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چکيده
خشکسالي يکي از پديدههاي آب و هوايي است که در همهي شرايط اقليمي و در همهي
مناطق کرهي زمين به وقوع ميپيوندد .پيشبيني خشکسالي نقش مهمي در طراحي و
مديريت منابع طبيعي ،سيستمهاي منابع آب ،تعيين نياز آبي گياه ايفا مينمايد .در اين
پژوهش جهت تخمين شاخص بارش استاندارد  40ماههي چهار ايستگاه بارانسنجي دلفان،
سلسله ،دورود و بروجرد واقع در استان لرستان از مدل شبکهي عصبي موجک استفاده شد
و نتايج آن با ساير روشهاي هوشمند از جمله شبکهي عصبي مصنوعي مقايسه گرديد.
براي اين منظور از پارامتر بارش در مقياس زماني ماهانه در طي دورهي آماري (-4910
 )4930به عنوان ورودي و شاخص بارش استاندارد به عنوان پارامتر خروجي مدلها
انتخاب گرديد .معيارهاي ضريب همبستگي ،ريشهي ميانگين مربعات خطا و ميانگين قدر
مطلق خطا براي ارزيابي و عملکرد مدلها مورد استفاده قرار گرفت .نتايج نشان داد هر دو
مدل قابليت خوبي در تخمين شاخص بارش استاندارد دارند ،ليکن از لحاظ دقت ،مدل
شبکهي عصبي موجک عملکرد بهتري نسبت به شبکهي عصبي مصنوعي از خود نشان

4ـ دانشيار گروه مهندسي آب ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران (نويسندهي مسئول)E-mail:torabi1976@gmail.com.
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داده است .در مجموع نتايج نشان داد استفاده از مدل شبکهي عصبي موجک ميتواند در
زمينه تخمين خشکسالي موثر باشد.
کلمات کليدی :بارش ،خشکسالي ،شاخص بارش استاندارد ،شبکهي عصبي موجک.

