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Abstract
Meteorological drought is a complex natural disaster that occurs everywhere in the world. Predicting the
occurrence and severity of drought can be effective in managing water crises and their impacts. The
purpose of the current study is to select the most appropriate model from statistical models and artificial
intelligence (artificial neural networks) to predict drought in Isfahan synoptic station during the span period
of 1990-1920 using the Z-Score index (ZSI). In this study, the capability and efficiency of the SARIMA
stochastic linear model and three advanced learning machine models of the Feedforward Neural Networks
(FNNs), Multi-layer Perceptron (MLP), and Extreme Learning Machines (ELM) were evaluated based on
Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Square Error (MASE) and Mean Absolute Error
(MAE). The results showed that among the many models made, the Feedforward Neural Networks (FNNs)
model with RMSE of 0.33, MASE of 0.02, and MAE of 0.22 were selected as the best model. Using the
superior model, precipitation for the period of 2025-2021 of Isfahan synoptic station was predicted, then
based on the ZSI drought index, drought intensity of forecast precipitation data in 3, 6, 9, 12-month time
scales, 18, and 24 months was calculated. The results of drought severity predicting showed that severe
drought in 3 and 6 month time scales in 2021 and 2023 and in 9 and 18 month time scales in 2024, moderate
drought in all time scales in 2024, and weak droughts occurred at the 3, 6, and 24-month time scales in
2024 and 2025, respectively. Overall, the results showed that the use of feed neural network model was
more efficient. Since predicting drought at all time scales can reveals drought more accurately, this
predicting in turn to facilitate the development of water resources management strategies for management
of drought is effective.

Keywords: Extreme Learning Machines (ELM) Model; Feedforward Neural Networks (FNNs) Model;
Multi-layer Perceptron (MLP) Model; SARIMA Mode; Z-score index (ZSI)
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ارزیابی تطبیقی مدلهای آماری و هوش مصنوعی برای پیشبینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی
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چکیده
خشکسالی هواشناسی رخدادی طبیعی ،پیچیده ومخرب است که در کل کره زمین مشاهده میشود .پیشبینی وقوع و شدت خشکسالی
میتواند در مدیریت بحران آب و خسارت ناشی از آن مؤثر باشد .هدف از پژوهش حاضر انتخاب مناسبترین مدل ،از بین مدلهای
آماری و هوش مصنوعی برای پیشبینی خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان در دوره آماری  1990تا  ،2020با استفاده از شاخص
معیار استاندارد ( )ZSIمیباشد .در این مطالعه قابلیت و کارآیی مدل خطی تصادفی  SARIMAو سه مدل پیشرفته ماشین یادگیری؛
شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور ( ،)FNNsپرسپترون چندالیه ( ،)MLPماشینهای یادگیری افراطی ( ،)ELMبر اساس معیار ریشه
میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین مجذور خطای مطلق ( )MASEو میانگین قدر مطلق خطاها ( )MAEمورد ارزیابی قرار گرفت،
نتایج نشان داد که از بین انبوه مدلهای ساختهشده مدل شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور ( )FNNبا مقادیر  RMSEبرابر MASE ،0/33
برابر  0/02و  MAEبرابر  0/22بهترین مدل پیشبینی است .با استفاده از مدل برتر ،بارش  60ماه آینده ایستگاه همدیدی اصفهان از
سال  2021تا سال  2025پیشبینی شد .سپس ،شدت خشکسالی دادههای بارش پیشبینی شده بر اساس شاخص خشکسالی  ZSIدر
مقیاسهای زمانی  18 ،12 ،9 ،6 ،3و  24ماهه محاسبه شد .نتایج ارزیابی شدت خشکسالیهای پیشبینیشده نشان داد ،در مقیاسهای
زمانی  3و  6ماهه در سالهای  2021و  2023و در مقیاسهای زمانی  9و  18ماهه در سال  2024خشکسالی شدید ،خشکسالی
متوسط در همه مقیاسهای زمانی در سال  2024و خشکسالی ضعیف در مقیاسهای زمانی  6 ، 3و  24ماهه در سالهای  2024و
 2025اتفاق خواهد افتاد .در مجموع نتایج نشان داد که استفاده از مدل شبکه عصبی پیشخور دارای کارآیی بیشتری است .از آن جا
که پیشبینی انجام شده در همه مقیاسهای زمانی میتواند خشکسالی را با وضوح بیشتری آشکار کند ،این پیشبینی بهنوبه خود برای
تسهیل در توسعه راهبردهای مدیریت منابع آب مؤثر است.

واژگان کلیدی :شاخص معیار استاندارد؛ مدل ساریما؛ شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور؛ پرسپترون چندالیه؛ ماشینهای
یادگیری افراطی
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◼ مقدمه
مهمترین عارضه در تغییرپذیری شرایط اقلیمی،
خشکسالی هواشناسی میباشد .اگرچه خشکسالی را پدیدهای
تصادفی تلقی میکند ،اما از ویژگیهای عادی هر اقلیمی
محسوب میشود که مشخصات آن در هر اقیلم به شکل
متفاوت با اقلیم دیگر میدهد ( .)26تحقیقات نشان داده
است که فقدان تعریف دقیق و عینی در موقعیتهای خاص
مانعی بر سر راه درک خشکسالی بوده که منجر به عدم
تصمیمگیری بهنگام و عدم اقدام مدیران ،سیاستگذاران
شده است ( .)60خشکسالی میتواند سالها ادامه داشته
باشد و اثرات مخربی بر کشاورزی و منابع آب داشته باشد.
ممکن است تعیین زمان شروع یا پایان خشکسالی دشوار
باشد .خشکسالی میتواند کوتاه باشد ،فقط چند ماه طول
بکشد یا میتواند سالها به طول بیانجامد که بعد از
بازگشت شرایط آب و هوایی به حالت عادی و اولیه
خشکسالی به پایان برسد ( .)25از آنجاییکه تأثیرات
خشکسالی در ابتدا بهکندی ظهور پیدا میکند ،حتی ممکن
است خشکسالی تا زمانی که تثبیت نشده باشد ،بهخوبی
تشخیص داده نشود (.)15
از آنجا که منطقه اصفهان جزء مناطق خشک و
نیمهخشک بیابانی محسوب میگردد و از دیگر سو در
سالهای اخیر انواع خشکسالیهای اقلیمی ،هیدرولوژیکی،
کشاورزی و اقتصادی -اجتماعی در منطقه حادث گردیده
است ( .)48تجزیه و تحلیل تاریخ وقایع خشکسالی برای
تعیین خطرات احتمالی بروز خشکسالی در آینده این
منطقه بسیار مهم و ضروری میباشد ( ،)30یکی از روشها
و ابزارهایی که برای بیان کمی خشکسالیها مورد استفاده
قرار میگیرد شاخصهای خشکسالی میباشد ( .)3که بر
پایۀ آنها میتوان ریسک خشکسالی ،تجزیه و تحلیل
شدت ،طول مدت خشکسالی را در مقیاسهای زمانی
مختلف برای گذشته و آینده ارزیابی و پیشبینی کرد .یکی
از جامعترین شاخصهای خشکسالی ،شاخص معیار
استاندارد )ZSI( 1میباشد که در بررسیهای خشکسالی و
ترسالی کاربرد فراوانی دارد ( .)21با پژوهشهای مشخص
ZSI: Z-Score Index
ARMA: Autoregressive Moving-Average

