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 (03/09/97تاریخ پذیرش:   ،96 /07/12)تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 از ایرشته برای خاکستریبینی پیش مدل. نیست دست در مطالعه مورد جامعه از کافی اطالعات که شودمی گرفته کار به مواردی در خاکستری نظریه مدل

 اطالعات که شود مواردی در بینیپیش عملکرد بهبود سبب اضافی محاسبات یکسری اعمال با تواند می خاکستری مدل. است مناسب ثابت و معین تنوع با اطالعات

 از مطالعه این در. یابدمی کاهش ایتوجه مورد میزان به برآورد خطای مقدار بهبودیافته خاکستری مدل از استفاده با. نیست دست در مطالعه مورد سیستم از چندانی

 در بیشینه دمای میانگین بینیپیش برای قزوین فرودگاه هواشناسی ایستگاه 1391 تا 1380 هایالس شهریور تا فروردین هایماه بیشینه دمای میانگین هایداده

 افزایش سبب تواندمی متابولیسم و کاهنده روش به یافتهبهبود خاکستری مدل استفاده که است ازآن حاکی تحقیق این نتایج. شد استفاده 1392 سال اول ماههشش

 مقابل در 30.6) خرداد و( سلسیوس درجه 21.3 مقابل در 20.9) فروردین هایماه برای شده انجام هایبینیپیش. شود ماهانه بیشینه دمای میانگینبینی پیش دقت

 .بودند برخوردار کمتری اعتماد از شهریور و مرداد هایبینیپیش که حالی در داشتند دقت( سلسیوس درجه 30.9

 .هواشناسی ،متابولیسم ،خاکستری مدل ،بینیپیش :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

ی یآب و هوا ندهاییفرآ از متأثر انسان زندگی هایجنبه همه

 ،کشاورزی چون مختلفیهای نهیدر زم رگذارییتأث نیا و است

 و خلیلی) شودمی دهید نظامی عیصنا وحمل و نقل  ،اقتصاد

 جمله از ما عصر یطیمح معضالت از یاریبس(. 1389 ،همکاران

 و یموذ حشرات حد از شیب ریتکث ،یخشکسال ،توفان ،لیس

 یجملگ ،دست نیا از یلیمسا و سموم برابر در آنها تیمصون

 آب و جوی وضعیت خصوصاً نیزم یکره میاقل رییتغ در شهیر

 و یجهان شیگرما ،یمیاقل راتییتغ به توجه با. دارد هوایی و

 از یکی عنوان به بیشینه یدماها ینیبشیپ ،ریاخ یهایخشکسال

 یزیربرنامه یبرا را یمناسب فرصت ،یمیاقل یپارامترها نیمهمتر

 ی. بررسدهدیم قرار زانیربرنامه اریاخت در الزم داتیتمهارایه  و

 در یمیاقل هایفراسنج از یکی عنوان به بیشینه یدماها لیتحل و

 و آفات گسترش ،یکشاورز ،یعیطب و یآب منابع تیریمد

 و یخشکسال ،تعرق و ریتبخ ،البیس و برف ذوب ،هایماریب

ای سامانه هوا و آب وضعیت. دارد یادیز تیاهم رهیغ

 ـلیدل بـه که است یاضیر مدل فاقد و دهیچیپ، یرخطیغ

 ،ینیبشیپ معمول یهاروشبا  ،زمان با سامانه بودن ریرپذییتغ

 علیاری) است ممکن ـریغرفتار این سامانه  ینیبشیپ امکـان

 (.1383 ،همکاران و دلی شوره

 و ناقص هایداده ،نامشخص طیشرا با محققان اغلب

 اگر. شوندمی مواجه خود هایبینیپیش در مبهم اطالعات

 و دیسف رنگ با را سامانه کی شفاف و واضح اطالعات

 نیا در ،میده نشان سیاه رنگ با را ناشناخته کامالً اطالعات

 عتیطب در موجود هایسامانه شتریب به مربوط اطالعات صورت

 یعنی رنگ دو نیا از یمخلوط بلکه ستندین اهیس ای دیسف

 هایسامانه" را هاسامانه گونه این. هستند "رنگ یخاکستر"

 ینیبشیپ مدل(. 1389 ،موالیی و محمدی) نامندمی "یخاکستر

 جادیا یایمزا ،یخاکستر ستمیس نظریه هسته عنوان به یخاکستر

 مناسب یابزار و داشته را یرقطعیغ و کم یهاداده با مدل کی

1- Gray Systems 



 نژادعلیرضا علیو  مریم کریمی خواجه غیاثی                     یافته بهبود خاکستری مدل از استفاده با ماهانه بیشینه دمای میانگین بینیپیش       2

