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بررسی عملکرد روشهای  ANNو  SVMدر ريزمقياس نمايی بارش روزانه مناطق خشک
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عباس خاشعی سيوکی ،3علی شهيدی ،2محسن پوررضا بيلندی ،1مهدی اميرآبادی زاده ،9احمد جعفرزاده
 .1دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 .2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 .۳استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 .۴استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 .۵دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
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چکيده
مطالعات بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آب نیازمند تبدیل رفتار متغیرهای اقلیمی شبیهسازی شده توسط
خروجی مدلهای گردش عمومی ،از یک مقیاس بز رگ به یک مقیاس محلی و مناسب است .فرآیند ریزمقیاس نمایی به
طور قابلتوجهی نتایج مربوط به شبیهسازی مدلهای گردش عمومی را بهبود میبخشد .با وجود اینکه مطالعات کمی در
خصوص عملکرد روش های ریزمقیاس نمایی در مناطق خشک وجود دارد ،این پژوهش در نظر دارد تا کارایی روشهای
آماری را به منظور ریزمقیاس نمایی بارش روزانه بررسی نماید .در این مطالعه به منظور بررسی عملکرد روش  ANNو
 SVMدر ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مشاهداتی ( ،)1311-1331مقادیر  21متغیر پیشبینی کننده از خروجی مدل
گردش عمومی  CanESM2در گزارش پنجم ،برای مدت مشابه استفاده شد .نخست فرآیند انتخاب بهترین متغیرهای
پیشبینی کننده توسط آزمون رگرسیون گام به گام پیشرو انجام شد .به منظور بررسی توانمندی روشهای ریزمقیاس
نمایی از شاخصهای ارزیابی  RMSE ،R2و  NSEبهره گرفته شد .همچنین به منظور تحلیل بهتر از آزمونهای مقایسهای
متعددی نظیر بررسی عدم قطعیت ،آمارههای توصیفی ،دورههای تر و خشک و بارندگی ماهانه استفاده شد .نتایج
شاخصهای ارزیابی نشان داد که در حالت کلی عملکرد دو روش در تخمین بارش نسبتاً مناسب میباشد .مقدار شاخص-
های ارزیابی  RMSE ،R2و  NSEدر بهترین حالت به ترتیب معادل  1/۵ ،1/۴4میلیمتر در روز و  1/۴4و متعلق به روش
 SVMبا تابع کرنل  Polynomialمی باشد .مقایسه تغییرات بارندگی روزانه نشان داد عدم قطعیت تخمین زده شده در
روش  SVMبه عدمقطعیت مقادیر مشاهداتی نزدیکتر میباشد .عملکرد روشها در تخمین آمارههای توصیفی نشان داد
که روش  SVMبا تابع کرنل  Polynomialاز برتری قابلتوجهی نسبت به سایر روشها برخوردار میباشد .مقایسه میانگین
بارشهای ماه به ماه در دوره آزمون نشان داد که در ماههای با بارش باال ،عملکرد  SVMبهتر از  ANNمیباشد .همچنین
هر دو روش بارش در فصل تابستان را بیش از مقدار مشاهداتی برآورد نمودهاند .نتایج تشخیص روزهای خشک نشان داد
که عملکرد روشها به یکدیگر نزدیک میباشد .در این مقوله  ANNحدود  %31روزهای خشک را به درستی تشخیص
داد .اما در تشخیص روزهای تر عملکرد  SVMدر مقایسه با  ANNبسیار باالتر بود .بررسی توانمندی روشها در تخمین
طول دورههای خشک نشان داد که عملکرد دو روش در تخمین دورههای بحرانی خشک بهتر از دورههای خشک با طول
کم میباشد .همچنین نتایج مربوط به تخمین طول دورههای تر نشان داد که دقت روشها مناسب نمیباشد.
واژههای کليدی :تغییر اقلیم ،دورههای خشک و تر ،رگرسیون گام به گامCanESM2 ،
*

مقدمه

تغییر اقلیم و بررسی اثرات آن بر منابع آب از موضوعات مهمی
به شمار میرود که پژوهشگران زیادی هدف تحقیق خود را در
این زمینه تعریف نمودهاند .مهمترین و مطمئنترین ابزار برای

* نویسنده مسئولabbaskhasheei@birjand.ac.ir :

شبیهسازی رفتار مؤلفههای اقلیمی در حال حاضر استفاده از
خروجی مدلهای گردش عمومی ( )GCM1میباشد .به منظور
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در یک منطقه خاص الزم
است تا خروجی این مدلها در مقیاس محلی و یا منطقهای
تبدیل گردد ( .)wilby et al, 2002به فرآیند تبدیلِ پیشبینی،
1. General Circulation model
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شبیهسازی و طرحهای مدلهای گردش عمومی از مقیاسهای
جهانی به محلی و یا منطقهای ،ریزمقیاس نمایی اطالق میشود.
ریزمقیاس نمایی عمدتاً به دو روش آماری و دینامیک انجام می-
شود .روش دینامیک بر پایه شبیهسازی مدلهای منطقهای
( )RCM1میباشد .از آنجا که این مدلها برای یک منطقه خاص
مشخص شدهاند ،عموماً دقت این مدلها در مقایسه با مدلهای
 GCMباالتر میباشد .همین دقت باال باعث شده است تا
ریزمقیاس نمایی دینامیکی در کنار هزینه و زمان بیشتر ،نیاز به
فناوری و صنعت باال داشته باشد ( ;Camici et al, 2015
 .)Salathe et al. 2007محدودیتهای ذکر شده در باال باعث
شده است که بیشتر پژوهشهای ریزمقیاسنمایی در کشورهای
در حال توسعه معطوف به روشهای آماری شوند .روشهای
آماری عمدتاً در پی ایجاد یک رابطه ریاضی تجربی بین خروجی
مدلهای  GCMو متغیرهای اقلیمی میباشند ( Wood et al.
 .)2004روشهای آماری عمدتاً به سه دسته مولد اقلیمی ،تابع
انتقال و الگوهای هواشناسی تقسیم میشوند .از این میان توابع
انتقال بیشترین کاربرد را در ریزمقیاس نمایی آماری دارا می-
باشند .توابع انتقال با استفاده از رگرسیونهای خطی و
غیرخطی ،در پی مدلسازی بین متغیرهای بزرگ مقیاس جو
(پیشبینی کننده) و متغیرهای مقیاس محلی (پیشبینی
شونده) میباشند ( .)Wilby et al. 2002; Devak et al. 2015در
این بین روشهایی نظیر  SVM2و  ANN۳زیرمجموعه روشهای
رگرسیون غیرخطی خواهند بود .تا کنون مطالعات گستردهای در
خصوص توانمندی رگرسیونهای غیرخطی در ریزمقیاس نمایی
بارندگی صورت پذیرفته است .مطالعات زیادی عملکرد
رگرسیونهای خطی و غیرخطی را جهت ریزمقیاس نمایی بارش
بررسی نمودند که در ادامه به اختصار به بعضی از آنها اشاره
میشود.
در مطالعهای ) Kalra and Ahmad, (2012مبادرت به
ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدلهای نوسانات اقیانوسی
برای حوضه آبریز باالدست رودخانه کلرادو نمودند .آنها در این
مطالعه از روش  SVMبرای تخمین بارندگی ساالنه استفاده
کردند .نتایج پژوهش آنها گویای دقت باالتر  SVMنسبت به
 ANNرا دارد Sachindra et al, (2013) .در مطالعهای مبادرت
به مقایسه توانمندی  SVMو رگرسیون چندگانه خطی جهت
شبیه سازی بارندگی ماهانه نمودند .نتایج دوره واسنجی نشانگر
عملکرد خوب برای هر دو روش میباشد .نتایج در دوره صحت

