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 چکیده
و زیر صفر درجه سلسیوس در یکی از ساعات  های شبانه یا کاهش دمای خشک به صفربینی دقیق یخبندانپیش

. باشددر ابتدا و انتهای فصل سرما برای کشاورزان در نواحی مستعد کشاورزی بسیار حائز اهمیت می 00و  00، 00، 12

دارای آرایش ایستا یا استاتیک برای تخمین دمای هوا در  در پژوهش حاضر از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون سه الیه

شش . استفاده شد( MSE)برای توقف آموزش شبکه از میانگین مربعات خطا . دستان ایران استفاده شده استاستان کر

ایستگاه سینوپتیک استان  7متغیرِ دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی، سرعت باد، جهت باد و پوشش ابری متعلق به 

. است 00و  00، 00، 12ان برای ساعات خروجی شبکه پیش بینی یخبند. دهندکردستان ورودی مدل را تشکیل می

های متغیر در الیه پنهان توانایی برآورد دمای هوا در نتایج نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده با تعداد نرون

توانایی (  RMSD)و جذرمیانگین مربعات انحراف( R)مقادیر ضریب همبستگی. های منطقه را دارا استتمام ایستگاه

 . دهدها را نشان میدر برآورد دمای هوا در ایستگاه باالی شبکه

 

 مقدمه  -1
و همواره در صدد شناخت و مبارزه باا آنهاا باوده     های جوی درگیررینش بحکم خلقت، پیوسته با پدیدهبشر از بدو آف    

دریانوردی، حمل و نقل و های صورت گرفته در صنایع هوانوردی، در قرون اخیر و به ویژه در قرن حاضر با پیشرفت. است

که هر گونه تر گردیده است به طوریکشاورزی، اهمیت اطالعات هواشناسی و تجزیه و تحلیل آنها بیش از پیش محسوس

 .  باشدهای اقلیمی آن میای در این صنایع وابسته به شناخت هوا و ویژگیاقدام سنجیده

توان به دو بخش کشاورزی  های اقلیمی دارند، میاقلیم و پدیدههایی که بیشترین تأثیرپذیری را از از مهمترین بخش

های جوی آگاهی کافی وجود نداشته ش کشاورزی اگر نسبت به نقش پدیدهبه خصوص در بخ. و حمل و نقل اشاره داشت

هاای کشااورزی بایش از پایش     لکه امکان عدم موفقیت و شکسات طار   باشد نه تنها نتایج مطلوبی حاصل نخواهد شد ب

خواهد بود؛ چون ثابت گردیده است که در بیشتر موارد بازده کم محصوالت کشاورزی چیزی جزء نتیجه عادم آگااهی و   

است  نهای جوی توسط انسان تا حدودی ناممکبا این حال کنترل پدیده. وده استریزی متناسب با شرایط جوی نببرنامه

 ت به اثرات عوامل جوی و با مطالعه روند تغییرات اقلیمی مای ولی انسان با تالش مستمر در جهت ارتقاء دانش خود نسب

 .هایی نوین در کاهش میزان خسارات وارده اقداماتی انجام دهدتواند با ابداع روش
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های آب و هوایی که تاثیر زیادی در نحوه ارتباط انسان با محیط خاود دارد پدیاده یخبنادان    یکی از مهمترین پدیده

تواند ر صورت شدید و طوالنی بودن آن میگردد و دهای بحرانی ایجاد میاثر نزول دما به آستانه پدیده یخبندان بر. است

عموماً رخاداد سارما و یخبنادان در    . (2031علیجانی و همکاران، ) خسارات زیادی را به محصوالت کشاورزی وارد نماید

وگیری از بروز خسارات ناشی از رخداد آن باید ناپذیر است، لیکن برای جل های میانه اجتنابطول سال بخصوص در عرض

تدابیر مؤثر اندیشیده شود و اقدامات متناسب با شدت و مدت دوره سرما و یخبندان به عمل آید تاا از اثارات زیانباار آن    

