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 چکیده

بوده و در سنجش خصوصیات اقلیمی هر منطقه، نقش بسییار  رخدادهای هیدرولوژیکیترین بارش یکی از مهم

( GEPریزی بیان ژن )(، برنامهANNشبکه عصبی مصنوعی )های مدل ازدر پژوهش حاضر کند. مهمی ایفا می

( و WANNشیبکه عصیبی مصینوعی ) -هیای موجی های مذکور با آنالیز موجی  شیامم میدلو تلفیق مدل

هیای سیینوپای  منا ی  سازی بارش ماهانیه در ایسیاهاهبرای شبیه( WGEPریزی بیان ژن )برنامه -موج 

اسیافاده ماهیه  225آباد طی دوره آمیاری مشیار  شهر و پارسخل ال، مشهیناساان اردبیم شامم اردبیم، 

بینی کوتاه مدت بارش ماهانه )ی  ماه بعد( سناریوهای م الی  بیر اسیاس ترخیرهیای بیارش برای پیش .شد

کمایرین و (2R) با بیشارین ضیری  تعییین WANNناایج بیانهر عملکرد قابم قبول و برتری مدل تعری  شد. 

سینجی بیود. در مرحله صحت ازای بهارین الهوو به هاایساهاه همه برای (RMSE)ریشه میانهین مربعات خطا 

مار، برای ایسیاهاه خل یال برابیر میلی 13/7و  88/0ترتی  برابر به برای ایساهاه اردبیم RMSEو  2Rمقادیر 

آباد برابر مار و برای ایساهاه پارسمیلی 81/9و  79/0شهر برابر مار، برای ایساهاه مشهینمیلی 03/6و  91/0

شهر اعمیال سیناریوی ترکیبیی های اردبیم، خل ال و مشهیندر ایساهاه دست آمد.مار بهمیلی 51/8و  86/0



 

 
 

( باعث بهبود جزئی ناایج میدل رردیید WANNترخیرهای بارش، کمینه و بیشینه دما توسط مدل برتر )مدل 

ها، اضافه شدن رطوبت نسیبی چنین در همه ایساهاهمدل را نیز به مرات  افزایش داد. هم اما هزینه محاسباتی

عنوان ماغیر ورودی تا حدودی باعث کاهش عملکرد مدل شد. ناایج کلی پیژوهش حاضیر نشیان داد کیه بیا به

ماهانه )ماه  توان بارشبه همراه ترخیرهای مناس  بارش در مقیاس زمانی ماهانه، می WANNاسافاده از مدل 

آباد را با دقت قابم قبیول شهر و پارسهای منا   اساان اردبیم شامم اردبیم، خل ال، مشهینآینده( ایساهاه
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 مقدمه -1-1

ی آب بوده و در سنجش خصوصیات اقلیمیی هیر منطقیه، نقیش ترین اجزاء چرخهبارش یکی از مهم

 ،کنیدعلمی منابع آب نقش مهمی ایفا میی بینی دقیق بارش نه تنها در مدیریتپیش کند.بسیار مهمی ایفا می

ای بینیی بیارش در هیر منطقیهپیش طور موثری افزایش دهد.های هشدار سیم را بهتواند دقت سامانهبلکه می

هایی است. محدودیت ...ای مانند رطوبت، دما، فشار، سرعت باد وریری شدههای دقیق اندازهنیازمند وجود داده

های زمانی و مکانی و همچنین پیچیدری روابط بیین ی درمورد مقدار بارش در مقیاسچون، نبود اطالعات کاف

هیای معمیول ی این پارامار با اسیافاده از روششود محاسبهپارامارهای هواشناسی مرتبط با بارش، موج  می

علیت صیرفه  های ت مین بر مبنای پایهاه داده بیهروش (.1393طور دقیق انجام نهیرد )سااری و همکاران، به

جویی در زمان، حداقم اطالعات مورد نیاز و سهولت اجرا در زمان واقعی با رشدی سریع در حال ماداول شدن 

 باشید.بینی با دقت، اعابار و توانایی باال میهای پیشهای کوتاه مدت بارش نیاز به مدلبینیباشند. در پیشمی

های بسییار پذیر که تواناییهای هوشمند و تطبیقو توسعه مدل ایهای اخیر ارتقاء توان پردازشی رایانهدر دهه

-های جدیدی در زمینه بهبیود روشهای غیرخطی را دارند موج  رردیده تا افقسازی پدیدهمناسبی در مدل

بیا ایین وجیود یکیی از بینی ماغیرهای هیدرولوژیکی پیش روی محققان عرصه منابع آب قرار ریرد. های پیش

های نیا ها در مواجه با سری دادههای خطی و غیر خطی ضع  آنها و سایر روشده از این مدلمشکالت اسافا

های م الی  علیوم و سیپس ابادا در رشاه 1(. در دهه رذشاه آنالیز موج 2008 باشد )آداموفسکی،ایساا می

موجی  روش مناسیبی (. آنیالیز 2008 در هیدرولوژی و منابع آب مورد اسافاده قرار ررفاه است )آداموفسکی،

باشد. با توجه به اهمیت مطالعیه بیارش در های هیدرولوژیکی و هواشناسی نا ایساا میدر تجزیه و تحلیم سری

بینیی بیارش ماهانیه در اسیاان منظیور پییششود بیهها و مدیریت بحران، در این تحقیق تالش میریزیبرنامه

و همچنیین  )WANN( 2موج  و شیبکه عصیبی مصینوعی های نوین که بر مبنای تلفیق آنالیزاردبیم از مدل

هیای میذکور ( بنا نهاده شده است، اسافاده شود. عالوه بر میدلWGEP) 3ریزی بیان ژنآنالیز موج  و برنامه

به دلیم سادری و کارآمیدی بیاال  )ANN( 4های عصبی مصنوعیهای شبکهسازی بارش ماهانه، مدلبرای شبیه

                                                           
1 Wavelet Analysis 
2 Wavelet- ANN (WANN) 
3 Wavelet- GEP (WGEP) 
4 Artificial Neural Networks (ANN) 
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کیار ررفایه ( به جهت ارائه رابطه صریح بین ماغیرهای ورودی و خروجی نیز بیهGEP) 1ریزی بیان ژنو برنامه

خواهند شد. عالوه بر آن، تحلیم حساسیت میزان بارش ماهانه نسیبت بیه پارامارهیای هواشناسیی ترثیرریذار 

اقم انجام خواهد ررفت و بهارین سیناریو کیه بیا حید نسبی رطوبتمیانهین و های کمینه و بیشینه شامم: دما

