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چکیده
پدیده خشکسالی یکی از بالیای طبیعی میباشد که احتمال وقوع آن در تمام مناطق اقلیمی امکانپذیر است و در هر
منطقهای که روی میدهد ،باعث ایجاد آسیبهای جدی در محیط زیست و زندگی انسانها میشود .بنابراین ،پیشبینی این
پدیده مضر ،میتواند تأثیر قابل توجهی در مدیریت م نابع آب داشته باشد و آثار مخرب آن را تا حد امکان کاهش دهد .در
این مطالعه ،ابتدا با استفاده از شاخص بارندگی استانداردشده چند متغیره ( ،)MSPIمشخصههای خشکسالی در حوضه
آبریز لیقوانچای بهدست آمد و سپس از شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNجهت پیشبینی شاخص فوق استفاده گردید.
جهت آموزش شبکههای عصبی مصنوعی و تخمین بهینه وزنهای آن ،الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOبهکار
برده شد و عملکرد آن با الگوریتم پس انتشار خطا ( )BPمورد مقایسه قرار گرفت .در این راستا سناریوها و ساختارهای
مختلفی در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از آزمونهای نیکوئی برازش ،میزان دقت هر یک از آنها محاسبه گردید.
نتایج حاصل ،برتری مدل  ANN-PSOنسبت به مدل  ANN-BPدر پیشبینی خشکسالی را نشان داد.
واژههای کلیدی :الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ،حوضه آبریز لیقوانچای ،خشکسالی هواشناسی ،شاخص بارندگی
استانداردشده چند متغیره ،شبکههای عصبی مصنوعی
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Abstract
The drought phenomenon is one of the natural disasters, which may occur in all climatic zones and
cause serious damages to the environment and human life. So, forecasting this phenomenon may
have significant impact on the water resources management and reduce its destructive effects as
much as possible. In this study, the multivariate standardized precipitation index (MSPI) was
utilized to compute the drought characteristics in the Lighvanchai basin and then the artificial neural
network (ANN) was used to forecast the MSPI values. In order to train the ANN and estimate its
optimized weights, the particle swarm optimization (PSO) algorithm was applied and its
performance was compared with the backpropagation (BP) algorithm. In this context, different
scenarios and structures were considered and then the goodness-of-fit tests were utilized for
evaluating the accuracy of them. The results demonstrated that the ANN-PSO model had a better
performance than the ANN-BP model for drought forecasting.
Keywords: Artificial neural network, Lighvan Chai Basin, Meteorological drought, Multivariate
standardized precipitation index, Particle swarm optimization algorithm
محاسبه میگردد و دربرگیرنده مقیاسهای زمانی

مقدمه

 یک رویکرد، این شاخص. میباشدSPI مختلف شاخص

 قرنها،خشکسالی بهعنوان یکی از بالیای طبیعی

(PCA) 2چندمتغیره بر مبنای تحلیل مولفههای اصلی

دامنگیر جوامع بشری بوده و خسارات مادی و معنوی

 وSPI داشته که توانایی تجمیع انواع سریهای زمانی

 برای تحلیل و ارزیابی.بسیاری ایجاد نموده است

 بر اساس اولین،تبدیل آنها به یک سری زمانی جدید

 شاخصهای مختلفی وجود دارد که یکی از،خشکسالی

 بذرافشان و همکاران.مولفه اصلی را دارا میباشد

 شاخص بارندگی استاندارد شده چند،جدیدترین آنها

 درSPI  را بر اساس شاخصMSPI ) شاخص2014(

) میباشد که توسط بذرافشان وMSPI( 1متغیره

،3-12 ،6-12 ،3-6 مقیاسهای زمانی مختلف (از قبیل

 شاخص. ارائه گردیده است2014 همکاران در سال

 ماهه) در چهار ایستگاه مختلف در24-48  و12-24

)SPI(  بر اساس شاخص بارندگی استاندارد شدهMSPI

2

1

Principal component analysis

Multivariate standardized precipitation index
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مناطق آب و هوایی کویری تا مرطوب ایران مورد

سرعت همگرایی پایین و همچنین گیر افتادن در بهینه-

محاسبه و ارزیابی قرار دادند و نشان دادند که مولفه

های محلی برخوردار میباشد ،قادر به تخمین بهینههای

اصلی اول ،قابلیت بیان بیش از  74درصد از ویژگیهای

سراسری مخصوصاً برای مدلهای با ساختار پیچیده

مجموعه شاخص  SPIانتخاب شده را دارا میباشد.