 . کاسته شود

در ناواحی  های شبانه در ابتدا و انتهای فصل سرما برای کشااورزان  ها به خصوص یخبندانپیش بینی دقیق یخبندان

آن، ایان اجاازه را باه    بینی درست، حتی چند سااعت قبال از وقاوع    یک پیش. زی بسیار حائز اهمیت استمستعد کشاور

؛ اسانایدر و  2137؛ باا  دونااس و همکااران،    2170؛ تورل، 2100بالنک و همکاران، )دهد تا تدابیر الزم کشاورزان می

 .  رزی از یخبندان یا دماهای بحرانی را به کار گیرندجهت کاهش خسارت محصوالت کشاو (1002آبرو،  -ملو

بندی و برآورد دماهای حداقل روزانه توسط محققین مختلفی های عصبی مصنوعی جهت انجام طبقهاستفاده از شبکه

یاک   (1000)جاین و همکااران    .(2111؛ آبدالل و همکاران، 2110رابینسون و مورت، )مورد استفاده قرار گرفته است 

بینی دمای هوا در مقیاس ساعتی از یک تا دوازده ساعت برای آلما، فورت والای و بالیارس   شبکه عصبی جهت پیشمدل 

هاای  هاای متفااوت شابکه   های مختلف و معمارینها با در نظر گرفتن اهمیت ورودیآ. ویالی ایالت جورجیا توسعه دادند

بینای دماا   عت باد مهمترین پارامترهاا در پابش  و سرعصبی متوجه شدند که دمای هوا، رطوبت نسبی، تابش خورشیدی 

 1/1و  0/0بینی دمای هوا یک ساعته و دوازده ساعته برای فاورت والای   برای پیش( MAE)خطای مطلق میانگین . است

گیلمای و  . برای آلماا باود   سلسیوسدرجه  0/1و  0/0برای بالیرس ویال و  سلسیوسدرجه  0/0و  7/0، سلسیوسدرجه 

هاای عصابی   رزی کوهساتانی در ایتالیاا از شابکه   های بهاره در یک ناحیه کشاوبینی یخبندانبرای پیش (1000)اکسل 

خاا  و  بینی دماهای حداقل شبانه از چهار متغیر رطوبت آتمسفری، باد، دماای  آنها برای پیش. عی استفاده کردندمصنو

های آن از تربیت مدل و بررسی دقت خروجی داین محققین بع.های مدل استفاده کردندطول مدت شب به عنوان ورودی

بناابراین  . های شابانه دارد بینی یخبندانن مدل توانایی بسیار خوبی در پیشبا دماهای واقعی به این نتیجه رسیدند که ای

هاای هماراه کشااورزان    ان با ارسال یک پیامک بر روی گوشیتوکه بعد از گرفتن خروجی از مدل میآنها پیشنهاد دادند 

نیاز باا   ( 2010)انتظااری و همکااران    .آنها را جهت انجام اقدامات حفاظتی از محصولشان در برابر یخبندان مطلع نماود 

 .اندههای روزانه استان کرمانشاه نمودبینی وقوع یخبندانک شبکه عصبی مصنوعی اقدام به پیشطراحی ی

ها شاهد رداری از اقلیم سرد، در غالب سالایران و برخواستان کردستان به دلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی      

های سنگین بر محصوالت زراعی است که نتیجه آن رنج و سختی بیشتر بر های شدید و وارد آمدن خسارتوقوع یخبندان

در لذا با توجه به اتکای اقتصاد استان به کشاورزی و ضرورت خودکفائی کشاور  . روی معیشت و زندگی مردم استان است

های مختلف ر یاری دادن مدیران و محققان بخشبینی آن به منظوطالعات دقیق روی این پدیده و پیشاین بخش، لزوم م