 دهد، معرفی خواهد شد.تری از میزان بارش ماهانه ارائه میبینی دقیقتعداد پارامارهای ورودی، پیش

 

 ضرورت انجام تحقیق -1-1-1

یریت بهینیه بیرداری و میدتواند به عنوان ی  ابزار کاربردی در بهرهبینی میزان بارش ماهانه میپیش

لیید اراضیی، تو اسافاده بهینه از آب برای مصارفی همچیون آبییاریمنابع آب مورد اسافاده قرار ریرد. در واقع 

زان آریاهی از مییبرق، حمم و نقم آبی، کنارل سیالب و تامین نیازهای ب ش شرب و صینعت نیازمنید پییش

یسیت زبینی میزان بارش نقش مهمی در مطالعات کیفیت آب و مدیریت مسائم باشد. همچنین پیشبارش می

 وظت از آبزیان های آبی، حفاها، کنارل کیفیت بدنهتوان به کاهش آلودریکه از جمله میکند محیطی ایفا می

هت ت میین جسازی هوشمند حیات وحش اشاره کرد. با توجه به توسعه علوم پایه و کامپیوتر، اسافاده از مدل

رسیی اجمیالی هر از برباشد. از سوی دیحلی منطقی و مقرون به صرفه میهای م ال  از جمله بارش، راهپدیده

ی هیاکرد روششود که تاکنون در محدوده اساان اردبیم مطالعه جامعی در مورد ارزیابی عملمنابع مشاهده می

ماهانیه  بینییمنظیور پییشمبانی بر آنالیز موج  در ت مین بارش انجام نشده است. لذا در پژوهش حاضر به

 اسافاده خواهد شد. GEPو  ANNهای اساان اردبیم از تلفیق آنالیز موج  با مدل

 

 هدف از انجام تحقیق -1-1-2

  سیینوپای هیایهدف اصلی از تحقیق حاضر ت مین کوتاه مدت بارش )ی  ماه آینیده( در ایسیاهاه

بیا  1976-2015در طول دوره آماری  شهر و خل الاردبیم، پارس آباد، مشهین شامم: ،منا   اساان اردبیم

هیا و اسیا راج نایایج، باشید. پیس از اجیرای میدلمی WGEPو  ANN ،GEP ،WANNهای اسافاده از مدل

 بهارین مدل و سناریو معرفی خواهد شد.

 

                                                           
1 Gene Expression Programming (GEP) 
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 پیشینه تحقیق -1-2

صینوعی هیای عصیبی مبارش ماهانه در شهر تهران را بیا اسیافاده از شیبکه( 1388زاده و دارند )قلی

( 2003-1951سیال ) 53ماهانیه طیی دوره آمیاری های بیارش شبیه سازی کردند.. در تحقیق مذکور از داده

شیان ری م ال  نهای پنهان و با ضرای  یادریاسافاده شده است. ناایج این تحقیق بعد از آزمون شبکه با الیه

و میومنام  1/0الیه پنهان با ضری  یادریری  2های عصبی مصنوعی با ی  پرسپارون داد که اسافاده از شبکه

ن و های پنهیایهکند. همچنین بعد از آزمون مجدد شبکه و آزمون شبکه با الا ارائه میمدل نسباا بهاری ر 7/0

ور بیا هیای میذکضرای  م ال  یادریری در ترکی  با الهوریام ژنای  نشان داد که ترکی  شیبکه بیا ویژریی

 کند. الهوریام ژنای  باعث کاهش خطا و افزایش سرعت محاسبه شده و مدل بهاری را ارائه می

هانیه سناریوهای م الفی از ترکی  پارامارهای هواشناسی در مقییاس ما( 1393ااری و همکاران )س

درخایی  های عصیبی مصینوعی و میدلی ورودی شبکهمنزلهی اهر در اساان آذربایجان شرقی، بهبرای منطقه

M5 بیارش نیی بیپییشها نشان داد که هر دو روش نایایج نسیباا دقیقیی را بیرای های آنتعری  کردند. یافاه

ریذارد، اربر مییای در اخایار کروابط خطی ساده M5کنند، ولی از آنجا که مدل درخای ماهانة منطقه ارائه می

 تر است.این روش کاربردی

بینیی سیری زمیانی بیارش ماهانیه ایسیاهاه ای بیرای پییش( در مطالعیه1394مظفری و همکیاران )

هین نسیبی، مییان پارامار اقلیمی، میانهین بارش ماهانه، میانهین رطوبتهای پنج سینوپای  کرمانشاه، از داده

( اسیافاده 2010-1970سیال ) 40حداکثر دما، میانهین حداقم دما و مییانهین سیرعت بیاد در دوره آمیاری 

حظیه ، مقایسیه شیده و مالANNبا ناایج حاصم از کیاربرد میدل  WANNدست آمده از مدل کردند. ناایج به

-بینی باالتری دارد و همچنیین دقیت پییشنسبت به روش شبکه عصبی دقت پیش WANNش رردید که رو

 یابد.بینی در هر دو مدل با افزایش تعداد ترخیرها در نرون خروجی کاهش می

( بارش ماهانه بنیدرانزلی را در شیرایط تیاری ی و شیرایط تغیییر اقلییم، بیا 1395جانی و همکاران )

عنوان دوره تیاری ی و نایایج به 1993-2010کردند. بدین منظور دوره آماری  اسافاده از نظریه آشوب بررسی

-( بیه عنیوان دوره2035-2020در دوره زمیانی ) (A2و ) (BI، )(AIBتحت سه سناریوی ) LARS-WGمدل 

درصید کیاهش بیارش در  14های آینده مدنظر قرار ررفت. ناایج بیانهر افزایش سیالب و خشکسالی همراه بیا 



 

5 
 

بیا بعید  A2های تولیدی و تاری ی دارای رفاار آشوبنا  قطعی بوده و سناریوی ده بود. همچنین، دادهدوره آین

 ها داشت.بیشارین پیچیدری را در مقایسه با سایر سری داده 13/4فراکاالی 

بیا الهیوریام  MLP( از دو مدل هوشمند شبکه عصیبی مصینوعی 1395کدخداحسینی و همکاران )

-سیاهاه بیارانهای بارش ماهانه چهار ایبرای بازسازی داده RBFاناشار و ماشین بردار پشایبان تحت تابع پس

ه کردند. ناایج نشیان داد کیه بیا افیزایش ، اسافاد1370-1389سنجی واقع در اساان همدان، در دوره آماری 