1
2

شد که شاخصها توانایی خوبی برای پایش خشکسالی در
مقیاسهای متفاوت دارند و برتری شاخص  ZSIنسبت به
شاخص  SPIبه این دلیل است که شاخص  ZSIنواقص
آماری را در بین سری دادهها قبول میکند و چون برای
محاسـبه شاخص  ZSIبه تبدیل دادهها و برازش توزیع
مانند گاما و یا پیرسون نوع  IIIمطابق آنچه در  SPIانجام
میگردد ،نیاز ندارد به همین دلیل محاسبات سادهتری دارد
( .)44 ،36 ،1از نتایج ارزیابی این شاخص در مقیاسهای
زمانی کوتاهمدت برای اهداف کشاورزی و در مقیاسهای
زمانی بلندمدت برای اهداف هیدرولوژی مورد استفاده قرار
میگیرد (.)27
پیشبینی خشکسالی نقش مهمی برای برنامهریزی و
مدیریت منابع آب در به حداقل رساندن پیامدهای منفی
آن دارد ( .)19روشهای متداول در پیشبینی متغیرهای
هواشناسی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد با توجه
بهاحتمال خطای انسانی و دقت اندک و همچنین داشتن
حجم انبوهی از دادهها و محاسبههای زیاد ،دارای
محدودیت میباشند ( .)19امروزه محققان با ابداع و
پیشرفت علومی چون روشهای آماری و روشهای
هوشمند که ابزاری توانمند و انعطافپذیر و مستقل از
مدلهای دینامیکی سیستم هستند گامهایی را در راه
شناخت و پیشبینی پارامترهای مهم هواشناسی
برداشتهاند ( .)49 ،22مدلهای آماری برای پیشبینی
خشکسالی هیدرولوژیک بر اساس روشهای سری زمانی
استفاده میشود ( .)10مدلهای رگرسیون و مدلهای
میانگین متحرک اتورگرسیو )ARMA(2مدلهای معمولی
برای روشهای سری زمانی آماری برای پیشبینی هستند.
این مدلها اساساً مدلهای خطی هستند ( .)14ازآنجاکه
پیشبینی بر اساس تحلیل سریهای زمانی با کاربرد مفهوم
مدلها در منابع زیادی برای پیشبینیهای کوتاهمدت مورد
استفاده قرار گرفته است ،این به دلیل همبستگی پیاپی3
بین مشاهدات موجود در سریهای زمانی میباشد خود از
ویژگیهای اصلی سریهای زمانی خود همبسته میانگین

Serial Correlation

3
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متحرک تلفیقشده فصلی )SARIMA( 1میباشد (.)58 ،20
با استفاده از مدلهای سری زمانی  SARIMAبهترین
برازش برای هر مدل به دست میآید .مدل مذکور بر
پایۀمعیار آکائیک )AIC( 2انتخاب میشود ( .)42از بین
مدلهای برازش دادهشده ،بر اساس آزمون نکویی برازش،
مدل برتر انتخاب میشود .مقایسۀ بین آمار واقعی و آمار
تولیدشده ،همچنین حدود اطمینان دادههای تولیدشده
برای تائید مدل انتخابشده ،صورت گرفته و در پایان مدل
مورداستفاده برای پیشبینی بارش و بررسی روند
خشکسالی در آینده مورد استفاده قرار میگیرد (.)28
ازآنجاکه بسیاری از فرآیندهای هیدرولوژیک بهشدت
غیرخطی و غیرایستایی بوده و تابع قوانین فرآیندهای
تصادفی هستند ( .)56در دهههای اخیر سیستمهای
هوشمند بهطور گسترده برای پیشبینی پدیدههای
غیرخطی مورد استفاده قرار میگیرد ( .)6شبکههای عصبی
مصنوعی )ANN( 3توانایی زیادی در مدلسازی و پیشبینی
سریهای زمانی غیرخطی و غیرثابت در هیدرولوژی و
مهندسی منابع آب به دلیل خاصیت غیرخطی ذاتی و
انعطافپذیری برای مدلسازی از خود نشان دادهاند (،5
 .)59برخی از مزایای شبکههای عصبی مصنوعی عبارتاند
از -1 :آنها قادرند رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی
را بدون مالحظات فیزیکی بهطور واضح تشخیص دهند-2 .
حتی زمانی که دادههای ورودی حاوی نویز و خطاهای
اندازهگیری باشند ،بهخوبی کار میکنند -3 .آنها میتوانند
در طول زمان با راهحلها سازگار شوند تا شرایط در حال
تغییر را جبران کنند -4 .آنها دارای سایر ویژگیهای ذاتی
پردازش اطالعات هستند و پس از انجام آموزش بر روی
دادههای ورودی ،بهراحتی قابل استفاده میباشند (.)17
با توجه به اینکه نتایج نشان داده است روشهای داده
محور بر اساس کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی دارای
قابلیتهای خوبی در زمینه پیشبینی قابل اعتماد در
خشکسالی هستند ( .)4در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت
غیرخطی سریهای زمانی بارش ،از مدل  SARIMAو مدل

