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رهیافت ترکیب وزنی مدلها با روشهای عکس واریانس و رگرسیون حداقل مربعات در تخمین
دمای نقطه شبنم
الله پرویز

*

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
(تاریخ دریافت ،1399/06/24 :تاریخ پذیرش)1400/06/14 :
چکیده
برآورد دمای نقطه شبنم با روشی کارآمد در بسیاری از زمینهها مانند برنامهریزیهای بخش کشاورزی از جمله محافظت محصوالت در برابر صدمات ،مطالعات
هواشناسی ،هیدرولوژیکی و اکولوژیکی مفید میباشد .در این تحقیق از رهیافت ترکیب پیشبینی مدلهای رگرسیون درختی ،روش گروهی مدلسازی داده
ها( )GMDHو روش تجربی جهت تخمین دمای نقطه شبنم در ایستگاههای رشت ،یزد و ارومیه استفاده شد .دادههای ورودی مدلهای منفرد شامل دادههای
بیشینه سرعت باد ،میانگین سرعت باد ،دمای بیشینه ،دمای کمینه ،متوسط دما ،متوسط رطوبت نسبی ،کمینه و بیشینه رطوبت نسبی و فشار بخار اشباع بودند.
رهیافت ترکیبی براساس رویکرد وزنی با روشهای عکس واریانس و رگرسیون حداقل مربعات انجام گرفت .در مدلهای منفرد ،مدل  GMDHنسبت به سایر
مدلها از کارایی باالیی برخوردار است به طوری که میزان کاهش  RMSEاز روش تجربی و رگرسیون درختی به مدل  GMDHدر ایستگاه رشت به ترتیب
 66/66و  59/45درصد میباشد .رهیافت ترکیبی نسبت به مدلهای انفرادی دقت عمل باالیی دارد و روش رگرسیون حداقل مربعات نسبت به روش عکس
واریانس با معیارهای خطای متفاوت دارای خطای کمتری است ،به طوری که محاسبه ضریب نش-ساتکلیف در ایستگاههای رشت ،ارومیه و یزد به ترتیب
 0/96 ،0/97و  0/87میباشد .همچنین نوع معیار خطای مورد استفاده و توان تعریف شده در روش عکس واریانس در مقادیر پیشبینی موثر است و توان مناسب
مربوط به خطا براساس دادههای موجود ارائه شد.در بررسی تاثیر تنوع اقلیمی ،ایستگاه رشت دارای کمترین خطا میباشد .همچنین عملکرد رهیافت ترکیبی با
استفاده ار مدلهای منفرد قوی افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :رهیافت ترکیب ،عکس واریانس ،رگرسیون حداقل مربعاتGMDH،

مقدمه
دمای نقطه شبنم از پارامترهای کلیدی در مدلها جهت

که دمای نقطه شبنم با گذشت زمان به آرامی در حال افزایش

برآورد تبخیر-تعرق ،فشار واقعی بخار آب و یا رطوبت نسبی

است و میتواند یک متغیر مهم برای بررسی تغییرات طوالنی

میباشد .همچنین ثابت شده است که تغییرات دمای نقطه

مدت آب و هوایی باشد .هنگامی که دمای هوای سطحی به

شبنم ممکن است تاثیر قابل توجهی در تغییرات اقلیمی ،در

اندازه نقطه شبنم کاهش یابد ،شبنم تشکیل میشود،

بررسی آسیب دیدگی محصول در هنگام یخزدگی و

بخصوص در مناطق خشک که بارندگی کمتری دارند شبنم

شناسایی باران و برف داشته باشد (.)Qaderi et al., 2020

میتواند برای بقاء گیاه ضروری

باشد( Shank et

همچنین میتواند در تعیین میزان رطوبت موجود در هوا مورد

.)al.,2008بنابراین برآورد دمای نقطه شبنم با روشی کارآمد

استفاده قرار گیرد ،چرا که تخمین رطوبت نزدیک سطح از

از اهمیت چشمگیری برخوردار است .در سالهای گذشته

دیدگاه کشاورزی بسیار مهم است ( .)Kisi et al., 2013مدل

روشهای هوش مصنوعی در تخمین دمای نقطه شبنم موفقیت

های زیادی در زمینههای کشاورزی ،اکولوژی ،هیدرولوژی

چشــــمگیری داشتـــــهاند (.)Amirmojahedi et al., 2016

و اقلیمشناسی به دمای نقطه شبنم به عنوان یک متغیر ورودی

تکنیکهای شبکه عصبی و نروفازی در برآورد دمای نقطه

نیاز دارند ( .)Kim et al., 2015رابینسون ( )2000نتیجه گرفت

شبنم در کره جنوبی مورد بررســـــــی قرار گرفتند .دادههای
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هواشناسی مورد استفاده شامل دمای هوا ،ساعات آفتـــــابی،