ایج حاصیم همچنین بیر اسیاس نای یابد.ها بهبود میهای دخیم در مرحله آموزش، عملکرد مدلتعداد ایساهاه

بیردار  های بارش ماهانیه و میدل ماشیینشده، در بهارین حالت، مدل شبکه عصبی مصنوعی در بازسازی داده

ری  ضیمایر و میلیی 82/18و  33/12های بارش فصلی به ترتی  با مقیدار خطیای پشایبان در بازسازی داده

 هاری برخوردار بودند.نسبت به مدل دیهر از عملکرد ب 94/0و  87/0تبیین 

آینید های رررسیون بیردار پشیایبان و رررسییون فر( میزان کارایی روش1395رضازاده و همکاران )

سیی کردنید. بینی بارش ماهانه شهر مشهد با اسافاده از پارامارهای هواشناسیی م الی  بررراوسی را در پیش

نسیبی،  امم شیاخص ماهانیه، مییانهین رطوبیتها نشان داد بهارین ترکی  پارامار ورودی شیناایج تحقیق آن

ا هیود. میدلبمیانهین بیشینه رطوبت نسبی، اخاالف میانهین دمای دمای کمینه و بیشینه و بارش در ماه قبم 

. نایایج های ضری  همبساهی، ریشه میانهین مربعات خطا و میانهین خطای مطلق ارزیابی شیدندتوسط آماره

رآینید دو روش بررسی شده در ایین زمینیه و برتیری نسیبی روش رررسییون فی کارایی باالی هر دهندهنشان

( بیود. بیا بررسیی MAE=7.85 (mm)و  RMSE=12.37( (R=0.87 ،NS=0.74 ،mmراوسی با ارائه مقیادیر )

فرآینید  نمودار سری زمانی مقادیر محاسباتی و مشاهداتی بارش ماهانه مشهد مشاهده شد که روش رررسییون

-قهای دقییینیببینی مقادیر بیشینه بارش ماهانه داشاه و در اکثر موارد پیشبیشاری در پیشراوسی توانایی 

ر مهیم و هیا بسییابینیی وقیوع سییالبتری در مقادیر بارش ماهانه بیشینه ارائه کرده که ایین میورد در پییش

 کاربردی است.

وانین انجمنیی( در کیاوی )درخیت تصیمیم و قی( ترکیی  دو تکنیی  داده1395نورانی و همکاران )

هیای سیینوپایکی ارومییه و تبرییز و دمیای ی ایساهاهی بارش ماهانههای مهم بین بیشینهاسا راج وابساهی

بنیدی دمیای سطح دریاهای سیاه، مدیارانه و سرخ را معرفی کردند. دو رام اصیلی در مطالعیه میذکور، طبقیه

نهفایه در ها، همچنیین اسیا راج الهوهیای پنهیانتفاضلی سطح آب دریاهای مذکور و انا اب موثرترین رروه
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بنیدی و انا یاب میوثرترین های درخت تصمیم در طبقیهها و الهوریامها بود. عالوه بر آن، از تکنی میان داده

های مشاهداتی اسافاده شید. نهفاه در میان دادهها و از قوانین انجمنی برای کش  الهوها و اطالعات نهانرروه

داد، بین هر ی  از دمای سطوح آب دریاهیای سییاه، مدیارانیه و سیرخ بیا بیشیینه بیارش ماهانیه ناایج نشان 

طوریکه شاخص اعاماد بین هر یی  از های سینوپایکی ارومیه و تبریز همبساهی نسبی وجود دارد، بهایساهاه

 60و تبرییز، بیاالتر از های سیینوپایکی ارومییه های آبی فوق، با بیشینه بارش ماهانه ایساهاهدمای سطح پهنه

 درصد برآورد شد.

ع ( طی تحقیقات خود، پس از تعییین و محاسیبه بعید فرکایالی وقیو1395زاده و همکاران )مصطفی

 40هیای خشی  و مرطیوب، تغیییرات مکیانی آن را در های خش  و مرطوب و تفسیر خصوصییات دورهدوره

تکیرار  کم یی نظور از روش شمارش باکس با دستسنجی اساان رلساان بررسی کردند. بدین مایساهاه باران

ی اسیافاده ه بعد فرکاالهای ی  تا نه ماهه و محاسبباران در دورههای پرباران یا کمها و تعداد وقوع ماهدر داده

ه شید و در بیاران اسیافادهای پرباران و کیمکردند. سپس از روش رررسیون برای محاسبه بعد فرکاال در دوره

ان  بیارران و کیمهای پربیاباران طی دوره آماری و نیز شدت و مدت وقوع دورههای پرباران و کمماهادامه درصد 

ران در بیاان و کمهای دوره پربارمحاسبه و به صورت مکانی ارائه شد و بر اساس ناایج، تغییرات درصد وقوع ماه

-هاز تعداد میا با افزایش مقیاس زمانی های مورد مطالعهدرصدی بود. براساس ناایج، در ایساهاه 11ی  دامنه 

طقیه های ماوالی خش  و مرطوب کاساه شده است. ناایج محاسبه بعد فرکایالی بیارش نشیان داد کیه در من

از مقیادیر  باشد. با اسافادههای مرطوب میهای خش  دارای شدت وقوع کماری نسبت به دورهمطالعاتی دوره

ان در هیای پربیارتعیین شید. همچنیین، براسیاس نایایج، شیدت دوره هابعد خصوصیات رژیم بارندری ایساهاه

 های غربی اساان تداوم بیشاری دارد.نواحی مرکزی و شرقی بیشار بوده ولی مدت آن در قسمت

هیای سیاهاهی ایهای اقلیمی بر میانهین بیارش ماهانیه( ترثیر سیهنال1395نژاد و همکاران )ساداتی

اسیافاده از  سازی بیارش بیاساله بررسی کردند. شبیه 25ی آماری الغ را طی دورهبده و قرهمجاور مناطق شش

الی  هیای م های اقلیمی با بیارش در حالیتی عصبی انجام شد. همبساهی سیهنالهای آماری و شبکهمدل

ی عصیبی بکهشها نشان داد سازی مدلماهه ارزیابی شد. ناایج شبیه 12و  9، 3،6بدون ترخیر و با ترخیرهای 

 مصنوعی دقت بیشاری نسبت به مدل آماری دارد. 
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 بینی بارش ایسیاهاهبرای پیش را ANNو  WANNهای ( در تحقیقی، مدل1395سلهی و همکاران )