لذا هدفی که ایان مطالعاه در پای     .شودریزی، بیش از پیش احساس میاجرائی در جهت تحقق اهداف برنامهمطالعاتی و 

های شابانه اساتان   بینی های کوتاه مدت یخبندانبرای پیشعصبی مصنوعی  دست یافتن به آن است طراحی یک شبکه

 .باشدکردستان می

 هامواد و روش -2
دمای خشک، دماای تار، رطوبات نسابی،      شش متغیرِ( سینوپ)های سه ساعت به سه ساعت در این پژوهش از داده

مرکاز تحقیقاات هواشناسای    کاه از   ایستگاه سینوپتیک استان کردستان 7 به متعلقسرعت باد، جهت باد و پوشش ابری 

 نیماه شده در این تحقیق مرباوط باه    انتخاببازه زمانی  .ه استاستفاده شد ندکاربردی استان کردستان اخذ گردیده بود

انتخاب ایان   .بوده است (های دیررس بهارهیخبندان)و آوریل ( زودرس پاییزه هاییخبندان)تنها دو ماه اکتبر سرد سال و 
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ی هاا اً در ماه اکتبر و آخرین یخبنادان های پاییزه در استان کردستان اکثرده است که اولین یخبنداندلیل بو دو ماه بدین

مای نیاز   مااه   ساپتامبر و یاا   ماه نیز در هرچند شاید خارج از این دو ماه  ؛دندهنیز بیشتر اوقات در آوریل روی می بهاره

-مشخصات ایستگاه .توان از آنها صرف نظر نمودکم است که می ال وقوع آنها بسیارا احتمبه وقوع بپیوند امهایی یخبندان

 همچناین  و ساازی ، تعداد روزهای به کار گرفته شاده در مادل  ، طول دوره آماری آنها، طول دوره آماری انتخاب شده ها

 . آورده شده است 2و شکل  2آنها به ترتیب در جدول  جغرافیایی پراکنش

 
مشخصات جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه:  1 جدول  

 نام ایستگاه ردیف
عرض 

 جغرافیایی
 طول جغرافیایی

ارتفاع از سطح 

 دریا
 طول دوره آماری

طول دوره آماری 

 انتخاب شده

00ْ    0َ بانه 2  َ21   ْ12  2000 1022 - 2111  1022-1003  

02ْ   20َ بیجار 1  َ07   ْ17  1/2330  1022 – 2137  1022-2112  

02ْ   02َ مریوان 0  َ21   ْ10  3/2103  1022 - 2111  1022-2112  

00ْ   22َ سقز 1  َ20   ْ10  3/2211  1022 - 2102  1022-2111  

00ْ    1َ زرینه 2  َ22   ْ10  0/1211  1022 - 2131  1022-2110  

02ْ   10َ سنندج 0  َ00   ْ17  2070 1022 - 2120  1022-2111  

02ْ   27َ قروه 7  َ13   ْ17  2100 1022 - 2131  1022-1001  

 

 
 نقشه موقعیت و پراکندگی ایستگاه های مورد مطالعه -1شکل 

 
برای  هادادهدرصد  22 ها برای آموزش مدل،درصد از این داده 70. تشکیل شد آنها بانک اطالعاتی ها،بعد از اخذ داده

 22های مربوط به ساعت داده ،برای آموزش مدل .انتخاب شدندمدل درصد برای اعتبار سنجی  22سنجی و آزمون دقت 

های مدل انتخاب شدند تاا براسااس آن   به عنوان ورودی هاهر کدام از ایستگاه (به وقت محلی 23:00)به وقت گرینویچ 

در واقع مدل دارای شش ورودی و چهار خروجی . انجام گیرد 00و  00، 00، 12ساعات برای بتوان پیش بینی یخبندان 
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، 00، 12ی از سااعات  در یکا  سلسیوسدر اینجا منظور از یخبندان، کاهش دمای خشک به صفر و زیر صفر درجه . است