از رهیافت ترکیبی سه مدل جهت پیشبینی شاخص کیفیت

سرعت باد ،فشار بخار اشباع و رطوبت نسبی بودند .مدلهای

هوا در چین استفاده شد که در مقایسه بامدلهای منفرد دارای

 ANFISو GRNM(Generalized RegressionNeural

کارایی باالیی بود .همچنین روش عکس واریانس نسبت به

)  Networks Modelدارای نتایج مشابهی بودند ( Kisi et al.,

خطای میانگین مربعات و میانگین وزنی ساده دقت باالی

.)2013در تخمین دمای نقطه شبنم ،عملکرد مدلهای شبکه

داشت ( .)Song and Fu, 2020از رهیافت ترکیبی ناهمگن

عصبی و برنامهریزی بیان ژن مورد ارزیابی قرار گرفتند .در

چند دانهای در پیشبینی قیمت نفت خام هم استفاده شد .مدل

این تحقیق برنامهریزی بیان ژن نسبت به شبکه عصبی مصنوعی

های منفرد مورد استفاده شامل رگرسیون خطی ،شبکه عصبی

عملکرد قابل قبولی داشت ( .)Shiri et al., 2014از مدلهایی

مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان بودند .رهیافت ترکیبی

GMDH(Group

نسبت به مدلهای منفرد دقت باالیی داشت ،به عنوان نمونه

) Method of Data Handlingدر تخمین دمای روزانه

کمترین مقدار RMSEدر رگرسیون خطی و شبکه عصبی

نقطه شبنم در استان کرمان استفاده شد .مدلهای ،GMDH

مصنوعی به ترتیب  5/42و  5/89و در رهیافت ترکیبی 5/03

مدلهای توسعهیافته  GMDHو دو مدل هیبرید بر پایه

بود ( .)Wang et al., 2020هدف این تحقیق تخمین دمای

 GMDHمورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که مدل

نقطه شبنم با رهیافت ترکیب پیشبینی مدلها با استفاده از نه

هیبرید در برآورد دمای نقطه شبنم دارای دقت باالیی است

عنصر اقلیمی تعیین شده است .مدلهای  ،GMDHرگرسیون

( .)Qaderi et al., 2020با توجه به قابلیت مدلهای بیان شده

درختی و روش تجربی بهعنوان مدلهای منفرد در نظر گرفته

در پیشبینی دمای نقطه شبنم ،رهیافتی برای افزایش کارایی

شدند .رهیافت ترکیب مدلها براساس رویکرد وزنی با

مدلها از اهمیت چشمگیری برخوردار است .ترکیب نتایج

روشهای عکس واریانس و رگرسیون حداقل مربعات انجام

مدلها یکی از رهیافتهایی است که میتواند صحت نتایج

شده است و تاثیر تنوع اقلیمی در نتایج نیز مورد بررسی قرار

پیشبینی را افزایش دهد .ترکیب مدلها جهت افزایش دقت

میگیرد.

بر پایه روش گروهی مدلسازی دادهها

پیشبینی بارش پاییزه با استفاده از دو شاخص  SOIو

NINO

 3.4در زیر حوضه سمیرم بکار گرفته شد .از روش وزندهی
رتبهبندی شده به مدلها در ترکیب مدلها استفاده

 -2مواد و روشها
-2-1منطقه مورد مطالعه

شد.رهیافت ترکیبی نسبت به مدلهای منفرد کارایی قابل

در این تحقیق جهت تخمین دمای نقطه شبنم از دادههای

مالحظهای داشت (مدرسی و همکاران .)1394 ،چندین طرح

هواشناسی ایستگاههای ارومیه ،یزد و رشت در بازه زمانی

ترکیبی وزنی با استفاده از پنج مدل منفرد در پیشبینی  9سری

( 2019 -1991اخذ شده از سازمان هواشناسی کل کشور)

زمانی مورد استفاده قرار گرفتندکه برخی از آنها عبارتند از:

استفاده شد که موقعیت ایستگاهها در شکل  1نشان داده شده

روشهایی با پایه آماری ،روشهایی بر پایه خطا ،رگرسیون

است .انتخاب ایستگاهها براساس بررسی تنوع اقلیمی بر نتایج

حداقل مربعات و روشهای وزنیدهی دیفرانسیلی .برتری

مدلسازی است .براساس شاخص دومارتن اقلیم ایستگاههای

طرحهای ترکیبی نسبت به مدلهای انفرادی اثبات شده است.

رشت ،ارومیه و یزد به ترتیب بسیار مرطوب ،نیمهخشک و

تاثیر تعیین دقیق وزنها در رویکرد وزنی بر مقادیر پیشبینی

خشک طبقهبندی شده است و اقلیم نمای دومارتن نیز در

از نتایج این تحقیق به شمار می رود
.)Agrawal, 2014

( Adhikari and

شکل  1آورده شده است.
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شکل  :1موقعیت ایستگاهای مطالعاتی در کشور و اقلیم نمای دومارتن ایستگاهها

-2-2رهیافت ترکیب پیش بینی مدلها
روش ترکیبی سعی در بهبود دقت پیشبینی کلی دارد .بهطور

که  F : R  Rبهصورت تابع ترکیب خطی و

کلی مدلهای ترکیبی از چندین مدل منفرد برای پیشبینی

 W  [ w1 , w2 ,..., wn ]  R Nبردار وزنی درنظر گرفته

متغیر مورد نظر استفاده میکنند و سپس معیارهای ترکیبی

میشود .بنابراین طرح ترکیبی با معادله  2بیان میشود.