نمیباشد (ژنگ و همکاران  .)2007بنابراین الزم است از

بنابراین بهجای استفاده از سریهای زمانی مختلف

روشی دیگر همچون الگوریتم بهینهسازی ازدحام

شاخص  SPIکه ممکن است باعث سردرگمی محققان

ذرات )PSO( 2که یکی از الگوریتمهای فراکاوشی 3می-

گردد ،میتوان از شاخص  MSPIبهره گرفت که نه تنها

باشد ،جهت آموزش شبکههای عصبی مصنوعی

سبب کاهش تعداد سریهای زمانی شاخص  SPIمی-

استفاده گردد .در زمینه استفاده از الگوریتم  PSOدر

گردد ،بلکه دربرگیرنده اطالعات تمامی آنها نیز می-

شبکههای عصبی مصنوعی ،تحقیقات بسیار کمی وجود

باشد .همچنین بذرافشان و همکاران ( )2015در تحقیق

دارد .بهعنوان مثال ،چاوو ( )2006از الگوریتم  PSOبه-

دیگر به مقایسه شاخص  MSPIبا شاخص کمبود

عنوان یک الگوریتم آموزش شبکههای عصبی

SPI

مصنوعی ،جهت پیشبینی سطح آب رودخانه شینگمون

در بازههای زمانی  1تا  12ماهه در  42ایستگاه

در هنگ کنگ بهره گرفت .پیتروسکی و ناپیورکووسکی

گوناگون در مناطق مختلف ایران طی سالهای  1966تا

( )2011جهت پیشبینی رواناب در حوضه رودخانه

 2010را محاسبه نمودند و سپس شاخصهای  JDIو

آناپولیس کانادا ،از روشهای بهینهسازی مختلف برای

 MSPIرا محاسبه نموند .در انتها نتایج حاصل از تحقیق

آموزش شبکههای عصبی مصنوعی استفاده نمودند و

JDI

سپس با الگوریتمهای مبتنی بر گرادیان 4در شبکه

توام (JDI)1پرداختند .برای این منظور ابتدا شاخص

فوق نشان داد که شاخص  MSPIنسبت به شاخص

عصبی پرسپترون چند الیه 5استفاده نمودند .اسدنیا و

جهت پایش خشکسالی برتری دارد.
پس از تجزیه و تحلیل خشکسالیهای بهوقوع

همکاران ( )2014از الگوریتمهای  PSOو  BPجهت

پیوسته ،پیشبینی این پدیده پیچیده میتواند کمک

آموزش شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی تراز

شایانی در کنترل و مدیریت منابع آب داشته باشد و

سطح آب حوضه هِشوی چین استفاده نمودند .تاپوقلو و

آثار مخرب آن را تا حد ممکن کاهش دهد .یکی از راه-

همکاران ( )2014جهت پیشبینی تراز آب زیرزمینی در

های پیشبینی این پدیده ،استفاده از شبکههای عصبی

دو منطقه آگیا و چانیا کشور یونان ،از شبکههای

مصنوعی ( )ANNمیباشد که در پیشبینی پدیدههای

عصبی مصنوعی استفاده نمودند .در این تحقیق ،سه

مختلف هیدرولوژیکی کاربرد فراوانی را دارا میباشد.

مدل از الگوریتم  PSOبرای آموزش وزنهای شبکههای

در دهه اخیر ،بسیاری از محققان جهت پیشبینی

عصبی مصنوعی در نظر گرفته شد .نتایج تحقیقات فوق

خشکسالی از مدلهای  ANNاستفاده نمودند که از میان

نشاندهنده این مطلب است که الگوریتم  PSOمیتواند

آنها میتوان به تحقیقات انجام گرفته توسط میشرا و

بهعنوان یک الگوریتم آموزشی جایگزین در شبکههای

دسای ( ،)2006مرید و همکاران ( ،)2007باکانلی و

عصبی مصنوعی استفاده گردد.

همکاران ( ،)2009رضائیانزاده و طبری ( )2012و
بالینه و همکاران ( )2014اشاره نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده ،اهداف تحقیق
حاضر را میتوان بهصورت خالصه ذکر نمود)1( :

جهت بهینهسازی وزنهای شبکههای عصبی

استفاده از شاخص جدید  MSPIجهت بهدست آوردن

مصنوعی ،الگوریتمهای آموزشی مختلفی وجود دارد که

مشخصات خشکسالی؛ ( )2آموزش شبکههای عصبی

از پرکاربردترین آنها میتوان به الگوریتم پس انتشار
خطا ( )BPاشاره نمود .از آنجاییکه الگوریتم  BPاز
Joint deficit index

1

2

Particle swarm optimization
3
Metaheuristic algorithms
4
Gradient based algorithms
5
Multilayer perceptron
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مصنوعی با استفاده از الگوریتم  PSOو مقایسه آن با

درصورتیکه بین متغیرهای اصلی ،همبستگی

الگوریتم BP؛ و ( )3استفاده از سناریوهای مختلف

باال باشد ،تجزیه به مؤلفههای اصلی میتواند بسیار

شبکههای عصبی مصنوعی جهت پیشبینی شاخص

مفید باشد .این عامل باعث میشود که  PC1قادر به

 MSPIو ارائه بهترین الگوریتم و سناریو.

توجیه بخش بزرگی از کل واریانس در متغیرهای اصلی
باشد (ویلکس  .)2011یک پیشنیاز برای  PCAتشکیل

مواد و روشها

ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی است .بعد از تشکیل

شاخص بارندگی استاندارد شده چندمتغیره

این ماتریس ،مقادیر ویژه1و بردارهای ویژه2مربوط به

بذرافشان و همکاران ( )2014شاخص بارندگی

هر یک محاسبه میشود .عناصر بردار ویژه مربوط به

استاندارد شده چندمتغیره را معرفی نمودند که بر

بیشترین مقدار ویژه ،بهعنوان اولین مولفه اصلی

اساس دادههای سریهای زمانی شاخص  SPIبا

محسوب میشود .شاخص  MSPIبر اساس اولین مولفه

مقیاسهای زمانی مختلف از قبیل  3-6ماهه6-12 ،

اصلی بنا نهاده شده است و یک ترکیب خطی از  kمتغیر

ماهه 12-24 ،ماهه و یا  24-48ماهه در هر ایستگاه

اصلی میباشد ( kسری زمانی از شاخص  SPIکه به

محاسبه میگردد .واضح است که مطالعه همزمان

مقیاس زمانی مربوط است) و نماینده درصد باالیی از

چندین سری زمانی شاخص  SPIمیتواند اطالعات

ویژگیهای متغیرهای اصلی

است .سریهای زمانی PC1

بیشتری را در مورد ویژگیهای انواع متعدد خشکسالی

نیاز به استانداردسازی نسبت به انحراف معیار و

ارائه دهد ،با این حال تنوع سریهای زمانی ممکن است

میانگین ماههای سال دارد:

باعث پیچیدگی نتایج گردد .بنابراین جهت جلوگیری از
سردرگمی محققان و برای داشتن نگرشی وسیع ،الزم
است که تعداد سریهای زمانی  SPIکاهش یابد .کاهش
تعداد سریهای زمانی  SPIبه معنای حذف کامل برخی
از آنها بدون انجام هیچ محاسبه خاص بر روی آنها
نیست .بلکه به معنای استفاده از یک روش جدید برای
خالصه نمودن آنها میباشد .برای این منظور از تحلیل
مولفههای اصلی استفاده میشود که نحوه محاسبه آن
در زیر شرح داده میشود:
k

PCi  EiT X   eki xk , k  1, 2,3.....

][1

k 1

که در آن i ،PCiامین مؤلفه اصلیi ، E iT ،امین بردار
ویژهk ، xk ،امین متغیر اصلی و  ekiبرابر kامین مولفه
iامین بردار ویژه است که ترکیب خطی آنها دارای
ویژگیهای زیر است (شرما :)1996

][2

PC 1 ym
SD1m



PC 1 ym  PC 1m
SD1m

k

Z 1 ym 

که در آن  Z 1ymمقدار استاندارد شده  PC1در
yامین سال و mامین ماه است PC 1m ،در واقع میانگین
 PC1در ماه  mاست و  SD1mانحراف معیار  PC1در
ماه  mاست .از آنجاییکه مقدار  PC 1mدر رابطه باال
بسیار کوچک و نزدیک به صفر است ،بنابراین میتوان
از آن صرفنظر نمود .در نهایت مقادیر  Z 1ymبهدست
آمده ،نشاندهنده مقادیر شاخص  MSPIمیباشد
(بذرافشان و همکاران .)2014
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات یکی از روش-

های بهینهسازی الهام گرفته از طبیعت است که برای
حل مسائل بهینهسازی عددی با فضای جستجوی

)1

عدم وابستگی به یکدیگر،

)2

بسیار بزرگ ،بدون نیاز به اطالع از گرادیان تابع هدف

بیشینه تعداد آنها میتواند به تعداد متغیرهای

است .این الگوریتم اولین بار در سال  1995توسط

اصلی باشد ،و
)3

کندی و ابرهارت معرفی گردید .جهت حل مسائل بهینه-

اولین مؤلفه اصلی ، PC1،نماینده درصد زیادی

از  kمتغیر اصلی است.

Eigenvalue
Eigenvector

1
2
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سازی توسط الگوریتم  ،PSOجمعیتی از ذرات (جواب-
های کاندید) با استفاده از یک فرمول ساده در دامنه
مسئله به حرکت در میآیند و آن را با هدف یافتن جواب
بهینه سراسری 1مورد کاوش قرار میدهند .سرعت
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شروع

تولید جمعیت اولیه

( ) ) Vj (i 1و موقعیت ( ) ) X j (i  1جدید هر ذره ،بهترتیب
از روابط زیر حاصل میشوند:
][3

محاسبه مقدار برازش برای هر ذره

V i (t  1)  wV i (t)  c1r1 Pbest ,i  X i (t) 
 c 2 r2 Gbest  X i (t)

تعیین مقدار  Pbestبرای هر ذره

)X i (t  1)  X i (t)  Vi (t  1

][4

تعیین مقدار  Gbestبرای تمامی ذرات

که در آن،

)Vi (t

سرعت قبلی هر ذره X i (t) ،موقعیت

قبلی هر ذره Pbest ,i ،بهترین موقعیتی که ذره  iام تاکنون
داشتهاست G best ،بهترین موقعیتی که کل ذرات تاکنون
داشتهاند w ،ضریب اینرسی c1 ،ضریب آموزش
شخصی c2 ،ضریب آموزش جمعی و  rتابع رندوم می-

بروزرسانی سرعت و موقعیت هر ذره

خاتمه دادن به جستجو

باشد که اعداد تصادفی در بازه   0,1تولید میکند .در

رابطه ] ،[3جمله اول جابجایی فعلی ذرات؛ جمله دوم اثر

خ یر

بلی

انتخاب بهترین ذره

حافظه ذرات؛ جمله سوم اثر جمعی ذرات نامیده میشود
(شی و ابرهارت  .)1998در انتها ،فلوچارت مراحل
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات در شکل  1ارائه
گردیده است.

پایان

شکل  -1فلوچارت مراحل الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات.

شبکههای عصبی مصنوعی
یک شبکه عصبی مصنوعی روشی بر پایه
پردازش اطالعات و دادهها است که بر اساس سیستم
مغز و اعصاب انسان و عملکرد آنها شبیهسازی شده
است .در این مدل ،اجزای کوچکی به نام نرون وجود
دارد که وظیفه آن پردازش اطالعات است .این نرونها
به یکدیگر متصل شده و بسته به چگونگی این اتصاالت،
شبکهها و ساختارهای مختلفی به وجود میآیند (حسن-
زاده و همکاران .)1391
برای اینکه شبکه عصبی بتواند خروجی را تا حد
امکان به هدف نزدیک کند ،به فرآیند آموزش نیاز دارد.