 نامنظم و نامطمئن ،دهیچیپ ساختار با یهاستمیس ینیبشیپ یبرا

 و 1نزیجنک-باکس یهامدل با سهیمقا در(. 1989 ،دنگ) است

 یبرا یادیز وقت و تالش به که یمصنوع هوش یهاکیتکن

 ،دارد ازین مختلف مراحل یسازمدل و پارامترها کردن مشخص

 هستند ترساده و یکاربرد اریبس یخاکستر بینیشیپ یهامدل

 این از استفاده یمزایا مهمترین از(. 1390 ،همکاران و کاظمی)

 دقت از آن محاسبات ،سادگی عین در که است آن مدل

 (.1390 ،همکاران و ملک) است برخوردار مطلوبی

 GM خاکستری مدل از استفاده با لیو و ونگ 2012در سال 

 در بیشترب و سال 60 سن با افراد تعداد بینیپیش به (1.1)

 به نفر 150000 حداقل دادمی نشان که پرداختند شانگهای

 و ونگ) شودمی اضافه 2015 تا 2010 هایسال در بازنشستگان

 (.2012 ،لیو

 را یخاکستر هایمدل ای یو و یان تونگ ،2007در سال 

 واند کارگرفته به نیچ یشهر یکیتراف تصادفاتبینی پیش یبرا

 کردند تعیین را تصادفات دادن رخ احتمال سهم نهایت در

 به همکاران و لیو ،2014در سال (. 2007 ،ای یو و یان تونگ)

 مدل اساس بر( گردشگر تعداد) گردشگری جریانبینی پیش

 سازیشبیه با هاآن. پرداختند GM (1.1) یافته بهبود خاکستری

 و لیو) دهند افزایش را مدت کوتاه هایبینیپیش دقت توانستند

 به ،1393در سال  فقیدیان و جوانمرد(. 2014 ،همکاران

 بینیپیش مدل یکارگیره ب با ،اوپک خام نفت قیمت بینیپیش

 قیمت بینیپیش برای که داد نشان نتایج. پرداختند یخاکستر

 تعداد به نیاز که یخاکستر بینیپیش یهاازمدل استفاده ،نفت

 (.1393 ،فقیدیان و جوانمرد) بهتراست ،دارد یکمتر داده

 ترکیبی مدلیارایه  به همکاران و ژنگ ژوا ،2010در سال 

 تقاضایبینی پیش به عصبی شبکه و خاکستری تئوری از

 هایداده از استفاده با روش این در. پرداختند نفتی محصوالت

 بهینه تلفیق طریق از داخلی نفتی تمحصوال مصرف به مربوط

 ،مصنوعی عصبی شبکه و GM (1.1) خاکستریبینی پیش مدل

 سال ای بر توانست مدل این. شد هادهن بنا تلفیقیبینی پیش مدل

 را وگازوئیل تن میلیون 52.101 را بنزین تقاضای میزان 2020

 (.2010 ،همکاران و ژنگ ژوا) کند برآورد تن میلیون 57.187

 جهت مدلیارایه  به 1390در سال  همکاران و کاظمی

 مدل از استفاده با نقل و حمل بخش یانرژ یتقاضا ینیبشیپ

 مدل از استفاده با و پرداختند یخاکستر مارکوف رهیزنج

 نقل و حمل بخش یانرژ یتقاضا ،یخاکستر مارکوف رهیزنج

 از ینیبشیپ یبراآنها . کردند ینیبشیپ را 1400 سال تا رانیا در

 جینتا نیهمچن. کردند استفاده 1386 تا 1370 یهاسال یهاداده

 مدل و یخاکستر مدل یاجرا جینتا با شده گفته مدل یاجرا

(. 1390 ،همکاران و عالیه کاظمی) است شده سهیمقا ونیرگرس

 GM (1.1) خاکستری مدل از همکاران و لیو 2015 سال در

 سال سرد فصول در یخبندان وقوع میزان تخمین برای یافته بهبود

 ،زیادی دقت با توانستند آنها تحقیق این در. کردند استفاده

 و نقل در اختالل وقوع زمان بینیپیش و یخبندان وقوع میزان

 (.2015 ،همکاران و لیو) بزنند. تخمین را شهریبین انتقال

 هایماه بیشینه دمای میانگین بینیپیش مقاله این هدف

 و خاکستری مدل از استفاده با 1392 سال شهریور تا فروردین

 به نیاز بدون ،برآورد دقّت افزایش ،یافته بهبود خاکستری مدل

 .است تخصصی یهانویسی برنامه و دشوار و پیچیده محاسبات

 