مناسبی (اختصاص وزن) را برای ادغام این مدلهای منفرد
برای مدل ترکیبی که ساخته میشود ،اعمال میکنند .روش
ترکیبی با استخراج اطالعات نمونه از یک مدل منفرد دقت

N

N
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)
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) (i
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ˆ  wi y
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ˆ ...  wn y
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k
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k  1,2,..., N

پیشبینی را افزایش میدهد( .)Song and Fu 2020در یک
روش ترکیبی خطی ،پیشبینی ترکیبی از طریق یک تابع
خطی از پیشبینیهای منفرد محاسبه میشود .اگر
 Y  [ y1 , y 2 ,..., y N ]T  R Nمجموعه دادههای سری
زمانی واقعی که پیشبینیهای آنها از  nمدل مختلف بدست
خواهد آمد ،درنظر گرفته شود ،یک ترکیب خطی از nمدل
پیشبینی بصورت معادله  1بیان میشود.
()1

) Yˆ  F ( f1 (Y ), f 2 (Y ),..., f n (Y ),W

 : ŷkمقادیر پیشبینی شده حاصل از مدلهای مختلف:w ،
وزنهای محاسبه شده(.)Adhikari and Agrawal, 2014
جهت تعیین وزنها روشهای مختلفی وجود دارد که در ادامه
به دو مورد اشاره میشود.
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-2-2-1روش عکس واریانس()Iv -Inverse variance

()4

در این روش در ابتدا خطای پیشبینی مدل منفرد براساس یک
معیار خطا مانند مجموع مربعات

N

ei   ( yit  yˆ it ) 2 i  1,2,..., n
t 1

خطا SSE(Sum of Squared

) Errorمحاسبه میشود .سپس براساس معیار خطای محاسبه
شده ،وزن کم به خطای بیشتر مدل منفرد و وزن بیشتر به

-2-2-2روش رگرسیون حداقل مربعات ()LSR

خطای کمتر مدل منفرد تعلق میگیرد .بنابراین نحوه محاسبه

()Least Square Regression

وزنها براساس رابطه  3است.

در این روش تعیین وزن روش ترکیبی براساس کمینهسازی

()3

1

n

w

i

i 1

,

ei1
n

e

1
i

مجموع مربعات خطا ( )SSEاست .فرم کلی ترکیب خطی

wi 

بیان شده را میتوان بصورت ماتریسی (رابطه  )5نوشت و

i 1

مجموع مربعات خطای محاسبه شده براساس رابطه  6محاسبه

 :eنمایانگر معیار خطای مدل منفرد است که بصورتهای

میشود.

مختلف تعریف میشودمانند مجموع مربعات خطا (رابطه .)4

yˆ1( 2 ) ... yˆ1( n ) 

yˆ 2( 2 ) ... yˆ 2( n ) 
.
. 
], w  [ w1 , w2 ,..., w
.
. 
.
. 
yˆ N( 2) ... yˆ N( n ) 
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SSE   ( yk  yˆ k ) 2  (Y  UW )T (Y  UW )  Y T Y  2W T U T Y  W T U T UW

()6

k 1

با کمینهسازی مجموع مربعات خطا با توجه به بردار وزنها،

دمای نقطه شبنم استفاده شد و نحوه پیشبینی در شکل  2نشان

بردار وزنی براساس رابطه  7محاسبه میشود.

داده شده است.

()7

W  (U T U ) 1U T Y

-2-3مدلهای انفرادی

در این تحقیق از سه نوع مدلسازی بهعنوان مدلهای منفرد
یعنی  ،GMDHرگرسیون درختی و رابطه تجربی در تخمین

-2-3-1مدل GMDH

این الگوریتم اولین بار توسط ) Ivakhnenko(1966معرفی
شد .هدف اصلی آن شناسایی روابط مربوط به سیستمهای
چند بعدی غیر خطی بزرگ ،تقریب و پیشبینی آنها بود.
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 GMDHساختار بهینه را در فضای توابع چند جملهای جستجو

در مقابل مقادیر عددی محاسبه میشود .اساس روش براساس

میکند که به عنوان یک شبکه چند جملهای چند الیهای

تقسیم فضای  Xبه مجموعههای جداگانه  Aj،...،A1است .این

تحقق مییابد Ivakhnenko .چند جمـــــــــــلهای

تقسیمبندی را میتوان با تقسیمهای متوالی باینری متوالی

کلموگروف-گابور را بکار برد که ثابت میکند هر تابع

براساس پیشبینیهای مختلف بدست آورد ،به طوری که

) y=f(xرا میتوان با چنــــــــــد جمـــــــــــلهای نامحدود

گروههای حاصل از نظر متغیر پاسخ  Yیکدست باشند.

) VKG(Volterra-Kolmogorov-Gaborبازنمایی کرد.

رگرسیون درختی یک مقدار متوسط )  E (Y X  A jرا
فراهم میکند .نتیجه نهایی برگها و نقاط تقسیم باینری ،گره

()8
M M M

M M

M

i 1 j 1 k 1

i 1 j 1

i 1

yn  a0   ai xi  ai j xi x j  aij k xi x j xk ...