مقدمه
خشکي و خشکسالي يکي از ويژگيهاي اجتنابناپذير و زيان بار اقليمي کشور ايران
به شمار ميرود ،بنابراين پژوهش و مطالعه در اين زمينه بسيار ضروري است.
خشکسالي غالباً يک پديدهي خزنده توصيف ميشود و توصيف زماني و مکاني آن
بسيار مشکل است .يکي از گامهاي مهم و اساسي در مطالعات خشکسالي و ترسالي
براي بيان کمي خشکسالي و همچنين ارزيابي آن در مقياسهاي مختلف زماني و
مکاني در هر منطقه ،تعيين شاخصهايي است که ميتوان براساس آنها ميزان شدت و
تداوم خشکسالي و ترسالي را ارزيابي کرد .شاخص بارش استاندارد که يکي از جامعترين
شاخص مطالعهي خـشکسالي و ترسالي به شمار مـيآيد .تـغييرپذيري آن باعث
ميشود که در مقياسهاي کوتاهمدت براي اهداف کشاورزي و در مقياسهاي
بلندمدت براي اهداف هيدرولوژي مورد استفاده قرار گيرد .پيشبيني خشکسالي در
برنامهريزي هاي کشاورزي منابع آب با اهميت بوده و در يک نظام هدفمند و جامع
مديريتي منجر به برنامهريزي در ذخيرهي آبي سدها ،پيشبيني ميزان واردات
موادغذايي ،تغيير الگوي کشت ،اطالعرساني براي پيش آگاهي مبارزه با خشکسالي
و غيره خواهد شد .امروزه سيستمهاي هوشمند به طور گسترده براي پيشبيني
پديدههاي غيرخطي مورد استفاده قرار ميگيرد ،که شبکهي عصبي موجک و
شبکهي عصبي مصنوعي از جمله اين روشها است .شبکههاي عصبي مصنوعي با
الهام از سيستم پردازش اطالعات مغز طراحي ،که توانايي آن در تقريب الگوهاي
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يک مساله سبب افزايش دامنهي کاربرد اين شبکهها شده است .طي سالهاي اخير
استفاده از روشهاي هوشمند در مطالعات شاخص بارش استاندارد حوضههاي آبريز
مورد توجه محققان قرار گرفته است ،که از جمله ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود
اسدزاده و همکاران ( ) 4931در پژوهشي با استفاده از مدل عصبي فازي تطبيقي به
پيشبيني خشکسالي در ايستگاههاي درياچهي اروميه پرداختند و نشان دادند مدل
سيستم استنتاج عصبي ـ فازي تطبيقي در تخمين خشکسالي در مقياس زماني
طوالنيمدت از عملکرد مطلوبي برخوردار است .نتايج پژوهش جالل کمالي و
همکاران ( )0241که جهت تخمين شاخص بارش استاندارد از مدلهاي هوشمند
استفاده کردند نشان داد مدل  ARIMAXنسبت به مدل هاي هوشمند از عملکرد
بهتري برخوردار است .گاي و همکاران )0241( 4در پژوهـشي بـه تجزيه و تحليل
شاخص بارش استاندارد با استفاده از شبکهي عصبي مصنوعي پرداختند در اين
پژوهش از دادههاي بارش حوضهي سيواس در آناتولي مرکزي جهت بررسي شاخص
بارش بهره گرفتند و نشان دادند شبکهي عصبي مصنوعي دقت بااليي در پيشبيني
شاخص بارش استاندارد دارد .بواي و گمانه )0241( 0کاربرد شبکهي عصبي موجک
را جهت تجزيه و تحليل شاخص خشکسالي حوضهي الجزاير بررسي نمودند و به
اين نتيجه دست يافتند که شبکهي عصبي موجک دقت باالتري نسبت به شبکهي
عصبي مصنوعي دارد .نتايج حاصل از پژوهش ماکا و پچ )0241( 9که جهت پيش
بيني شاخص خشکسالي  SPIاز شبکه عصبي مصنوعي در حوضهي درياي اياالت
متحده طي ساهاي  0220-4311استفاده نمود نشان داد شبکهي عصبي مصنوعي
عملکرد قابل قبولي در پيشبيني  SPIدارد .ذوالفقار و همکاران ( )0241در پژوهشي
با استفاده از شبکهي عصبي مصنوعي شاخص خشکسالي را در  41ايستگاه
1- Gaye et al.,
2- Djerbouai and Gaman
3- Maca and Pech
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هواشناسي با استفاده از پارامتر تبخير مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه
رسيدند شبکهي عصبي مصنوعي قابليت بااليي در تخمين شاخص خشکسالي دارد.
در مجموع با توجه به پژوهشهاي انجام شده و همچنين اهميت دشتهاي دلفان،
سلسله ،بروجرد و دورود واقع در استان لرستان از لحاظ شرب و کشاورزي تغييرات
شاخص بارش استاندارد به منظور پيشبيني و اقدامات مديريتي جهت جلوگيري از
خشکسالي بيش از پيش ضروري است .لذا هدف از اين تحقيق تخمين شاخص بارش
استاندارد اين ايستگاهها با استفاده از مدل شبکهي عصبي موجک و شبکههاي
عصبي مصنوعي بر اساس پارامتر بارش به عنوان پارامترهاي ورودي و شاخص بارش
استاندارد به عنوان خروجي مدل در مقياس زماني ماهانه مي باشد.
مواد و روشها
منطقهی مورد مطالعه

جغرافياي لرستان به دليل قرار گرفتن اين استان در رشته کوههاي زاگرس،
جغرافيايي کوهستاني و چهارفصل است .اين استان يکي از استانهاي کوهستاني
غرب ايران بوده که بيشتر مناطق اين استان را کوههاي زاگرس پوشانده است .آب و
هواي استان لرستان متنوع و تنوع آب و هوا در آن از شمال شرق به جنوب غرب
کامالً مشهود است .استان لرستان سومين استان پر آب کشور و 40درصد آبهاي
کشور را در اختيار دارد .دشتهاي دلفان ،سلسله ،بروجرد و دورود در اين استان در
ناحيه هاي شمال و شمال شرق با آب و هواي معتدل مرکزي قرار دارند که در شکل
( )4موقعيت ايستگاههاي بارانسنجي مورد مطالعه در استان لرستان نشان داده
شده است .همچنين در جدول ( )4موقعيت جغرافيايي اين ايستگاهها قابل مشاهده
است.
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جدول ( )1مشخصات جغرافيایی ایستگاههای مورد بررسی
ایستگاه