سنجی نشان داد که هرچند دو روش در تخمین بارندگی دارای
بیشتخمینی میباشند ،لکن  SVMعملکرد بهتری داردLu & .
۴
) Qin (2014در مطالعهای با ترکیب توانمندی  ANNو KNN
اقدام به تولید یک روش ریزمقیاس نمایی جدید جهت شبیه-
سازی بارندگی ماهانه نمودند .در این مطالعه ابتدا با استفاده از
 KNNسری روزهای تر و خشک مشخص گردید و در ادامه برای
روزهای بارانی با استفاده از  ANNبارندگی ماهانه شبیهسازی
شد .در نهایت به منظور تحلیل عملکرد روش پیشنهاد شده،
نتایج شبیهسازی بارندگی با روش ریزمقیاس نمایی  ASD۵مورد
مقایسه قرار گرفت .نتایج مطالعه آنها نشان داد که روش
پیشنهاد شده به طور قابل توجهی توانمندی باالیی نسبت به
 ASDدارد .این برتری به خصوص در شاخصهای آماری
میانگین و حداکثر ماهانه بسیار قابلتوجه است .مطالعهی Vu et
) al, (2016با هدف ریزمقیاس نمایی خروجی مدل ECHAM5
با استفاده از روش  ANNبرای شبیهسازی و پیشبینی بارش
فصلی در ایستگاه بارانسنجی بانکوک کشور تایلند انجام
پذیرفت .مطالعه آنها نشان داد که بین مقادیر مشاهداتی و
شبیهسازی شده همبستگی باالیی وجود دارد و شبکه عصبی از
دقت خوبی برخوردار است .همچنین Mendes and Marengo,
) (2010نیز در مطالعه خود به عملکرد باالی شبکه عصبی در
ریزمقیاس نمایی ماهانه بارش اشاره نمودند.
مطالعهی ) Yang et al, (2106نشان داد که ANN
توانمندی قابلتوجهی در ریزمقیاسنمایی بارندگی ماهانه دارد.
آنها در مطالعه خود از شاخصهای آماری میانگین ،واریانس و
توزیع بارندگی جهت مقایسه توانمندی شبکه عصبی استفاده
نمودند .همچنین مطالعه ) Schoof and Pryor, (2001نشان داد
که روش شبکه عصبی ،دقت مناسبی درخصوص ریزمقیاس-
نمایی بارندگی روزانه ندارد.
مطالعات مقایسهای فوق ضمن تأکید بر غلبه بعضی روش-
ها ،نشان میدهند که توانمندی روشهای ریزمقیاس نمایی در
تخمین بارندگی ماهانه ،فصلی و ساالنه یکسان نمیباشد .الزم به
ذکر است که عمدتاً دقت روشها در ریزمقیاس نمایی بارش با
مقیاسهای بیشتر از روزانه بهتر میباشد .چراکه تخمین بارش
روزانه در وهله نخست مستلزم تشخیص روز تَر میباشد و مدل-
هایی قویتر خواهند بود که سری روزهای تَر مشاهداتی را به
درستی تشخیص دهند .همچنین باید توجه داشت که در اقلیم-
های خشک نظیر دشت بیرجند (با بارش ساالنه کمتر از 211

1. Regional climate model
2. Support vector machine
3. Artificial neural network

4. K-Nearest Neighbor
5. Automated statistical downscaling
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میلیمتر) اکثر روزهای سال بدون بارندگی میباشد ،از این رو
تخمین مقدار بارش در روزهای تر مشکل به نظر میرسد .به
بیان دیگر تشخیص سری روزهای تر و در کنار آن تخمین
درست مقدار بارش روزانه در اقلیمهای خشک دو چالش مهمی
میباشند که عموماً روشهای ریزمقیاس نمایی با آنها روبهرو
میباشند .این موضوع باعث شده است که با وجود مطالعات
محدودی که در مقوله ریزمقیاس نمایی بارش روزانه وجود دارد،
بررسی عملکرد روشهای ریزمقیاس نمایی در مناطق خشک و
به صورت روزانه با اقبال کمتری مواجه شود .به عنوان مثال
) Harpham and Wilby, (2005در پژوهشی اقدام به بررسی
توانمندی روشهای  ANNو  SDSMدر ریزمقیاس نمایی
بارشهای سنگین روزانه نمودند .آنها در مطالعه خود از آمار
مشاهداتی  1۳ایستگاه بارانسنجی در شمال غربی و 24
ایستگاه در جنوب غربی کشور انگلستان استفاده نمودند .شبکه-
های عصبی مصنوعی در این مطالعه شامل MLP1و RBF2می-
شود .نتایج مطالعه آنها نشان داد که هرچند  ANNقادر است
تا  41درصد بارشهای سنگین مشاهداتی را به درستی تشخیص
دهد ،لکن  SDSMاز عملکرد بهتری در خصوص تخمین مقادیر
بارشها برخوردار است .مطالعهی ) Chen et al, (2012مبادرت
به ارزیابی دو روش  SVMو SDSM۳در ریزمقیاس نمایی روزانه
بارش در حوضه آبریز هانجیانگ کشور چین نمودند .حوضهی
هانجیانگ با بارش ساالنه  311میلیمتری و متوسط درجه
حرارت  12-11سانتیگراد در شمال غربی کشور چین قرار دارد.
آنها در این مطالعه نیز خروجی دو مدل گردش عمومی
 HadCM3و  CGCM3را با یکدیگر مقایسه نمودند .نتایج شبیه-
سازی بارندگی نشان میدهد که عملکرد  SVMدر شبیهسازی
بارش بهتر از  SDSMمیباشد .در مطالعهای Samadi et al,
) (2013بارندگی روزانه شبیهسازی شده توسط دو روش
ریزمقیاس نمایی  ANNو  SDSMرا با آمار مشاهداتی مناطق
غرب ایران مورد مقایسه قرار دادند .نتایج حاکی از این بود که
 SDSMتوانایی باالتری نسبت به  ANNداردDuan and Mei, .
) (2014در پژوهشی اقدام به مقایسه سه روش ریزمقیاس نمایی
آماری  SDSM ،SVMو  LARS-WGدر شبیهسازی بارندگی
روزانه در اقلیمهای متفاوت کشور چین نمودند .آنها در این
مطالعه از دادههای مشاهداتی  ۳1ایستگاه در پهنه کشور چین
استفاده نمودند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که هر کدام از این
روشها دقت و کارایی خاصی متناسب با نوع اقلیم دارد .لکن در
1. Multi-Layer Perceptron
2. Radial Basis Function
3. Statistical DownScaling Model