Global optimum

آموزش عبارت است از پیدا کردن مناسبترین
بردار وزن و بردار اریب و کمینه کردن تابع خطا بین
دادههای محاسباتی (خروجی) و دادههای مشاهداتی
(هدف) که معموالً از رابطه میانگین مربع

خطاها2

استفاده میشود .یکی از الگوریتمهای آموزشی ،روش
انتشار برگشتی )BP( 3میباشد که با بهدست آوردن
مقدار وزنهای اصالح شده در هر مرحله ،سبب بهبود
نتایج میشود (حسنزاده و همکاران .)1394
یکی دیگر از روشهای آموزش شبکههای
عصبی مصنوعی ،استفاده از الگوریتم  PSOمیباشد که
نحوه محاسبه آن در بخش بعدی ارائه میگردد.

1

)Mean square error (MSE
Back propagation

2
3
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الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات -شبکههای عصبی

 wkjمقدار وزنی است که به نرون jام الیه میانی

مصنوعی

اختصاص داده میشود تا براساس آن نرون kام الیه

الگوریتم  PSOبرخالف الگوریتمهای کالسیک

خروجی بهدست آید .در نهایت تابع هدف بر اساس

موجود جهت بهینهسازی وزنهای ( ANNهمچون ،)BP

رابطه بین دادههای مشاهداتی و محاسباتی بهصورت

که از سرعت همگرایی پایین و همچنین گیر افتادن در

زیر بیان میگردد:

بهینههای محلی 1برخوردار میباشند ،قادر به تخمین
بهینههای سراسری برای مدلهای با ساختار پیچیده
میباشد (ژنگ و همکاران  .)2007در این تحقیق سعی بر
آن است ،از مدلی که  ANN-PSOنامیده میشود ،مقدار
بهینه وزنها و اریبها را برای به کمینه رساندن خطا
در شبکههای عصبی پیشخور بهدست آوریم .برای این
منظور اوالً باید تابع هدفی 2تعریف شود که از خطای
شبکههای عصبی پیشخور برای ارزیابی شایستگی
مدل  ANN-PSOاستفاده کند .ثانیاً از استراتژی
کدگذاری 3برای کدگذاری وزنها و اریبها در شبکه-
های عصبی پیشخور استفاده گردد (میرجاللی و
همکاران .)2012

2

][6

k 1

در رابطه باال K ،تعداد کل نرونهای الیه
خروجی yk (n) ،و ) yˆ k (nبهترتیب داده مشاهداتی و
محاسباتی برای kامین نرون در  nامین تکرار میباشد.
استراتژی کدگذاری
بعد از تعریف تابع هدف برای مدل ،ANN-PSO
گام بعدی استفاده از استراتژی کدگذاری ،جهت معرفی
وزنها و اریبهای الیههای میانی و خروجی به
الگوریتم  PSOبهعنوان مجموعه جواب (متغیرهای
تصمیم) 4میباشد .سه روش برای نمایش وزنها و
اریبها در استراتژی کدگذاری وجود دارد که شامل

تابع هدف
ابتدا یک شبکه عصبی پیشخور متشکل از سه
الیه (یک الیه ورودی ،یک الیه پنهان و یک الیه خروجی)
فرض میگردد و سپس مدل ریاضی مورد استفاده
برای بیان مقدار یک خروجی از آن ،توسط رابطه زیر
محاسبه میشود (کیم و والدس :)2003
][5

K

E  n     yk (n)  yˆ k (n) 

بردار ،ماتریس و کدگذاری باینری است .در کدگذاری
برداری  5،هر یک از عوامل توسط یک بردار کدگذاری
میشود .جهت آموزش شبکههای عصبی مصنوعی ،هر
عامل نشان دهنده همه وزنها و اریبهای ساختار
شبکه است .در کدگذاری ماتریسی 6هر یک از عوامل
توسط یک ماتریس کدگذاری میشوند .در کدگذاری

M

 N

ˆyk  f o   wkj . f h   w ji xi  w jo   wko 
 i 1

 j 1


باینری 7عوامل توسط یک رشته از بیتهای باینری
کدگذاری میشود (ژنگ و همکاران  .)2007در این

که در آن  Nتعداد کل نرونهای الیه ورودی M ،تعداد
کل نرونهای الیه میانی fo ،تابع محرک مورد استفاده
در الیه خروجی fh ،تابع محرک مورد استفاده در الیه
میانی wjo ،مقدار وزن اریب نرون jام الیه میانیwko ،

مقدار وزن اریب نرون kام الیه خروجی wji ،مقدار وزنی
است که به نرون iام الیه ورودی اختصاص داده می-
شود تا براساس آن نرون jام الیه میانی بهدست آید،

تحقیق ،از استراتژی کدگذاری برداری ،جهت تبدیل
ماتریسهای وزنها و اریبهای بهکار رفته در شبکه-
های عصبی به یک بردار ،بهشرح زیر استفاده میگردد:
در این استراتژی هر یک از پارامترها توسط یک
بردار کدگذاری میشود که برای شبکههای عصبی
پیشخور ،هر پارامتر نشاندهنده همه وزنها و اریب-
های ساختار شبکه میباشد .برای مثال برای شبکه با
4

1

Local optimum
Objective function
3
Encoding strategy
2

Decision variables
Vector encoding strategy
6
Matrix encoding strategy
7
Binary encoding strategy
5
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ساختار  2-3-1روش فوق برای هر پارامتر بهصورت

 1983تا دسامبر  2013استفاده میگردد .بیشینه

زیر نمایش داده میشود:

بارندگی ماهانه بهمیزان  56/2میلیمتر مربوط به ماه

اگر

w12 
w22 
w32 

 w11
W   w21
 w31

آوریل بوده است و کمینه آن مربوط به ماه اوت می-
وزن

الیه

میانی،

 b1 
 W    w1 w2 w3 وزن الیه خروجیb  b2  ،
 b3 
اریب الیه میانی و  b  b1اریب الیه خروجی باشند،