نامیده میشوند و هر گره شامل چگونگی تقسیم است .برخی
از مراحل مدلسازی را میتوان
به اینصورت بیان کرد:

 :Xبردار ورودی A،بردار ضرایب.

-1شروع با گره ریشه و انجام تقسیمهای ممکن برای هر یک

در الگوریتم  GMDHسری  VKGبا چند جملهایهای مرتبه

از پیشبینیها

دوم با استفاده از جفت متغیرها تخمین زده میشود .شبکه را

-2انتخاب بهترین تقسیم با استفاده از معیارهای برازش

میتوان از عناصر ساده چند جملهای و تاخیری ساخت

نکویی تقسیم و تقسیم دسته دادهها به گرههای فرزند چپ و

(.)Onwubolu et al., 2008

راست

-2-3-2رگرسیون درختی

-3اگر الگوریتم مراحل فوق را برای هر یک از گرهها (در

) Breiman et al., (1984برای اولین بار این رویکرد را زمینه

انتها نیستند) تکرار کند و درخت توسعه یابد ،به خاطر

های آماری وارد کردند .در مورد بخش طبقهبندی این نوع

خاصیت بازگشتی است

( Samitas and Armenatzoglou,

رویکرد مساله کالس یا دسته مطرح است ،ولـــــــی در

.)2014

مسایل رگرسیون درختـی نیازی به تخصیص کالس نیست و
مدل GMDH

e 1
wi  Ivn i
 ei1

دادههای

i 1

رگرسیون درختی

تخمین دمای
نقطه شبنم

ورودی

LSR
W  (U TU )1U T Y

رابطه تجربی

شکل  :2نحوه ترکیب پیشبینی مدلهای منفرد جهت برآورد دمای نقطه شبنم
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-2-3-3روش تجربی

 Oi

دمای نقطه شبنم را با استفاده از دادههای رطوبت نسبی و

()15



N

F

i

i 1

 O  Oi  O

متوسط دما،میتوان بصورت تجربی با استفاده از رابطه 9

 F
N

i

d  1

i 1

بدست آورد .

()9

) Td  (112  0.9T )( RH ) 0.125  (0.1T  112

 :RHرطوبت نسبی :T،دمای هوا (علیزاده.)1387،

 :Fدادههای پیشبینی شده
 :Oدادههای مشاهداتی
 :Nتعداد دادهها جهت ارزیابی مدل

-2-4معیارهای ارزیابی
در این تحقیق از معیارهای مختلفی از جمله:
)RMSE (Root Mean Square Error

کمینه مقادیر  MAPE،MSE،RMSEنشاندهنده مدلی
کارآمد است .مقادیر نزدیک به یک ضریب نش-ساتکلیف

)MAPE (Mean Square Error

و  dبیانگر عملکرد قابل قبول مدل است .مقادیر بیشتر از یک

)GMER (Geometric Mean Error Ratio

 GMERنشان دهنده بیش برآورد دادههای پیشبینی شده

)MAPE (Mean Absolute Percentage Error

است( Wang et al., 2020- Danandeh Mehr 2018, Chen

.)et al., 2021

ضریب همسانی تعدیل شده ) (dو ضریب
نش-ساتکلیف ( )Nashبرای ارزیابی عملکرد مدلهای

نتایج

منفرد و رهیافت ترکیب پیشبینی مدلها استفاده شد

-3-1بررسی رابطه بین داده ها و دمای نقطه شبنم

(معادالت .)15-10
()10
()11

Oi  Fi
Oi

 Fi ) 2

N


i 1

N

 (O

i

i 1

()13
()14

 O )2

باد ،دمای بیشینه ،دمای کمینه ،متوسط دما ،متوسط رطوبت

1
N

RMSE 

i

i 1
N

 (O

i

 Fi ) 2

i 1
N

Nash  1 

 (O

i

i 1

نسبی ،کمینه وبیشینه رطوبت نسبی و فشار بخار اشباع در
تخمین دمای نقطه شبنم به عنوان دادههای ورودی استفاده
شد .سالهای  2010-1991و  2011تا  2019بهترتیب بهعنوان

N

 (F

 Oi ) 2

()12

1
N

MAPE 

در این تحقیق از دادههای بیشینه سرعت باد ،میانگین سرعت

دورههای واسنجی و صحتسنجی در نظر گرفته شدند(
تقسیمبندی دادهها براساس نسبت  30 -70میباشد) .مقادیر

1
MSE 
N

ضرایب همبستگی بین دمای نقطه شبنم و دادههای هواشناسی
در شکل  3آورده شده است.