طول جغرافيایی

عرض جغرافيایی

دورود
بروجرد
سلسله
دلفان

11/211
11/143
11/021
11/312

99/111
99/322
99/111
91/210

ارتفاع از سطح دریا) (mميانگين بارش)(m

4122
4192
4112
4112

شکل ( )1منطقهی مورد مطالعه و ایستگاههای مورد بررسی

11/113
10/011
11/211
10/114

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  01بهار 0317

081

 شاخص بارش استاندارد ()SPIشاخص  SPIبه منظور پايش خشکسالي اقليمي ايالت کلرادوي آمريکا توسط مک
کي و همکاران در سال  4339ابداع گرديد .در واقع  SPIعبارت است از متغيري از
تابع توزيع احتمال استاندارد که مقدار احتمال تجمعي آن با مقدار احتمال تجمعي
متغير مورد نظر از توزيع گاماي به دست آمده ،يکسان باشد .براي تعيين سالهاي
شاخص خشکسالي و ترسالي در دورهي آماري  ،4930-4910از شاخص بارش
استاندارد شده  SPIاستفاده شد .بسياري از محققان انعطافپذيري شاخص  SPIو
قابليت آن براي مقياسهاي مختلف زماني را تأييد نمودند (ادوارد .)4331 ،4اين
شاخص براي هر منطقه براساس ثبت بارش هاي طوالني مدت آن محاسبه ميشود.
ابتدا توزيع آماري مناسب براي آمار بلند مدت بارندگيها برازش داده و سپس تابع
تجمعي توزيع با استفاده از احتماالت مساوي به توزيع نرمال تبديل ميشود ،به
طوري که استاندارد شده و متوسط آن براي هر منطقه و دورهي مدنظر صفر شود
(ادوارد .)4331 ،مقادير مثبت  SPIنشاندهندهي بارش بيش از ميزان متوسط و
مقادير منفي آن معناي عکس دارد .طبق اين روش دوره خشکسالي رخ ميدهد که
شـاخص  SPIبـه طور مستمر منفي و به مقدار  -4و کمتر برسـد و زماني پايان
مييابد که  SPIمثبت شود که در جدول ( )0نشان داده شده است .شاخص بارش
استاندارد  SPIطبق رابطه زير قابل محاسبه است.
رابطهي ()4
که در آن n ،تعداد ماههايي که بارش تجمعيشان محاسبه شده است؛  P0مقدار
نرمال شده بارش ماه فعلي؛  P-iمقدار نرمال شده بارش ماه قبل؛ ميانگين بارش
تجمعي  nماه و انحراف معيار بارش تجمعي  nماه ميباشد.
1- Edwards
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جدول ()2طبقه بندی مقادیر شاخص SPI
طبقات

مقادیر

ترسالي بسيار شديد
ترسالي شديد
ترسالي
نرمال
خشکسالي
خشکسالي شديد
خشکسالي بسيار شديد

>2
1.5<SPI<1.99
1<SPI<1.49
-0.99<SPI<0.99
-1.49<SPI<-1
-1.99<SPI<-1.5
<2

شبکهی عصبی موجکشبکههاي عصبي مبتني بر ويولت که ويونت ناميده ميشوند از ترکيب دو تئوري
ويولتها و شبکههاي عصبي بوجود آمدهاند (واپنيک .)4331 ،4اين شبکهها هم از
مزايا و ويژگيهاي شبکههاي عصبي برخوردارند و هم جذابيتها و انعطافپذيريها
و مباني رياضي مستحکم ويولتها و آناليز چندمقياسي را دارا هستند .در ويونتها
از دو دسـته توابع ويولت و توابع مقياس ( )scaling functionsاستفاده ميشود .يک
خانواده از توابع مقياس )  (xبه صورت زير معرفي ميشوند:
رابطهي ()0

) m, k  z m,k ( x)  2 m / 2  (2 m x  k

اگر )  (xرا يک تابع مقياس مادر در نظر بگيريم ،مقادير  2  mو  kبه ترتيب مربوط
به گسترش و انتقال تابع مقياس مادر هستند .توابع مقياس رزولوشن ، m,k ( x) ،m
در اصل پايههاي متعامد فضاي برداري  vmدر رزولوشن  mميباشند .به عبارتي
فضاي برداري  vmحاوي کليهي تقريبهاي تابع ) f(xبا رزولوشن  mو توسط توابع
1- Vapnik
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) m,k ( xميباشد .بنابراين فضاهاي برداري  vm حاوي تقريبهاي مختلف تابع
) f(xدر رزولوشنهاي مختلف ميباشند .حال اگر  wmرا فضاي برداري متعامد با
 vmدر رزولوشن  mفرض کنيم آنگاه ميتوان دستهاي ديگر از پايههاي متعامد
فضاي  wmکه ويولت )  (xناميده ميشوند را نيز به صورت زير بيان نمود (وانگ و
همکاران:)0222،4
رابطهي ()9