 مطالعه نظری مفاهیم

 نبودن کامل یخاکستر هایسامانه مشخصه نیتریاصل

 و 1389 ،موالیی و محمدی) استسامانه  آن به مربوط اطالعات

 (.1 شماره شکل

 
 خاکستری سیستم مفهومی نمایش -1 شکل

1-- Box-Jenkins    
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 خاکستری بینیپیش مدل

 1سنتی ) 1.1GM( مدل

GM  معــرف اول  1مخفــف مــدل خاکســتری اســت. عــدد

دوم معــرف  1ای اســت و عــدد اســتفاده از معادلــه یــک مرحلــه

در این مدل توالی یا رشته اعـداد  .استوجود یک متغیر مستقل 

آینـد بــه نحـوی کـه در طـول زمــان بـه صـورت تجمعـی در می

یابند.توابع تفاضلی تقریبی متناظر برای نمایش توسعه افزایش می

ینـد تشـکیل و حـل مـدل فرا ادامـه گردند. درها تشکیل میداده

 (: 2016بینی خاکستری خواهد آمد )لیو، پیش

 :استبه صورت زیر در مدل خاکستری رشته اعداد اولیه  (1

(1)                     (n)))0(x), …, 2()0(), x1()0((x = )0(x 

 ؛استمقدار مشاهده واقعی  i()0(x( و هاتعداد داده n که در آن 

 برای مثال :
x(0) = (3, 5, …, 7) 

 شوند:های تجمعی به صورت زیر تولید میهمچنین داده

(2)                                  (n)))1(x), …, 2()1(), x1()1((x = )1(x 

 که در آن 

(3)                             2, …, n 1, = i,  ∑ 𝐱(𝟎)(𝐢)𝐧
𝐢=𝟏= (i))1(x 

(i)مقدار تجمعی  1(x((i)به عبارت دیگر 
)0(x  میمحسوب- 

 می شود.که بر اساس مشاهدات واقعی محاسبه شود

 p(i+1) = x(0)(i+1)/x(1)(i)  انجام آزمون یکنواختی گوسی (2

 شود.های تجمعی انجام میبرای زنجیره داده

0.5 p(i+1)<  باشد. همچنین داریم:مطلوب می 

(4)        𝛔(𝟏)(𝐢 + 𝟏) =
𝐱(𝟏)(𝐢+𝟏)

𝐱(𝟏)(𝐢)
=

𝐱(𝟎)(𝐢+𝟏)+𝐱(𝟏)(𝐢)

𝐱(𝟏)(𝐢)
= 𝟏 + 

𝐩(𝐢 + 𝟏) < 1.5 
رشته  بایدبینی ابتدا دست آوردن ضرایب معادله پیشه برای ب (3

)1(w  کردرا محاسبه : 

(5)                                    )(n)
)1(w, …, )2(

)1(, w)1(
)1(= (w)1(w 

)1(i+
)1(w شود:هم بدین ترتیب محاسبه می 

w(1)
(i+1) = 0.5x(1)

(i) + 0.5x(1)
(i+1) 

به   زیر کهمعادله دیفرانسیل برای محاسبه ضرایب مدل از آنگاه 

 با روش آن قدری عبارات ا،هدلیل ماهیّت تجمعی داده

                                                           
1 Traditional Gray Model (GM( 

 نیم: کاشد استفاده میبرگرسیون ساده متفاوت می

(6)                                                       b (i) =)1(ɑw(i) +)0(x 

ɑ  وb استبینی مدل ضرایب پیش. 

و محاسبه ضرایب   را برای حل معادله Aو  B   ،Yماتریس  (4

ɑ  وb دهیم:به صورت زیر تشکیل می 

(7)                                                                             Y=BA  

 :که در آن

A = [
𝐚
𝐛

] ،B = [

−𝐰(𝟏)(𝟐)
.
.

𝟏.
.