شبکه عصبی پیشخور ،)FNNs( 4مدل پرسپترون
چندالیه )MLP( 5و مدل ماشینهای یادگیری افراطی6
( )ELMبرای پیشبینی وقوع خشکسالی استفاده شد .نتایج
نشان داده است مدلهای پیش گفت از کارآیی قابل قبولی
در پیشبینی سریهای زمانی بارش برخوردار هستند
( .)18در بررسیهایی که بهطور مجزا در مناطق و
مقیاسهای مختلفی انجامشده کارایی این مدلها را تأکید
و قابلیت پیشبینی این مدلها نسبت به سایر مدلهای
دیگر مورد تائید قرار است (،50 ،37 ،33 ،32، 23 ،13 ،12
.)61 ،57
از آنجا که مطالعهای بهطور همزمان قابلیت
مدلهای  MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMرا در منطقه
خشک و نیمهخشک بیابانی ایستگاه همدیدی اصفهان
مورد بررسی قرار دهد و از دادههای پیشبینیشده این
مدلها ،خشکسالی را با شاخص  ZSIدر مقیاسهای زمانی
مختلف مورد بررسی قرار دهد پژوهشی انجام نشده است،
لذا ضرورت این پژوهش در پیشبینی بارش و خشکسالی
در ایستگاه همدیدی اصفهان بهعنوان عامل مهم و
تأثیرگذار در مدیریت منابع آب و کاهش پیامدهای منفی
حیاتی منطقه مورد مطالعه مشخص گردید .هدف از
پژوهش حاضر مقایسه و ارزیابی قابلیت مدلهای
 MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMبرای پیشبینی بارش
ایستگاه همدیدی اصفهان میباشد .مناسبترین مدل برای
پیشبینی بارش  5سال آینده بر اساس کمترین مقادیر
شاخص جذر میانگین مربعات خطا ،)RMSE(7میانگین
مجذور خطای مطلق )MASE( 8و میانگین قدر مطلق
خطاها )MAE( 9انتخاب شد .سپس با استفاده از شاخص
 ،ZSIشدت خشکسالی در مقیاسهای زمانی 12 ،9 ،6 ،3
 18 ،و  24ماهه ارزیابی شد .تا بتوان با استفاده از نتایج
پژوهش حاضر گامی در مسیر توسعه روشهای مدیریتی
منابع آب برای جلوگیری از ایجاد خشکسالی و مدیریت
بهتر آن در آینده انجام داد.

1

5

 SARIMA: Seasonal Autoregressive Integrated MovingAverage
2 AIC: Akaike Information Criterion
3 Artificial Neural Network
4 FNNs: Feed-Forward Neural Network

MLP: Multi-layer Perceptron
ELM: Extreme Learning Machines
7 RMSE: Root Mean Squared Error
8 MASE: Mean Absolute Square Error
9 MAE: Mean Absolute Error
6
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◼ مواد و روش

روش انجام پژوهش

منطقۀ مورد بررسی

شاخص معیار استاندارد یا )(ZSI

ایستگاه همدیدی اصفهان در مختصات عرض جغرافیایی
" 15° 32´ 43شمالی و طول جغرافیایی "51° 70´ 17
شرقی قرار دارد (شکل  .)1میانگین بارندگی و ارتفاع متوسط
ایستگاه بارانسنجی اصفهان بهترتیب برابر  120 mm/yو،
 1550mاز سطح دریا میباشد ( .)45استان اصفهان دارای
پنج زیر منطقه اقلیمی شامل اقلیم نیمهبیابانی ،استپی،
نیمهاستپی ،کوههای مرتفع و جنگلهای خشک است (.)30
منطقه مورد بررسی پژوهش حاضر در منطقه خشک و
نیمهبیابانی واقع شده ،در این منطقه برخی گونههای مقاوم
به خشکی استقرار دارند مناطق پست این منطقه را اراضی
شور تشکیل میدهد (.)45
در پژوهش حاضر برای پیشبینی خشکسالی ایستگاه
همدیدی اصفهان از دادههای بارش ماهانه برای دوره
 1990تا  2020که از سازمان هواشناسی کشور اخذ شده
بود استفاده شد ( .)35ابتدا آزمون همگنی دادهها به روش
آزمون گردش حول میانگین یا رانتست 1که یکی از
متداولترین آزمونهای غیرنموداری برای تأیید همگنی
دادههاست ( )46در نرمافزار  Rمحاسبه شد.

در این پژوهش از شاخص  ZSIبرای ایستگاه مورد
مطالعه بر پایه آمار بلندمدت بارندگی  30ساله ،در
مقیاسهای زمانی مختلف نظیر یک دوره سهماهه،
ششماهه و غیره استفاده شد .مراحل محاسبه شاخص
معیار استاندارد بهصورت زیر میباشد (:)21
 -1مرتب نمودن سری زمانی دادههای بارندگی
بهصورت صعودی.
 -2تعیین میانگین و انحراف استاندارد سری زمانی
دادهها.
 -3تعیین شاخص معیار استاندارد برای هر یک از
دورههای آماری.
برای محاسبه شاخص معیار استاندارد ( )ZSIاز رابطه 1
استفاده شد که 𝑖𝑋 میزان بارش دوره 𝑋̅ ،میانگین بارش
دوره S ،انحراف معیار بارش در هر مقیاس زمانی است (.)8
دامنـه تغییـرات و طبقـهبندی  ZSIبـرای بیـان شـدت
خشکسالی در جدول  1ارائه شده است.
()1

شکل  .1موقعیت جغرافیایی ایستگاه همدیدی اصفهان در استان اصفهان
Run Test

1

̅𝑋 𝑋i −
𝑆

=𝑍
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جدول  .1طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص .)8( ZSI
طبقات شدت خشکسالی

شاخص معیار استانداردشده ()ZSI

نرمال

 +1تا صفر

خشکسالی ضعیف

 -1تا صفر

خشکسالی متوسط

 -1/5تا -1

خشکسالی شدید

 -2تا-1/5

خشکسالی بسیار شدید

کمتر از -2

مدل آماری
مدل سری زمانی SARIMA

بهمنظور پیشبینی دادههای بارش از میان مدلهای
مختلف سری زمانی ،از مدل  SARIMAاستفاده گردید.
مدلهای عمومی فصلی  SARIMAبهاختصار بهصورت
𝑆)𝑄  SARIMA(𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷,نمایش داده میشوند که s
مؤلفه فصلی و )𝑞  (𝑝, 𝑑,معرف بخش غیرفصلی مدل و
𝑆)𝑄 (𝑃, 𝐷,معرف بخش فصلی مدل است (رابطه :)9( )2
()2

𝑋𝑡 = Θ𝑄 (𝐵 𝑆 )𝜃𝑞 (𝐵)𝑎𝑡 ,

𝐷

𝐷
𝑆

)𝐵( 𝑃𝜙) 𝑆 𝐵( 𝑃Φ

خود همبسته فصلی D ،درجه تفاضلگیری فصلی Q ،درجه
میانگین متحرک فصلی s ،طول فصل است (.)51 ،39 ،38
برای ساخت این مدل ،چهار مرحله :شناسایی مدل،
برازش الگو ،ارزیابی درستی الگو و پیشبینی باید انجام گیرد
(.)30
برای شناسایی و برازش بهترین مدل ،چندین مدل
 SARIMAبا مرتبههای متفاوت با استفاده از نرمافزار  Rبه
دادهها برازش و مناسبترین مدل توسط معیار اطالع
آکائیک و معیار اطالع بیزی( )BIC( 2رابطه  )5انتخاب شد.
معیار انتخاب بهترین مدل داشتن کمترین مقدار  AICاست
(رابطه .)34( )6

که در آن  X tمشاهدات متوالی سری زمانی و  atفرایند
𝑑

نوفه سفید 1و 𝑑 𝑋1 = (1 − 𝐵)𝑑 𝑋1 ،𝐵𝑑 𝑋1 = 𝑋1−و
𝑆 𝑠 𝑋1 = 𝑋1 − 𝑋1−همچنین )𝐵( 𝑃𝜙 و )𝐵( 𝑞𝜃 به
ترتیب چندجملهایهای  ARو  MAغیرفصلی از درجه  pو
 qبرحسب  Bو ) 𝑆𝐵( 𝑃 Θو ) 𝑆𝐵( 𝑄 Θنیز به ترتیب
چندجملهایهای  ARو  MAفصلی از درجه  Pو Q
برحسب 𝑆 𝐵 هستند (رابطه  3و :)4
()3

𝜙𝑃 (𝐵) = 1 − 𝜙1 𝐵 − ⋯ − 𝜙𝑃 𝐵𝑃 ,
𝜃𝑞 (𝐵) = 1 − 𝜃1 𝐵 − ⋯ − 𝜃𝑃 𝐵𝑃 .