)  m,k ( x)  2m / 2 (2m x  k

m, k  z

در حالت کلي همه توابع فيزيکي را ميتوان به کمک ويولتها و توابع مقياس به
صورت زير بيان نمود:
رابطهي ()1

)  m ,k ( x

رابطهي ()1



m ,k

0

 d

m k 

f ( x)  f 0 ( x) 

)f 0 ( x)   a0,k0,k ( x
k

روابط فوق بيان ميدارند که هر تابع فيزيکي را ميتوان ابتدا به کـمک تعدادي
توابع مقياس در رزولوشن صفر تقريب زد و سپس به کمک توابع ويولت در
رزولوشنهاي مختلف آن تقريب را تا ميزان دقت مورد نظر ادامه داد.
شبکهي عصبي ويونت بر مبناي روابط ( )1و ( )1شکل ميگيرد و داراي
الگوريتمهاي آموزش مخصوص خود ميباشد که در پژوهش شين و همکاران
( ) 0221به صورت کامل مورد بررسي قرار گرفته است .الزم به ذکر است در حالت
کلي خانوادهي ويولتهاي پيوسته نيز به صورت زيربيان ميشود:
رابطهي ()1

a, b  R

t b
)
a

(

1
a

 a,b (t ) 

1- Wang et al.,
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و تبديل ويولت براي توابع پيوسته به وسيلهي رابطهي زير محاسبه ميشود:
رابطهي ()1

t b
)dt
a

( f (t ) 







~
1
Wa,b ( f )  f (a,b)   a,b (t ), f (t ) 
a

در اينجا پارامتر  aبه عنوان پارامتر گسترش ومتناسب با فرکانس ميباشد (به
عبارت ديگر پارامتر تأخير کوچک متناظر با فرکانس باال و پارامتر تأخير بزرگ
متناظر با فرکانس پايين ميباشد) و پارامتر  bبه عنوان پارامتر انتقال و متناسب با
زمان ميباشد (شين و همکاران.)0221 ،4
 شبکهی عصبی مصنوعیامروزه شبکهي عصبي مصنوعي در مطالعات هيدرولوژي و مديريت منابع آب کاربرد
وسيعي دارد (نوراني و همکاران .)0244 ،ساختار شبکه عصبي معموالً از اليهي
ورودي ،اليهي مياني و اليه خروجي تشکيل شده است .اليهي ورودي يک اليهي
انتقالدهندهي و وسيلهاي براي تهيه کردن دادهها ،اليهي خروجي شامل مقادير
پيشبيني شده توسط شبکه و اليهي مياني يا مخفي که از گرههاي پردازشگر
تشکيل شدهاند ،محل پردازش دادهها است .نخستين کاربرد عملي شبکههاي
عصبي مصنوعي با معرفي شبکههاي پرسپترون چند اليه 0انجام گرفت .در اين
شبکهها ثابت شده است که از ميان الگوريتمهاي يادگيري ،الگوريتم پس انتشار
خطا 9با ساختار شبکه پيشخور 1و تعداد سه اليه به طور رضايتبخشي در حل
مسائل پيچيدهي مهندسي ،شبيهسازي و پيشبيني سريهاي زماني هيدرولوژيکي
کاربرد دارد (نوراني و همکاران .)0223 ،از رايج ترين توابع محرک استفاده شده در
1- Shin et al.,
2- Multi-Layer Perceptron
)3- Back Propagation (BP
4- Feed Forward
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شبکههاي انتشار برگشتي مي توان توابع محرک سيگموئيد و تانژانت هيپربوليک
ذکر کرد (توکار و جانسون.)4333 ،4
 -معيارهای ارزیابی