.
−𝐰(𝟏)(𝐧)

.
𝟏

] = Yو  [
𝐱(𝟎)(𝟐)

…
𝐱(𝟎)(𝐧)

] 

          در نتیجه خواهیم داشت:

(8)                                                         Â = (BTB)-1BTY 

های واقعی ابتدا محاسبات زیر را انجام و برای برآورد ارزش

 دهیم: می

𝐱(𝟏)̂ (𝟏) = 𝐱(𝟎)(𝟏) 

(9)           𝐱(𝟏)̂ (𝐢 + 𝟏) =
�̂�

�̂�
+𝐞−�̂�𝐢 (𝐱(𝟏)(𝟎) −

�̂�

�̂�
)    𝐢 ≥ 𝟏   

̂𝐱(𝟏)حال با برآورد مقدار  (𝐢 + بینی مقدار واقعی پیش (𝟏

𝐱(𝟎)̂ (𝐢 +  شود:به صورت زیر انجام می (𝟏

𝐱(𝟎)̂ (𝟏) = 𝐱(𝟎)(𝟏) 

(10)         𝐱(𝟎)̂ (𝐢 + 𝟏) = 𝐱(𝟏)̂ (𝐢 + 𝟏) − 𝐱(𝟏)̂ (𝐢)   𝐢 ≥ 𝟏     

، i()0(ε(آزمون دقت برآورد از طریق محاسبه خطای مطلق  (5

 شود:انجام می 1S/2=SCو  e(i)خطای نسبی 

(11)                                         𝛆(𝟎)(𝐢) = 𝐱(𝟎)(𝐢) − 𝐱(𝟎)̂ (𝐢)  

(12)                                                𝐞(𝐢) =
𝛆(𝐭)

𝐱(𝟎)(𝐢)
× 𝟏𝟎𝟎% 

(13)                                   𝐬𝟏 = √
𝟏

𝐧
∑ [𝐱(𝟎)(𝐢) − �̅�(𝟎)]𝟐𝐧

𝐢=𝟏 

 که در آن

�̅�(𝟎) =
𝟏

𝐧
∑ 𝐱(𝟎)(𝐢)

𝐧

𝐢=𝟏

 

(14)                                   𝐬𝟐 = √
𝟏

𝐧
∑ [𝛆(𝟎)(𝐢) − �̅�(𝟎)]𝟐𝐧

𝐢=𝟏  

 که در آن

�̅�(𝟎) =
𝟏

𝐧
∑ 𝛆(𝟎)(𝐢)

𝐧

𝐢=𝟏

 

 و
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(15)                                                              𝐂 =
𝐬𝟐

𝐬𝟏
        

 0.65مورد قبول این آماره مساوی یا کمتر از  . مقداراست

بینی دامنه خطاهای پیشکوچکتر باشد  C چه هر .است

 شود.کوچکتر و در نتیجه دقت بیشتر می

 

 1یافته بهبود GM )1.1( مدل

 تأثیر تحت هابینیپیش اغلب ،بینیپیش هایمدل در

 در بنابراین. گیرندمی قرار ترکوتاه زمانی بازه با هایداده

 شود استفاده مدت بلند واقعی هایداده رشته کل از که صورتی

 تغییرات الگوی دتواننمی و گرفته قرار تأثیر مورد بینیپیش مدل

 تغییرات گرفتن نظر در منظور به .گیرد نظر در را مدت کوتاه

 :است شده پیشنهاد روش دو ،مدت کوتاه

 

 با( متغیر آغازین نقطه) خاکستری یافته کاهش مدل -

 n -3 تعداد به داده رشته اندازه کاهش

 2متابولیسم مدل -

 زیر از هریک ابتدا خاکستری یافته کاهش مدل روش در

 مدل بهترین مدل خطای میزان مقایسه با آنگاه و محاسبه هارشته

 بینیپیش آخرین برآورد هدف روش این در. شودمی انتخاب

 :مانند. است

(16)                          (n)))0(x), …, 2()0(), x1()0(= (x )0(x 

(17)       (n))0(), x1-(n)0(), x2-(n)0(x) , …,(2()0(= x )0(x 

(18)             (n))0(), x1-(n)0(), x2-(n)0(,(x3-(n)0(= x)0(x 

 مدل بهترین ،بینیپیش هر تولیدی خطای میزان بررسی با

 .شد خواهد انتخاب

 متغیر تعداد که صورتی در مثال برای ،متابولیسم روش در

 رشته زیر تعداد به ،شود گرفته نظر در مشاهده 5 رشته هر

 :داشت خواهیم
(x(0)(1),x(0)(2), x(0)(3), x(0)(4), x(0)(5)) 

(x(0)(2),x(0)(3), x(0)(4), x(0)(5), x(0)(6)) 