مطابق استراتژی کدگذاری برداری ،بردار مربوط به هر
ذره ( )Particleتشکیل میگردد.
][7

نتایج و بحث
برای استخراج مشخصات خشکسالی ،در این
تحقیق از شاخص  MSPIمربوط به مقیاس زمانی  6الی
 12ماهه استفاده میشود .بنابراین ابتدا بر اساس داده-
های بارندگی ماهانه ایستگاه لیقوان در حوضه لیقوان-
چای و طی دوره آماری  31ساله (ژانویه  1983الی

Particle(i )  w 11 ,w 21 ,w 31 ,w 12 ,w 22 ,

دسامبر  ،)2013شاخص  SPIدر مقیاسهای زمانی  6تا

w 32 ,w 32 ,w 1,w 2 ,w 3 , b1 , b2 , b3 , b 

 12ماهه استخراج میگردد .اکنون بر اساس مقادیر

در نهایت اگر  Mتعداد کل ذرات باشد ،ماتریس ذرات
( )Matrixبا استفاده از رابطه زیر معین میگردد:
][8

باشد که دارای  12/3میلیمتر بارندگی میباشد.

Matrix   Particle(1); ...; Particle(M)

حوضه مورد مطالعه
حوضه مورد مطالعه ،حوضه لیقوانچای می-
باشد که در جنوبشرقی استان آذربایجانشرقی واقع
شده است .این حوضه با وسعتی معادل 76
کیلومترمربع در دامنه شمالی سهند ،بین  46درجه و 25
دقیقه تا  46درجه و  26دقیقه طول شرقی و  37درجه و
 45دقیقه تا  37درجه و  50دقیقه عرض شمالی گسترده
شده است .نقشه کلی حوضه آبریز لیقوانچای در شکل
 2نشان داده شده است .در این تحقیق از آمار بارندگی
ایستگاه لیقوان طی دوره آماری  31ساله از ژانویه

شاخص  SPIدر مقیاسهای زمانی  6الی  12ماهه ،به
محاسبه شاخص  MSPIپرداخته میگردد .برای این
منظور ،ابتدا برای تشخیص وابستگی مقادیر شاخص
 SPIبا بازههای زمانی مختلف (متغیرها) ،ماتریس
همبستگی متغیرها را بهدست آورده میشود.
0.73
0.79 
0.85

0.89 
0.94 

0.98
1.00 

0.76
0.82
0.88
0.93
0.98
1.00
0.98

0.80
0.86
0.92
0.97
1.00
0.98
0.94

0.84
0.91
0.97
1.00
0.97
0.93
0.89

0.90
0.97
1.00
0.97
0.92
0.88
0.85

0.96
1.00
0.97
0.91
0.86
0.82
0.79

1.00
0.96

0.90

R  0.84
0.80

0.76
 0.73
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شکل  -2موقعیت جغرافیایی و نقشه حوضه آبریز لیقوانچای.

با توجه به ماتریس همبستگی ،دو به دوی

مطابق این نمودار ،واریانس اولین مؤلفه اصلی

متغیرها ( SPI6الی  )SPI12از همبستگی بسیار خوبی

( )PC1دربرگیرنده  90درصد واریانس متغیرهای اولیه

برخوردار میباشند و بهعبارت دیگر به یکدیگر وابسته-

میباشد ،درصورتیکه که مجموع واریانس شش مؤلفه

اند.

اصلی دیگر ( PC2الی  ،)PC7فقط برابر  10درصد می-
بنابراین تشکیل مؤلفههای اصلی سبب تفکیک

باشد .بنابراین این نتایج اهمیت اولین مؤلفه اصلی را

بهتر متغیرها و به تبع آن کاهش تعداد متغیرها میگردد.

نسبت به سایر مؤلفهها به اثبات میرساند .اولین مؤلفه

برای بررسی اهمیت نسبی مؤلفههای اصلی ،بر اساس

اصلی با استفاده رابطه زیر بهدست میآید:

مقادیر ویژه مولفههای اصلی ،نمودار غربالی1ترسیم و
][9

در شکل  3ارائه میگردد.
100
90
80
70

40

)Eigen value (%

50

مقادیر ویژه ()%

60

30
20
10

PC7

PC6

PC5

PC4

PC3

PC2

PC1

0

Component number
اصلی
شماره مولفه

شکل  -3نمودار غربالی برای تمامی مؤلفههای اصلی.

Scree plot

1

PC1 =0.3571X1 +0.3765 X 2 +0.3867 X 3 +
0.3896 X 4 +0.3865 X5 +0.3793X 6 +

0.3690 X 7
در رابطه فوق X1 ،تا  X7متغیرهای استاندارد
شده بهشمار میآیند .ضرایب متغیرهای  Xکه تقریباً
یکسان هستند ،نشاندهنده تأثیر نسبتاً برابر هر یک از
متغیرهای اولیه ( SPI6الی  )SPI12در تشکیل اولین
مؤلفه اصلی میباشد .در نهایت بر اساس اولین مولفه
اصلی ،مقادیر شاخص  MSPIمحاسبه و در شکل 4
نشان داده میگردد .بر اساس شاخص  MSPIبهدست
آمده ،فراوانی رویدادهای خشکسالی در جدول  1ارائه
میگردد.
جهت مقایسه بهتر نتایج شاخص  ،MSPIبا
شاخص  SPIدر بازههای زمانی مختلف ،سری زمانی
شاخصهای فوق در شکل  5ترسیم میگردد .از این
شکل چنین برداشت میگردد که شاخص  ،MSPIبه
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خوبی شاخص  SPIبا مقیاسهای زمانی  6تا  12ماهه را
پوشش میدهد و حاوی اطالعات آنها میباشد.