 .می باشد 00و  00

 ساختار شبکه عصبی -2-1
کاه کااربرد فراوانای در     های عصبی واقعی هستندانگارانه از سیستمسازی سادههای عصبی مصنوعی نوعی مدلشبکه

ها های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای دادهبا پردازش داده هااین شبکه. (2033منهاج، ) حل مسائل مختلف دارند

مختلفای   هاا اناواع  شابکه . ها توانمندی وافر آنها باشدشاید مهمترین مزیت این شبکه .کندرا به ساختار شبکه منتقل می

 :شوندآنها از دو مؤلفه تشکیل میدارند اما همگی 

هاا را گرفتاه و بار روی آن پاردازش     هر گره در حقیقت واحد محاسباتی شبکه است که ورودی :هاای از گرهمجموعه

 .دهد تا خروجی بدست آیدانجام می

 .کندها را مشخص میاین اتصاالت نحوه گذر اطالعات بین گره :هااتصاالت بین گره

 سیساتم  یاک  هاای خروجای  و هاا ورودی میاان  ارتباط قادرند که هستند محاسباتی هایمدل هاشبکه به بیان دیگر

کاوچکترین   (گره ها) هارونن .نمایند تعیین هستند متصل هم به همگی که (هاگره)ها نرون از ایشبکه توسط را فیزیکی

تار یک نارون تاک   ساخ 1شکل . دندهمی های عصبی را تشکیلکه اساس عملکرد شبکههستندواحد پردازشگر اطالعات 

 .باشندتیب ورودی و خروجی میبه تر aو  pاسکالرهای . دهدورودی را نشان می

 
 ساختار نرون تک ورودی -2شکل 

اسات در جملاه    یکورودی دیگر که مقدار ثابت . شودتعیین می Wبه وسیله مقدار اسکالر  aروی  pمیزان تاثیر 

یاا تاابع   )بارای تاابع متحار      nاین حاصل جمع ورودی خاالص  . جمع می شود wpضرب شده و سپس با  bبایاس 

 :شودوجی نرون با معادله زیر تعریف میبدین ترتیب خر. خواهد بود f( تبدیل

(2)  bwpfa  
و  fبراساس انتخااب  . نیز توسط طرا  انتخاب می شود fقابل تنظیم هستند و تابع محر   bو  wپارامترهای 

-طوری تغییر مای  bو  wیادگیری به این معنی است که . شوندتنظیم می bو  wنوع الگوریتم یادگیری، پارامترهای 

  .ند که رابطه ورودی و خروجی نرون با هدف خاصی مطابقت نمایدنک
معموالً نرونی با ورودی های زیاد نیز به تنهایی برای حال مساائل کفایات    . عموماً یک نرون بیش از یک ورودی دارد

توساط   pدر این حالت بردار ورودی . شودنرون در هر الیه استفاده می Sبنابراین از شبکه های چند الیه با . نمی کند

طبق رابطه ( عناصر محاسباتی)نرون های الیه  bpWfa  (2031منهاج، )شود به بردار خروجی مرتبط می . 

الگوریتم پس انتشار خطا -2-1-1  

نام پس انتشار خطا . (2031منهاج، )مطر  گردید  2و جیمز مکلند 1توسط دیوید راملهارت 2130این الگوریتم در سال 

شود، انتخاب بازگشت داده میبا توجه به اینکه خطای محاسبه شده از الیه خروجی به الیه میانی و نهایتاً به الیه ورودی 

                                                 
1
 - Daivid Rummelhart 

2
 - James Mcland 
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 هایوج دادهشاخص اجرایی این الگوریتم، میانگین مربعات خطاست که در چارچوب یادگیری با ناظر با ز. شده است

:گیردیادگیری زیر قرار می  
(1)       QQ

tptptp ,,....,,,,
2211 

iکه 
p  بردار ورودی شبکه وi

t  خروجی مطلوب شبکه برای ورودیi
p است. 