(x(0)(n-4),(x(0)(n-3), x(0)(n-2), x(0)(n-1),  x(0)(n))       )19( 

                                                           
1- Improved GM (1.1) Model 
2- Metabolism Model 

 هاروش و مواد

 هواشناسی هایداده

 منظور به خاکستری مدل طراحی یبرا پژوهش این در

 سال شهریور تا فروردین هایماه دمای بیشینه میانگین بینیپیش

 هایماه) اول ماهه شش بیشینه دمای میانگین هایداده از ،1392

. شده است استفاده 1391 تا 1380 هایسال( شهریور تا فروردین

 .دشده انارایه  1 شماره جدول در مربوطه هایداده

 

 مدل اجرای

 و خاکستری مدل اجرای به مربوطه محاسبات انجام برای

 هایداده ابتدا. شد استفاده اکسل افزارنرم از الزم جبری عملیات

 طور به ماه هر برای 1391 تا 1380 هایسال بیشینه دمای میانگین

 به مربوط محاسبات آنگاه. شد ثبت افزار نرم این در جداگانه

 در( داده 12) هاداده کل از استفاده با خاکستری بینیپیش مدل

 هایداده رشته مثال برای. شد اجرا و نوشته اکسل افزار نرم

 :از بودند عبارت بررسی مورد هایسال ماه فروردین
x(0) = (19.1, 19.7, 18.6, 16.2, 24.3, 15.9, 20.1, 18.1, 

17.6, 17, 16.9, 22.1) 

 C آماره مقدار ،2S و 1S برآورد و جبری عملیات انجام از بعد

 ،شده اجرا خاکستری مدل دقت میزان برآورد و تعیین برای

 .شد محاسبه

 مدل به مربوط محاسبات اجرای به اقدام بعد درمرحله

 (مشاهدات تعداد) n =11 با ؛شد خاکستری مدل در کاهنده

 
 هایسال اول ماهه شش بیشینه دمای میانگین هایداده -1 جدول

 (سلسیوس درجه) قزوین فرودگاه هواشناسی ایستگاه 1392 تا 1380

 سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

30.3 36.4 34.8 31.2 26.4 22.1 1380 

33.7 35.6 34.8 31.4 22.4 16.9 1381 

32.2 35.2 35.6 28.5 23 17 1382 

32.9 36 33.8 29.7 22 17.6 1383 

32.7 35.6 35.8 30.4 25.3 18.1 1384 

32.5 36.1 35.6 31.4 25.6 20.1 1385 
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33.1 34.3 34.1 31.8 23.3 15.9 1386 

33.1 36 35.2 32.4 27.3 24.3 1387 

30.7 34.8 35.8 30.5 22.9 16.2 1388 

32 34.5 37.3 32.9 22.8 18.6 1389 

30.3 36.5 36.1 32.2 23.2 19.7 1390 

31.7 35.3 34.3 31.3 25.4 19.1 1391 

33.5 34.6 35.1 30.9 23.6 21.3 1392 

 

. نمود تولید رشته زیر n-3 تعداد به توانمی، هاداده رشته در

 بدین(. 2016 ،لیو) باشد 4 از کمتر نباید رشته هر مشاهده تعداد

 داده 8 ،آخر داده 9 ،آخر داده 10 شامل هارشته زیر که ترتیب

 آخر داده 4 شامل رشته زیر آخرین تا ترتیب همین به و آخر

 :شدند تشکیل ترتیب این به هارشته زیر. بود
x(0) = (19.1, 19.7, 18.6, 16.2, 24.3, 15.9, 20.1, 18.1, 

17.6, 17, 16.9) 

x(0) = (19.1, 19.7, 18.6, 16.2, 24.3, 15.9, 20.1, 18.1, 

17.6, 17) 

x(0) = (19.1, 19.7, 18.6, 16.2, 24.3, 15.9, 20.1, 18.1, 

17.6) 

 :بود داده 4 دارای رشته آخرین نهایت در تا ترتیب همین به و
x(0) = (19.1, 19.7, 18.6, 16.2) 