()4

Φ𝑃 (𝐵 𝑆 ) = 1 − Φ1 𝐵 𝑆 − ⋯ − Φ𝑃 𝐵𝑃𝑠 ,
Θ𝑄 (𝐵 𝑆 ) = 1 + Θ1 𝐵 𝑆 − ⋯ − Θ𝑄 𝐵𝑄𝑠 .

()5

()6

𝑆𝑆𝑅𝜋2
( 𝑛𝑙( 𝑛 = AIC
) + 1) + 2𝑚,
𝑛

𝑆𝑆𝑅𝜋2
) + 1) + 𝑚 ln(𝑛),
𝑛

( 𝑛𝑙( 𝑛 = BIC

که در آنها  nتعداد مشاهداتm = ( p + q + P + Q ) ،

تعداد پارامترهای برآورد شده مدل و  RSSمجموع مربعات
باقیمانده موردنظر میباشد (.)52
مدل شبکههای عصبی مصنوعی
 - 1مدل شبکه عصبی پیشخور ()FNNs

 pدرجه خود همبسته غیرفصلی d ،درجه
تفاضلگیری q ،درجه میانگین متحرک غیرفصلی P ،درجه

مدل شبکه عصبی پیشخور که نوعی مدل شبکه
عصبی مصنوعی با سه الیه برای اهداف پیشبینی است
(شکل .)37( )3

1

2

White Noise

BIC: Bayesian Information Criterion
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شکل  .2یک شبکه  FNNبا سه الیه ()37

همانطور که در رابطه  7نشان داده شده است:

𝑛

()9

𝑛

()7

که در آن n ،تعداد کل نورونهای ورودی است،
وزن اتصال ارتباط  Ijبه نورون  jو  βjوزن بایاس است
( .)16سپس گره یا نورون مصنوعی ضربها را اضافه
میکند و جمع را به یک تابع انتقال میفرستد ،برای نمونه
تابع سیگموئید ارائه شده است (رابطه :)8
Wij

خروجی نورون ( jرابطه :)9

𝑖=1

𝑖𝛽 𝑆𝑗 = ∑ 𝑊𝑖.𝑗 𝐼𝑖 +
𝑖=1

()8

) 𝑗𝛽 𝑦𝑗 = 𝑓𝑗 (∑ 𝑊𝑖𝑗 𝐼𝑗 +

1
𝑋1 + 𝑒 −

= )𝑥( 𝑗𝑓

پس از ساخت شبکه عصبی ،مجموعه وزنهای شبکه
به تقریبی نتایج موردنظر تنظیم میشود .این فرایند با
بهرهگیری از خوارزمیک تمرینی برای انطباق وزنهها تا
زمانی که معیارهای خطا برآورده شود انجام شد (.)16
 -2مدل پرسپترون چندالیه ()MLP

مدل پرسپترون چندالیه ( )MLPشامل الیه ورودی،
الیه پنهان ،و الیه خروجی است ( .)47یک شبکه  MLPبا
یک الیه پنهان واحد ،شبکهای است که دارای برخی
وزنههایی است که بین الیهها به هم متصل میشوند (شکل
 .)3مقادیر خروجی شبکه چندالیه پرسپترون از طریق
مراحل زیر محاسبه شد.

شکل  .3یک شبکه  MLPبا یک الیه پنهان واحد ()55
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ابتدا مجموع وزنها بهصورت زیر در رابطه ()10
محاسبه شد (:)55
𝑛

()10

𝑆𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖 + 𝛽𝑖 .
𝑖=1

که در آن 𝑖𝑥 متغیر ورودی است 𝑤𝑖𝑗 ،وزن بین متغیر
ورودی 𝑖𝑥 و نورون  j,و 𝑖𝛽 وزن بایاس متغیر ورودی است.
دوم ،مقادیر خروجی نورونها در الیههای پنهان از مقادیر
دریافتی جمع وزنی (معادله ( ))10با استفاده از یک تابع
فعالسازی تولید شد .یک انتخاب رایج از چنین تابعی یک
تابع سیگموئید به شرح رابطه  11محاسبه شد:
()11

1
.
𝑗𝑠1 + 𝑒 −

خروجی متغیر بایاس است (.)55
 -3مدل ماشینهای یادگیری افراطی ()ELM

مدل دیگری که در این پژوهش استفاده شد مدل
ماشینهای یادگیری افراطی ( )ELMاست .تئوری بنیادی
مدل  ELMبیان میکند که برای  Nنمونه ورودی مجزای
دلخواه  ،)xk , yk( ∈ Rn × Rnشبکه عصبی پیشنگر تک
الیه استاندارد ( )SLFNsبا  Mگره پنهان و یک تابع g
فعالساز در رابطۀ  13تعریف شده است ( .)12الگو ساختار
مکاننگر شبکه  ELMدر شکل  4نشان میدهد.
𝑀

()13

𝑦𝐾 = ∑ 𝛽𝑖 𝑔(𝑥𝐾 . ∶ 𝑐𝑖 . 𝑎𝑖 ) K = 1,2,3,3, . . , N
𝑖=1

= )𝑥( 𝑗𝑓

که در آن 𝑗𝑓 تابع سیگموئید برای نورون 𝑗 و 𝑗𝑆 مجموع
وزنها است .درنهایت خروجی نورون 𝑗 بهصورت رابطه 12
محاسبه شد:
𝑛

()12

22

𝑦𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑓𝑗 + 𝛽𝑗 .
𝑖=1

که در آن 𝑗𝑦 خروجی نورون 𝑗 𝑤𝑖𝑗 ،وزن بین متغیر
خروجی 𝑖𝑦 و نرون 𝑗 𝑓𝑗 ،تابع فعالسازی نورون 𝑗 ،و 𝛽