F
1 N
])  ln( Oi
n i 1
i

[GMER  exp
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1/2
1
0/8

رشت

0/6

یزد
ارومیه

0/2
0

فشار بخار اشباع

متوسط رطوبت نسبی

کمینه رطوبت نسبی

بیشینه رطوبت نسبی

متوسط دما

دمای کمینه

دمای بیشینه

میانگین سرعت باد

بیشینه سرعت باد

ضریب همبستگی

0/4

-0/2
-0/4
-0/6
-0/8
-1

شکل  :3مقادیر ضرایب همبستگی دمای نقطه شبنم با دادههای هواشناسی در ایستگاههای مطالعاتی

براساس شکل  3در ایستگاه رشت بیشینه مقدار ضرایب

همبستگی باال سرعت باد مشاهده نشد .در تحقیق

همبستگی مربوط به فشار بخار اشباع ،متوسط دما ،دمای کمینه

) (2013نیز سرعت باد به عنوان دادهای با تاثیر کم در برآورد

و دمای بیشینه ،در ایستگاه یزد مربوط به متوسط رطوبت

دمای نقطه شبنم معرفی شد.

نسبی ،کمینه رطوبت نسبی ،بیشینه رطوبت نسبی و فشار بخار
اشباع ،در ایستگاه ارومیه مربوط به بیشینه رطوبت نسبی،
متوسط رطوبت نسبی ،متوسط دما و فشار بخار اشباع بوده
است .به طور کلی میتوان گفت که فشار بخار اشباع ،دما و
رطوبت نسبی بهعنوان دادههای موثر در تخمین دمای نقطه
شبنم میباشند .در تحقیق جرعه نوش و سپاسخواه ( )1397در
تعیین نقطه شبنم روزانه از مقادیر دما و رطوبت نســــبی نیز
استفاده شده است.در مورد دادههایی با ضرایـب

 -3-2بررسی عملکرد مدلهای انفرادی
در ادامه جهت تعیین دمای نقطه شبنم با استفاده از دادههای
هواشناسی از مدلهای  ،GMDHرگرسیون درختی و روش
تجربی استفاده شد که پارامترهای مدلهای  GMDHو
رگرسیون درختی در جدول  1آورده شده است .قابل ذکر
است پارامترهای موجود در جدول از تحلیل حساسیت بدست
آمدهاند.

جدول  :1پارامترهای مدلهای  GMDHو رگرسیون درختی در برآورد دمای نقطه شبنم
مدل

GMDH

رگرسیون درختی

Kisi et al.,

پارامتر

رشت

ارومیه

یزد

بیشینه تعداد نرون ها در یک الیه

2

6

2

بیشینه تعداد الیه ها

2

3

5

فشار انتخاب

0/ 8

0/ 7

0/ 9

کمینه تعداد گرهها برای تقسیم

7

5

5

کمینه تعداد برگها

2

2

2

144

رهیافت ترکیب وزنی مدل ها با روش های عکس واریانس و رگرسیون حداقل مربعات در تخمین دمای نقطه شبنم

تعیین دقیق پارامترهای مدل از اهمیت چشمگیری در افزایش

 RMSEاز مدل با پارامترهای کمینه تعداد گرهها و کمینه

کارایی مدل برخوردار است ،به عنوان نمونه در ایستگاه یزد

تعداد برگها برابر با  6 ،5به  2، 5برابر با  25/75درصد بوده

در مدل  GMDHدرصد کاهش  RMSEاز مدل با

است .بعد از تخمین پارامترهای مدل ،عملکرد مدلهای

پارامترهای بیشینه تعداد نرون ها در یک الیه ،بیشینه تعداد الیه

 ،GMDHرگرسیون درختی و روش تجربی با استفاده از

ها و فشار انتخاب برابر با  0/7 ،3 ،2به  0/9 ،5 ،2برابر 36/79

برخی معیارهای ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در

درصد و در رگرسیـــــون درختـــی درصد کاهش

جدول  2آورده شده است.

جدول  : 2مقایسه عملکرد مدلهای GMDHرگرسیون درختی و روش تجربی در برآورد دمای نقطه شبنم
نام ایستگاه
رشت