تئیوری  سیافاده ازوراینه در شهرساان نهاوند مورد اسافاده قرار دادند. برای این منظور، سری زمانی اصلی بیا ا

ودی بیه هیای ورهیا بیه عنیوان دادهزمانی تجزیه شد، پس از آن این زیرسیهنال موج  به چندین زیرسیهنال

دل میدسیت آمیده نشیان داد کیه بینی بارش ماهانه اسافاده شید. نایایج بیهشبکه عصبی مصنوعی برای پیش

WANN دمیدت بینیی بیارش کوتیاه میدت و بلنتواند با دقت قابم قبول برای پیشعملکرد بهاری داشاه و می

 ه شود. اسافاد

های تکنی  عنوان یکی از( در طی تحقیقی با اسافاده از قوانین انجمنی به1395موالجو و همکاران )

انیه یاه، مدیارکاوی، وابساهی بین بیشینه بارش ماهانه ایساهاه سینوپای  تبریز و دمای سطح دریاهای سداده

ار شیاخص بررسی دقت قوانین از دو معیی های تاخیر م ال  بررسی کردند. جهتو سرخ با درنظر ررفان زمان

ای سییاه، پشایبان و شاخص اطمینان اسافاده رردید. ناایج نشان داد، بین هر ی  از دمای سیطوح آب دریاهی

 کیهطیوریهمدیارانه و سرخ با بیشینه بارش ماهانه ایساهاه سینوپای  تبریز همبساهی نسیبی وجیود دارد. بی

رصید د 70های آبی فوق، بیا بیشیینه بیارش ماهانیه در حیدود ح پهنهشاخص اعاماد بین هر ی  از دمای سط

 ذکور بیرایمیبرآورد شد و همچنین، ناایج حاکی از این بود که اسافاده توأم از دمای تفاضلی سیطح دریاهیای 

 بینی بیشینه بارش ایساهاه تبریز کارائی بهاری دارد.پیش

انیه، مییانهین ماحیر  و شیبکه عصیبی ( از سیه روش رررسییون چندر1395باباییان و همکیاران )

ییدی مشیهد، هیای همدهای ایساهاهبینی بارش ماهانه اسافاده کردند. بدین منظور از دادهمصنوعی برای پیش

داد مسیاقیم رونآماری بر روی ب پردازشکه اعمال پس نشان دادناایج سبزوار و تربت حیدریه اسافاده کردند. 

 درصید در روش 70درصید در روش مییانهین ماحیر  تیا  6ماهانه بارش بیین بینی مدل موج  بهبود پیش

هین چنیین کیارایی روش رررسییون چندرانیه بیه مراتی  از دو روش مییانرردد. همرررسیون چندماغیره می

 ماحر  و شبکه عصبی بهار بود. 

هانیه ایسیاهاه بینی دما و بارش ماهای سری زمانی در پیش( توانایی مدل1396رودرزی و روزبهانی )

ها بررسی رردید کندال فصلی، روند دادهلایان را مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور ابادا به کم  آزمون من

-وینارز بیر دادههای م ال  خود همبساه با میانهین ماحر  و همچنین مدل سری زمانی هالتو سپس مدل

کندال فصلی، روند ی آزمون مننا اب شد. در نایجهها برازش داده شد و در نهایت بهارین مدل سری زمانی ا
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دار بیود. اررچیه مش صی در سری ماهانه بارش مشاهده نهردید اما سری ماهانه دما دارای روند افزایشی معنی

بینی دما برخوردار است اما نسیبت بیه میدل آریمیا دارای خطیای وینارز نیز از دقت باالیی در پیشمدل هالت

-وینارز قابلیت باالیی در پییشهای آریمای فصلی و مدل هالتین ناایج نشان داد که مدلبیشاری بود. همچن

های پایین و ماوسط را مقادیر بارش ها عمدتاًبینی مقادیر باالی بارش ماهانه در ایساهاه لایان ندارند. این مدل

 های باال نیساند. رر مناسبی در بارشکنند و ت مینبهار برآورد می

ا تیاخیر های سری زمانی ساریما و شبکه عصبی ب( بارش ماهانه را با روش1396و همکاران ) معروفی

ورد میهیای بینیی کردنید. دادهزمانی در پهنه جنوب شرق کشور، واقع در اساان سیسیاان و بلوچسیاان پییش

منطقه بیود، های منا   ساهاهبرای ای 1387-88تا  1351-52بررسی شامم سری بارش ماهانه دوره آماری 

د دو روش میور ییابیها بررزیده شدند. مقایسه ناایج پییشها و کیفیت دادهکه بر پایه پراکنش مناس  ایساهاه

لعیاتی بررسی نشان از برتری روش شبکه عصبی تاخیر زمانی نسبت به سری زمانی سیاریما بیرای رسیاره مطا

 داشت. 

نیه، پیونید از دور بیر رخیداد بیارش ماها هایتاثیر شاخصضمن بررسی ( 1396قاسمیه و همکاران )

 بارندری در حوزه فیالت مرکیزی اییران را بیا اسیافاده از میدل شیبکه عصیبی مصینوعی چنیدرامی مسیاقیم

(DMSNN) میاری بینی کردند. بر این مبنا مقادیر بارش طیی دوره مشیار  آبرای دوره شش ماه آینده پیش

مطالعه انا اب شد. جهت بررسی مییزان دقیت میدل،  ایساهاه سینوپای  منطقه مورد 20در  2014-1981

ه منظور بررسیی بمقایسه شدند و  fو Zهای ی بارندری با اسافاده از آزمونبینی شدهای و پیشمقادیر مشاهده

 IMEی تیاثیر قیوی شیاخص دهنیدهاسافاده شدند. ناایج نشیان MAEو  2R ،RMSEکارایی مدل، معیارهای 

ب یش  نشان داد که باالترین کارایی طی ی  میاه آینیده بیه DMSNNناایج مدل بر بارش منطقه بود.  SOIو

  4/0ترین ناایج به غرب حوزه با ضیری  همبسیاهی و ضعی  81/0جنوبی فالت مرکزی با ضری  همبساهی 

اهانیه و بینیی بیارش مآمده شبکه عصبی مصنوعی ابزار مفیدی برای پیشدستمربوط است. بر اساس ناایج به

 ریزی مدیریت منابع آب طی شش ماه آتی خواهد بود.برنامه

های آماری کالسیی  های بارش ماهانه ایساهاه ارومیه از روش( به منظور ت مین داده1396وکیلی )