که در آن  Ci ∈ Rمقدار تصادفی تخصیصیافته  iامین
گره پنهان و  wi ∈ Rوزن ورودی تخصیصیافته بهطور
اتفاقی بردار اتصال  iامین گره پنهان و گرههای ورودی
است βi .بردار وزنی است که گره پنهان  iام را به گره
خروجی وصل میکند.
) g (wk; ci, wiخروجی iام گره پنهان است ،با توجه به
نمونه ورودی  .xkهر ورودی بهطور تصادفی به گرههای
پنهان در شبکه  ELMاختصاص مییابد .بنابراین از معادله
 14میتوان به معادالت  15و  16زیر رسید:

شکل  .4یک شبکه  ELMبا یک الیه پنهان ()13
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Hβ = Y

()4

معیارهای ارزیابی

در پایان برای بررسی دقیقتر کفایت مدل برازش شده
برای پیشبینی مقادیر (دادههای واقعی) از دیگر
شاخصهای ارزیابی مانند میانگین قدر مطلق خطاها
( ،)MAEمیانگین مجذور خطای مطلق ( )MASEو شاخص
جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شد ،مقادیر
کمتر این شاخصها نشان از بهتر بودن مدل دارد (روابط
.)57 ،41( )19 - 21

H

()5

) 𝑀𝑎 𝑔(𝑥1 . ∶ 𝑐1 . 𝑎1 ) … 𝑔(𝑥1 . ∶ 𝑐𝑀 .
[=
]
𝑀×𝑁 ) 𝑀𝑎 𝑔(𝑥𝑁 . ∶ 𝑐𝑖 . 𝑎𝑖 ) … 𝑔(𝑥𝑁 . ∶ 𝑐𝑀 .

()6

𝑀×𝑚𝑇) 𝐿𝑇Hβ = (β1𝑇 β𝑇2 . … . β

و خروجی ( )Yاز رابطه  17به قرار زیر است:

𝑛

()17

()19

𝑀×𝑚𝑇) 𝐿𝑇 Y = (t1𝑇 t 𝑇2 . … . t

1

MAE = ∑|𝑦𝑡 − 𝑓𝑡 |,
𝑡=1

𝑛

𝑛

وزنهای خروجی با یافتن راهحلهای حداقل مربعات
برای سامانههای خطی فوقالذکر بهدست آمد که مطابق
رابطۀ  18محاسبه شد:

()20

()18

𝑛

1
RMSE = √ ∑|𝑦𝑡 − 𝑓𝑡 |2 ,
𝑛
𝑡=1

که در آن  H+معکوس تعمیمیافته موور_پنروس
ماتریکس الیه پنهان  Hاست و وزنهای ورودی و مقادیر
پنهان بهطور تصادفی انتخاب شد ،و وزنهای خروجی
بهصورت تحلیلی و آنالیز شده تعیین شدند (.)12
پیشبینی

بهمنظور ارزیابی مدل ،دادههای بارش مربوط به
سالهای آماری  2020-1990را به دو بخش آموزش یا
واسنجی 2017-1990 1و آزمون یا اعتبارسنجی2020- 2
 2017تقسیم شدند و و از دادههای قسمت آموزش برای
برازش مدل استفاده نماییم .ابتدا با استفاده از این مدل
برازش شده ،دادههای قسمت آموزش را پیشبینی کردیم
(شکل  .)6سپس با استفاده از دادههای آزمون به مقایسه
مقادیر پیشبینیشده با استفاده از مدلها و دادهها
میپردازند (شکل  7و نمودارهای سمت راست شکل -11
.)41 ،32( )8
Train
Test

| 𝑡𝑓 |𝑦𝑡 −
1
(∑
),
1
𝑛
| ∑𝑛𝑡=2|𝑦𝑡 − 𝑓𝑡−1
𝑛−1

=

𝑡=1

()21
β = H+Y

MASE

1
2

مشاهدهایf t ،

مقادیر پیشبینی و

که در آن  y tمقادیر
 nتعداد مشاهدات میباشد (.)53
هرچند معیارهای خطای مطلق ( )AEMمانند میانگین
قدر مطلق خطاها  MAEمیانگین مربعات خطاها )MSE(3و
 RMSEمعیارهای مهمی برای بررسی کیفیت مدل هستند
و بهترین مقدار متصور برای آنها صفر میباشد ولی این
معیارها علیرغم اینکه در مقاالت بهوفور از آنها استفاده
میشود دارای عیوب زیر میباشند.
اولین و اصلیترین عیب آنها وابسته بودنشان به معیار
اندازهگیری است ،یعنی با تغییر واحد اندازهگیری بارش از
میلیمتر به اینچ میتوان مقدار  RMSEرا کاهش داد .عیب
دیگر آنها این است که بهشدت تحت تأثیر مقدارهای پرت
(حدی) در مشاهدها هستند .یعنی اگر دادهها داری یک
نقطه پرت از نوع داده بزرگ باشند ،حالتی که در عمل
بیشتر پیش میآید باید از نامناسب بودن مدل به استناد
بزرگ بودن  RMSEاجتناب کرد .به همین دلیل باید از
Mean Square Errors

3MSE:
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معیارهایی استفاده کرد که به واحد اندازهگیری وابسته
نیستند که معروفترین آنها میانگین قدر مطلق درصد
خطا ( )MAPEاست که البته آن نیز داری ضعفهای
مختص خود است .بهعنوان نمونه این معیار فقط برای
دادههای اندازهگیری شده با مقیاس نسبتی (یعنی
دادههایی که صفر واقعی دارند) قابل استفاده است و دیگر
اینکه این معیار برای وقتی مقادیر پیشبینیشده بیش از
مقدار واقعی هستند نسبت به وقتی این مقادیر کمتر از
مقدار واقعی هستند ،جریمه بیشتری در نظر میگیرد
(.)25

مدلهای مختلف سری زمانی و بهکارگیری معیار اطالعاتی
آکائیک ،سری زمانی  SARIMAبا توجه قابلیت باالی
مدلسازی بهعنوان بهترین سری زمانی جهت پیشبینی
بارش ماهانه ایستگاه همدیدی اصفهان میباشد که با نتایج
پژوهشهای انجامشده در حوزه سلماس ( )10و سطح ایران
( )34مشابه میباشد .همچنین برای ارزیابی عملکرد
بهترین مدل انتخابشده ،از معیارهای MAE ،RMSE ،BIC
و  MASEنیز استفاده شده است (جدول  .)2نتیجه مشابهی
نیز توسط سایر پژوهشگران بهدست آمده است (.)15
برای بررسی کفایت مدل برازش شده بر اساس مدل
 ،SARIMAارزیابی باقیماندهها برای ایستگاه همدیدی
اصفهان گزارش شده است (شکل  ،)5که نشاندهندهی
عدم همبستگی درماندههای مدل برازش شده به دادههای
این ایستگاه میباشد .نتایج مذکور ،با نتایج پژوهش
انجامشده در استان گلستان ( )58مشابه است.