حالت کلی  SDSMتوانمندی باالتری در اکثر ایستگاهها داشت.
بر اساس بررسیهای انجام شده چنین به نظر میرسد که
مطالعات کمی در خصوص مقایسه توانمندی روشهای
رگرسیون غیرخطی نظیر  SVMو  ANNدر ریزمقیاسنمایی
روزانه بارندگیِ مناطق خشک انجام شده است .مطالعه پیشرو
در نظر دارد تا عملکرد این روشها را با استفاده از آزمونهای
مقایسهای در تشخیص سریهای تر و خشک و تخمین آنها از
مقادیر بارش روزانه به چالش بکشد .همچنین باید توجه داشت
که اکثر مطالعات انجام شده با تمرکز بر خروجی مدلهای
گردش عمومی در گزارش چهارم  IPCCانجام شدهاند .در این
خصوص مطالعه پیشرو مبادرت به استفاده از آخرین خروجی
این مدلها در گزارش پنجم این نهاد نموده است.

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه و توصيف دادهها

شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در شمال رشته
کوههای باقران و در محدودهی  ۵3درجه و  1۳ثانیه طول
جغرافیایی و با  ۳2درجه و  ۵۳ثانیه عرض جغرافیایی قرار گرفته
است .وسعت این شهر  ۴2/4کیلومتر مربع ،دارای  2بخش و 11
دهستان میباشد .میانگین کمینه و بیشینه دمای سالیانه
بیرجند به ترتیب  4و  2۴درجه سانتیگراد است .بارش ساالنه
 1۵2میلیمتر و ارتفاع از سطح دریا  1۴31متر میباشد .اقلیم
خشک در این محدوده مطالعاتی با میانگین تبخیر پتانسیل
 14۴۵/۳4میلیمتر و عدم دسترسی به منابع سطحی قوی و
پایدار ،تکیه بر منابع آب زیرزمینی را تشدید کرده است .بر
اساس آمار دراز مدت ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بیرجند
( ،)2112-1332میانگین بارندگی ماهانه  12/۴4میلیمتر و
میانگین بارندگی ساالنه این دشت  1۵2میلیمتر است
(.)Jafarzadeh, et al, 2017
عموماً در مطالعات تغییر اقلیم به مؤلفههای اقلیمی در
مقیاس محلی پیشبینی شونده اطالق میشود .همچنین از واژه-
ی پیشبینی کننده برای متغیرهای توصیفکننده وضعیت
رطوبت ،چرخش و دمای اتمسفر در سطوح مختلف ارتفاعی یاد
میشود .از آنجایی که مطالعه پیشرو به دنبال بررسی عملکرد
روشهای  ANNو  SVMدر ریزمقیاسنمایی بارندگی روزانه
میباشد ،آمار مشاهداتی بارندگی روزانه ایستگاه سینوپتیک
بیرجند (پیشبینی شونده) حدفاصل سالهای  1311تا 211۳
از سازمان هواشناسی استان گرداوری شد .همچنین به منظور
شبیهسازی بارندگی از خروجی مدل CanESM2 (Canadian
) Earth System Modelکه محصول مرکز اقلیمشناسی
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Canadian Climate Data and Scenarios (www.ccds) dscc.ec.gc.caمیباشد ،استفاده شد .این مدل کل سطح زمین

را به منظور شبیهسازی مقادیر اقلیمی به  124گره افقی و 1۴
گره عمودی تقسیم نموده است .از این رو فاصله افقی و عمودی
هر گره حدوداً  2/412۵درجه میباشد .در حال حاضر این پایگاه
در کنار مقادیر روزانه ،مدل  CanESM2را برای پیشبینی-
کنندهها و شبیهسازیهای ماهانه کلیه مدلهای گردش عمومی
را به دو صورت نقطهای و پیکسلی برای بارندگی ،متوسط درجه
حرارت ،سرعت باد و غیره در اختیار کاربران قرار میدهد .بدین
ترتیب پیشبینی کنندههای بزرگ مقیاس برای حدفاصل سال-
های  1311الی  1331میالدی از این پایگاه استخراج گردید .به
منظور دقت روشهای ریزمقیاس نمایی سالهای  1311الی
 1342 ،1341الی  1341و  1344الی  1331میالدی به ترتیب
به عنوان دوره آموزش ،صحتسنجی و آزمون انتخاب گردیدند
(.)Hamidi et al, 2015
انتخاب پيشبينی کنندهها

انتخاب پیشبینی کنندهها گام نخست در استفاده از هر مدل
ریزمقیاسنمایی میباشد .عموماً الزم است تا بین پیشبینی
کنندهها و متغیر مورد نظر (پیشبینی شونده) همبستگی قوی
وجود داشته باشد .همچنین از حیث مشخصات فیزیکی همسانی

معنیداری داشته باشند .در حالت کلی بهتر است مجموعه پیش-
بینی کنندهها شامل متغیرهایی باشند که توصیف کاملی از
رطوبت ،گردش و ارتباط بین الیههای مختلف جو باالی زمین را
دارا باشند ( .)Wilby et al. 2000عالوه بر این دما نیز در برخی
مطالعات به عنوان ورودی مشخص گردیده است ( Liu et al.
.)2013; Duan et al. 2014
در این پژوهش تعداد  21متغیر بزرگ مقیاس که توانمندی
برقراری ارتباط معنادار با بارندگی روزانه را دارا میباشند ،به عنوان
پیشبینی کننده انتخاب شدند .این  21متغیر که در جدول ()1
ارائه شدهاند ،به صورت روزانه و در الیههای مختلف سطح و باالی
زمین توسط مرکز  NCEPارائه شدهاند (http://climate-
 .)scenarios.canada.ca/?page=pred-helpدر این مطالعه به
منظور انتخاب بهترین پیشبینی کنندهها از آزمون رگرسیون گام
به گام پیشرو ( )forward stepwise regressionکه به طور
گسترده در مطالعات آب و هواشناسی استفاده میشود ،بهره
گرفته شد .به عنوان مثال مطالعات )،Yang et al, (2016
) Harpham, and Wilby, (2005و ) Hessami et al, (2007از این
روش برای کاهش دامنه متغیرهای ورودی استفاه کردند .در ادامه
توضیحات مربوط به این آزمون ارائه شده است.