در اين تحقيق به منظور ارزيابي دقت و کارايي مدلها ،از نمايههاي ضريب
همبستگي ( ،)Rريشه ميانگين مربعات خطا ) (RMSEو ميانگين قدر مطلق خطا
طبق روابط ز ير استفاده گرديد .بهترين مقدار براي اين سه معيار به ترتيب يک،
صفر و صفر ميباشد.
رابطهي ()1
رابطهي ()3
رابطهي ()42
در روابط باال ،و به ترتيب مقادير مشاهداتي و محاسباتي در گام زماني  iام،
تعداد گامهاي زماني ،و نيز به ترتيب ميانگين مقادير مشاهداتي و محاسباتي
مي باشد .عالوه بر معيارهاي فوق از نمودارهاي پراکنش و سري زماني
مقاديرمشاهداتي -محاسباتي نسبت به زمان نيز جهت تحليل بيشتر نتايج استفاده
شده است.
بحث و نتایج
در ايـن تـحقيق بـه منظور بررسـي نتايج مـدلها جهت پيـشبيني شـاخص بـارش

1- Tokar and Johnson
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استاندارد از دادههاي ماهانهي  1ايستگاه بارانسنجي در طي دورهي آماري (-4930
 )4910استفاده گرديد .ابتدا مقادير شاخص بارش استاندارد  40ماهه محاسبه و
تحليل شد و سپس به عنوان خروجي در مدلها با توجه به پارامتر ورودي بارش در
هر ايستگاه مورد بررسي ،منظور گرديد .يک نکتهي مهم در آموزش شبکههاي
عصبي نرمال سازي دادهها قبل از استفاده در مدل ميباشد اين عمل خصوصاً وقتي
دامنهي تغييرات وروديها زياد باشد کمک شاياني به آموزش بهتر و سريعتر مدل
ميکند .اصوالً وارد کـردن دادهها به صورت خام باعث کاهش سـرعت و دقت شبکه
ميشود (ژو و همکاران .)0221 ،براي نرمالسازي دادههاي تحقيق از رابطهي زير
استفاده شده است:
رابطهي ()42

X i  X min
X max  X min

X n  0.1  0.8

که در آن  Xnمقدار نرمال شده ورودي  Xmax ،Xiو  Xminبه ترتيب حداکثر و حداقل
دادهها ميباشد .هدف کلي از مدلهاي هوشمند بيان ارتباط بين متغيرهايي است
که يافتن پيچيدگي آنها در طبيعت کاري دشوار با عدم قطعيت باال است .شاخص
بارش استاندارد از پارامترهاي مهم خشکسالي است که تخمين آن در گامهاي زماني
آينده از اهميت بااليي برخوردار است .به اين منظور در جهت کاهش خطا و
همچنين برآورد پارامتر شاخص بارش استاندارد با دقت باال با استفاده از کمترين
پارامترهاي ورودي روش ذکر شده مورد استفاده قرار گرفت که در مقايسه با روشهاي
تقريبي به مراتب عملکرد بهتري را ارائه خواهد داد .هدف از اين پژوهش دريافت
اين پيچيدگي طبيعي بين پارامترهاي هواشناسي و ارائه مدل جهت پيشبيني در
آينده است و از آنجاييکه بارش از اهميت باالتري نسبت به ديگر پارامترها برخوردار
ميباشد .بنابراين اين پارامتر به عنوان متغير هدف انتخاب شد .تفکيک دادهها به
صورت تصادفي صورت گرفته است الزم به ذکر است جهت مدلسازي  12درصد
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دادهها براي آموزش و  02درصد باقي مانده جهت تست ،بصورت تصادفي ،که
گستره وسيعي از انواع دادهها را پوشش دهد ،انتخاب شد (ناگاي و همکاران،4
0220؛ کيسي و هـمکاران .)0221 ،0به منظور مدلسازي شاخص بارش استاندارد
در ايستگاههاي بارانسنجي دورود ،بروجرد ،سلسله و دلفان واقع در استان لرستان
از مدل شبکهي عصبي موجکي با اليههاي پنهان و با تعداد نرونهاي متفاوت
استفادهشده است .در مدل عصبي موجکي ابتدا موجک مناسب (سيملت) انتخاب
گرديد .سپس با اعمال تبديل رويدادهها ،ضرايب تقريب و جزئيات آنها استخراج
گرديد و دادهها به وسيله تابع موجک کاله مکزيکي به عنوان توابع فعالسازي که
مشتق دوم تابع گوسي بوده ،تبديل مييابند .جهت آموزش شبکه از الگوريتم
گراديان نزولي که در يادگيري شبکههاي عصبي و حداقلسازي مقدار خطاي و
تنظيم پارامترهاي شبکه استفاده ميشود ،بکار گرفته شد .همچنين جهت مقايسهي
نتايج شبکهي عصبي موجک از مدل شبکهي عصبي مصنوعي استفاده شد که در
اين شبکه تابع تانژانت هيپربوليک متداولترين شکل از توابع محرک است ،که در
اين تحقيق از آن براي ساخت اليهي خروجي شبکههاي عصبي مصنوعي استفاده
گرديد .همانطور که در جدول ( )9مشاهده ميشود شبکهي عصبي موجک از دقت
و خطاي کمتري نسبت به شبکهي عصبي مصنوعي برخوردار است بهگونهاي که در
ايستگاه دورود ضريب همبستگي  2/144و کمترين ريشهي ميانگين مربعات خطا
 2/211ميليمتر و کمترين ميانگين قدر مطلق خطا  2/214ميلي متر ،در ايستگاه
بروجرد ضريب همبستگي  2/111و کمترين ريشهي ميانگين مربعات خطا 2/211
ميليمتر و کمترين ميانگين قدر مطلق خطا  2/211ميليمتر ،ايستگاه سلسله
ضريب همبستگي  2/101و کمترين ريشهي ميانگين مربعات خطا  2/211ميليمتر
و کمترين ميانگين قدر مطلق خطا  2/293ميليمتر و در نهايت در ايستگاه دلفان
1- Nagy et al.,
2- Kisi et al.,
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با ضريب همبستگي  2/113و کمترين ريشه ميانگين مربعات خطا  2/212ميليمتر
و کمترين ميانگين قدر مطلق خطا  2/211ميليمتر در مرحلهي صحتسنجي
نسبت به ساير ساختارها جهت مدلسازي شاخص بارش استاندارد در مقياس زماني
ماهانه مناسبتر خواهد بود.
جدول ( )3ساختار و توابع محرک بهينه در مدلهای شبکههای عصبی موجک و شبکهی عصبی
مصنوعی و شاخص های آماری در مراحل آموزش و صحتسنجی
مدل ایستگاه ساختار تابع محرک