پس از بهدست آوردن شاخص  ،MSPIدر این
تحقیق از شبکههای عصبی مصنوعی جهت پیشبینی
خشکسالی استفاده میشود .برای این منظور پس از

جدول  -1درصد فراوانی رویدادهای خشکسالی براساس

محاسبه شاخص  MSPIطی دوره آماری  30ساله

شاخص .MSPI

(ژانویه  1984الی دسامبر  ،)2013کل دادهها به دو

رویداد

فراوانی

درصد فراوانی

ترسالی

171

47/50

خشکسالی مالیم

131

36/39

خشکسالی متوسط

27

7/50

خشکسالی شدید

21

5/83

خشکسالی بسیار شدید

10

2/78

بخش جهت آموزش ( 75درصد از ابتدا) و آزمون (25
درصد مابقی) تقسیمبندی میگردند .در مرحله بعد و
قبل از مدلسازی توسط شبکههای عصبی مصنوعی،
کلیه دادهها باید نرمال گردند .جهت نرمال نمودن دادهها
از تابع  Min-Maxاستفاده میگردد ،که بهعنوان یک
تبدیل خطی بر روی دادههای اصلی عمل میکند.

4
MSPI
3
2

-1

MSPI

0

شاخص MSPI

1

-2

 X-X min 
][10
Y=  Ymax -Ymin  
 +Ymin
 X max -X min 
که در آن  Xدادههای اصلی Xmax ،و  Xminمقادیر بیشینه
و کمینه دادههای اصلی Y ،دادههای نرمال شده Ymax ،و
 Yminمقادیر بیشینه و کمینه دادههای نرمال شده می-
باشد که بهترتیب برابر  +1و  -1درنظر گرفته میشود.

-3

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

شبکههای عصبی مورد استفاده در این تحقیق،

-4
1984

شبکههای پیشخور ( )FFNبا معماری پرسپترون چند

Year
)year
زمان (

شکل  -4سری زمانی شاخص  MSPIبا مقیاس زمانی -6

الیه ( )MLPمیباشد که شامل یک الیه ورودی ،یک الیه

 12ماهه.

میانی (مخفی) و یک الیه خروجی است .برای تشکیل
الیه ورودی سناریوهای مختلفی را میتوان در نظر
4

MSPI
SPI6-SPI12

گرفت.

3

0
-1
-2

MSPI & SPI

1

شاخصهای  MSPIو SPI

2

-3

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

-4
1984

Year
)year
زمان (

شکل  -5سری زمانی شاخص  MSPIبر اساس شاخص
 SPIبا مقیاسهای زمانی  12-6ماهه.

MSPI t+1 =f  MSPI t 
MSPI t+1 =f  MSPI t ,MSPI t-1 

MSPIt+1 =f  MSPI t ,MSPIt-1 ,MSPIt-2 
MSPIt+1 =f  MSPIt ,MSPIt-1 ,MSPIt-2 ,MSPIt-3 
بنابراین نرون الیه خروجی که دربرگیرنده
شاخص  MSPIدر زمان  t+1است ،میتواند بر اساس
نرونهای الیه ورودی مختلف که شامل شاخص

MSPI

در زمانهای  t-2 ،t-1 ،tو  t-3است ،وابسته گردد.
ساختار شبکه عصبی بهصورت ( )n,h,mمیباشد

بنابراین به جای استفاده از بازههای زمانی

که در آن  nتعداد نرون الیه ورودی میباشد که بسته

مختلف شاخص  SPIکه میتواند موجب سردرگمی در

به سناریوی انتخابی میتواند از یک تا چهار تغییر کند،

تعیین مقادیر خشکسالیهای یک منطقه گردد ،از

 hتعداد نرون الیه میانی است که جهت بهدست آوردن

شاخص  MSPIبهره گرفت.

آن از روش سعی و خطا استفاده میشود که در این
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تحقیق  hاز دو تا چهارده نرون درنظر گرفته شده است،

در رابطه فوق  nتعداد کل دادهها X oi ،دادههای

و در نهایت  mتعداد نرون الیه خروجی بوده که برابر

مشاهداتی X ci ،دادههای محاسباتی Xo ،میانگین داده-

یک میباشد .همچنین تابع محرک در نظر گرفته شده

های مشاهداتی و  Xcمیانگین دادههای محاسباتی می-

برای الیههای میانی و خروجی بهترتیب برابر است با
تابع تانژانت سیگموئید ( )tansigو تابع خطی (.)purelin
جهت آموزش پارامترهای مدل شبکه عصبی
(یعنی وزنها و اریبها) ،از الگوریتمهای آموزشی
مختلفی میتوان استفاده نمود .همانطوریکه قبالً نیز
ذکر گردید در این تحقیق از دو الگوریتم آموزشی به
نامهای الگوریتم پس انتشار خطا ( )BPو الگوریتم بهینه
سازی ازدحام ذرات ( )PSOدر شبکههای عصبی
مصنوعی استفاده میگردد .بنابراین مطابق الگوریتم
آموزشی انتخابی ،دو مدل  ANN-BPو

