ه یهادهیپد ینیبشیپ یها برااستفاده از آن شیاهوشمند باعث افز یهامدل

 یهادادهاز و  هکار گرفته شدهب استان اردبیلبارش ماهانه  ینیبشیپ یبرا بانیبردار پشت نیو ماشژنتیک  یزیرمدل هوشمند برنامه

 کردملدست آمده نشان داد که عبه جی. نتااستفاده شد هاعنوان پارامترهای ورودی مدلدر مقیاس ماهانه به ینسب بارش، دما و رطوبت

 یبهتر نسبتاعملکرد  رگرسیون بردار پشتیبانمدل ده شهای انجام ولی با توجه به ارزیابی بوده تقریبا یکسانهر دو مدل خوب و 

ستان اردبیل بارش ماهانه ا ینیبشیو پ یسازمدل یبرا رگرسیون بردار پشتیبانگفت که مدل  توانیم یبه طورکل. داشته است

 ت.تر بوده اسمناسب

 
 استان اردبیل پشتیبان، بردار ماشین ،ژنتیک ریزیبرنامه ماهانه، بارش ،بینیپیش : واژگان یدلک
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 مقدمه

 محاسبات بر ایکننده تعیین نقش آمار فاقد مناطق در بارش میزان برآورد و حوضه هر در بارندگی متوسط مقدار محاسبه

 در آن نقش و هاانسان زندگی در بارش مستقیم تأثیر. دارد هیدرولوژیکی مختلف هایمدل محاسبات دقت و آب بیالن

 کهاین به توجه با .است گردیده متخصصان میان در بارش برآورد هایالگوریتم و هاروش گسترش سبب کشورها عهتوس

 تاس جهان ساالنه بارش متوسط سوم یک از کمتر آن ساالنه بارش متوسط که شده واقع جهان از یاهطقمن در ایران

 که جایی تا بوده نامناسب بسیار زمانی و مکانی توزیع نظر از درآن گرفته صورت هایبارش همچنین و (1383 )کردوانی،

 ایران در آب منابع صحیح مدیریت بنابراین افتد؛می اتفاق ساعت چند عرض در فقط سال یک بارش کل مناطق، بعضی در

 آبخیزداری، خشکسالی، تخمین سیالب، قبیل از مختلفی اهداف برای هپدید این بینیپیش رسد.نظر میبه ضروری امری

پیش  شد، اشاره که همانطور (.2005، سینگیز اوغلو فریوان ودارد ) آبی اهمیت زیادی ریزیبرنامه و کشاورزی گردشگری،

 مدیریت به کمک شایانی بل،ق روزهای یا روز هواشناسی داده های از استفاده روزانه، با مقیاس در به ویژه بارش وقوع بینی

 .کندمی هواشناسی و گردشگری کشاورزی، هایفعالیت انواع ریزیبرنامه سیل،

 بدون و هاآن نظیر نتایج و ورودی هایداده تجزیه و تحلیل با و بوده دینامیکی سیستم های جزو مصنوعی، های هوشروش

 همکاران و قانی .هستند مستقل و وابسته متغیر بین رابطه ادایج به قادر سیستم، بر حاکم فیزیکی فرآیند گرفتن نظر در

 اعالم را مدل این باالی توانایی و پرداختند بارش شده بازسازی هایداده تخمین به ژن بیان الگوریتم از استفاده با (2014)

 بارش بینیشپی ایرب (GA) ژنتیک الگوریتم و (ANN) مصنوعی عصبی شبکه یتلفیق از روش (1389) فقیه .دندکر

 و علی بابا .دارد مصنوعی عصبی شبکه روش به نسبت بهتری عملکرد تلفیقی مدل که گرفت نتیجه ماهانه استفاده کرده و

 در را مصنوعی عصبی شبکه و عصبی-فازی استنتاج سیستم ، ژن بیان برنامه ریزی روش سه کارایی (1396) دهقانی

 در باالیی توانایی ژن، بیان ریزیبرنامه مدل که داشتند اظهار و کردند ررسیب رضا کاکا حوضه برای ماهانه بارش برآورد

بهار در حوضه ویکتوریای استرالیا با  بینی بارش فصلا بررسی پیش( ب2013) مکانیک و همکاران دارد. ماهانه بارش تخمین

ی مصنوعی، عملکرد بهتری در های شبکه عصبی و رگرسیون چندگانه، نشان دادند که روش شبکه عصباستفاده از روش

 بارش هایداده تخمین به مصنوعی عصبی شبکه روش از استفاده با (2013) چوگه و رگولوار .بینی بارش داردپیش