ر دوم، پسخور یا برگشت مسیدر الگوریتم پس انتشار دو مسیر محاسباتی موجود است؛ مسیر اول پیشخور یا رفت و 

 . شودنامیده می

 :شوداین مسیر با معادالت زیر بیان می: مسیر رفت .2
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ر معادالت زی. شونده آخر به الیه اول برگشت داده میدر این مسیر بردارهای حساسیت از الی: مسیر برگشت .1

 :کننددینامیک مسیر برگشت را بیان می
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. جایی که بردار خطا در اختیار می باشد. به عبارت دیگر در مسیر برگشت، شروع کار از الیه آخر، الیه خروجی است

ن با الگوریتم گرادیان محلی، نرون به نرو. شودیه آخر به الیه اول توزیع میسپس بردار خطا از سمت راست به چپ از ال

 . در این مسیر هم پارامترهای شبکه تغییر نخواهند کرد. شودبازگشتی محاسبه می

 :نهایتاً ماتریس های وزن و بردارهای بایاس شبکه با روابط زیر تنظیم می شوند: تنظیم پارامترها .0
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 . توان استفاده نموداز دو شاخص زیر به طور همزمان میبرای توقف تکرار الگوریتم پس انتشار، : توقف .1

کمتر از ( جمع مربعات خطا برای تمامی الگوهای یادگیری)میانگین مربعات خطا در هر سیکل  – الف

مقدار از پیش تعیین شده ای باشد یا اینکه فرم تغییرات در پارامترهای شبکه پس از هر سیکل 

های اندازه تعداد نمونه اد تکرار، بهباید توجه  داشت که هر سیکل برابر با تعد. خیلی کوچک باشد

 . باشدیادگیری می

ای کوچک تر طا از یک مقدار از پیش تعیین شدهنرم گرادیان خ: نرم گرادیان خطا خیلی کوچک باشد -ب

 .(2031منهاج، )باشد 

 مدل ارزیابی عملکرد -2 -2-1
استفاده شده ( RMSE)خطا شاخص مجذور میانگین مربعات ضریب همبستگی و ها نیز از عملکرد مدل برای ارزیابی

 :از فرمول زیر قابل محاسبه است( RMSE)مجذور میانگین مربعات خطا . است

(0)  

n

yy

RMSE

n

i

ii
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iyمقادیر مشاهده شده و  iyتعداد ارقام پیش بینی شده،  nکه 
 مقادیر پیش بینی شده می باشد. 

 بحث و نتایج  -3
 استان کردستانهای شبانه یخبندان اولین و آخرین بینیپیش طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی برای به منظور

دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی، سرعت باد، جهت باد و از شش متغیر ورودی شامل  های سپتامبر و آوریلبرای ماه

و  00، 00، 12های خروجی شامل دماهای خشک ساعت چهارو محلی به وقت  23:00مربوط به ساعت  پوشش ابری

 .ها به وقت محلی استفاده شده استصبح ایستگاه00

در شبکه استاتیک . گرفتمورد استفاده قرار استاتیک شبکه عصبی مصنوعی سه الیه ( واسنجی) در دوره آموزش

متغیر و بر اساس مینیمم های الیه پنهان تعداد نرون. خروجی شبکه در هر لحظه به خروجی لحظه قبل وابسته نیست

افزار متلب یک حلقه در ها در الیه پنهان با استفاده از نرمبرای تعداد نرون. انتخاب شد شدن تابع میانگین مربعات خطا

-در هر اجرا تعداد نرون. شروع شد دوها از ینیمم شدن تابع میانگین مربعات خطا تعداد نرونبر اساس م. برنامه ایجاد شد

خروجی با کمترین مقدار خطا به عنوان خروجی مطلوب انتخاب . ها تغییر کرد تا تابع میانگین مربعات خطا مینیمم شود