 به مربوط محاسبات شده ایجاد هایرشته زیر از هریک برای

 هر برای C آماره آنگاه. شد انجام خاکستری بینیپیش مدل

 .شد محاسبه هارشته زیر از کدام

 با کاهنده روش محاسبات ،متابولیسم روش اجرای برای

 داده n برای توانمی اینکه به توجه با. شد انجام بیشتر پیچیدگی

 رشته زیر هر برای ،کرد تولید رشته زیر n-3 تعداد به مشاهده یا

 تشکیل برای مثال برای. داد انجام را اضافی محاسباتباید  نیز

 و 82 ،81 ،80 هایسال هایداده از اول قدم در تایی 4 رشته زیر

 قدم در ،84 و 83 ،82 ،81 هایسال هایداده از دوم قدم در ،83

 قدم در نهایت در و 85 و 84 ،83 ،82 هایسال هایداده از سوم

 برای. شد استفاده 91 و 90 ،89 ،88 هایسال هایداده از آخر

 ،82 ،81 ،80 هایسال هایداده از اول قدم در تایی5 رشته زیر

 و 84 ،83 ،82 ،81 هایسال هایداده از دوم قدم در ،84 و 83

 و 86 و 85 ،84 ،83 ،82 هایسال هایداده از سوم قدم در و 85

 و 90 ،89 ، ،88 ،87 هایسال هایداده از آخر قدم در نهایت در

 روال بدین نیز ایمشاهده هایرشته زیر برای. شد استفاده 91

 شده ایجاد هایرشته زیر از هریک برای نیز جا این در. شد عمل

 آنگاه. شد انجام خاکستری بینیپیش مدل به مربوط محاسبات

 کدام هر برای شده برآورد C هایآماره برای C آماره میانگین

 .شد محاسبه برابر مشاهدات تعداد با هایرشته زیر از
 

 خاکستری مدل برونداد تحلیل و تجزیه

 و کاهنده ،سنتی خاکستری مدل برآورد دقت میزان

 یافته کاهش روش در. است آمده 2 شماره جدول در متابولیسم

 محاسبات ،دسته 9 تعداد به متابولسیم روش در و مدل 9 تعداد به

 سنتی خاکستری مدل برای Cآماره میزان. شد انجام جبری

 ،0.81 ،0.88 ،0.86 ترتیب به ماه شهریور تا فروردین هایماه

 برای آمده دسته ب C آماره از غیر به. بود 0.63 و 0.92 ،0.94

 از کمتر یا مساوی دیگر هایآماره از هیچکدام ،شهریور ماه

 غالباً  کاهنده هایمدل برای C آماره میزان همچنین. نبودند 0.65

 این که ایکاهنده هایمدل. دادند نشان را 0.65 باالی مقادیر

 شدمی هاییمدل به مربوط بود کمتر مقدار این از آنها در آماره

 عبارت به. بودند مشاهده( 88-91 و  87-91) 5 یا 4 دارای که

 مدل در برآورد دقت مقدار داده حجم افزایش با دیگر

( 2016) لیو هاییافته با نتایج این. یابدمی کاهش خاکستری

 برای C آماره میانگین میزان بررسی با همچنین. دارد همخوانی

 توانمی ،متابولیسم روش خاکستری مدل مختلف هایدسته

 و 5 با برابر n حجم با هایمدل دسته تنها که کرد استنباط چنین

 با. باشندمی آماره این برای قبولی قابل مقدار دارای مشاهده 4

 برای C آماره برآوردهای میانگین آماره این اینکه به توجه

 که رودمی انتظار لذا .باشندمی n حجم با مختلف هایگروه

 هایداده ماهیت از بهتری اطالعات اخیر شده برآورد مقدار

 انتخاب برای مناسبی معیار توانندمی لذا دهندارایه  بررسی مورد

 انجام با توانمی دیگر عبارت به. باشند برآورد مدل بهترین

 همین مقدار با آن مقایسه و C آماره برآورد و متابولیسم روش

 بهترین ،کاهنده یا و سنتی روش در نظر مورد مدل برای آماره

 کرد. انتخاب را برآورد
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 سال بیشینه دمای میانگین بینیپیش حاوی 3 شماره جدول