 بارش وقوع پیش بینی مطالعه پژوهش، این هدف. کردند تاکید موضوع این در مصنوعی عصبی شبکه کاربرد بر و پرداخته

 ر،یاخ یهادر سال .است تصمیم درخت و مصنوعی عصبی پشتیبان، شبکه بردارماشین  ندهوشم هایمدل کمک به روزانه

که  استفاده شده است یکیدرولوژیمختلف ه یهادهیپد ینیبشیپ یبرا ینیماشیادگیری  یهامدل یباال ییبا توجه به توانا

 :در ادامه چند مورد آورده شده است

استفاده کردند ماهانه در هند  یبارندگ یبرآورد آمار یبرا بانیبردار پشت نیماش کیاز تکن( 2006) تریپاتهی و همکاران

-شیپ یمعمول برا یهاروش ریتر نسبت به سامناسب نهیبه عنوان گز بانیبردار پشت نیها نشان داد که مدل ماشآن جینتا

های شبک عصبی مصنوعی و نیکبین تک( 2009) نیا و همکاران مقدم. باشدیقابل استفاده م یبارش به روش آمار ینیب

انجام دادند. نتایج تحقیقات  اتی راسیستان مقایس هیر از تشت یک ایستگاه هواشناسی منطقخعصبی در برآورد تب -فازی

های رگرسیون عملکرد روش( 2009) یشکی .بودیر از تشت خدر برآورد تب ANN کارایی خوب روش یهدهند ها نشانآن
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ایاالت کالیفرنیا  هسـه ناحیـ هیر ماهانـخسازی تباستیوارت را برای مدل -تجربی استفان هو معادل  ANNچندمتغیره،

های در مقایسه با روش MLP و  RBNNیهای عصبتلف نشان داد که شبکهخهای ممقایسه کرد. نتایج ارزیابی روش

و  ینیبشیپ ی دیگری،مطالعه. در متغیره و معادل تجربی از کارایی و دقت بیشتری برخوردارند رگرسیون خطی چند

و با  صورت گرفت رانایدر کرج  یامشاهده چاه 3ی برا (GP) کیژنت یزیربرنامه لهیوسهب ینیرزمیسطح آب ز یسازهیشب

بزار مؤثر بک ا GP توسط روش یسازهیو شب ینیبشیحاصل نشان داد که پ جیقرار گرفت. نتا سهیمورد مقا ANFIS مدل

 (.2013پور و همکاران، )فالح مهدی است ینیزمریسطح آب ز نییدر تع

 

و  ژنتیک یزیربرنامه یهااستفاده از مدل نهیدر زم یکه مطالعات کم شودیبا توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص م

 در استان اردبیل یهاکاهش بارش در نظر گرفتنبا صورت گرفته است.  ماهانه بارش ینیبشیپ یبرا بانیبردار پشت نیماش

-برنامه یهاکاربرد موفق مدل نیهمچنو  این استان ستیز طیآن بر مح ریچند سال گذشته و توجه به نقش بارش و تأث

استان بارش  بینیپیشبه  قیتحق نیدر ا دباعث ش یرخطیغ یهادهیپد یدر بررس بانیبردار پشت نیو ماش ژنتیک یزیر

دما و  یاز پارامترها شعالوه بر پارامتر بار قیتحق نیدر ا نیمچنپرداخته شود. ه ی مذکورهابا استفاده از مدل اردبیل

 .ردیقرار گ یبارش مورد بررس ینیبشیها بر پاستفاده شده است تا اثر آن زین ینسب رطوبت

 
 :هامواد و روش

 

 منطقه مورد مطالعه: 
است. ایران واقع شده  آذربایجان در منطقه کشور این غربی است که در شمال ایران هایاستان یکی از استان اردبیل

ین استان از لحاظ . اشدبامی درصد از مساحت کل کشور( 1.09کیلومتر مربع )حدوداً  17953مساحت این استان 

و از شمال با جمهوری آذربایجان  قرار گرفتهطول شرقی  55/48تا  30/47عرض شمالی و  42/39تا  45/37جغرافیایی در 

استان اردبیل در  ز غرب به استان آذربایجان شرقی محدود شده است.از شرق با استان گیالن از جنوب با استان زنجان و ا

های آن در ترکیبی ها و کوهستاندقیقه( ، همراه با عامل ارتفاع دشت 35درجه و  1محور طول جغرافیایی با گسترش )

 31ه و درج 2جنوب در عرض جغرافیایی ) -هماهنگ با همجواری دریای خزر بوده و گستردگی زیاد در جهت شمال 