های الیه مخفی متفاوت ای هر خروجی تعداد نرونبر. دهدها در الیه مخفی یا پنهان را نشان میتعداد نرون 1جدول . شد

بینی دیگر برای شش مقدار پیش. نرون است 20ها در این ایستگاه سه نرون و بیشترین تعداد کمترین تعداد نرون. است

یت برای تابع انتقال یا فعال. ها نیز به همبن ترتیب عمل شددر سایر ایستگاه. ها بین این دو عدد قرار داردتعدادها نرون

این  .است  انتخاب شدهپنهان از نوع تانژانت سیگموئید   تابع فعالیت در الیه .پذیر باشد های پنهان باید هموار و مشتق الیه

یا  برای الیه خروجی تابع محر  خطی .کند تبدیل می( -2، 2)تابع مقادیر حقیقی را گرفته و آنها را به مقادیری در بازه

شود که در مطالعه حاضر، ازتابع میانگین برای ارزیابی شبکه از تابع خطا استفاده می .مورد استفاده قرار گرفت همانی

نزدیک به صفر انتخاب  میانگین مربعات خطاشرط توقف الگوریتم آموزش، معیار  استفاده شده است( MSE)مربعات خطا 

. های محلی منتفی استدر این روش خطرکمینه. بکار گرفته شد 3الگوها به شبکه، روش الگو به برای ارائه داده. شد

های شبانه استان کردستان در بینی یخبندانی بهینه آن جهت پیشبا پارامترهای آموزش ساختار مدل طراحی شده

 . آورده شده است 1جدول 

 
 برای دو ماه سپتامبر و آوریلپارامترهای آموزش بهینه جهت پیش بینی یخبندان های شبانه استان کردستان -2جدول 

 زرینه بیجار قروه بانه مریوان سقز سنندج نوع شبکه

 1-11 4-11 3-11 3-11 3-11 1-11 3-11 تعداد نرون در الیه مخفی 

 الگو به الگو هاروش ارایه داده
 اول و تابع محر  الیه های

 مخفی

 سیگموئیدتانژانت 

 خطی یا همانی تابع محر  الیه خروجی
 (MSE)میانگین مربعات خطا مینیمم شدن  توقف آموزش شبکه شرط

 به روش مارکوارت لونبر  انتشار خطا پس الگوریتم یادگیری
 

به . ها معیاری برای سنجش عملکرد شبکه استدر ایستگاههای مشاهداتی نمودار پراکندگی خروجی شبکه و داده

های مشاهداتی توان از نمودار پراکندگی خروجی شبکه و دادهبرای نمایش دقت مراحل آموزش و تست میعبارت دیگر 

                                                 
3
 - pattern mode 
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های ایستگاه خواهند های شبکه تطابق بیشتری با دادهبینیها کمتر باشد پیشهر چقدر پراکندگی داده نیز استفاده کرد

ماه ) 0و شکل ( ماه اکتبر)1در شکل برای ایستگاه بانه های مشاهداتی نمودار پراکندگی خروجی شبکه و داده. داشت

 12برای ساعتدهند که نمودار پراکندگی در ماه اکتبر و آوریل هر دو شکل نشان می .نشان داده شده است( آوریل

 .دهدانطباق بیشتری را نشان می

 
 

 
 

 12ساعت  11اکتبر ساعت 

 
 

 00اکتبر ساعت  00اکتبر ساعت 
 مشاهداتی برای ایستگاه بانه در ماه اکتبرهای نمودار پراکندگی خروجی شبکه و داده -2شکل

 

 .ها نشان داده شده استتمام ایستگاهبرای  مجذور میانگین مربعات خطامقادیر ضریب همبستگی و  0در جدول 

مقدار  12برای نمونه در ایستگاه بانه برای ساعت . برحسب درصد بیان نشده است مجذور میانگین مربعات خطامقادیر 