ارومیه

یزد

مدلهای مورد استفاده

MSE

RMSE

MAPE

Nash

d

روش تجربی

0/207

0/45

0/033

0/23

0/56

GMDH

0/024

0/15

0/009

0/ 9

0/84

رگرسیون درختی

0/13

0/37

0/02

0/48

0/58

روش تجربی

2/003

1/41

0/61

-2/78

0/ 3

GMDH

0/069

0/26

0/ 1

0/86

0/81

رگرسیون درختی

0/36

0/ 6

0/23

0/311

0/62

روش تجربی

14/35

3/78

1/65

-7/21

0/27

GMDH

0/67

0/81

0/47

0/61

0/73

رگرسیون درختی

0/97

0/98

0/ 46

0/44

0/53

براساس نتایج جدول ،2مقادیر آمارهها در صورت استفاده از

رابطه تجربی به رگرسیون درختی است .در یزد و ارومیه نیز

مدل  GMDHدر بهترین حالت و با استفاده از روش تجربی

میزان افزایش  dاز رگرسیون درختی به  GMDHبه ترتیب

در ضعیفترین حالت از نظر عملکرد قرار دارند،بهعنوان

برابر با  37/73و 64/30درصد بود .بنابراین مدل

نمونه در ایستگاه رشت میزان کاهش ،RMSE ،MSE

نسبت به رگرسیون درختی و رابطه تجربی دارای عملکرد

 MAPEاز روش تجربی به مدل  GMDHبه ترتیب برابر با

بهتری است .اگر مدل  GMDHبه عنوان مدل مبنا در نظر

 72/72 ،66/66 ،88/4درصد و میزان افزایش  dاز رابطه

گرفته شود و در نتایج تاثیر تنوع اقلیمی مورد بررسی قرار

تجربی به مدل  GMDHبرابر با  50درصد است .همچنین

گیرد ،میتوان گفت که ایستگاههای رشت و یزد به ترتیب

میزان کاهش  MAPE ،RMSE ،MSEاز رگرسیون درختی

دارای کمینه وبیشینه خطا (بیشینه و کمینه مقادیر ضریب نش

به مدل  GMDHبه ترتیب برابر با  59/45 ،81/53و  55درصد

و  )dمیباشند .میزان  GMERمربوط به مدل  GMDHدر

و میزان افزایش  dدر این حالت برابر با  44/82درصد میباشد.

ایستگاههای رشت ،ارومیه و یزد به ترتیب برابر با ،1/0063

در ایستگاه ارومیه میزان کاهش  MAPE ،RMSE ،MSEاز

 1/09و  1/1بود که بیانگر بیشبرآورد در پیشبینیهای مدل

رابطه تجربی به مدل  GMDHبه ترتیب برابر با 81/56 ،96/55

مورد استفاده است .در این حالت نیز مقدار GMERایستگاه

و  83/6درصد و از رابطه تجربی به رگرسیون درختی به

رشت کمترین مقدار را نسبت به سایر ایستگاهها به خود

ترتیب برابر با  29/44 ،82/02و 62/57درصد بود که میزان

اختصاص داده است.

درصد کاهش از رابطه تجـــربی به مدل  GMDHبیشتر از

GMDH
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-3-3بررسی عملکرد رهیافت ترکیبی
در ادامه تاثیر استفاده از رهیافت ترکیب مدلها در نتایج

قابل ذکر است این مقایسه نسبت به بهترین مدل انتخاب شده

پیشبینی مورد بررسی قرار میگیرد که روش واریانس

مرحله قبل یعنی مدل  GMDHانجام گرفته است .همچنین

معکوس (با معیارهای خطای متفاوت) و رگرسیون حداقل

معیارهای خطای مورد استفاده در روش عکسواریانس شامل

مربعات از روشهای مربوط به رهیافت ترکیب پیشبینی

 RMSE ،SSEو  MSEبودند .در شکل  4منظور از اندیس 1

مدلها بودند و نتایج در شکل  4آورده شده است.

کنار معیار خطاها ،نمایانگر بکارگیری توان منفی دو خطا در
معادله  3است.
رشت

0/84

0/7

0/86

0/6

0/88

0/5

Nash

0/92
0/3

0/94

RMSE

MSE

0/96

Nash

MAPE

معیارهای ارزیابی

0/9

0/4

0/2
0/1

0/98

0

1
LSR

MSE1

SSE1
RMSE1
MSE
انواع رهیافت ترکیب و مدل GMDH

SSE

GMDH

ارومیه
0/84

0/7

0/86

0/6

0/88

0/5

Nash

0/92

Nash

MAPE
0/3

0/94
0/2

0/96

0/1

0/98

0

1
LSR

MSE1

SSE1
RMSE1
MSE
انواع رهیافت ترکیب و مدل GMDH

SSE

GMDH

معیارهای ارزیابی

0/9

RMSE

MSE

0/4
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یزد

0/5

2

0/55

1/8

0/6

1/6

0/65

1/4

Nash

0/75

Nash

MAPE

1

0/8

0/8

0/85

0/6

0/9

0/4

0/95

0/2

1

معیارهای ارزیابی

0/7

RMSE

MSE

1/2

0
LSR

MSE1

MSE

RMSE1

SSE1

SSE

GMDH

انواع رهیافت ترکیب و مدل GMDH
شکل : 4نتایج بررسی تاثیر رهیافت ترکیب مدلها با روشهای مختلف در پیشبینی دمای نقطه شبنم

با توجه به شکل 4دو نکته مشهود است:

مدلهای منفرد در تحقیق مدرسی و همکاران (،)1394

-1تاثیر مثبت رهیافت ترکیبی در برآورد دقیق دمای نقطه

 Adhikari and Agrawal (2014)،Song and Fu 2020و

شبنم

) Graeber and Kleine (2013نیز مشاهده شد .در تحقیق

-2افزایش دقت عملکرد روش رگرسیون حداقل مربعات

Song and Fu 2020در توان معادله  3در صورت و مخرج

نسبت به عکس واریانس.