جدول  .3جزئيات متغيرهای پيشبينی کننده
سطح/ارتفاع میلیبار (هکتو پاسکال)

سطح زمین1111-

۵11

4۵1

*اتخاذ شده از مطالعه )Yang et al, (2106

چرخش

رطوبت

دما

 -X1فشار میانگین سطح دریا

 -X22رطوبت نسبی

 -X26دمای میانگین

 -X7دیوژآنس

 -X25رطوبت ویژه نزدیک سطح

 -X6جهت باد
 -X5چرخش هوا
 -X3سرعت نصفالنهاری-عرض
 -X4سرعت ناحیهای-طول
 -X2سرعت جریان هوای زمین گرد
 -X13دیوژآنس
 -X12جهت باد
 -X11چرخش هوا
 -X9سرعت نصفالنهاری-عرض
 -X10سرعت ناحیهای-طول
 -X8سرعت جریان هوای زمین گرد
 -X20ارتفاع ژئوپتانسیل
 -X19دیوژآنس
 -X18جهت باد
 -X17چرخش هوا
 -X15سرعت نصفالنهاری-عرض
 -X16سرعت ناحیهای-طول
 -X14سرعت جریان هوای زمین گرد
 -X21ارتفاع ژئوپتانسیل

 -X23رطوبت ویژه

 -X24رطوبت ویژه
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آزمون رگرسيون گام به گام پيشرو

آزمون رگرسیون گام به گام میتواند به دو صورت اضافه کردن
متغیرهای وابسته (پیشرو) و یا حذف آنها (پسرو) از معادله
رگرسیون انجام شود .برای شروع ابتدا یک مدل بر متغیر
مستقل برازش داده میشود .در ادامه برای انتخاب متغیرهای
ورودی به مدل الزم است تا یک فرآیند تکراری انجام شود.
تمامی متغیرها الزم است تا یک مدل بر متغیر وابسته برازش
دهند و مقدار آماره    valueبرای ضریب رگرسیونی
تخمین زده توسط آنها تعیین گردد .در اولین گام متغیری وارد
مدل خواهد شد که مقدار    valueآن از حد ورودی کمتر
بوده و ضمناً کمترین مقدار    valueرا در بین متغیرهای
مستقل دارا باشد .در گامهای بعدی نیز نحوه ورود متغیرها نیز
به همین شکل خواهد بود .لکن در هر گام چنانچه مقدار
   valueمتغیری از حد خروجی بیشتر باشد از مدل خارج
خواهد شد ( .)Draper et al, 1996همچنین در هر گام مقدار
ضریب اختصاص داده شده به هر متغیر و مقدار خطای برآورد
مشخص میشود.

هدف به صورت معادله ( )2تعیین میگردد:
n

(رابطه )2

که در آن  eمیزان خطا را نشان میدهد .به منظور حل
این معادله از روش الگرانژ استفاده میشود (معادله :)۳
(رابطه )۳
1 T
1 n 2 n
) w .w  C  ei    i ( yˆ i  ei  y i
2
2 1
1

روش SVM

چارچوب رگرسیون حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان به
صورت زیر توضیح داده میشود:
با فرض  {x i , y i }iN1که در آن  x i  R pبه عنوان
بردار ورودی و  y i  Rبه عنوان بردار خروجی معرفی می-
شوند ،تابع رگرسیون غیرخطی در مسائل تخمین به صورت زیر
تعیین میگردد:
(رابطه )1
y( x)  wT . ( x)  b
 wو  bبه ترتیب مقادیر وزنها و بایاس تابع رگرسیون
هستند (x) .ترسیم غیرخطی ورودیها میباشد .ضرایب باید به
گونه ای انتخاب گردند تا مقدار خطا حداقل گردد .از اینرو تابع

L( w, b, e,  ) 

در این معادله i ،ضریب الگرانژ است .بر اساس شرایط
کان-تاکر (:)KKT

(رابطه )۴

L
n
)  0  w  i  i . i ( xi
w
L
n
 0  w  i  i  0
b
L
 0   i   .ei
ei

L
 0  y k  wT . i ( xi )  b  ei
 i

روشهای ريزمقياسنمايی

اقلﯿ بـه
مدلهای گردش عمومی مورد استفاده برای شبﯿ
مکــانی باالیی برخوردارند.
طــور معمــول از قــدرت تفکﯿ
با اﯾ حال ،بهمنظور ارزﯾ درسـت منطقـهای و محلی اثرات
تغﯿﯿ اقلﯿ محققان نﯿ به سطح بسﯿ باالتری از جزئﯿ  -در
بـه نـام
 را دارند .از اﯾ رو از فرآﯾحد  11کﯿ
نماﯾ فرآﯾ
ﯾ استفاده میشود .رﯾ ﯿ
رﯾ ﯿ
انتقال اطالعات اقلﯿ از ﯾ مدل اقلﯿ درشت مقﯿ به رﯾ
اسـت ( .)Richardson, 1984در این مطالعه از دو روش
مقﯿ
ریزمقیاس نمایی آماری  SVMو  ANNاستفاده شد که در ادامه
توضیحات آن ارائه خواهد شد.

1
1
 ( w, e)  wT .w  C  ei 2
2
2 1
subject to :
y i  yˆ i  ei  i  1, 2, ..., n

i  1, 2, ..., n
با اعمال شرایط  ،KKTمدل رگرسیونی بردار پشتیبان به
صورت زیر مشخص میشود:
(رابطه )۵

y ( x )    i K ( xi , x j )  b

)  K (x i , x jتابع کرنل نامیده میشود که با تبعیت از
شرایط  Mercerبه عنوان تابعی با ایجاد ضرب داخلی در فضای
ویژگی معرفی میشود (.)Rezaei et al, 2015
(رابطه )1
K ( xi , x j )   ( xi )T . ( x j )  i, j  1, 2, ..., n
1

2

در این تحقیق از سه تابع کرنل خطی  ،چندجملهای و
توابع شعاعی ۳استفاده شده است.
شبکه عصبی مصنوعی

شبکههای عصبی مصنوعی ،برای اولین بار در سال 13۴۳
توسـط مک کوالک و پیتس معرفی شد ( McCulloch and
 ،)Pitts, 1943اما این روش برای مدتهای طـوالنی بدون
استفاده بود که بعـدها بـا توسـعه رایانـههـا و همچنـین ظهـور
1. Linear
2. Polynomial
)3. Radial Basis Function (RBF
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الگوریتم آموزش پس انتشار خطا برای شبکههای پیشخـور
توسط  )1986( Rumelhart et al,استفاده از آنها وارد مرحله
تـازهای گردید .شبکه عصبی مصنوعی ایدهای است برای
پردازش اطالعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده
است و مانند مغز انسان به پردازش اطالعات میپردازد .این
سیستم از عناصر زیادی به نام نرون تشکیل شده است که برای
حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل میکنند .یک نرون
کوچکترین واحد پردازشگر اطالعات است که اساس عملکرد
شبکه عصبی را تشکیل میدهد .هر شبکه از یک الیه ورودی،
یک الیه خروجی و یک یا چند الیه میانی تشکیل شده است .هر
الیه توسط وزنها به نرونهای الیه بعد متصل میشوند .هر
نرون مقادیر ورودی را در وزن خود ضرب کرده و با بایاس جمع
میکند و حاصل به تابع محرکه انتقال داده میشود تا به این
وسیله به نرونهای الیه بعد انتقال داده شود .این عمل در نرون-
های همه الیههای شبکه انجام شده تا در نهایت خروجی شبکه
به دست آید.
شبکه پرسپترون چنداليه

در شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با الگوریتم پس انتشار خطا،
مدل شبکه عصبی در الیه پنهان از تابع محرکه تانژانت
سیگموئید ( )tansigو در الیه خروجی از تایع محرکه خطی
( )purelinاستفاده مینماید و تابع یادگیری وزنها تابع لونبرگ-
مارکوارت ( )trainlmمیباشد .در این شبکهها اطالعات ورودی
توسط نرونهای ورودی دریافت شده ،سپس به نرونهای الیه
پنهان فرستاده میشود و پردازش مورد نظر روی آنها انجام
میگیرد و نتیجه به نرونهای الیه خروجی فرستاده شده تا به
عنوان خروجی شبکه نمایش داده شوند.
ارزيابی عملکرد روشهای ريزمقياس

پس از ریزمقیاس نمایی با مقایسه دادههای مشاهداتی ایستگاه
سینوپتیک و شبیهسازی شده در دوره پایه ،دقت هر مدل با
شاخصهای ارزیابی مختلف مورد بررسی قرار گرفت .روابط ()4
الی ( )3معادله این شاخصها را نمایش میدهد.
2

(رابطه )4

(رابطه )4

n

)  (S i -Oi
i

n

RMSE 

n
2
)  (Oi  S i
NSE  1  i n
)  (Oi  O
i

(رابطه )3

n
n
)  (Oi  O )   (S i  S
i
R2  n i
n
2
2
)  (Oi  O )   (S i  S
i
i

در روابط فوق  Oiو  Siبه ترتیب مقادیر بارندگی ماهانه
مشاهداتی و شبیهسازیشده توسط مدلهای گردش عمومیb ،
مقدار شیب معادله رگرسیونی بین مقادیر مشاهداتی و شبیه-
سازی و  Oو  Sنیز به ترتیب میانگین این مقادیر در طول
دوره  1342الی  1331میباشند .الزم به ذکر است که کلیه
مراحل در محیط برنامهنویسی  MATLAB R2016aانجام شده
است.

نتايج و بحث
در این مطالعه تعداد  21متغیر ورودی به دو روش ریزمقیاس
نمایی ،در ابتدا مورد ارزیابی قرار گرفت تا متغیرهای با
همبستگی باال وارد دو روش شوند .طبق نتایج آزمون رگرسیون
گامبهگام پیشرو ،تعداد  14متغیر که دارای همبستگی باالیی با
مقادیر بارش روزانه دارند به عنوان ورودی مدل انتخاب شد .در
نهایت مقدار عرض از مبدأ این معادله حدود  1/24بدست آمد.
همچنین جدول ( )2ضرایب و مقدار    valueمربوط به
متغیرهای انتخابی را نشان میدهد .همانطور که مشخص است
عموماً متغیرهایی به عنوان ورودی تعیین گشتهاند که
   valueکمتر از  1/1۵را دارا میباشند.
جدول  .2جزئيات مربوط به معادله رگرسيون انتخاب متغيرهای ورودی

  value

متغیر

وزن-ضریب

  value

X1
X2
X6
X7
X8
X9
X10
X11

-1/32
1/22۴
-1/111
1/114
1/243
-1/۳42
1/۳13
1/1۴2

1
1/1111۳
1/11۴41
1/1۳444
1
1
1
1

X13
X14
X16
X17
X21
X22
X23
X26

1/14
-1/۳1۳
-1/1۵3
1/12۴
1/۴2۵
1/3۴1
1/144
-1/412

1/1114۳
1
1/11111
1/11112
1
1
1
1

X12

1/111

1/11111

متغیر وزن-ضریب

مقدار عرض از مبدأ

1/24

در ادامه نتایج مربوط به دقت روشهای ریزمقیاس نمایی
در شبیهسازی بارش روزانه ارائه میشود .شکل ( )1جزئیات
مربوط به عملکرد روشهای ریزمقیاس نمایی به کار گرفته شده
درخصوص شبیهسازی بارندگی روزانه را نشان میدهد.
مقایسه مقادیر نشان میدهد که روش  SVMبا تابع
 Polynomialدقت بهتری را نسبت به سایر روشها داشته است.
به طوریکه دقت این روش در تمامی شاخصها بهتر میباشد.
روش  SVMبا تابع  RBFو  ANNبه ترتیب در رتبههای بعدی
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قرار دارند .مطالعات زیادی وجود دارد که بر برتری  SVMبر
 ANNداللت دارد .در خصوص مقادیر شاخصهای ارزیابی می-
توان به مطالعاتی نظیر ) Devak et al, (2015و Chadwick et
) al, (2011که بر روی ریزمقیاس نمایی بارش روزانه انجام
شده اند ،اشاره نمود .همچنین در خصوص برتری روش SVM
نسبت به روش  ANNیافتههای مشابهی در مطالعات انجام شده
دیده میشود .به عنوان مثال مطالعه ) Hamidi et al, (2015که

به بررسی توانمندی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی در
ریزمقیاس نمایی بارش ماهانه پرداخته است ،به برتری قابلتوجه
 SVMنسبت به  ANNاشاره میکند .همچنین مطالعاتی نظیر
) Yoon et al, (2011و ) Çimen and Kisi (2009نیز که به
بررسی توانمندی این دو روش در سایر مطالعات هیدرولوژی
پرداخته بودند ،نیز به عملکرد بهتر  SVMنسبت به  ANNاذعان
داشتهاند.

شکل  .3نمودار ميلهای مقادير شاخصهای ارزيابی

عدم قطعیت مقادیر بارش روزانه مشاهداتی و ریزمقیاس
شده در شکل ( )2برای دوره آزمون ارائه شده است .آمارههای
حداقل و حداکثر با عالمت ستاره و مقادیر صدک  2/۵و 34/۵
درصد به ترتیب در ابتدا و انتهای مستطیل مشخص شدهاند.
نتایج نمودار جعبهای مقادیر بارش ماهانه نشان میدهد که
علیرغم اینکه هر دو روش برآورد کمتری از مقدار واریانس
(پراکنش) مقادیر مشاهداتی داشتهاند ،لکن دقت روش  SVMدر
مقایسه با  ANNبهتر میباشد .با توجه به فاصله صدکها می-
توان نتیجه گرفت که عدم قطعیت موجود در روش  SVMبه
عدم قطعیت مقادیر مشاهداتی نزدیکتر میباشد .از این حیث
نتایج مطالعه با پژوهش ) Campozano et al, (2015مطابقت
دارد .همچنین مقدار بارندگی حداکثر روزانه تخمین زده شده
توسط روش  SVMبا تابع کرنل  Polynomialدر مقایسه با
 ANNبه مقدار مشاهداتی نزدیکتر میباشد.