◼ نتایج و بحث
مدلسازی سری زمانی برای ایستگاه همدیدی اصفهان
با طول دوره آماری  2017-1990انجام شد .بهترین مدل
با توجه به معیار  AICانتخاب شده است .در بررسی

شکل ( .5الف) :نمودار باقیماندههای استانداردشده( ،ب) :نمودار خودهمبستگی همراه فاصله اطمینان  %95از باقیماندهها( ،ج):
نمودار مقادیر معناداری آزمون لیونگ  -باکس ایستگاه اصفهان
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زودهنگام نرونها میگردد ( )62نرمالسازی زمانی که
دامنه تغییرات ورودیها زیاد باشد کمک زیادی به آموزش
بهتر و سریعتر مدل میکند ،نرمالسازی دادهها برای ورود
به شبکۀ عصبی مصنوعی انجام شد (رابطه .)22

مقایسه و ارزیابی مدلهای آماری و شبکههای عصبی مصنوعی

در پژوهش حاضر بهمنظور مقایسه نتیجۀ مدلهای
 MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMبرای پیشبینی بارش
ایستگاه همدیدی اصفهان از دادههای بارش ماهانه دوره
 1990تا  2020با نرمافزار  Rانجام شد .بهعنوان خروجی
در مدلها با توجه به پارامتر ورودی بارش در ایستگاه
موردبررسی %80 ،از دادهها بهعنوان آموزش و  %20از
دادهها بهعنوان آزمون بهصورت تصادفی ،که گستره وسیعی
از دادهها را پوشش دهد ،انتخاب شد ( )31نکته مهم در
آموزش شبکههای عصبی مصنوعی نرمالسازی دادهها قبل
از استفاده در مدلها میباشد .با توجه به اینکه استان
اصفهان جزء مناطق خشک و نیمهبیابانی کشور محسوب
میشود ،نوسانهای شدید بارش از سالی به سال دیگر و
حتی در ماههای مختلف یک سال کامالً مشهود میباشد.
نوسانهای شدید بارش و بهتبع آن پراکندگی زیاد دادهها
منجر به پیچیدگی در فرایند آموزش و توانایی مدل شد و
دقت و سرعت شبکه را کاهش میدهد ( .)54برای دوری
از چنین شرایطی و ب یکسان کردن ارزش دادهها برای
شبکه ،نرمالسازی دادهها انجامشد که این کار مانع از
کوچک شدن بیش از حد وزنها و سبب جلوگیری از اشباع

𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑜 −
𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑚𝑎𝑥 −

()22

= 𝑛𝑥

که 𝑛𝑥 دادههای نرمال شده 𝑥𝑜 ،دادههای اولیه و 𝑛𝑖𝑚𝑥

و 𝑥𝑎𝑚𝑥 کمینه و بیشینه دادههای اولیه را نشان میدهد
(.)54
در نرمافزار  Rبا استفاده از دادههای آموزش بهترین
مدل برای مدلهای  MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMبرازش
داده شد که مقادیر  MAE ،MASEو  RMSEبهترین مدل
برازش داده شده مشخص شد (جدول ( )2شکل  .)6-9در
مرحلـۀ بعـد ،سـاختار مناسـب شـبکۀ عـصبی ،تـابع
محرک ،تعـداد نـرونهـا ،تعـداد الیـههـای پنهـان،
الیههای ورودی و خروجی انتخـاب شد .سـپس ،برای
تعیین بهترین ورودیهای شبکه پس از سعی و خطای
فراوان ،ساختاری با استفاده از میانگین بـارش سالیانه برای
پیشبینی بارش سالیانه انتخاب شد (.)33

جدول  .2بهترین مدل برازش شده و معیارهای ارزیابی خطای پیشبینی مربوط به دادههای آموزش در ایستگاه همدیدی اصفهان
ردیف

مدل

AIC

BIC

RMSE

MAE

MASE

1
2
3
4

SARIMA)1،0،0()2،0،0(12

2664/73
-

2683/91
-

12/52
0/33
3/42
12/30

9/15
0/33
2/22
8/69

0/87
0/02
0/24
0/82

FNN
MLP
ELM

شکل  .6بهترین مدل برازش شده با دادههای آموزش با استفاده از مدل SARIMA
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شکل  .7بهترین مدل برازش شده با دادههای آموزش با استفاده از مدل FNN

شکل  .8بهترین مدل برازش شده با دادههای آموزش با استفاده از مدل MLP

شکل  .9بهترین مدل برازش شده با دادههای آموزش با استفاده از مدل ELM

بهمنظور مدلسازی از دادههای آزمون از مدلهای
تصادفی خطی  SARIMAو غیرخطی  MLP ،FNNو ELM
با الیههای پنهان و با تعداد نرونهای متفاوت استفاده شد
و بهترین مدل با استفاده از دادههای آزمون ،2017–2020
برای هریک از مدلها برازش داده شد .در نهایت مقایسه و
ارزیابی عملکرد بهترین مدلهای برازش شده در بین
مدلهای  MLP ،FNN ،SARIMAو  ELMبر اساس کمترین
مقادیر  MAE ،MASEو  RMSEانجام شد (جدول  .)3با

توجه به نتایج پژوهش حاضر ،مدل شبکۀ عصبی پیشخور
( )FNNsبهعنوان مدل برتر انتخاب شد .نتایج مشابه نیز
توسط سایر پژوهشگران به دست آمده است (.)57 ،43 ،32
با انطباق نمودارهای پیشبینی بارش مدلهای ،SARIMA
 MLP ،FNNو  ELMکه بهواسطه بهترین مدل برازش شده
بر دادههای آموزش  2017 - 2020ایستگاه همدیدی
اصفهان به دست آمد ،کفایت مدلهای برازش شده مورد
ارزیابی قرار گرفت (شکل .)10
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جدول  .3مقایسه مدلهای آماری و شبکه عصبی مصنوعی بر اساس معیارهای ارزیابی با دادههای آزمون در ایستگاه همدیدی اصفهان
ردیف

مدل

RMSE

MAE

MASE

1
2
3
4

SARIMA

12/74
0/47
4/33
12/44

9/31
0/35
2/93
8/80

0/88
0/03
0/28
0/83

FNN
MLP
ELM

شکل  .10انطباق نمودارهای ارزیابی کفایت پیشبینی مدلهای  MLP ،FNN ، SARIMAو  ELMدر ایستگاه همدیدی اصفهان

مقادیر پیشبینیشده توسط بهترین مدل برازش شده
برای هر یک از مدلها مشخص شد (شکل .)11-18
نمودارهای  15 ،13 ،11و  17معرف پیشبینی بارش برای

 5سال آینده  2021 - 2025و نمودارهای  16 ،14 ،12و
 18معرف قابلیت مدل در پیشبینی مقادیر دادههای آزمون
 2017 – 2020است.