بجای منفی  1از منفی  0/5استفاده شد که این مساله در این

میزان کاهش  MSEدر ایستگاه رشت از مدل GMDHبه

تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت ولی بهبودی در نتایج وجود

روشهای MSE1 ،MSE ، RMSE ،SSE1 ،SSEو  LSRبه

نداشت .بنابراین بجای توان -0/5توان -2مورد ارزیابی قرار

ترتیب  12 ،25/8 ،5/33 ،25 ،8/33و  67/91درصد میزان

گرفت که توان  -2نسبت به توان -1از عملکرد بهتری

کاهش  RMSEدر ایستگاه ارومیه از مدل  GMDHبه روش-

برخوردار بود.در واقع در توان منفی دو سهم یا وزن پیش-

های MSE1،MSE ،RMSE ،SSE1،SSEو  LSRبه-

بینیهای مربوط به مدل  GMDHافزایش مییابد .همچنین

ترتیب 7/3 ،69/3 ،84/5 ،84/3 ،38/46و  50درصد ،میزان

نوع معیار خطا در نتایج رهیافت ترکیبی عکس واریانس موثر

کاهش  MAPEدر ایستــگاه یزد از مدل  GMDHبه روش-

است بهعنوان نمونه استفاده از معیار  RMSEبهبودی در نتایج

های MSE1،MSE ، RMSE ، SSE1،SSEو  LSRبه

نداشت .مقادیر  GMERدر روش رگرسیون حداقل مربعات

ترتیب  1/67 ،4/8 ،4/6 ،1/67 ،4/39و  ،49/79میزان افزایش

در سه ایستگاه بیشتر از یک بود که بیانگر بیش برآورد در

ضریب نش در ایستگاه رشت از مدل  GMDHبه روش-

مقادیر پیشبینی است .در رهیافتترکیبی نیز ایستگاه رشت

های MSE1،MSE ، RMSE ، SS1،SSEو  LSRبه ترتیب

نسبت به سایر ایستگاهها وضعیت بهتری داشت ،به طوری که

 ،3/2 ،88/3 ،2 ،2/3 ،2و  7/7درصد است .با توجه به نتایج

مقادیر ضریب نش در روش رگرسیون حداقل مربعات در

در رویکرد وزنی نسبت به مدلهای منفرد بهبود آمارهها

ایستگاههای رشت ،ارومیه و یزد به ترتیب  0/96 ،0/97و

مشاهده شد .برتری عملکرد رهیافت ترکیب مدلها نسبت به

 0/87و مقدار ضریب  dبه ترتیب برابر با  0/91 ،0/92و 0/84
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بود .میزان ضریب همبستگی بر نمودار پراکنش دادههای

ایستگاه یزد در سالهای  2019و  2017اتفاق افتاده است که

مشاهداتــــی و پیشبینی در مدلهای منفرد ،GMDH

این مساله در رهیافت ترکیبی  LSRهم حفظ شده است .در

رگرسیون درختی و رهیافت ترکیبی  LSRدر ایستگاه رشت

ادامه نمودار جعبه ای دادههای دمای نقطه شبنم مربوط به

بهترتیب برابر با  0/545 ،0/943و  ،0/97در ایستــــگاه ارومیه

دادههای مشاهداتی و پیشبینی با رهیافت ترکیبی و بهترین

بهترتیب  0/52 ،0/96و  0/96و در ایستـــــــــگاه یزد به-

( )GMDHو ضعیفترین (روش تجربی) مدل منفرد در طی

ترتیب  0/62 ،0/63و  0/88بود .بیشینه و کمینه مقدار دمای

دور صحتسنجی در شکل  5رسم شده است (در شکل

نقطه شبنم در ایستگاه رشت به ترتیب در سالهای  2012و

منظور از  DPTدمای نقطه شبنم به درجه سانتیگراد و KOM

 ،2011در ایستگاه ارومیه در سالهای  2012و  2016و در

نماد انواع مدلها است).

الف

ب
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رهیافت ترکیب وزنی مدل ها با روش های عکس واریانس و رگرسیون حداقل مربعات در تخمین دمای نقطه شبنم

ج

شکل  :5نمودار مقادیر دمای نقطه شبنم ; مشاهداتی( )Obsو پیشبینی با روش رگرسیون حداقل مربعات (, )C
مدل  GMDHو مدل تجربی ( )Exدر ایستگاههای الف :رشت ،ب :ارومیه وج :یزد

در شکل  5نمودار جعبه ای دادههای مشاهداتی و روش

تجربی از نظر میانه و خطوط  Whikeresبا دادههای مشاهداتی

رگرسیون حداقل مربعات دارای تشابه زیادی هستند .میانه

تفاوت وجود دارد .در بررسی دیگر از ترکیب دو رابطه

باکس پالتهای مشاهداتی و رگرسیون حداقل مربعات

تجربی و رگرسیون درختی با حذف مدل کارآمد ()GMDH

بخصوص در ایستگاههای رشت و ارومیه تطابق زیادی دارند.