هیای سیناریو از آمیار ده سیاله ایسیاهاه 26اسافاده کردنید.  Wekaبا اسافاده از نرم افزار  M5و مدل درخای 

معرفیی شید. از بیین سیناریوها،  Wekaنه ایساهاه شاهد )ارومییه( بیه نیرم افیزار مجاور در ت مین بارش ماها
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سناریویی که شامم سه ایساهاه مهاباد، ماکو و تکاب بود، به دلیم کم بیودن پارامارهیای ورودی بیه میدل بیه 

 ریرهیای کالسیی ، روش ت میینترین سناریو به مدل تعریی  رردیید. از بیین روشترین و دقیقعنوان ساده

در بیرآورد  M5منفرد،  بهارین روش با بیشارین ضری  همبساهی و کمارین خطا انا اب شد. میدل درخایی 

( بهارین عملکرد را داشت و به دلیم ارائه روابط خطی ساده و r=0.91و MAE=7.29) ،RMSE=9.94ها با داده

 ریرد. نه مورد توجه قرار میهای بارش ماهاقابم فهم به عنوان روشی جایهزین و کاربردی در محاسبه داده

چیای واقیع در اسیاان بینیی حوضیه لیقیوانبرای پییش WANN( از مدل 2009نورانی و همکاران )

یرسری زآذربایجان شرقی اسافاده کردند. در تحقیق مذکور سری زمانی اصلی توسط تبدیم موج  به چندین 

بیارش  بینیشبکه عصبی مصنوعی برای پیشبدیم شده به عنوان ورودی به های تتبدیم شده که این زیرسری

و سیطح کوتیاه تواند بارش را در هر دکه مدل پیشنهادی می ها نشان دادی  ماهه اعمال شد. ناایج تحقیق آن

 بینی کند. مدت و بلند مدت پیش

ه عصیبی کار بردن ریز مقیاسی آمیاری و شیبکبینی بارش طوالنی مدت را با به( پیش2009کارآموز )

 ANNنسیبت بیه میدل  SDSMرییز مقییاس آمیاری انجام داد که ناایج نشان از کارآمد بودن مدل  مصنوعی

 داشت.

ارش ماهانیه بیرا در بیرآورد  LARS-WGو  SDSMدو مدل ریز مقیاس قابلیت ( نیز 2011هاشمی )

 مورد مقایسه قرار داد که هر دو مدل کارآیی یکسانی از خود نشان دادند.

در  الرسهای ریز مقیاس تولید شده بیا میدل به تحلیم عدم قطعیت داده (2011ف ری و همکاران )

آن بیود کیه  سال آتی تولید کردند. ناایج حیاکی از 30ایساهاه سینوپایکی شهرکرد پرداخاند و برش را برای 

 درصد دارد. 95بینی بارش در سطح اطمینان مدل مذکور قابلیت خوبی برای پیش

رزییابی امورد اسافاده قیرار داد. بیرای بینی بارش روزانه را برای پیش CLIGEN( مدل 2011یانگ )

درصید  3/2خطیای  CLIGENمیدل  کار ررفت. ناایج نشان داد کیهرا به Tو  K-S ،Fهای مدل مذکور، آزمون

 های طوالنی مدت مناس  نیست.دارد و برای دوره بازرشت

ی بینیون غیرخطی چند ماغیره بیرای پییش( از دو روش سری زمانی و رررسی2012پاراس و ماتور )

 ند. بارش ماهانه حوضه آبریزی واقع در هندوساان اسافاده کردند و به ناایج قابم قبولی دست یافا
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دل سیری ( از جمله محققانی بودند که از م2013( و سامپسون و همکاران )2010توالرام و آیالهی )

 اسافاده کردند.بینی بارش ماهانه زمانی آریما برای پیش

سافاده سازی بارش ماهانه ابرای شبیه ANNو  WANNهای ( از مدل2013ونکاتا رامانا و همکاران )

 بود.  WANNکردند که ناایج حاکی از عملکرد بهار مدل 

( در مقایسه دو روش سری زمانی و شیبکه عصیبی مصینوعی، روش ن سیت را 2014رویرو و پوچاا )

 ر آرژاناین بسیار مناس  دانساند. برای حوضه آبریزی واقع د

ی، بینی بارش ماهانه حوضه آبریزی واقع در یمن سه میدل سیری زمیان( برای پیش2014آهاشیمی )

و  ANN ،ARIMAهیای شبکه عصبی مصنوعی و رررسیون چند ماغییره را مقایسیه کردنید. در نهاییت میدل

  رررسیون چند ماغیره را مناس  دانساند.

(، BP)هیای پیس اناشیار بینی بارش ماهانه در کشور چین از مدل( برای پیش2016لوو و همکاران )

کرد را بیه بهارین عمل RBFهای مذکور، مدل از بین مدل و کریجینگ اسافاده کردند. (RBF)تابع پایه شعاعی 

 بینی شد.پیش 2010-2019های همراه داشت و با اسافاده از آن بارش ماهانه برای سال
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 منطقه مورد مطالعه -2-1

ل کشیور( در شیما  درصد از مسیاحت 1/1کیلومار مربع ) 3/17867اساان اردبیم با وسعای معادل 

طیول شیرقی واقیع شیده اسیت.  55o48’ تیا 30o47’عرض شمالی و  42o39’ تا 45o37’ بینغرب فالت ایران 

پارس آبیاد و  مار در شهر 100ترین نقطه آن با ارتفاع است. پست مار 2400میانهین ارتفاع آن از سطح دریا 

ایسیاهاه  9 بییناز در پیژهش حاضیر  باشید.مار می 4811بیله سوار و بلندترین نقطه آن قله سبالن با ارتفاع 

ارای دوره شیهر و خل یال کیه داردبیم، پیارس آبیاد، مشیهین هایهای ایساهاهداده ،سینوپای  اساان اردبیم

 ماهای حیداقم،دهای مورد اسافاده در مقیاس زمانی ماهانه و شامم دادهاسافاده شد. تری هساند، آماری کامم

هیای میذکور از اداره داده .بیود 1976-2015دوره آماری  ازایبه میانهین رطوبت و بارشمیانهین و حداکثر، 

اسیاان اردبییم  منا ی  هیای سیینوپای موقعیت تقریبی ایساهاه 1-2در شکم  هواشناسی اردبیم اخذ شد.

 در بیارش رییری شیدههیای انیدازهمربیوط بیه داده آمیاری ماغیرهای 1-2در جدول  نمایش داده شده است.