دورود

4-1-4

شبکهي بروجرد 4-1-4
عصبي
موجک سلسله 4-1-4
دلفان 4-42-4
دورود

4-1-4

شبکهي بروجرد 4-1-4
عصبي
مصنوعي سلسله 4-3-4
دلفان

4-1-4

کاله
مکزيکي
کاله
مکزيکي
کاله
مکزيکي
کاله
مکزيکي

R

آموزش
MAE RMSE

صحت سنجی
MAE RMSE R

2/102

2/211

2/144 2/212

2/211

2/214

2/132

2/112

2/111 2/214

2/211

2/211

2/191

2/211

2/211 2/101 2/211

2/293

2/111

2/212

2/212 2/113 2/292

2/211

2/130

2/239

2/420 2/111 2/211

2/213

2/211

2/213 2/110 2/211

/211

2/214

2/101 2/219

2/211

2/213

2/211

2/231 2/134 2/219

2/213

تانژانت
هيپربوليک
تانژانت
2/112
هيپربوليک
تانژانت
2/112
هيپربوليک
تانژانت
2/122
هيپربوليک

در شکل ( )0نمودار بهترين مدل حاصلشده براي دادههاي بخش صحتسنجي
مدل شبکهي عصبي موجک نشان دادهشده است .همانطور که در اين شکل
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تغييرات مقادير محاسباتي و مشاهداتي نسبت به زمان قابل مشاهده است ،مدل
شبکهي عصبي موجکي در تخمين اکثر مقادير در هر چهار ايستگاه مورد بررسي
عملکرد قابل قبولي داشته است .به گونهاي که در ايستگاههاي سلسله و دلفان در
تخمين مقادير بيشينه توانايي مدل مشهود است .اما در ايستگاههاي دورود و
بروجرد در تخمين مقادير کمينه نتايج خوبي از خود نشان داده است بهطوريکه
اين مقادير را نزديک به مقدار واقعيشان تخمين زده است .در شکل ( )9نمودار
مدل شبکهي عصبي مصنوعي براي ايستگاههاي دورود ،بروجرد ،سلسله و دلفان
نشان داده شده است در اين شکل در ايستگاههاي دورود و بروجرد عملکرد بهتري
مدل شبکهي عصبي مصنوعي از خود نشان داده است .در مجموع همانطور که در
اشکال  0و  9قابل مشاهده است نتايج حاکي از برتري کامل مدل شبکهي عصبي-
موجکي نسبت به مدل شبکهي عصبي در پيشبيني شاخص بارش استاندارد است.
در نهايت نتايج پژوهش فوق با نتايج پژوهشهاي ذوالفقار و همکاران ( ،)0241بواي
و گمانه ( ،)0241ماکا و پچ ( ،)0241بالنيه و همکاران ( ،)0241جالل کمالي و
هـمکاران ( )0241همخواني دارد .در تبيين اين نتايج مـيتوان بيان نـمود شبکهي
عصبي موجک که با جدا نمودن سيگنال به فرکانسهاي باال و پائين ويژگيهاي چند
مقياسي سيگنال را در اختيار داشته و دقت مدل را تا حد قابلتوجهي باال ميبرد.
سيگنالهاي باال گذر و پايين گذر حاصل از تجزيه موجک ،برازش بسيار خوبي با
معادالت مجموع سينوسي دارند که هر چه تعداد مراتب اين معادالت بيشتر ميشود،
دقت کار افزايش مييابد بسامدهاي مراحل پايينتر تجزيه ،نويز بيشتري دارند ،ولي با