ANN-PSO

تشکیل میگردد.
الگوریتم  PSOحاوی پارامترهای مختلفی می-
باشد که قبل از اجرا باید مشخص گردند .از میان
پارامترهای مختلف الگوریتم  ،PSOضریب اینرسی (،)w
ضریب آموزش شخصی ( )c1و ضریب آموزش جمعی
( )c2بهترتیب برابر  1/49445 ،0/729و  1/49445در نظر
گرفته میشوند (ابرهارت و شی  .)2000همچنین تعداد
ذرات برابر  50و تعداد تکرار برابر  300انتخاب می-
گردند .در نهایت جهت بهدست آوردن بهترین مدل
 ANNاز میان الگوریتمها ،سناریوها و ساختارهای
مختلف ،از آزمونهای نیکوئی برازش همچون ضریب
راندمان )EC( 1و جذر میانگین مربع خطاها)RMSE( 2
استفاده میشود (حسنزاده و همکاران  .)2011مطابق
آزمونهای نیکوئی برازش ،مدلی بهتر است که مقدار
 ECآن نزدیک به عدد یک باشد و مقدار  RMSEنزدیک
به صفر باشد.
n

][11

-X o ) 2

oi

 (X
i=1

n

EC=1-  (Xoi -Xci )2
i=1

1/2

][12

1 n
2
RMSE=    Xoi -Xci  
 n i=1


Efficiency coefficient
Root mean square errors

1
2

باشد.
برای مقایسه بهتر نتایج مدل  ANN-BPبا مدل
 ،ANN-PSOبهازای سناریوها و ساختارهای مختلف،
تعداد  20اجرای مستقل در نظر گرفته میشود که طی
این اجراها ،نتایج آزمونهای نیکوئی برازش از قبیل
بهترین ،بدترین ،میانگین و انحراف معیار نتایج محاسبه
میگردد .الزم به ذکر است که بهترین و بدترین نتایج،
از میان نتایج مربوط به مرحله آزمون ،طی اجراهای
مختلف محاسبه میگردد که از اهمیت بهسزایی
برخوردار میباشد .جهت نمایش نتایج آماری حاصل از
دو مدل  ANN-BPبا  ،ANN-PSOجهت جلوگیری از
افزایش تعداد جداول ،از میان تعداد نرون الیه میانی
مختلف ( 2الی  15نرون) ،تعداد  8 ،2و  15نرون در
سناریوهای مختلف بهعنوان نمونه انتخاب گردیده و
سپس نتایج معیار  ECمرحله آزمون در جدول  2ارائه
میشود .مطابق این جدول ،مقادیر مربوط به بدترین،
میانگین و انحراف معیار نتایج طی اجراهای مستقل هر
سناریو و بهازای تعداد الیه میانی مختلف ،نشان میدهد
که مدل  ANN-PSOاز پایداری بیشتری نسبت به مدل
 ANN-BPبرخوردار میباشد .پایداری نتایج به این
معنی است که بهازای یک ساختار دلخواه ،با اجراهای
مختلف تغییرات محسوسی در نتایج ایجاد نگردد.
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جدول  -2نتایج معیار  ECمرحله آزمون بر اساس مدلهای  ANN-BPو .ANN-PSO
مدل ANN-PSO