جهت مقایسه توزیعهای احتماالتی مقادیر بارش
مشاهداتی و ریزمقیاس شده از آزمون کروسکال-والیس
استفاده شد .در این آزمون فرض صفر بر یکسان بودن توزیعهای
احتماالتی در دو سری داده داللت میکند .ازاینرو مقادیر
   valueکمتر از  1/1۵فرض صفر را رد میکند .نتایج این
آزمون در ستون دوم جدول ( )۳ارائه شده است .بر اساس این
آزمون توزیعهای مقادیر بارش در هیچکدام از دو روش
ریزمقیاس نمایی با توزیع احتماالتی بارش مشاهداتی یکسان
نمیباشد .به منظور ارزیابی آماری دقیق و شفافتر روشهای
ریزمقیاس نمایی ،بین مقادیر بارندگی مشاهداتی و شبیهسازی،
تحلیل فراوانی و آزمون مقایسه میانگین انجام شد .بدین منظور
از دستورات  ANOVA1و  Multiple Comparison Testدر
محیط  MATLABبهره گرفته شد .در تحلیل فراوانی فرض

1

1. Kruskal-Wallis test
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صفر مبنی بر یکسان بودن مقادیر مختلف با یکدیگر میباشد.
پس از اجرای برنامه در محیط  MATLABمقدار   value
معادل  1/211بدست آمد .بدین ترتیب فرض صفر مبنی بر
یکسان بودن دادهها پذیرفته شد .در ادامه و جهت بررسی بهتر
عملکرد روشهای ریزمقیاس نمایی از مقایسه میانگین و آماره
توکی-کرامر 1استفاده شده است .این آزمون تمامی جفت سری-

های موجود را با یکدیگر مورد مقایسه قرار میدهد و برای هر
مقایسه بر اساس آزمون توکی-کرامر مقدار    valueارائه می-
نماید .فرض صفر در این آزمون بر یکسان بودن میانگین  2سری
داده در سطح  ۵درصد تأکید دارد .ستون سوم در جدول ()۳
مقادیر    valueرا برای هرکدام از دو جفت سری دادهها،
نمایش میدهد.

1. Tukey-Kramer test statistic

شکل  .2نمودار جعبهای بارش ماهانه مشاهداتی و شبيهسازیشده
جدول  .1مقدار    valueآزمونهای مقايسه ميانگين و توزيع احتمال
سری ريزمقياس نمايی

توزيع احتمال

مقايسه ميانگين

SVM- Polynomial
SVM- Linear

صفر

0/44

صفر

0/44

SVM- RBF

صفر

0/47

ANN

صفر

0/34

مطابق با اعداد مندرج در جدول ( )۳مشخص میگردد که
بارندگی در هیچ کدام از روشهای ریزمقیاس نمایی تفاوت
معنیداری با بارندگی مشاهداتی ندارد .هرچند که مقدار
   valueدر روش  SVMدر مقایسه با روش  ANNبیشتر می-
باشد .همچنین شکل ( )۳نتایج این آزمون را در قالب تصویر
نمایش میدهد .همانطور که در این شکل مشخص شده است،
تفاوت معنیداری بین مقادیر مشاهداتی و ریزمقیاس شده وجود
ندارد.
جدول ( )۴مشخصات آماری میانگین ،انحراف معیار،
ضریب تغییرات ،کشیدگی و چولگی را در سری دادههای

مشاهداتی و ریزمقیاس شده نشان میدهد .بررسی مقادیر هر
کدام از آماره توصیفی برای روشهای ریزمقیاس نمایی و
بارندگی مشاهداتی نشان میدهد که روش  SVMبا تابع کرنل
 Polynomialنسبت به سایر روشها دارای عملکرد بهتری می-
باشد .در هر کدام از آمارههای توصیفی ،روشی که بهترین
عملکرد را داشته است به صورت خاکستری مشخص شده است.
در شکل ( )۴نمودار  q-qplot2برای بارش روزانه دادههای
مشاهداتی و ریزمقیاس شده ارائه شده است .این نمودار نشان
میدهد که روشهای ریزمقیاس نمایی برای بارشهای بیش از
 ۵میلیمتر بر روز همواره با کم تخمینی همراه میباشند .در
خصوص بارشهای کمتر از  ۵میلیمتر در روز روند خاصی
تشخیص داده نمیشود .همچنین به علت باالتر بودن مقادیر R2
در روش  SVMبا تابع کرنل  ،Polynomialتخمینهای این
روش (نسبت به دو روش دیگر) به خط مرجع نزدیکتر میباشد.
2. Quantile-Quantile plot
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شکل  .1نتيجه مقايسه ميانگين مقادير مشاهداتی و ريزمقياس شده
جدول  .9مقادير آمارههای توصيفی در سری دادههای مشاهداتی و ريزمقياس شده

Observation
میانگین (میلیمتر)
میانه (میلیمتر)
انحراف از معیار (میلیمتر)
ضریب تغییرات
چولگی (میلیمتر)

1/۴24
2/142
1
۴/4۵۳
4/22۵

کشیدگی (میلیمتر)

4۴/1۵1

SVMPolynomial
1/۴11
1/134
1/113
2/444
4/411

SVMLinear
1/۴1۳
1/314
1/1۳3
2/133
۴/1۵3

SVMRBF
1/۳3۳
1/11۳
1/114
2/41۴
۵/113

1/۳21
1/1۳۴
1/11
۳/214
1/۴4۴

31/11۴

24/42۳

۳1/311

۵1/132

شکل  .9نمودار  q-qplotبرای بارش روزانه در طی دوره آزمون

ANN
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روزهای تر و خشک موجود در سری دادههای مشاهداتی به
ترتیب معادل  111و  1۳4۵روز میباشد .در ابتدا و به عنوان
یک نتیجه کلی میتوان بیان نمود که کلیه روشها در برآورد
تعداد روزهای تر با کمتخمینی همراه میباشند .طبق این جدول
مشخص میشود که روش ( SVMدر هر سه تابع کرنل) در
تشخیص تعداد روزهای تر بهتر از  ANNعمل کرده است .به
طوریکه روش  SVMتوانسته است بیش از  1۵درصد تعداد
روزهای تر را به درستی تشخیص دهد .به بیان دیگر این روش
توانسته است که از  111روز تر مشاهداتی 13 ،روز را به درستی
تشخیص دهد .این مقدار برای روش  ANNحدود  ۵1درصد
میباشد ( ۵2تشخیص درست از وقوع بارش) .البته دقت روش
 SVMدر هر سه تابع کرنل برای تشخیص بارش یکسان می-
باشد .به طور مشابه نتایج مطالعه ) Chen et al, (2010نشان داد
که روش  SVMاز برتری قابلتوجهی نسبت به سایر روشها
برخوردار است .همچنین این جدول نشان میدهد که روش
 ANNتوانسته است  31/۳درصد بدون بارش را به درستی
تشخیص دهد .به طوریکه این روش  1۳1۵روز از  1۳4۵روز
خشک را به درستی تشخیص داده است .البته نتایج مندرج در
جدول نشان میدهد که عموماً دقت روشها در تشخیص
روزهای خشک بسیار باال میباشد.