زی سیابیهشیالزم به ذکر اسیت کیه بیرای  شده است. نشان دادهمذکور  بازه زمانی در های سینوپای ایساهاه

 ماهه در نظر ررفاه شد. 225های سینوپای  منا  ، دوره آماری مشار  بارش ماهانه در ایساهاه
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 استان اردبیل منتخب های سینوپتیکموقعیت ایستگاه -1-2 شکل

 

 منتخب استان اردبیل های سینوپتیکماهانه ایستگاههای بارش دادهمتغیرهای آماری  -1-2جدول 

ایساهاه  نام

 سینوپای 

 تعداد رکورد

 بارش ماهانه

 میانهین

(mm) 

 حداکثر

(mm) 

 حداقم

(mm) 

انحراف 

 معیار

ضری  

 تغییرات

 چولهی

 76/1 95/0 43/23 0 9/158 65/24 474 اردبیم

 99/1 99/0 19/23 0 4/164 24/23 378 پارس آباد

 21/1 88/0 54/27 0 72/150 15/31 346 خل ال

 55/1 87/0 86/27 0 6/159 08/32 247 شهرمشهین
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 های هوشمندمدل -2-2

از کدهای نوشاه شیده توسیط نویسیندران  WANN و ANN هایمدلدر تحقیق حاضر برای اجرای 

افییزار از نرم WGEP و GEP هییایمییدلکییارریری بییرای بییهو  MATLABنویسییی مقالییه در محیییط برنامییه

GeneXproTools  .کیار رفایه بیرای های میذکور و ضیرای  بیهدر ادامه به توضیح م اصر مدلاسافاده رردید

 شود.ها پرداخاه میواسنجی مدل

 ANNمدل  -2-2-1

های عصبی از شبکه بیولوژیکی مغز انسان الهام ررفاه است. تحقیقات پیرامون ساخاار کلی شبکه

های عصبی های عصبی با شناخت و بررسی ساخاار و کار یادریری مغز انسان شروع شده است. شبکهشبکه

یا باشند می هایی هساند که قادر به انجام عملیات محاسباتی همانند سیسام طبیعی عصبیمصنوعی سیسام

های شبیه به عملکرد مغز آدمی را تقلید کنند. بسیاری از کارهای توانند بعضی ویژریبهار می به عبارت دیهر

طور که اشاره همان .روان شناسان انجام ررفاه است ها وتوسط بیولوژیست 1های عصبی مصنوعیپایه در شبکه

این جهت آشنایی با این  از ،اندانسان طراحی شده های عصبی با الهام از سیسام اعصاب و مغزشد شبکه

های عصبی از زمانی شروع شد که مغز انسان به ضروری است. تحقیقات و عالقمندی به شبکه هاسیسام

د عنوان ی  سیسام دینامیکی با ساخاار موازی و پردازشهری کامالٌ مغایر با پردازشهرهای ماداول شناخاه ش

  3اعالم کرد مغز از عناصر اصلی ساخاار به نام نرون  2ش صی بنام سهال 1911در سال (. 1379)منهاج، 

صورت اجاماعی از مواد آلی است که هر چند دارای پیچیدری ی  هنرون بیولوژی  ب تشکیم شده است. هر

نیست. بعضی از ساخاارهای  پردازشهرباشد ولی دارای سرعت محاسباتی برابر با سرعت ی  می پردازشهر

های دیهر در طول مسیر حیات م صوصًا اوایم زندری بوجود ی در هنهام تولد ساخاه میشوند و قسمتنرون

های بیولوژیکی از قبیم اند که عملکرد نرونریرند. دانشمندان علم بیولوژی به تازری دریافاهآیند و قوام میمی

عبارت دیهر یادریری به هنهفاه است. بها ها و ارتباطات بین نرونذخیره سازی و حفظ اطالعات در خود نرون

 (.1379)منهاج،  شودها و تنظیم مجدد ارتباطات موجود اسانباط میعنوان ایجاد ارتباطات جدید بین نرون

                                                           
1 Artificial Neural Network 
2  Segal 
3  Neuron 
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ر ارتباط دران نرون دیهر نرون با هزا باشد و هردساهاه عص  انسان بسیار پیچیده و شامم هزاران نرون می

ها ونه همه نرچکند، رر هایی خارج میهایی دریافت کرده و سیهنالهنالاست بدین معنی که از آنها سی

ود د. با وجم عصبی دارها در سیساها بساهی به محم قرارریری آنآن کارکرد یکسانی دارند ولی اندازه و شکم

  .اندها از سه قسمت اساسی تشکیم شدهاین همه تنوع، بیشار نرون

 های حفاظای دیهر است. که شامم هساه و قسمت 1بدنه سلول -1

  2دندریت -2

 3آکسون -3

 دهد.ساخامان سلول عصبی را نشان می 2-2دهند. شکم ها را تشکیم میکه دوتای آخر عناصر ارتباطی نرون

هایی تشکیم یافاه از فیبرهای سلولی هساند های الکاریکی، شبکهعنوان مناطق دریافت سیهنالهها بدندریت

های دریافای درخت باشند، بهمین خاطر آنها را شبکهشمار میهای انشعابی بیارای سطح نامنظم و شاخهکه د

باشد، آکسون های کمار برخوردار میها از سطحی هموارتر و تعداد شاخهآکسون بر عکس دندریت رونه رویند.

کند. محم های دیهر مناقم میطول بیشاری دارد و سیهنال الکاروشیمیایی دریافای از هساه را به نرون

های عصبی بیشار رویند. پیاممی 4های سلول دیهر را سیناپستالقی ی  آکسون از ی  سلول به دندریت

ها به بدنه سلول و سپس به آکسون( زمانی که پیام به اناهای )از دندریت کنندبصورت یکطرفه حرکت می

هایی که به آکسون ماصم هساند را تحری  هر نرونسلول غددی دی ای،رسد فیبرهای ماهیچهآکسون می

سازند. ها را برقرار میها واحدهای ساخااری کوچ  تابعی هساند، که ارتباطات بین نرونسیناپسکند. می

ها توان رفت مسیر ورودی هرنرون دندریت، مسیر خروجی آن آکسون و اتصال بین نرونطور کلی میهپس ب

 (.1379 )منهاج،سیناپس نام دارد 

                                                           
1 Cell Body 
2 Dendrite 
3 Axon 
4 Synapse 
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 (1379)منهاج،  ساختمان سلول عصبی )نرون( -2-2 شکل