دهد. در موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می 1شکل  است.دقیقه( تنوع آب و هوائی زیادی به استان اردبیل بخشیده 

های هواشناسی بارش، دما و رطوبت نسبی ایستگاه هواشناسی اردبیل، مقادیر بارش ماهانه این پژوهش با استفاده داده

-پیشهای ورودی ترکیب مختلف داده 11ریزی ژنتیک و رگرسیون بردار پشتیبان در های برنامهاردبیل با استفاده از روش

های مختلف ورودی ترکیبنیز  2دهد. در جدول های مورد استفاده را نشان میپارامترهای آماری داده 1جدولبینی شد. 

 .آورده شده است SVRو  GPهای مدل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
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 ایران درموقعیت استان اردبیل  -1 شکل

 
 
 

 های مورد استفادهپارامترهای آماری ماهانه داده -1جدول

 ضریب تغییرات انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین واحد پارامتر
 mm 495/22 8/150 95/10- 47/6 29/0 (Pبارش )

 C 592/9 45/22 95/48 42/7 77/0° (Tدمای میانگین )

 335/73 90 0 25/7 10/0 % (RHرطوبت نسبی )

 

 

 SVRو  GPهای های مختلف ورودی مدلبترکی -2جدول

 پارامتر خروجی پارامترهای ورودی شماره مدل

1 t, P1-tP t+1P 

2 t, P2-tP t+1P 

3 1-t, P2-tP t+1P 

4 t, RH1-tRH t+1P 

5 t, RH2-tRH t+1P 

6 1-t, RH2-tRH t+1P 

7 t, T1-tT t+1P 

8 tT, 2-tT t+1P 

9 1-t, T2-tT t+1P 

10 1-t, T3-tT t+1P 

11 2-t, T3-tT t+1P 
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 (GPریزی ژنتیک )برنامه

 ه. بدش هارائ یندارو یتئور ساسا ربار توسط کزا ب اولین یباشد که برایم یکژنت یتمالگور یافته یممعت یکژنت یزیربرنامه

-یم ادیجا هدش الحاص دانینزو فر هردک ارا ره بنامناس تعیجم ابی،انتخ تورص هب لتکام تدر جه یعیتکه جم ترتیب نیا

ارائه  یوتریپبرنامه کام زاه مسئله را با استفاد حله را هک دباشیم خودکار یزیربرنامه یکتکن یک یکژنت یزیربرنامهکنند. 

 اختارس زیاسینهقادر به به روش ینو ا هدنش هگرفت ردر نظ یعگونه رابطه تاب یچه یندفرآ یابتدا در روش یندر ا کند.می

سلسله  یجاها بهفرمول یدرخت اختارس یرو کیژنت وریتمبر خالف الگ یکژنت یزیربرنامه .دباشیآن م ایههو مولف دلم

-ینال( و ترمهافرمولدر هتفاداس وردم ییاضر ای)عملگره عتواب همجموعز ا یدرخت اختارهای. سیدکنیم لعم یدودوئ امارق

 (.1394 ،نیافرد و دلیر حسن )صمدیان شوندیم یجادمسئله و اعداد ثابت( ا رهاییمتغها )

 :شوند یینعوسط کاربر تت یدبا یرز یمقدمات یگام ها ژنتیک یزیرهبرنام ییاجرا لمراحز ا لقب

 (یتصادف مسئله، اعداد ثابت یهارمتغیها )ینالمجموعه ترم

 هادر فرمول همورد استفاد یاضیر یمجموعه عملگرها

 ها، برای سنجش برازش فرمول(… ,RRSE, MSE, R) بش مناسرازب ابعت ابانتخ

 یگرد تیاو جزئ یکیژنت یهاعمل یریگکاربهط مربو احتمال یت،عجم زهدا)ان هبرنام ایراج هدننکنترل ک یپارامترها یینعت

 برنامه ( اجرای به طمربو

 ،هاش فرمولزبرا یمقدار مشخص برا یک یینعت جدید، یتعجم یدداد تولعبرنامه )مثل، ت یاجرا یجو ارائه نتا یانپا یارعم

 .(آن مقدار شد، اجرا متوقف شود زا یشترب یاش برابر زبرا یزانه اگر مک
 

 (SVR) رگرسیون بردار پشتیبان

 میالدی 1992 سال در همکاران و بوسر است که آماری یادگیری تئوری پایه بر یادگیری یک روش پشتیبان بردار ماشین