کاربرد روشهای ریزمقیاس نمایی در مسائل مربوط به
منابع آب نظیر تحلیل خشکسالی و برنامهریزی آبیاری و
کشاورزی ،به مهارت آنها در شبیهسازی دورههای خشک و تر
مربوط میشود .از اینرو جهت تحلیل بهتر عملکرد روشهای
ریزمقیاس نمایی مقایسه دورههای تر و خشک مشاهداتی و
شبیه سازی انجام شد .الزم به ذکر است که حد آستانه روز تر و
خشک معادل  1میلیمتر در روز در نظر گرفته شده است ( Raje
 .)and Mujumdar, 2011; Harpham, and Wilby, 2005به
منظور تحلیل بهتر و کاملتر ،از جدول احتمال رخداد
( )Contingency Tableاستفاده شد .در واقع این جدول
رخدادهای مقایسه روزهای تر و خشک را به صورت متقابل
نشان میدهد (.)Chanda and Maity, 2018; Pearson, 1904
به بیان دیگر خروجی این جدول مشخص میکند که هر کدام از
روشهای ریزمقیاس نمایی تا چه اندازهای از تعداد روزهای تر
مشاهداتی را به ترتیب تر (تشخیص درست وقوع بارش) و
خشک برآورد کردهاند.
جدول ( ) ۵در این مطالعه تعداد روزهای تر و خشک
مشاهداتی و شبیهسازی را برای هر یک از روشهای ریزمقیاس
نمایی نشان میدهد .سلولهای خاکستری نشاندهنده تشخیص
درست روشها در سری روزهای خشک و تر میباشد .تعداد

جدول  .5مقايسه احتماالتی شاخصهای رخداد
سری شبيهسازی

SVMPolynomial
SVM- Linear
SVM- RBF
ANN

مشاهداتی
وقوع بارش -روز تر

عدم وقوع بارش -روز خشک

مجموع مقادير شبيهسازی

13
۳4
13
۳4
13
۳4
۵2
۵۴

41
124۵
111
12۵۴
41
124۴
۵1
1۳1۵

1۴3
1۳12
141
1231
1۵1
1۳1۴
112
1۳۵3

111

1۳4۵

-

وقوع بارش -روز تر
عدم وقوع بارش -روز خشک
وقوع بارش -روز تر
عدم وقوع بارش -روز خشک
وقوع بارش -روز تر
عدم وقوع بارش -روز خشک
وقوع بارش -روز تر
عدم وقوع بارش -روز خشک

مجموع مقادیر مشاهداتی

در ادامه در شکل ( )۵عملکرد روشهای ریزمقیاس نمایی
در شبیهسازی طول دورههای خشک و تر نمایش داده شده
است .با استناد به شکل ( -۵الف) عملکرد روشهای ریزمقیاس
نمایی در تخمین دورههای خشک با افزایش طول دوره بهبود
پیدا میکند .به طوری که در دورههای با طول بیش از  11روز،
اختالف بین تعداد دورههای خشک مشاهداتی و شبیهسازی
شده به مراتب کمتر میباشد .به عبارت دیگر عملکرد روشها در
تخمین طول دورههای خشک بحرانی بهتر از دورههای خشک

با طول کم میباشد .همچنین الزم به ذکر است که با افزایش
طول دورههای خشک ،به طور کلی دقت روشها به یکدیگر
نزدیکتر و بهتر میشود .این موضوع با یافتههای پژوهش
) Harpham, and Wilby, (2005یکسان میباشد .نتایج مطالعه
آنها نشان داد که عملکرد روشها در تشخیص دورههای خشک
و تر طوالنی مدت بهتر میباشد .در خصوص طول دورههای
مرطوب عملکرد روشها در برآورد طول دورههای مرطوب باال
نمیباشد (شکل  -۵ب) .به طوریکه برای دورههای مرطوب با
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طول بیش از  1روز همه روشها با بیشتخمینی همراه می-
باشند .همچنین تمامی روشهای ریزمقیاس نمایی دورههای
مرطوب با طول یک روز را کمتر از مقادیر موجود در دادههای
مشاهداتی برآورد نمودهاند.
میانگین بارندگی ماهانه در دوره آزمون در شکل ( )1ارائه
شده است .با توجه به مقادیر بارندگی در ماههای کم بارش،
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مشخص میشود که کلیه روشها در این ماهها با بیش تخمینی
همراه بودهاند .به طوریکه در ماههای  Juneتا  Oct.مقدار
میانگین بارندگی شبیهسازی شده بیشتر از مشاهداتی است .در
تمامی ماههای با میانگین بارش باال ( Mar ،Feb ،Janو ،)Dec
روش  SVMبرآورد نزدیکتری به مقادیر داشته است.

شکل  .5طول دورههای خشک (الف) مرطوب (ب) به همراه تعداد دورههای موجود حدفاصل سالهای  3482الی 3440

شکل  .7مقايسه ميانگين بارندگی ماهانه مشاهداتی و شبيهسازی شده

نتيجهگيری
ارزیابی عملکرد روشهای ریزمقیاس نمایی در برآورد بارش به
دلیل عدم قطعیت موجود در خروجی مدلهای گردش عمومی،
در مناطق خشک بسیار با اهمیتتر است .عدم قطعیت موجود
در خروجی مدلهای گردش عمومی ،تخمین دقیق پیامدهای

احتمالی تغییر اقلیم را محدود میکند .در مطالعه پیشرو
عملکرد روشهای  ANNو  SVMدر ریزمقیاس نمایی بارش
روزانه با آزمونهای مقایسهای بررسی شد .نتایج این آزمونها
نشان داد که دو روش در برآورد بارش روزانه دارای دقت نسبتاً
مناسبی میباشند .مقادیر شاخصهای ارزیابی حاکی از برتری
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 در تشخیص درست روزهای تر عملکرد بهتری نسبت بهSVM
 همچنین روشها در تشخیص روزهای خشک. داردANN روش
 در نهایت توانمندی دو روش.عملکرد بسیار خوبی ارائه نمودند
در خصوص طول دورههای خشک و تر نشان داد که دو روش در
 لکن.تخمین دورههای مرطوب عملکرد باالیی را دارا نمیباشد
 دو روش از دقت بهتری،در برآورد دورههای خشک بحرانی
.برخوردار میباشند
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 مقایسه تغییرات. نسبت به سایر روشها استSVM نسبی روش
بارش نشان داد که واریانس برآورد شده توسط دو روش در
 با این وجود عدم.مقایسه با مقادیر مشاهداتی کمتر میباشد
 به عدمSVM قطعیت بارش تخمین زده شده توسط روش
 بررسی ماه به ماه.قطعیت مقادیر مشاهداتی نزدیکتر میباشد
- در برآورد بارش در ماهSVM بارش نیز نشان داد که عملکرد
 بررسی توانمندی دو. میباشدANN های با بارش باال بهتر از
روش در تشخیص سری روزهای تر و خشک نشان داد که روش