 و کاهنده هایمدل به مربوط تنها نتایج این. باشدمی 1392

 آنکه دلیل به. باشدمی 0.65 از ترپایین C آماره دارای متابولیسم

 برآوردهای مشابه مشاهده 4 و 5 با برابر n هایمدل برآورد نتایج

 و کاهنده روش خاکستری مدل در مشاهده تعداد همان با متناظر

 آورده 3 شماره جدول در مربوطه برآوردهای ،است تکراری

-91 کاهنده هایمدل برای C آماره فروردین ماه برای. نشدند

 برآورد همچنین. بود 0.26 با برابر و هم با مساوی 88-91 و 87

 متابولیسم شده روش در متناظر هایمدل برای آماره این میانگین

 هامدل این تمامی آنکه به توجه با لذا. بود 0.4 و 0.64 ترتیب به

 علت به 87-91 مدل بنابراین باشندمی قبولی قابل دقت دارای

 مدل تواندمی کندمی استفاده هاداده از بیشتری حجم از آنکه

 ماه فروردین بیشینه دمای میانگین بینیپیش برای تریمناسب

 تفاوت نیز واقعی مقدار با شده بینیپیش مقدار. باشد 1392 سال

 زیاد دقت مؤید خود این و( 21.3 مقابل در 20.9) ندارد چندانی

 دمای میانگین بینیپیش برای استدالل این. است برآورد این

 .کندمی صدق نیز 1392 سال ماه اردیبهشت بیشینه

 
 

 1380-91های های فروردین تا شهریور ساله( مدل خاکستری سنتی، کاهنده و متابولیسم برای ماCدقت برآورد )آماره  -2جدول 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین (مشاهده تعداد) مدل

 0.63 0.92 0.94 0.81 0.88 0.86 (1380-1391سنتی )

 0.72 0.99 0.96 0.7 0.94 0.94 (1381-1391کاهنده )

(1391-1382) 0.96 0.97 0.6 0.94 0.98 0.73 

(1391-1383) 0.98 0.84 0.73 0.85 0.96 0.73 

(1391-1384) 0.98 0.95 0.83 0.98 0.99 0.74 

(1391-1385) 0.98 0.95 0.98 0.97 0.86 0.74 

(1391-1386) 0.8 0.93 0.99 0.81 0.85 0.75 

(1391-1387) 0.26 0.29 0.93 0.78 0.79 0.62 

(1391-1388) 0.26 0.33 0.04 0.13 0.86 0.91 

 n 0.90 0.92 0.72 0.89 0.96 0.67=11متابولیسم 

10=n 0.92 0.94 0.65 0.87 0.92 0.69 

9=n 0.94 0.89 0.67 0.86 0.92 0.71 

8=n 0.92 0.83 0.68 0.88 0.92 0.7 

7=n 0.88 0.8 0.67 0.89 0.89 0.66 

6=n 0.81 0.77 0.66 0.81 0.83 0.63 

5=n 0.64 0.65 0.6 0.72 0.78 0.63 

4=n 0.44 0.48 0.39 0.52 0.65 0.51 

 
 (سلسیوسدرجه ) 1392 شهریورسال تا فروردین هایماه بیشینه دمای میانگین بینیپیش -3 دولج

 مدل
 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

C0 بینیپیش C0 بینیپیش C0 بینیپیش C0 بینیپیش C0 بینیپیش C0 بینیپیش 

 31.5 0.62 36.2 0.79 34.5 0.78 32.1 0.93 25.3 0.29 20.9 0.26 (1387-1391کاهنده )

(1391-1388) 0.26 19.6 0.33 26.5 0.04 30.6 0.13 33 0.86 36.2 0.91 31 

 - n 0.64 - 0.65 - 0.6 - 0.72 - 0.78 - 0.63=5متابولیسم 

4=n 0.44 - 0.48 - 0.39 - 0.52 - 0.65 - 0.51 - 

 33.5 34.6 35.1 30.9 23.6 21.3 مقدار واقعی
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 قدری واقعی و بینیپیش مقدار اختالف مورد این در البته