دادند )بوسر و همکاران،  ارائه خطی کننده بندیطبقه عنوانبه را بهینه رصفحهاب تئوری بعد سالهای کردند و در طی معرفی

 بعدها با استفاده از نتایج نمودند. معرفی غیرخطی را هایکننده بندیطبقه کرنل، توابع کمک با همچنین ها(. آن1992

 بردار ماشین 1995سال  در وپنیک تنهای در وجود آمد وبه پشتیبان بردار ماشین اساسی همکاران اصول و بوسر کارهای

 مسائل دو بندیبرای طبقه پشتیبان ماشین بردار طورکلی (. به1995رگرسیون گسترش داد )وپنیک،  اساس را بر پشتیبان

 دو دسته به هاداده روش، این گیرد. درمی قرار استفاده مورد رگرسیون و غیرخطی یا خطی صورت به کالسه چند یا

 شوند.می تقسیم آزمایش و آموزش

ای از متغیرهای به مجموعه yدر یک مدل رگرسیونی ماشین بردار پشتیبان الزم است وابستگی تابعی متغیر وابسته 

تخمین زده شود. فرض بر این است که مانند دیگر مسائل رگرسیونی، رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل  xمستقل 

 اضافی نویز مشخص شود. به عالوه یک مقدار fتوسط یک تابع معین 

 y f x Noise                                                                                                                     )1(
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دیدی را که ماشین بردار پشتیبان است که بتواند به صورت صحیح، موارد ج fبنابراین موضوع اصلی، پیدا کردن فرم تابع 

وسیله آموزش مدل ماشین بردار پشتیبان بر روی یک مجموعه داده بینی کند. این تابع بهتاکنون تجربه نکرده است، پیش

سازی دائمی تابع خطا است، قایل دسترسی است. تابع خطا در عنوان مجموعه آموزش که شامل فرآیندی به منظور بهینهبه

 شود:تعریف می 2صورت رابطه صورت گسترده در مسائل رگرسیونی کاربرد دارد، بهن بردار پشتیبان که بهروش رگرسیو

1 1

1

2

N N
T
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W W C C  

 

                                                                                                         )2(

            

 مدل: معیار های ارزیابی

داده شده به مدل جهت آموزش و  یورود یهامدل با توجه به داده یخطا زانیمدل به دست آوردن م یابیمنظور از ارز

پارامترهای آماری ضریب همبستگی  مدل از یابیارز یپژوهش برا نی. در اباشدیمختلف محاسبه خطا م یارهایبراساس مع

(R( جذر میانگین مربعات خطا ،)RMSE و شاخص )( پراکندگیSI) ه است:استفاده شد   
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 هستند. بارش ماهانهشده  بینییشو پ یاهداتمش یرمقاد یببه ترت iPو  iO ها،تعداد داده n، 5تا  3در روابط 

 
  نتایج و بحث

ریزی ژنتیک و رگرسیون بردار های هوشمند برنامهدر این تحقیق مقادیر بارش ماهانه ایستگاه اردبیل با استفاده از روش

ارامترهای ورودی عنوان پهای هواشناسی )بارش، دما و رطوبت نسبی( بههای زمانی دادهکارگیری سریو با بهپشتیبان 

های آماری ها با استفاده از شاخصدست آمده از هر یک از مدلنتایج بهسازی گردید. ترکیب مختلف مدل 11ها در مدل
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ضریب همبستگی، جذر میانگین مربعات خطا و شاخص پراکندگی با مقادیر مشاهداتی بارش ماهانه مقایسه گردیده و 

 دهد.ی مورد استفاده را نشان میهامقادیر پارامترهای آماری مدل 3جدول های برتر انتخاب شدند. مدل

 
 پارامتر های آماری -3جدول 

SVR GP 
 شماره مدل

MAE RMSE R MAE RMSE R 

833/0 117/16 256/0 956/0 493/18 255/0 1 

867/0 759/16 256/0- 166/1 555/22 066/0- 2 

721/0 939/13 999/0 8/0 480/15 979/0 3 

884/2 777/55 095/0 877/2 643/55 079/0 4 

891/2 901/55 095/0 131/3 554/60 083/0 5 

887/2 837/55 015/0 076/3 488/59 026/0 6 

028/1 890/19 047/0- 15/1 247/22 049/0- 7 

976/0 871/18 047/0- 231/1 801/23 002/0- 8 

034/1 002/20 053/0- 201/1 229/23 065/0- 9 

981/0 974/18 053/0- 224/1 665/23 081/0- 10 

041/1 140/20 066/0- 13/1 852/21 085/0- 11 

 