شکل  .11پیشبینی بارش برای ایستگاه اصفهان با مدل SARIMA

شکل  .12ارزیابی کفایت پیشبینی بارش ایستگاه اصفهان با مدل SARIMA
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شکل  .13پیشبینی بارش برای ایستگاه اصفهان با مدل FNN

شکل  .14ارزیابی کفایت پیشبینی بارش ایستگاه اصفهان با مدل FNN

شکل  .15پیشبینی بارش برای ایستگاه اصفهان با مدل MLP

شکل  .16ارزیابی کفایت پیشبینی بارش ایستگاه اصفهان با مدل MLP
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شکل  .17پیشبینی بارش برای ایستگاه اصفهان با مدل ELM

شکل  .18ارزیابی کفایت پیشبینی بارش ایستگاه اصفهان با مدل ELM

در پژوهش حاضر نیز مشخص شد که استفاده از
مدلهای  MLP ،FNNو  ELMبرای پیشبینی دادههای
بارش و وقوع خشکسالی مفید بوده است .همچنین نتایج
نشان داده کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی دارای
قابلیتهای خوبی در زمینه پیشبینی سریهای زمانی
بارش و خشکسالی برای  5سال آینده میباشند (،10 ،4 ،1
 .)61 ،40 ،18از مزایا و معایب شبکههای عصبی میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
مزایای اصلی استفاده از شبکه عصبی پیشخور
عبارتاند از :حجم زیادی از مجموعه دادهها را میتواند
مدیریت کند .این مدل توانایی تشخیص ضمنی روابط
غیرخطی پیچیده را بین متغیرهای وابسته و مستقل را دارد
و همچنین این مدل توانایی تشخیص تمام تعامالت ممکن
بین متغیرهای پیشبینی را نیز دارد .معایب این مدل
شامل :ماهیت «جعبه سیاه» ،بار محاسباتی بیشتر و ماهیت
تجربی توسعه مدل میباشد.
مزایای اصلی استفاده از مدل پرسپترون چندالیه
عبارتاند از :قابل استفاده برای مدلهای پیچیده غیرخطی،

دارای عملکرد مناسب برای دادههای با حجم باال و
همچنین دقت زیاد برای محاسبه دادههای با حجم کم
میباشد .معایب مدل این مدل شامل :وابستگی هرکدام از
متغیرهای مستقل به متغیرهای وابسته مشخص نیست ،از
طرفی محاسبه و تشخیص دقیق آن بسیار پیچیده است.
مزایای اصلی استفاده از مدل ماشینهای یادگیری
افراطی این است که بر خالف شبکه عصبی پیشنگر تمام
پارامترهای این مدل نظیر مقادیر الیههای پنهان و وزنهای
ورودی نیاز به تنظیم قبلی ندارند و همچنین ظرفیت
منحصر بهفرد آن در پردازش تطبیقی غیرخطی دارد .این
موجب برتری این مدل نسبت به دیگر مدلهای شبکه
عصبی سنتی میباشد ( .)12مهمترین عیب این مدل این
نکته است که با توجه به اینکه در این مدل هنگام برازش
بهترین مدل از گرههای پایین رده و پنهان کمی استفاده
میکند اما مشکل برازش مدل را دارد.
از آنجا که استان اصفهان جزء مناطق خشک و
نیمهبیابانی محسوب میگردد و از دیگر سو در سالهای
اخیر انواع خشکسالیهای اقلیمی ،هیدرولوژیک ،کشاورزی
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و اقتصادی -اجتماعی در منطقه ایجاد شه است؛ لذا
پیشبینی وقوع خشکسالی و ارزیابی آن در این منطقه الزم
و ضروری میباشد .در این پژوهش با بهرهگیری از مدل
شبکۀ عصبی پیشخور ( )FNNsمقدار بارش برای دورۀ
آماری پنجساله  2025-2021پیشبینی شد .استفاده از
نرمافزار  DIPو شاخص خشکسالی  ZSIدر مقیاسهای
زمانی مختلف (ماهانه 3 ،ماهه6 ،ماهه9 ،ماهه12 ،ماهه،
18ماهه24 ،ماهه و  48ماهه) شدت و مدت خشکسالی طی
دورۀ  2025-2021محاسبه شد (شکل .)19

در راستای انتخاب شاخص برتر برای پیشبینی
خشکسالی در ایستگاه همدیدی اصفهان ،قابلیت
شاخصهای درصد نرمال بارندگی ،1بارش استاندارد شده،2
معیار استاندارد Z ،3چینی 4و  Zچینی اصالح شده 5براساس
کمینه وقوع بارش در طی دوره آماری  2020-1990در ده
ایستگاه همدیدی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و
شاخص معیار استاندارد به عنوان شاخص برتر انتخاب شد.
نمودارهای ارزیابی وقوع خشکسالی ایستگاه اصفهان
براساس شاخص خشکسالی  ZSIدر مقیاسهای زمانی ،3
 24 ،18 ،12 ،9 ،6ماهه در شکل  19میباشد.

الف

ب

ج

شکل  .19نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی با استفاده از شاخص  ZSIدر ایستگاه اصفهان در مقیاسهای زمانی مختلف (الف):
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  3ماهه( ،ب) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  6ماهه( ،ج).
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  9ماهه( ،د) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  12ماهه( ،ه).
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  18ماهه( ،و) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  24ماهه
1

PNPI: Percent of Normal Precipitation Index
SPI: Standardized Precipitation Index
3 ZSI: Z-Score Index
4 CZI: China Z- Index
2

MCZI: Modified Chinese Z - Index

5
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د

و

ادامۀ شکل  .19نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی با استفاده از شاخص  ZSIدر ایستگاه اصفهان در مقیاسهای زمانی مختلف (الف)
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  3ماهه( ،ب) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  6ماهه( ،ج).
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  9ماهه( ،د) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  12ماهه( ،ه).
نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  18ماهه( ،و) .نمودار پیشبینی وقوع خشکسالی در مقیاس زمانی  24ماهه

خشکسالی شدید در مقیاسهای زمانی  3ماهه و 6
ماهه در سالهای  2021و  2023و در مقیاسهای زمانی
 9ماهه و  18ماهه در سال  2024در ایستگاه همدیدی
اصفهان رخ داده است .همچنین خشکسالی متوسط در
همه مقیاسهای زمانی در سال  2024و خشکسالی ضعیف
در مقیاسهای زمانی  3ماهه 6 ،ماهه و  24ماهه در
سالهای  2024و  2025در این ایستگاه اتفاق افتاده است.
بیشترین شدت خشکسالی مربوط به مقیاسهای زمانی
کوتاهمدت میباشد و بیشترین تداوم خشکسالی مربوط به
مقیاسهای زمانی بلندمدت  18ماهه و  24ماهه بوده که
به مدت  2سال ( 2023تا  )2025دربر میگیرد .در مجموع
نتایج نشان داد استفاده از مدل شبکه عصبی پیشخور در
زمینه پیشبینی خشکسالی مؤثر بوده و پیشبینی شدت و
مدت خشکسالی در مقیاسهای زمانی مختلف بهطور مؤثر
وضعیت خشکسالی را بهوضوح آشکار میکنند تا ابزار
مفیدی برای جلوگیری این پدیده خطرناک و مدیریت
منابع آبی باشد.