 .دهداین مقادیر را در ماه آوریل نشان می 1جدول . باشددر صد می 00001/0 این کمیت برابر
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 در ماه اکتبر مقادیر ضریب همبستگی و شاخص مجذور میانگین مربعات خطا -3جدول

12خروجی  نام ایستگاه 00خروجی  00خروجی   00خروجی   معیار خطا 

01/0 بانه  21/0  37/1  00/1  RMSD 

11/0  12/0  31/0  72/0  R 

22/0 بیجار  12/0  30/1  21/1  RMSD 

11/0  12/0  77/0  31/0  R 

00/0 مریوان  07/0  10/1  31/1  RMSD 

33/0  32/0  71/0  32/0  R 

20/1 سقز  33/2  00/2  01/2  RMSD 

30/0  01/0  00/0  23/0  R 

71/1 سنندج  0/1  1/1  00/1  RMSD 

70/0  00/0  23/0  01/0  R 

20/0 زرینه  17/1  71/1  03/1  RMSD 

10/0  32/0  72/0  77/0  R 

11/0 قروه  21/0  00/0  73/1  RMSD 

32/0  72/0  03/0  01/0  R 

 

 

  
 12آوریل ساعت  11آوریل ساعت 

  
 00آوریل  ساعت 00آوریل ساعت 

 های مشاهداتی برای ایستگاه بانه در ماه اکتبرنمودار پراکندگی خروجی شبکه و داده -3شکل
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 در ماه آوریل ضریب همبستگی و شاخص مجذور میانگین مربعات خطامقادیر  -4جدول

12خروجی  نام ایستگاه 00خروجی  00خروجی   00خروجی   معیار خطا 

12/1 بانه  70/1  73/1  03/1  RMSD 

10/0  37/0  71/0  00/0  R 

2/1 بیجار  70/0  17/0  10/0  RMSD 

17/0  30/0  31/0  71/0  R 

71/1 0 مریوان  70/1  72/1  RMSD 

31/0  30/0  31/0  20/0  R 

21/0 سقز  37/1  10/1  10/0  RMSD 

31/0  77/0  70/0  70/0  R 

10/1 سنندج  170072 32/2  02/2  RMSD 

10/0  31/0  00/0  71/0  R 

7/0 زرینه  1/1  02/0  13/1  RMSD 

10/0  12/0  72/0  30/0  R 

12/1 قروه  07/1  0/2  2/2  RMSD 

33/0  32/0  71/0  71/0  R 

 

 گیرینتیجه -4
های مورد مطالعه با دقت باالیی طراحی شده در تمام ایستگاهایستا ها نشان داد شبکه عصبی مصنوعی نتایج یافته     

بینی برای دقت پیشنشان داد که  هادر تمام ایستگاهمقادیر ضریب همبستگی . است ی خشکبینی دماقادر به پیش

و در ماه ایستگاه بیجار  ماه آوریل در در( 17/0)ضریب همبستگیباالترین . را داردضریب همبستگی باالترین  12ساعت 

مربوط به در ماه آوریل ( 31/0)کمترین مقدار ضریب همبستگی. رخ داده استدر ایستگاه بیجار و بانه ( 11/0)اکتبر

ربعات خطا مجذور میانگین مشاخص . استمربوط به ایستگاه سنندج ( 70/0)و در ماه اکتبر های مریوان و سقز ایستگاه

در ماه  باالترین مقدار این شاخص. های مورد نظر استبینی دما در تمام ساعتدهد که شبکه قادر به پیشنیز نشان می

در  002/0)و سقز و کمترین مقدار آن در ایستگاه قروه برای ایستگاه بیجار 000/0و ماه اکتبر در صد  001/0 آوریل

های دینامیکی استفاده توان از مدلمدل و همچنین پایداری بیشتر می سازیبرای افزایش حساسیت و بهینه. است( صد

 .شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه را آشکار سازد استاتیک تواند نقاط ضعف مدلاین روش می. کرد
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