REFERENCES
Camici, S., Palazzi, E., Pieri, A., Brocca, L.,
Moramarco, T. and Provenzale, A. 2015.
Comparison between dynamical and stochastic
downscaling methods in central Italy. In EGU
General Assembly Conference Abstracts, 10270..
10270.
Campozano, L., Tenelanda, D., Sanchez, E.,
Samaniego, E., & Feyen, J. (2015). Comparison
of statistical downscaling methods for monthly
total precipitation: case study for the paute river
basin in Southern Ecuador. Advances in
Meteorology, 2016.
Chadwick, R., Coppola, E., & Giorgi, F. (2011). An
artificial neural network technique for
downscaling GCM outputs to RCM spatial scale.
Nonlinear Processes in Geophysics, 18(6).
Chanda, K., & Maity, R. (2018). Global Climate
Pattern Behind Hydrological Extremes in Central
India. In Climate Change Impacts (pp. 71-89).
Springer, Singapore.
Chen, H., Xu, C. Y., & Guo, S. (2012). Comparison
and evaluation of multiple GCMs, statistical
downscaling and hydrological models in the
study of climate change impacts on runoff.
Journal of hydrology, 434, 36-45.
Çimen M and Kisi, O (2009). Comparison of two
different data-driven techniques in modeling lake
level fluctuations in Turkey. J Hydrol 378:253–
262.
Devak, M., Dhanya, C. T., & Gosain, A. K. (2015).
Dynamic coupling of support vector machine and
K-nearest neighbour for downscaling daily
rainfall. Journal of Hydrology, 525, 286-301.
Draper, N. R., Smith, H., & Pownell, E. (1966).
Applied regression analysis (Vol. 3, pp. 217220). New York: Wiley.
Duan, K., & Mei, Y. (2014). A comparison study of
three statistical downscaling methods and their
model-averaging ensemble for precipitation
downscaling in China. Theoretical and applied
climatology, 116(3-4), 707-719.
Hamidi, O., Poorolajal, J., Sadeghifar, M., Abbasi, H.,
Maryanaji, Z., Faridi, H. R., & Tapak, L. (2015).
A comparative study of support vector machines
and artificial neural networks for predicting
precipitation in Iran. Theoretical and applied

climatology, 119(3-4), 723-731.
Harpham, C., & Wilby, R. L. (2005). Multi-site
downscaling of heavy daily precipitation
occurrence and amounts. Journal of Hydrology,
312(1), 235-255.
Jafarzadeh, A., Khashei-Siuki, A., & Shahidi, A.
(2017). Designing a multiobjective decisionmaking model to determine optimal crop pattern
influenced by climate change phenomenon (case
study: Birjand plain). Iranian Journal of Soil And
Water Reaserch. 47(4). 849-859 (In Farsi).
Kalra, A., & Ahmad, S. (2012). Estimating ANNual
precipitation for the Colorado River Basin using
oceanic‐atmospheric
oscillations.
Water
Resources Research, 48(6).
Liu, W., Fu, G., Liu, C., & Charles, S. P. (2013). A
comparison of three multi-site statistical
downscaling models for daily rainfall in the
North China Plain. Theoretical and applied
climatology, 111(3-4), 585-600.
Lu, Y., & Qin, X. S. (2014). A coupled K‐nearest
neighbour and Bayesian neural network model
for daily rainfall downscaling. International
Journal of Climatology, 34(11), 3221-3236.
Mendes, D., & Marengo, J. A. (2010). Temporal
downscaling: a comparison between artificial
neural network and autocorrelation techniques
over the Amazon Basin in present and future
climate change scenarios. Theoretical and
Applied Climatology, 100(3-4), 413-421.
Pearson, K. (1904). On the theory of contingency and
its relation to association and normal correlation;
On the general theory of skew correlation and
non-linear regression. Cambridge University
Press.
Rezaei, E., Khashei- Siuki, A., & Shahidi, A. (2015).
Design of Groundwater Level Monitoring
Network, Using the Model of Least Squares
Support Vector Machine (LS-SVM). Iranian
Journal of Soil And Water Reaserch. 45(4). 389396 (In Farsi).
Richardson , C. 1981 Stochastic simulation of daily
precipitation, temperature, and solar radiation.
Water resources research, 17.
Sachindra, D. A., Huang, F., Barton, A., & Perera, B. J.
C. (2013). Least square support vector and multi‐
linear regression for statistically downscaling

941 ...  در ريزمقياسSVM  وANN  بررسی عملکرد روشهای:خاشعی سيوکی و همکاران

general circulation model outputs to catchment
streamflows.
International
Journal
of
Climatology, 33(5), 1087-1106.
Salathe, E. P., Mote, P. W., & Wiley, M. W. (2007).
Review of scenario selection and downscaling
methods for the assessment of climate change
impacts on hydrology in the United States Pacific
Northwest. International Journal of Climatology,
27(12), 1611-1621.
Samadi, S., Wilson, C. A., & Moradkhani, H. (2013).
Uncertainty analysis of statistical downscaling
models using Hadley Centre Coupled Model.
Theoretical and applied climatology, 114(3-4),
673-690.
Schoof, J. T., & Pryor, S. C. (2001). Downscaling
temperature and precipitation: A comparison of
regression‐based methods and artificial neural
networks. International Journal of climatology,
21(7), 773-790.
Vu, M. T., Aribarg, T., Supratid, S., Raghavan, S. V.,
& Liong, S. Y. (2016). Statistical downscaling
rainfall using artificial neural network:
significantly wetter Bangkok?. Theoretical and
applied climatology, 126(3-4), 453-467.

Wilby, R. L., & Wigley, T. M. L. (2000). Precipitation
predictors for downscaling: observed and general
circulation model relationships. International
Journal of Climatology, 20(6), 641-661.
Wilby, R. L., Dawson, C. W., & Barrow, E. M. (2002).
SDSM—a decision support tool for the
assessment of regional climate change impacts.
Environmental Modelling & Software, 17(2),
145-157.
Wood, A. W., Leung, L. R., Sridhar, V., and
Lettenmaier, D. P. (2004). Hydrologic
implications of dynamical and statistical
approaches to downscaling climate model
outputs.”
Yang, C., Wang, N., Wang, S., & Zhou, L. (2016).
Performance comparison of three predictor
selection methods for statistical downscaling of
daily precipitation. Theoretical and Applied
Climatology, 1-12.
Yoon H, Jun S-C, Hyun Y, Bae G-O, Lee K-K (2011)
A comparative study of artificial neural networks
and support vector machines for predicting
groundwater levels in a coastal aquifer. J Hydrol
396 128–138.