مدل ANN-BP

سناریو

ساختار

1

1-2-1

0/8460

1-8-1

0/8441

0/8428

1-15-1

0/8234

0/7920

0/8040

2-2-1

0/9154

0/9058

0/9124

0/0030

2-8-1

0/9144

0/7925

0/8879

0/0255

0/9142

2-15-1

0/9037

0/7948

0/8742

0/0258

0/9159

0/8999

3-2-1

0/9179

0/9056

0/9124

0/0038

0/9162

0/9071

0/9128

3-8-1

0/9165

0/8428

0/8920

0/0185

0/9204

0/9061

0/9130

0/0042

3-15-1

0/9141

0/7424

0/8506

0/0529

0/9171

0/8780

0/9057

0/0103

4-2-1

0/9199

0/8932

0/9123

0/0069

0/9201

0/8960

0/9142

0/0060

4-8-1

0/9149

0/8626

0/8942

0/0131

0/9202

0/8997

0/9116

0/0066

4-15-1

0/9152

0/7090

0/8734

0/0494

0/9203

0/8918

0/9083

0/0075

2

3

4

انحراف

انحراف

بهترین

بدترین

میانگین

0/8393

0/8453

0/0015

0/8438

0/0003

0/8466

0/0084

0/8464

0/8451

0/9146

0/9130

0/9140

0/9074

0/9114

0/0022

0/9094

0/0036
0/0032

بنابراین باید توجه نمود که هرچند مدل

ANN-

معیار

بهترین

بدترین

میانگین

0/8460

0/8453

0/8457

0/0001

0/8449

0/8457

0/0003

0/8457

0/0003
0/0004

معیار

باشد که سبب میگردد با اجراهای مختلف ،تغییر

 BPبرای یک ساختار معین ،میتواند وزنهای شبکه را

چندانی در جوابها ایجاد نگردد .همچنین مدل

تخمین بزند و به یک جواب دست یابد ،اما لزوماً این

با ساختارهای مختلف ،به تعداد نرون الیه میانی بسیار

جوابها ممکن است بهینهترین جوابها نباشد .علت را

حساس میباشد ،بهطوریکه انتخاب ناصحیح تعداد

میتوان به تابع هدف غیرخطی ارتباط داد که یک تابع

نرون موجب بیشبرازش 2میگردد .به این معنی که در

بسیار پیچیده بوده و حاوی تعداد زیادی کمینه محلی

مرحله آموزش ،شبیهسازی به خوبی انجام میگیرد

میباشد .با توجه به اینکه مدلهای شبکههای عصبی

ولی در عوض در مرحله آزمون که به لحاظ کاربردی،

مبتنی بر الگوریتم  BPوابستگی بسیاری به شرایط

از اهمیت بیشتری نسبت به مرحله آموزش برخوردار

آغازین دارند ،بنابراین ممکن است که در برخی موارد

میباشد ،نتایج بسیار ضعیفی بهدست میآید .برای رفع

در بهینههای محلی گیر بیافتند .جهت رفع این مشکل

این مشکل ،روش سعی و خطا پیشنهاد شده است که

الزم است که دوباره شبکه را بهطور مستقل ایجاد

روشی بسیار وقتگیر میباشد و بسته به نوع مسئله

کرده 1و دوباره آنرا چندین بار آموزش داده تا بهترین

متغیر است .ولی در مدل  ANN-PSOبا تغییر تعداد

جواب (بهینه سراسری) بهدست آید .درصورتیکه در

نرون الیه میانی ،تغییر آنچنان محسوسی در نتایج دو

مدلهای شبکههای عصبی مبتنی بر الگوریتم ،PSO

مرحله آموزش و آزمون ایجاد نمیکند .همچنین تعداد

فرآیند یافتن جوابها به گونهای است که بهراحتی می-

تکرار در مدل  ANN-BPاز اهمیت بسزایی برخوردار

توانند از بهینههای محلی خارج شده و به بهینه

میباشد .درصورتیکه تعداد تکرار به درستی انتخاب

سراسری و یا نزدیک آن برسند .از مزایای دیگر

نگردد ،نتایج مرحله آزمون را تحت تأثیر قرار میدهد،

الگوریتم  ،PSOحساسیت پایین آن به نقطه شروع می-

بهطوریکه در بعضی از اجراها برای یک ساختار معین،

1

2

Reinitialize

ANN-BP

Over fitting
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حتی جوابهای منفی برای ضریب راندمان بهدست می-

میباشد .همچنین از میان سناریوهای مختلف ،سناریوی

آید .در اینجا از میان  10الی  50تکرار ،در نهایت تعداد

چهارم بهعنوان بهترین سناریو انتخاب میگردد که در

 20تکرار مناسب تشخیص داده شد .در نهایت ،بهترین

آن شاخص  MSPIدر هر ماه ،بر اساس همین شاخص

ساختار در سناریوهای مختلف دو مدل بر اساس

طی چهار ماه گذشته پیشبینی میگردد .بنابراین بر

مرحله آزمون انتخاب و نتایج آن در جدول  3ارائه می-

اساس ساختار  4-6-1مدل  ANN-PSOبه پیشبینی

گردد .از این جدول چنین برداشت میگردد که نتایج دو

شاخص  MSPIاقدام نموده و در نهایت نتایج حاصل از

مدل در سناریوهای مختلف نزدیک بههم بوده ،ولی

دو مرحله آموزش و آزمون در شکل  6نشان داده می-

نتایج مدل  ANN-PSOاندکی بهتر از نتایج مدل

شود.

ANN-BP

جدول  -3بهترین ساختار در سناریوهای مختلف دو مدل  ANN-BPو .ANN-PSO
EC

RMSE

مدل

ساختار

ANN-BP

1-7-1

0/1102

ANN-PSO

1-8-1

0/1124

0/1754

ANN-BP

1-9-2

0/0881

0/1295

0/9527

ANN-PSO

1-11-2

0/0942

0/1279

0/9458

0/9181

ANN-BP

1-6-3

0/0908

0/1261

0/9499

0/9204

ANN-PSO

1-9-3

0/0931

0/1256

0/9473

0/9210

ANN-BP

1-9-4

0/0867

0/1251

0/9544

0/9216

ANN-PSO

1-6-4

0/0905

0/1236

0/9504

0/9234

آموزش

آزمون

آموزش

آزمون

0/1756

0/9259

0/8462

0/9229

0/8466
0/9160

3
Forecasted
Observed

Training  Testing

2

1

MSPI

شاخص MSPI

0

-1

-2

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

-3
1984

Year
)year
زمان (

شکل  -6سری زمانی مشاهداتی و محاسباتی شاخص  MSPIبر اساس مدل .ANN-PSO

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از این تحقیق را میتوان بهصورت
زیر ارائه نمود:

 -1با توجه به همبستگی بسیار باالی متغیرهای
شاخص  SPIبا مقیاسهای زمانی  6الی  12ماهه،
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 با اجراهای مختلف تغییرات محسوسی،مشخص

تشکیل مؤلفههای اصلی سبب تفکیک بهتر متغیرها

.در نتایج ایجاد نمیگردد

.میگردد

ً که گاهاANN-BP  بر خالف مدلANN-PSO  مدل-5

6  با بازههای زمانیSPI  بهجای استفاده از شاخص-2

 به راحتی میتواند،در بهینههای محلی گیر میکند

 بهره گرفتMSPI  میتوان از شاخص، ماهه12 الی

.به بهینه سراسری و یا نزدیک آن برسد

 با بازههای زمانیSPI که حاوی اطالعات شاخص

، به تعداد نرون الیه میانیANN-BP  حساسیت مدل-6

.فوق میباشد

- بهطوری، میباشدANN-PSO بسیار بیشتر از مدل

 نتایج بهترین ساختار در سناریوهای مختلف دو-3

 نتایج بهشدت،که با تغییر تعداد نرون الیه میانی

 نشان میدهد که نتایجANN-PSO  وANN-BP مدل

.تحت تأثیر قرار میگیرد

- میANN-BP  بهتر از نتایج مدلANN-PSO مدل
.باشد
ANN-BP

 نسبت به مدلANN-PSO  نتایج مدل-4

 بهطوریکه بهازای یک ساختار،پایدارتر میباشد
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