استفاده شد که در این حالت روش عکس واریانس با

در مورد خطوط ( Whikeresمناطق مربوط به چارک اول و

معیارمجموع مربعات خطا بکار گرفته شد و نتایج در شکل6

سوم) نیز این مساله صحت دارد .در مورد باکسپالت روش

آورده شده است (در این شکل  RTنماد رگرسیون درختی
و  Cنماد ترکیب است).
1/2
1
0/8

0/6
0/4
0/2
0

MAPE-C

MAPE-RT

RMSE-C

RMSE-RT

MSE-C

شکل : 6مقایسه رهیافت ترکیبی دو رابطه تجربی و رگرسیون درختی نسبت به عملکرد رگرسیون درختی

MSE-RT

معیارهای ارزیابی

رشت
ارومیه
یزد

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،112-113بهار و تابستان ( 1400دو فصلنامه)
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بر اساس نتایج شکل 6رهیافت ترکیب پیشبینی مدلها ،دقت

و ترکیب آنها با روشی کارآمد و دقیق است .تعیین وزن با

پیشبینی را نسبت به رگرسیون درختی و روش تجربی

روشی کارآمد در رهیافت ترکیبی با رویکرد وزنی از اهمیت

افزایش داده است ،میزان کاهش  RMSEاز رگرسیون

چشمگیری برخوردار است که روش های عکس واریانس و

درختی به رهیافت ترکیبی در ایستگاههای رشت ،ارومیه و یزد

رگرسیون حداقل مربعات به این منظور استفاده شدند .در این

به ترتیب  1/66 ،40/54و  1/02درصد و میزان کاهش

تحقیق در روش عکس واریانس از معیارهای خطای

RMSEا از رابطه تجربی به رهیافت ترکیبی در ایستگاههای

گوناگونی استفاده شد .برخی از معیارهای خــطا مانند

رشت ،ارومیه ویزد به ترتیب  58/15 ،51/11و 74/33درصد

RMSEاز کارایی الزم در افزایش دقت رهیافت ترکیب

بود .مسالهای که در اینجا باید به آن اشاره کرد میزان کاهش

برخوردار نبودو بین عملکرد سایر معیارهای خطــــــــــــا

خطا از رهیافت ترکیبی (رابطه تجربی  +رگرسیون درختی)

مانند SSEو MSEاختالف فاحشی مشاهده نشد .همچنین

بهرهیافتترکیبی (رابطهتجربی+رگرسیوندرختی)GMDH+

توانی که در معادله عکس واریانس تعریف میشود ،هم در

است ،به طوریکه درصد کاهش  RMSEدر ایستگاههای

دقت عمل مدل سهم مهمی دارد به طوری که توان  -2در این

رشت ،ارومیه و یزد از رهیافت دو مدلی به سه مدلی ،32/27

تحقیق و با دادههای موجود مقادیر خطا را در روند پیشبینی

 57/45و  17/52درصد بود .بنابراین استفاده از مدلی کارآمد

کاهش داد .در صورت استفاده از توانمنفی  ،2وزن مربوط به

در رهیافت ترکیبی میزان دقت پیشبینی را افزایش میدهد.

مدل  GMDHافزایش مییابد .بنابراین استفاده از معیار خطای

در حالت دیگر از ترکیب رگرسیون درختی

و GMDH

جامع و توان مناسب ،دقت روش عکس واریانس را افزایش

استفاده شد که در این حالت مقادیر  RMSEبرای ایستگاه-

خواهد داد .بهطور کلی روش رگرسیون حداقل مربعات

های رشت ،ارومیه و یزد به ترتیب برابر با  0/25 ،0/14و 0/8

نسبت به روش عکس واریانس دارای کارایی بهتری بود .در

بوده است که نتایج مشابه حالت سه مدلی است و این مساله

بررسی تاثیر تنوع اقلیمی ،ایستگاههای رشت و ارومیه نسبت

توانایی رهیافت ترکیبی با استفاده از مدلی کارآمد را در این

به ایستگاه یزد عملکرد بهتری داشتند .در بررسی دیگر از

فرآیند نشان میدهد.

رهیافت ترکیبی دو مدلی( بدون مدل ) GMDHدر پیشبینی

نتیجهگیری کلی

دمای نقطه شبنم استفاده شد که مقادیر خطا نسبت به دو مدل

برآورد دمای نقطه شبنم با روشی کارآمد در تحقیقات بخش

استفاده شده کاهش داشت ،ولی نسبت به رهیافت ترکیبی سه

کشاورزی ،هواشناسی و اکولوژی از اهمیت چشمگیری

مدلی( با حضور ) GMDHخطا افزایش پیدا کرد .در واقع

برخوردار است .در سالهای اخیر استفاده از تکنیکهای

افزایش دقت در رهیافت ترکیبی تابع روش مورد استفاده

هوش مصنوعی در این زمینه کاربرد زیادی داشتند ،ولی در

جهت تعیین وزن و نوع مدل مورد استفاده بهعنوان مدل منفرد

این تحقیق سعی در استفاده از رهیافت ترکیب پیشبینی مدل-

است .به طور کلی رهیافت ترکیبی با اتخاذ روش مناسب

ها براساس رویکرد وزنــی است .مدلهای مورد استفاده در

وزندهی نسبت به مدل انفرادی دارای برآوردهای دقیقی

رهیافت ترکیبــــــــی شامل مدلهـــــای، GMDH

است.

رگرسیون درختی و روش تجربی هستند .در مقایسه عملکرد

سپاسگزاری

سه مدل در پیشبینی دمای نقطه شبنم ،مدل  GMDHدارای

بدین وسیله از سازمان هواشناسی کل کشور به دلیل تامین

عملکرد خوبی بود،چرا که این نوع مدل با در نظر گرفتن

دادهها جهت تهیه مقاله تشکر و قدردانی میشود .
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