ند مغز انسان در فرآی شبکه عصبی مصنوعی ی  مدل محاسباتی است که بر اساس سیسام عصبی

های ی  سیسام فیزیکی را ها و خروجیها قادرند رابطه میان ورودییادریری، طراحی شده است. این مدل

  از این ند که در آن میزان فعالیت هر یهمهی با هم ماصم هساند، تعیین نمایها که ای از ررهتوسط شبکه

وانین قر خواهد بود یند آموزش( و در نهایت مدل قادآشود )فراتصاالت توسط اطالعات تاری ی تنظیم می

ع ها را کش  نماید، هر چند قوانین غیر خطی و پیچیده باشند. پس در واقها و خروجیمرتبط میان ورودی

دیده را ا ی  پند یاد بهیرند و از راه یادریری دانش الزم برای برخورد مناس  بهسا ها قادراین سیسام

های تواند به روشها میآوری نمایند و از آن دانش هنهام نیاز بهره ببرند. کار یادریری این سیسامجمع

-دهد. مدلشکیم میصنوعی را تهای عصبی مرونارون صورت پذیرد که مبحث عمده پژوهش در تولید شبکه

های تئوری ایههای عصبی پیوساه در حال توسعه و بهبودند و کاربرد آنها نیز هم راساا با پیشبرد پهای شبکه

 (.1392)غفاری و وفاخواه،  شودها بیشار میمدل

 مراحل ساخت یک مدل با شبکه عصبی مصنوعی  -2-2-1-1

 ،دهندها را به هم ارتباط میدار که ررههای جهتپاره خط ی  شبکه مصنوعی از تعداد زیادی رره و

 2های الیه خارجی پاسخ دهندهو رره 1های حسیهایی که درالیه ورودی هساند، ررهتشکیم شده است. رره

                                                           
1 - Sensory 
2 -Responding 
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های قرار دارند. اطالعات از طریق رره 1های پنهانهای ورودی و خروجی نیز نرونشوند. بین نروننامیده می

های پنهان ماصم شده، در نهایت خروجی شبکه شود، سپس از طریق اتصاالت به الیهشبکه وارد می ورودی به

آید. در ساخت ی  مدل بر مبنای شبکه عصبی اولین کار انا اب نوع های خروجی بدست میهای الیهرره از

رردند و سپس شبکه است. پس از آن پارامارهای ورودی که در خروجی ترثیر رذار هساند انا اب می

ها و نوع توابع اناقال و پارامارهای مؤثر در ها و چهونهی اتصال ررهها، تعداد ررهمعماری شبکه تعداد الیه

 به خروجی-رردند. بعد از تعیین نوع شبکه و معماری آن، یکسری اطالعات ورودیآموزش شبکه تعیین می

شبکه  3یا تربیت 2یابد. این مرحله، مرحله آموزششود. شبکه بر اساس این اطالعات آموزش میشبکه داده می

یابند. های اتصاالت شبکه تغییر میشود. در مرحله آموزش با توجه به نوع الهوریام یادریری، با وزننامیده می

ها بصورت سعی و های الیه پنهان و عوامم موثر در تغییر وزنها و تعداد ررهبا تغییر توابع اناقال، تعداد الیه

آید. برای اطمینان از عملکرد مطلوب ا، مناسبارین مدل شبکه عصبی برای مسئله مورد نظر بدست میخط

های شبکه های آنها با خروجیرردد و خروجیشبکه از یکسری ورودی به عنوان اطالعات آزمایشی اسافاده می

شود. بعد از تست شبکه و رسیدن به خطای شبکه عصبی نامیده می 4تست ،رردند. این مرحلهمقایسه می

 (.1379)منهاج،  بکه عصبی قابم اسافاده خواهد بودکمار مدل ش

 های عصبی مصنوعی انواع شبکه -2-2-1-2

نواع های عصبی در زمینه پردازش اطالعات، شناخت الهو و... ابا توجه به کاربرد رسارده شبکه

 ها درریرند. بر اساس چهونهی اتصال ررهعصبی ابداع شده، مورد اسافاده قرار می هایمانوعی از شبکه

 شوند.بندی مینواع زیر تقسیمهای عصبی به امعماری شبکه به یکدیهر شبکه

 5های عصبی پیشرو )پیشخور(شبکه -2-2-1-2-1

که ی  طرفه است و زمانی ارتباط آنهااند و های ماوالی قرار ررفاهها در الیهدر این نوع شبکه رره

اخایار الیه  اش را محاسبه کرده و درشود، اولین الیه مقادیر خروجیی  الهوی ورودی به شبکه اعمال می

اش را به الیه بعدی دهد. الیه بعدی این مقادیر را بعنوان ورودی دریافت کرده و مقادیر خروجیبعدی قرار می

                                                           
1 - Hidden 
2 -Learning 
3 - Training 
4 - Testing 
5 - Feed Forward Neural Network 
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جزء  1های پرسپارون چند الیهکند شبکههای الیه بعد سیهنال مناقم میررهکند و هر رره فقط به مناقم می

های عصبی های عصبی چند الیه پیش ور دارای توانایی بیشاری نسبت  به شبکهباشند. شبکهها میاین شبکه

 اند. ت  الیه

 2های عصبی پسخورشبکه -2-2-1-2-2

های کنند. شبکهتر سیهنال مناقم میهای پایینالیه هایهای باالتر به ررهها الیهدر این نوع شبکه

ه بتوانند رفاار مربوط های پیش ور برخوردارند و بهار میپس ور از توانایی بالقوه بیشاری نسبت به شبکه

به الیه پس ور وارد  it عات مربوط به زمانها اطالهند. در این نوع شبکهدها را نشان های زمانی سیسامویژری

 شود. ها عمم می tهمین صورت برای سایر ه دهند و برا بدست می it+1شده و اطالعات مربوط به زمان 

 های عصبی ساختارهای گوناگون شبکه -2-2-1-3

 3های تک الیه پرسپترونشبکه -2-2-1-3-1

ترین حالت از این ریرند. در سادهها قرار میها در الیهبندی شده، نرونهای عصبی الیهدر شبکه

های های )ررهای از نرونکه کامالً به الیه وجود داردهای( ورودی ها )نرونها،  ی  الیه از ررهشبکه

های هدر رر شود چون تنهامحاسباتی( الیه خروجی ماصم است. این شبکه به این علت ت  الیه نامیده می

 (.1392)شفائی و همکاران،  شودالیه خروجی محاسبات انجام می

  4چند الیه پرسپترون شبکه  -2-2-1-3-2

ای پرسپارون و یا به طور اخاصار های چند الیههای عصبی چند الیه پیش ور را معموالٌ شبکهشبکه

