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 بيني بارندگي ساالنه براي مديريت زراعت ديم با سيستم شبكه عصبي مصنوعي پيش
 سميرا آزاديعليرضا سپاسخواه،

 بخش مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز

 مقدمه
و بارش يكي از عوامل مهم چرخه هيدرولوژي است كه در مطالعات منابع آب، اقليم شناسي

و در مطالعات  هيدرولوژي نقش بسزايي دارد، زيرا بارش تنها عامل ورودي چرخه هيدرولوژي است
و بررسي آن مي تخمين دقيق ميزان بارش بر روي.باشد هيدرولوژي به صورت يك سيستم، نياز به مطالعه

ن مي قطه يا منطقه به داليل زير از اهميت ويژهيك و :تواند سودمند واقع شود اي برخوردار است
 روانابتر دقيقبه منظور تخمين-1
و-2  سيل بيني پيشرونديابي
 ريزي در زمينه ديمكاري برنامه-3
و خصوصيات آن در فرسايش سي تأثير بارشبرر-4

تجربي است، هاي هاي هوشمند، كه مبتني بر داده تئوري سيستماي در توسعه عالقه فزاينده اخيراً
عص شبكه. ايجاد شده است با بي مصنوعي جزء اين دسته از سيستمهاي هاي ديناميكي قرار دارند، كه

مي هاي تجربي، دانش يا قانون نهفته در وراي داده پردازش داده .كنند ها را به ساختار شبكه منتقل

 هدف
ايهدف از انج و جنوب غربي جنوبدر منطقه غرب،) متر ميلي(ساالنه بيني كل بارشن پژوهش پيشام

و بويرها استانايران شامل ي آذربايجان غربي، همدان، كرمانشاه، ايالم، كردستان، لرستان، كهكيلويه
و فارس و بختياري، خوزستان در هر ايستگاه بر اساس ميانگين دراز مدت بارشاحمد، چهار محال

از قبيل موقعيت مؤثرو ساير پارامترهاي) روز(از ابتداي پائيز متر بارش ميلي5/47، زمان وقوع)متر يليم(
و ارتفاع هر ايستگاه با استفاده از سيستم  .باشدميمصنوعي شبكه عصبيمكاني

و روش ها مواد
به از مدل شبكه  مقدار بارشمنظور تخمين هوشمند هاي عصبي مصنوعي انتشار برگشتي پيشخور

و جنوبي كشور استفاده گرديده استي غربي، جنوبها استانساالنه و بدين جهت آمار بارش.غربي روزانه
و باران ايستگاه شامل ايستگاه 750اطالعات جغرافيايي بيش از  سنجي هاي سينوپتيك، كليماتولوژي

و همچنين ايستگاه سازمان ي آذربايجانها استانو مربوط به وزارت نير سنجي بارانهاي هواشناسي كشور
و بختياري، و بوير احمد، چهار محال غربي، همدان، كرمانشاه، ايالم، كردستان، لرستان، كهكيلويه

و فارس مورد بررسي قرار گرفت كه 470از ميان آنها. خوزستان  سال آمار بارش10حداقل داراي ايستگاه
و يها ايستگاهبه منظور تعيين.تحليل انتخاب گرديدو اطالعات كامل جغرافيايي بود جهت تجزيه

شد Arc GIS 9.2هر استان از نرم افزار سنجي باران و در هر سال آماري، طول. استفاده در هر ايستگاه
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و متوسط طوالني ساالنه فصل پاييز همراه با مقدار بارشاز ابتداي متر بارش ميلي5/47زماني وقوع فاصله
و مدت بارش شد محاسبه .استخراج

ي آذربايجان غربي، همدان، كرمانشاه، كردستان، لرستان، ايالم،ها استاننظر شامل منطقه مورد
و بختياري، كهكيلويه و خوزستان جزو مناطق كوهستاني ايران محسوب-چهارمحال بويراحمد، فارس

شدس هاي بارش سري دادهدر اين پژوهش از آزمون روند جهت بررسي همگني.شود مي . االنه استفاده
شد Minitab 13بدين منظور از نرم افزار مورد آزمون قرار%99با احتمالها ايستگاههمگني. استفاده

به. گرفت بهها دادهدرصد80.باشندميي موردنظر همگنها ايستگاهنتايج نشان داد كه آمار مربوط
و و20منظور آموزش شبكه .آن به كار برده شده است پذيري تعميمدرصد به منظور آزمون شبكه

كه بر اساس چارچوب تنظيم BRو الگوريتم (LM)ماركوآرت-از الگوريتم لونبرگدر اين پژوهش
و لوگ همچنين.، جهت آموزش شبكه استفاده شده استباشدميبيسن  از توابع تانژانت هايپربوليك

و از تابع خطي در اليهها اليهسيگموئيد در  از پارامتر خطاي نسبي،. خروجي استفاده شده استي پنهان
مجذور ميانگين مربعات خطا، مجذور ميانگين مربعات خطاي نرمال شده، ميانگين قدرمطلق خطا، شاخص 

و آزمون  و بازده مدل جهت تعيين خطاي به دست آمده در دو مرحله آموزش ) تعميم پذيري(تطابق
.استفاده گرديده است