 48/15، جذر میانگین مربعات خطای 979/0با ضریب همبستگی  GP-3 (، مدل3جدول با توجه به نتایج به دست آمده )

نیز با دارا بودن ضریب  GP-1ریزی ژنتیک شناخته شد. مدل بهترین مدل در روش برنامه 8/0و شاخص پراکندگی 

رتبه دوم را در این روش به خود  956/0و شاخص پراکندگی  493/18، جذر میانگین مربعات خطای 255/0همبستگی 

، جذر میانگین مربعات 999/0دارای ضریب همبستگی  SVR-3اختصاص داد. در روش ماشین بردار پشتیبان نیز مدل 

داشته است. در رتبه دوم  SVRهای ه و بهترین عملکرد را در بین مدلبود 721/0و شاخص پراکندگی  939/13خطای 

 833/0و شاخص پراکندگی  117/16، جذر میانگین مربعات خطای 256/0با ضریب همبستگی  SVR-1این روش، مدل 

و قابل قبول  مشابه روشکه عملکرد هر دو  شودیم ی این نتیجه حاصلابیارز یارهایبا توجه به مع ،طور کلیبه قرار گرفت.

 ریزی ژنتیکهای برنامهدر مقایسه با مدل یبهتر نسبتاعملکرد  های برتر روش رگرسیون بردار پشتیبانمدل یبوده ول

دهد. همچنین را نشان می مورد مطالعه هایمدل ینبارش ماهانه با استفاده از بهتر یزمان ییراتنمودار تغ 2شکل  .اندداشته

 آورده شده است. مورد مطالعه هایمدل ینبارش با استفاده از بهتر یمحاسبات یرنش مقادپراک ینمودارها 3شکل در 
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های مورد مطالعهنمودار تغییرات زمانی بارش ماهانه با استفاده از بهترین مدل -2شکل   

 

 

 

مطالعه مورد هایمدل بهترین از استفاده بارش با محاسباتی مقادیر پراکنش نمودارهای -3شکل   
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 است. به طور کلی از گیرینتیجهقابل  یزن 3و  2های های برتر از شکلروند اشاره شده در مورد باال بودن دقت در مدل

هایی با ریزی ژنتیک، مدلو برنامه یبانبردار پشت یونهای رگرسروش درکه  استنباط کرد ینتوان چنمی 3و  2 هایشکل

 استفاده منطقه مورد مطالعه را با بارش ماهانهتوان مقدار اند و میتری داشتهعملکرد مناسبهای زمانی بارش ورودی سری

 کرد. بینییشهای مذکور با دقت نسبتا باالیی پاز مدل

 

 نتیجه گیری

ریزی ژنتیک و رگرسیون بردار پشتیبان مقادیر بارش ماهانه ایستگاه های هوشمند برنامهبا استفاده از روش پژوهشدر این 

های هواشناسی بارش، دما و رطوبت نسبی در های زمانی دادههای مذکور شامل سریرآورد گردید که ورودی روشباردبیل 

دست آمده با استفاده از پارامترهای آماری مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که در نتایج بهترکیب متفاوت بود.  11

تری نسبت به سایر وان داده ورودی استفاده کردند، نتایج دقیقعنهای زمانی بارش بههایی که از سریهر دو روش، مدل

ریزی ژنتیک و رگرسیون بردار برنامههای برتر دو روش ها ارائه دادند. همچنین نتیجه گرفته شد که در مقایسه مدلمدل

 تری را ارائه دادند.عملکرد مطلوب SVRهای ، مدلپشتیبان

 

 

 و انگلیسی  منابع فارسی

 
 .11-1(، 1)4های هوشمند درتخمین بارش ماهانه حوضه کاکارضا، اکوهیدرولوژی، (، مقایسه مدل1396. ر. و دهقانی ر. )باباعلی ح

 

 .جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران ، منابع و مسائل آب در ایران،(1383) ،پ ردوانی،ک

 

با استفاده از برنامه  یهاروم یاچهدر یزدر حوضه آبر یرچارودخانه شه یانجر ینیب یشپ(، 1394و دلیر حسن نیا، ر. ) .صمدیان فرد، س

 .1206-1190(، 5)29(، کشاورزی یععلوم و صنا) آب و خاك یهنشر، M5ی و مدل درخت یکژنت یزیر

 

(، ارزیابی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی آن با روش الگوریتم ژنتیک در تخمین داده های بارش ماهانه 1389فقیه، ه. )

 .42-27، 14)مطالعه موردی: منطقه کردستان(، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك، 
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