◼ نتیجهگیری
شناخت ویژگیهای خشکسالی الزمه مدیریت منابع آب
است .واکاوی و پایش خشکسالی از نیازهای اساسی
برنامهریزیهای مدیریتی کشاورزی و منابع آبی محسوب
میشود .بدین منظور باید از شاخصهای خشکسالی
استفاده شود .شاخص معیار استاندارد ( )ZSIیکی از
شاخصهای کاربردی و مهم در ارزیابی خشکسالی
هواشناسی میباشد که با هدف اختصاص ارزش عددی به
مهمترین فاکتور اقلیمی ،یعنی بارندگی مورد استفاده قرار
میگیرد .از این شاخص به این دلیل که نواقص آماری را در
بین سری دادهها قبول میکند و همچنین محاسبه
سادهتری دارد ( ،)44 ،36 ،1استفاده شد .پس از بررسی
تمامی مدلها در مدلسازی با متغیر ورودی دادههای
بارش ،مدل برتر بر اساس کمترین مقادیر معیار ریشه
میانگین مربعات خطا ( ،)RMSEمیانگین مجذور خطای
مطلق ( )MASEو میانگین قدر مطلق خطاها ()MAE
انتخاب شد ،نتایج نشان داد مدل شبکۀ عصبی مصنوعی
پیشخور ( )FNNبا مقادیر  RMSEبرابر  MASE ،0/33برابر
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 0/02و  MAEبرابر  0/22بهعنوان بهترین مدل در جایگاه
اول و مدل پرسپترون چندالیه ( )MLPبا مقادیر RMSE
برابر  MASE ،4/33برابر  0/28و  MAEبرابر  2/93در
جایگاه دوم ،مدل ماشینهای یادگیری افراطی ( )ELMبا
مقادیر  RMSEبرابر  MASE ،8/80برابر  0/83و  MAEبرابر
 12/44در جایگاه سوم و مدل سری زمانی  SARIMAبا
مقادیر  RMSEبرابر  MASE ،12/74برابر  0/88و MAE
برابر  9/31در جایگاه چهارم قرار گرفت.
مدل شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور قادر به پیشبینی
بارش و خشکسالی در بیشترین حجم ،با کمترین هزینه و
در کوتاهترین زمان ممکن میباشد ،لذا اگر این پیشبینی
دادهها بهصورت دستی صورت میگرفت نیازمند
اندازهگیریهای فراوان با کارهای آزمایشگاهی پرهزینه و
زمانبر بود .همچنین دقت و انعطافپذیری باالی مدل
شبکۀ عصبی مصنوعی پیشخور باعث ایجاد برتری
محسوسی نسبت به سایر مدلهای شبکه عصبی در این
مطالعه شده است (.)7
نتایج ارزیابی پیشبینی شدت خشکسالی در  5سال
آینده نشان داد که خشکسالی شدید در مقیاسهای زمانی
 3ماهه و  6ماهه در سالهای  2021و  2023و در
مقیاسهای زمانی  9ماهه و  18ماهه در سال ،2024
خشکسالی متوسط در همه مقیاسهای زمانی در سال
 2024و خشکسالی ضعیف در مقیاسهای زمانی  3ماهه،
 6ماهه و  24ماهه در سالهای  2024و  2025اتفاق افتاده
است .درمجموع نتایج نشان داد که پیشبینی بارش و
خشکسالی با توجه به ماهیت متغیر آن بهخصوص برای
مدتی قابلتوجه قبل از وقوع در منطقۀ خشک و نیمهبیابانی
اصفهان کاری بسیار دشوار بوده و اغلب روشهای موجود
قادر به پیشبینی با این دقت قابل قبول نیستند .اما در
پژوهش حاضر مشخص شد مدل شبکه عصبی پیشخور
قادر به انجام پیشبینی وقوع بارندگی به مقدار مشخص و

با ضریب اطمینان قابل قبول در  5سال آینده بوده که این
امر تأکید بر این موضوع دارد که استفاده از مدل شبکه
عصبی پیشخور و محاسبه شاخص  ZSIهمه مقیاسهای
زمانی میتواند در زمینه پیشبینی خشکسالی مؤثر باشد.
این امر موجب میشود که خشکسالی در همه مقیاسهای
زمانی را با وضوح باالتری آشکار شود،
در پژوهش حاضر با پیشبینی خشکسالی در ایستگاه
اصفهان در همه مقیاسهای زمانی وضعیت خشکسالی
شدید در سالهای  2023 ، 2021و  2024به دلیل کاهش
بارندگی بهوضوح مشخص شد .وجود خشکسالی از یکسو
و افزایش تقاضای آب بهواسطه افزایش فناوری و جمعیت
در آینده از طرف دیگر ضروری میباشد این بحران کمآبی
و خشکسالی در ایستگاه اصفهان بهطور جدی مورد توجه
قرار گرفته و تدابیر اساسیتری در جهت کاهش اثرات
خشکسالی در سالهای آتی به عمل آورد.
شایان ذکر است نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،حاکی
از انعطافپذیری زیاد مدلهای هوش مصنوعی در شرایط
فقر دادهها میباشد که همین عاملموجب شده تا مدلهای
هوش مصنوعی بهعنوان ابزاری قدرتمند در شبیهسازی و
پیشبینیها شناخته شوند .همچنین با توجه به نتایج قابل
قبول این پژوهش ،توصیه میشود تصمیمگیران امر برای
اقدامهای مدیریت ریسک در منطقه و جلوگیری از وقوع
بحرانهای جدی از نتایج این تحقیق بهره گرفته و استفاده
نمایند .افزون بر این ،الزم بهذکر است که عوامل هواشناسی
از جمله بارش ،دمای بیشینه ،رطوبت و سرعت باد بهترتیب
از مؤثرترین عوامل در افزایش دقت پیشبینیها میباشند.
لذا پیشنهاد میگردد برای افزایش دقت و کارایی هر چه
بیشتر مدلهای هوش مصنوعی از عوامل پیشگفت بهطور
همزمان در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد تا بستر و
نتایج دقیقتری در پیشبینی و ارزیابی عوامل اقلیمی و
هواشناسی بهویژه خشکسالی ایجاد شود.
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