 نتايج

ا برو جنوب ايران غربي جنوبدر منطقه غرب،) متر ميلي( ساالنه بيني كل بارش يق نيز پيشين تحقدر
از ابتداي پاييز متر بارش ميلي5/47، زمان وقوع)متر ميلي(در هر ايستگاه اساس ميانگين دراز مدت بارش

و ارتفاع هر ايستگاه با است مؤثرو ساير پارامترهاي) روز( شبكه فاده از سيستم از قبيل موقعيت مكاني
و نتايج با هم مقايسه از وروديدر اين پژوهش.بررسي گرديده است عصبي هاي مختلف استفاده شد
.گرديد

و عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح آزاد دريا، و متوسط طوالني مدت بارش5.47tدر حالت اول، طول
بهينه به صورت شبكه عصبيدر اين حالت. در هر ايستگاه براي كل منطقه به عنوان ورودي استفاده شد

و تابع محرك لوگ-و الگوريتم آموزش لونبرگ5-7-5-9-1يك شبكه سه اليه با ساختار  ماركوآرت
.سيگموئيد معرفي گرديد

و متوسط طوالني مدت بارش در هر ايستگاه براي كل منطقه5.47tدريا، در حالت دوم، ارتفاع از سطح آزاد
شد به عنوان ورودي با شبكه عصبيدر اين حالت،. هاي شبكه استفاده بهينه به صورت يك شبكه دو اليه

و تابع محرك لوگ سيگموئيد معرفي گرديد3-15-9-1ساختار  .و الگوريتم آموزش بيسن

يها وروديو متوسط طوالني مدت بارش در هر ايستگاه براي كل منطقه به عنوان5.47tسوم، در حالت
-6-6-10-1بهينه به صورت يك شبكه سه اليه با ساختار شبكه عصبيدر اين حالت،. شبكه استفاده شد

و تابع محرك لوگ سيگموئيد معرفي-و الگوريتم آموزش لونبرگ2 .گرديدماركوآرت
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ساالنه براي كل منطقه غرب، بيني ميزان بارش مناسب جهت پيشهاي مقايسه نتايج نشان داد ورودي
بو متوسط طوالني مدت بارش در هر ايستگاه مي5.47tو جنوب ايران دو پارامتر غربي جنوب و هتر باشد

از است براي تخمين ميزان بارش سا شبكه عصبيساالنه و الگوريتم آموزش2-6-6-10-1ختار با
و تابع محرك لوگ سيگموئيد استفاده شود-لونبرگ .ماركوآرت

سه ساالنه، بر اساس پهنه تر ميزان بارش بيني دقيق پيشجهت بندي بارش، منطقه مورد تحقيق به
و با استفاده از دو پارامتر ورودي و متوسط طوالني مدت بارش در هر ايستگاه براي5.47tناحيه تقسيم شد

و شبكه عصبيهر ناحيه آموزش .بهينه مربوط به هر ناحيه معرفي گرديد شبكه عصبيدنبال شده

بهينه براي اين ناحيه به صورت يك شبكه شبكه عصبيناحيه اول، شامل استان آذربايجان غربي است كه
و تابعو الگوري2-6-10-10-1سه اليه با ساختار  محرك تانژانت سيگموئيد معرفي تم آموزش بيسن

كه ناحيه دوم، شامل استان.گرديد و خوزستان است به شبكه عصبيهاي فارس بهينه براي اين ناحيه
و تابع محرك لوگ-و الگوريتم آموزش لونبرگ2-15-5-1صورت يك شبكه دو اليه با ساختار  ماركوآرت

هاي همدان، كرمانشاه، كردستان، لرستان، ايالم، سوم شامل استانناحيه.سيگموئيد معرفي گرديد
و بختياري است كه  و چهارمحال و بوير احمد يك شبكه عصبيكهكيلويه بهينه براي اين ناحيه به صورت

و تابع محرك لوگ سيگموئيد معرفي گرديد2-9-7-1شبكه دو اليه با ساختار  .و الگوريتم آموزش بيسن
و تقوائي بيني بارش در اين ناحيه كه يك مدل رگرسيوني جهت پيش همچنين از آنجا توسط سپاسخواه

شد ارائه شده بود، از داده) 2004( هاي استفاده شده در شبكه عصبي در اين مدل رگرسيوني هم استفاده
ناحيه افزايش داده بيني را در اينو مقايسه نتايج نشان داد كه روش شبكه عصبي تا حدي دقت پيش

.است
كل(در نهايت مقايسه نتايج مربوط به دو روش انجام شده در اين تحقيق معرفي يك شبكه براي

ج و معرفي شبكه براي هر ناحيه به طور به بندي نشان داد با اينكه تقسيم) داگانهمنطقه كردن منطقه
ا و و ساالنه بيني ميزان بارش فزايش دقت پيشنواحي كوچكتر باعث بهبود عملكرد شبكه در نواحي اول

چنداني در بهبود بندي كردن منطقه به نواحي كوچكتر تأثير تقسيمتوان گفت سوم شده است اما مي
و افزايش دقت پيش مي عملكرد و و الگوريتم2-6-6-10-1توان از شبكه بهينه با ساختار بيني نداشته

و تابع محرك لوگ سيگموئيد جهت پيش-آموزش لونبرگ بارش ساالنه براي كل منطقه بيني ماركوآرت
.و جنوب كشور استفاده كرد غربي جنوبغرب، 
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