MLP ای پیش ور، از ی  شبکه عصبی مصنوعی چند الیه شود،مشاهده می 3-2 رویند. چنانچه در شکممی

اند که هر خط ها بوسیله خطوطی بهم ماصمنرون هایی به نام واحد، رره و نرون تشکیم شده است.سلول

های هر الیه به شوند و نرونهای موازی چیده میها در الیهنرون باشد.اتصال، دارای ضری  هدایت ماغیر می

شوند. ن ساین الیه از سمت چپ را الیه ورودی و الیه آخرین را طرف خود وصم می های دوهای الیهنرون

شود. هر نرون به مانند ی  پردازشهر عمم رفاه می 5های میانی، الیه م فینامند. به الیهالیه خروجی می

                                                           
1 - Multi – Layered Perceptron 
2 - Feed Back Neural Network 
3 - Single –Layer Perceptron 
4 -Multi –Layer Perceptron 
5 - Hidden Layer 
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و نایجه را دهد کند، بر روی آنها عملیات انجام میکند. یعنی اطالعات را از سمت چپ خود دریافت میمی

ها فرساند. از آنجا که همه این نرونبصورت خروجی از راه خطوط اتصال خروجی به الیه سمت راست خود می

)شفائی و همکاران،  شودیسام پردازش موازی تشکیم میزمان عمم کنند، ی  ستوانند به طور هممی

1392.) 

 

 

 

 (1379)منهاج،  خورهای عصبی چند الیه پیشساختار کلی شبکه -3-2 شکل

های الیه بعد هم به همین ترتی  بر روی اطالعات شود، نرونزمانی که هر بردار ورودی عرضه می

های الیه خارجی، فرساند، تا آنکه سرانجام نایجه از نرونالیه بعدی می نرورسیده عمم کرده، نایجه را به ن

همین سب  این نوع شبکه عصبی را شبکه پیش ور شود. به به عنوان ی  بردار خروجی، به خارج فرسااده می

طور سری هها بنامند و الباه در واقع این ی  سیسام پردازش موازی است که اطالعات را در الیهاطالعات می

ریرد ممکن است بسیار پیچیده باشد اما اصم و اساس ها صورت میفرساد. پردازشی که در نرونبه جلو می
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دهد ولی های عصبی این است که هر نرون عملیات ریاضی ساده و پردازش ساده و موضعی را انجام میشبکه

کنند، نایجه نهایی پیچیده از کار ازش میزمانی که تعداد زیادی نرون با یکدیهر بطور موازی اطالعات را پرد

دهد. ورودی را نمایش می Rی  مدل نرون با  3-2عمومًا ی  نرون بیش از ی  ورودی دارد. شکم  .آیددر می

را  ijW یهاهساند. مجموعه وزن Pعناصر بردار  iP(i=1,..,R)دهیم. اسکالرهای نمایش می P بردار ورودی را با

هر  است. ijW(i=1,..,S  j=1,..R)ی  ماتریس با عناصر  Wم. در این حالت یدهش مینمای W با ماتریس وزن

دارد که با حاصلضرب  bشود. نرون ی  جمله بایاس ضرب می Wدر عنصر ماناظراز  P عنصر از بردار ورودی

 شود:مطابق فرمول زیر محاسبه می jشود. ورودی خالص جمع می Pبا بردار ورودی  Wوزن 

(2-1) oiij

L

i

WPWnetj 
1

 

عمم کرده و نایجه   jnetنام تابع فعالیت بر روی ه ب Fی  تابع ریاضی   jطور که رفاه شد در درون رره همان

 شود: خارج می jاز رروه  jyصورت هرا ب

(2-2)  jj netFy   

شود اما پیش از ورود به ده میفرساا های الیه بعدیعنوان ورودی به ررههب jاز رره   jyسپس خروجی        

شوند و این رسارش اطالعات تا رسیدن به الیه خروجی ادامه های اتصال مربوطه ضرب میها در وزنرره

باشد. عصبی می العمم شبکه عصبی در برابر ورودی به شکبهیابد. خروجی الیه خروجی، نایجه نهایی عکسمی

و  Fع   تاببا خروجی واقعی یکسان ن واهد بود. هدف انا اب مناس مسلماً خروجی تولید شده توسط شبکه

های شبکه و مقادیر باشد بطوری که اخاالف بین خروجیهای الیه پنهان میو تعداد نرون ijWهای شبکه وزن

 واقعی در حد مجاز  
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Monthly rain prediction of Ardabil province using ANN, 

WANN, GEP AND WGEP models 

Mohammad Reza Nikpour, Sajad Abdollahi Asadabadi 

Abstract 

Rainfall is one of the most important hydrological events and plays a very important 

role in assessing the climatic characteristics of each region. In the present study, 

artificial neural network (ANN), gene expression programming (GEP) models and 

integration of these models with wavelet analysis including wavelet-artificial neural 

network (WANN) and wavelet-gene expression programming (WGEP) models for 

monthly precipitation perdiction was used at selected synoptic stations in Ardabil 

province, including Ardabil, Khalkhal, Meshginshahr and Parsabad during the 225 

month common statistical period. For the short-term forecast of monthly precipitation 

(one month later), different scenarios were defined based on precipitation delays. 

Results indicated that WANN model with the highest determination coefficient (R2) and 

minimum root mean square error (RMSE) was acceptable for all stations and the best 

scenario in the validation phase. The values of R2 and RMSE for Ardabil station were 

equal to 0.88 and 7.13 mm, for Khalkhal station were equal to 0.91 and 6.36 mm, for 

Meshginshahr station were equal to 0.79 and 9.81 mm and for Parsabad station were 

equal to 0.86 and 8.51 mm, respectively. At the stations of Ardabil, Khalkhal and 

Meshginshahr, the combination of rainfall delay scenarios, the minimum and maximum 

temperature with the superior model (WANN model) improved the results of the model, 
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but also increased the computational cost of the model. Also, in all stations, the relative 

humidity added as the input variable somewhat reduced the performance of the model. 

The general results of this study showed that using the WANN model, along with 

appropriate rainfall delays on a monthly scale, monthly forecasts (next month) of 

selected stations in Ardabil province, including Ardabil, Khalkhal, Meshginshahr and 

Parsabad can be predicted with acceptable accuracy. 

 

Key words: Ardabil province, Wavelet analysis, Monthly precipitation, Gene 

expression programming, Artificial neural network. 
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