 میانگین بینیپیش بررسی با(. 23.6 مقابل در 25.3) است بیشتر

 مشاهده 1392 سال ماه خرداد برای شده انجام بیشینه دمای

 4 و 5 با برابر n متابولیسم هایمدل C آماره میزان که شودمی

 برای آماره این مقدار آنکه دلیل به لیکن است 0.65 از ترپایین

 مدل بینیپیش فقط لذا است 0.65 از باالتر 87-91 کاهنده مدل

 نظر مورد دمایی کمیت برآورد برای تواندمی 88-91 کاهنده

 در استدالل همین با تقریباً(. 30.6 مقابل در 30.9) گردد تأیید

 کاهنده مدل نیز 1392 سال ماه تیر برای کمیت این بینیپیش

 توجه باید خصوص این در. بود خواهد قبول مورد 91-88

 با برابر 88-91 کاهنده مدل C آماره مقدار گرچه که داشت

( n=4) متناظرش متابولیسم مدل برای آن مقدار لیکن است 0.13

 اعتماد میزان از قدری موضوع این(. 0.52) ستا باال حدودی تا

 مورد کمیت بینیپیش با رابطه در. کاست خواهد بینیپیش به

 از هیچکدام آنکه به توجه با ،1392 سال ماه مرداد در بحث

 بینیپیش برای را الزم دقت نتوانستند بررسی مورد هایمدل

 میانگین بینیپیش دقت موجود هایداده با بنابراین نمایند ارایه

ه ب نتایج اساس بر. بود خواهد کم 1392 سال مرداد بیشینه دمای

 برای نظر مورد کمیت بینیپیش برای مدل بهترین آمده دست

. است 87-91 کاهنده مدل به مربوط 1392 سال ماه شهریور

 نسبتاً  C آماره مقدار ،تیرماه به مربوط بینیپیش همانند لیکن

 از کمتر نیز بینیپیش این به اعتماد میزان لذا وبزرگ است. 

 .است خرداد و اردیبهشت ،فروردین هایهما

 

 گیرینتیجه

 مواردی برای اساساً GM (1.1) خاکستری بینیپیش مدل

 یا صفت خصوص در اندکی اطالعات و هاداده که دارد کاربرد

 بینیپیش برای بررسی این نتایج. باشد موجود نظر مورد کمیت

 در که داد نشان ماهانه بیشینه دمای میانگین هواشناسی کمیت

 برآورد توانندمی مشاهده 5 و 4 با برابر داده حجم موارد اکثر

 مقدار آنکه بر منوط دهندارایه  نظر مورد کمیّت از قبولی قابل

 آماره این مقدار چه هر. باشد 0.65 مقدار از کمتر C آماره

. بود خواهد بیشتر شده انجام بینیپیش به اعتماد میزان باشد کمتر

 آن متابولیسم و کاهنده خاکستری بینیپیش هایلمد مزیت

 تواندمی تریمناسب نحو به آنها از استفاده با کاربر که است

 هایبینیپیش. نماید انتخاب را نظر مورد کمیت بینیپیش مدل

 و( 21.3 مقابل در 20.9) فروردین هایماه برای شده انجام

. است واقعیت همین مؤید نیز( 30.9 مقابل در 30.6) خرداد

 هایمدل همراه به خاکستری بینیپیش مدل از تا شودمی پیشنهاد

 سایر بینیپیش جهت متابولیسم و خاکستری یافته کاهش

 نحو به آن کارایی تا شود استفاده نیز هواشناسی هایکمیّت

 .گیرد قرار ارزیابی مورد تریجامع

 

 منابع

 نفت قیمت بینیپیش ،. ف. س ،فقیدیان ،. ح ،جوانمرد -1

 ،یخاکستر بینیپیش مدل یبکارگیر با اوپک خام

 الی 91 صفحه ،27 شماره ،اقتصادی مدلسازی فصلنامه

114، 1393. 

 و. ک ،داوری ،. ر. س ،خداشناس ،. ن ،خلیلی -2

 شبکه از استفاده با روزانه بارش ینیبشیپ ،. م ،بایگیموسوی

 ،مشهد کینوپتیس ستگاهیا :موردی مطالعه یمصنوع یعصب یها

 ،15 الی 7 صفحه ،89 شماره ،آبخیزداری هایپژوهش مجله

1389. 

 ،. ع ،صدیقوخاکی. م ،لبتشنه ،. م ،دلیشورهعلیاری -3

 عصبی هایشبکه کمک با هوا آلودگی مدت کوتاهبینی پیش

 مقاالت مجموعه ،تأخیر با دار حافظه وخط چندالیه پرسپترون

 باهنر شهید دانشگاه ،هوشمند هایسیستم کنفرانس ششمین

 .1383 ،164 الی 139 صفحه ،کرمان

 یتقاضا ینیبشیپ ،. ر. م ،مهرگان و. م ،مدرس ،. ع ،کاظمی -4

 مارکوف رهیزنج مدل از استفاده با نقل و حمل بخش یانرژ

 ،صنعتی مدیریت مجله ،رانیا در یمورد یمطالعه :یخاکستر

 .1390 ،132 الی 117 صفحه ،7 شماره
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 ارهیمع چند یریگمیتصم کاربرد ،. ن ،موالئی و. ع ،محمدی -5

 مدیریت مجله ،هاشرکت عملکرد یابیارز در یخاکستر

 .1389 ،142 الی 125 ،2 شماره ،صنعتی

 تئوری مبانی ،. ق. ب. م ،آریانژاد و. آ ،دباغی ،. م. ا ،ملک -6
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