افزايش سطح تجزيه از ميزان نويز کاسته شده و سيگنال نرمتر ميشود (وانگ و
همکاران.)0222 ،
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شکل ( )2نمودار مقادیر بهينهی مشاهداتـی و محاسباتی مدل شـبکهی عصبی موجک برای
دادههای مرحلهی صحتسنجی ،الف) دورود ب) بروجرد ج) سلسله د) دلفان
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شکل ( )3نـمودار مقادیر بهينهی مشاهداتی و محاسباتی مدل شبکهی عصبی مصنوعی برای
دادههای مرحلهی صحتسنجی ،الف) دورود ب) بروجرد ج) سلسله د) دلفان
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نتيجهگيری
شناخت ويژگيهاي خشکسالي الزمهي مديريت منابع آب است .تحليل پايش
خشکسالي از نيازهاي اساسي برنامهريزيهاي مديريتي کشاورزي و منابع آبي
محسوب ميشود .بدين منظور بايد از شاخصهاي خشکسالي استفاده گردد .شاخص
استاندارد شده بارش ( )SPIيکي از شاخصهاي مهمي است که هدف آن اختصاص
ارزش عددي به مهمترين فاکتور اقليمي (بارندگي) است .اين شاخص براي تعيين
کمبود بارش در مقياسهاي زماني مختلف به کار ميرود .مقياسهاي زماني ،تأثيرات
خشکسالي را در توانايي منابع آب نشان ميدهند .در پژوهش حاضر عملکرد مدلهاي
شبکهي عصبي موجک و شبکهي عصبي مصنوعي را جهت شبيهسازي شاخص بارش
استاندارد در  1ايستگاه بارانسنجي در طي دورهي آماري ( )4930-4910مورد
ارزيابي قرار گرفت .مقادير شاخص بارش استاندارد مشاهداتي با شاخص تخمين زده
شده اين مدلها با استفاده معيارهاي ارزيابي بررسي گرديد .نتايج تحقيق نشان داد
مدل شبکهي عصبي موجک خطاي کمتري نسبت به شبکهي عصبي مصنوعي دارد
و همچنين اين مدل (شبکهي عصبي موجک) در تخمين اکثر مقادير دقت قابل
قبولي از خود نشان داده است .در تبيين اين نتايج ميتوان بيان نمود شبکهي
عصبي موجک قادر به پيشبيني شاخص خشکسالي در حجم باال ،که احتياج به
اندازهگيري و کارهاي آزمايشگاهي آنها پرهزينه و زمانبر هستند ،ميباشد .همچنين
دقت باالي شبکهي عصبي موجک ناشي از تجزيه سيگنال با کمک تابع گسسته
موجک ،منجر به سادهتر شدن اين سيگنالها شده و باعث ايجاد برتري محسوسي
نسبت به مدل شبکهي عصبي مصنوعي است .در مجموع اين تحقيق نشان ميدهد
استفاده از مدل شبکهي عصبي موجک ميتواند در زمينهي تخمين شاخص بارش
استاندارد موثر باشد .همچنين اين مدل ميتواند در نوبهي خود براي تسهيل توسعه
و پيادهسازي استراتژيهاي مديريتي جهت جلوگيري از ايجاد خشکسالي مفيد باشد
و گامي در اتخاذ تصميمات مديريتي در جهت بهبود منابع آب ميباشد.
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