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افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم

اقلیم منطقه و تغییرات آن در طی زمان حاصل می شود .آمار

مقدمه
الگوریتمهای تکاملی
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1

(فرگشتی ) شاخهای از هوش

مصنوعی است که شامل مسایل بهینهسازی ترکیبی میشود.
که بر اساس استفاده از قوانین داروین هستند .از لحاظ فنی
این الگوریتمها متعلق به حل کنندههای آزمون و خطا هستند
و میتوان آنها را از روشهای بهینهسازی کلی با ماهیت فرا
ابتکاری یا بهینهسازی تصادفی قلمداد کرد که به وسیلهی
استفاده از جمعی از راهحلهای پیشنهادی (به جای تکرار
کردن یک روش در فضای جستجو) برجسته شدهاست.

الگوریتم ژنتیک 2و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

3

از الگوریتمهای شناخته شده تکاملی مبتنی بر جمعیت است
(لیتل و روبین.)2112 ،
داده گمشده 4بخشـی از مجموعه داده هاست که گزارش
نشده اند و باعث کـاهش تطـابق نمونه با جامعه شده و می
تواند منجر به نتیجهگیری اشتباه در مورد جامعه اصلی شود.
وجود داده گمشده در متغیرهای آب و هواشناسی یک اتفاق
معمول بوده و بسـته بـه میـزان آن ،می توانـد اثر قابل
توجهی در تحلیلهای به دست آمده از داده ها داشته باشد.
تمامی روشهای برآورد پارامترها بـر پایـه فـرض کامل
بودن مجموعه دادهها استوار است و تحت برقراری ایـن
شرایط منجر به برآوردهایی نا اریب میشوند .با افـزایش
نسبت گمشدگی ،مقـدار اریبی افزایش مییابد (لیتل و
روبین 2112 ،و ارقامی و همکاران .)1361 ،حجم نمونه
(طول دوره آماری) به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک
برای تحلیل فراوانی ،تحلیل سریهای زمانی ،تحلیل
خشکسالیها و  ...باید حداقل 111سال باشد ،آن گاه
میتوان به تحلیل دادهها اطمینان نسبی ( برآورد سازگار )
پیدا کرد .دوره بازگشت نیز به طول دوره آماری وابسته
است .برآورد بزرگترین دوره بازگشت با دقت قابل قبول
معادل یک پنجم طول دادهها است (جاکوب و همکاران،
 .)1999عالوه براین پر واضح است که هرچقدر آمار
طوالنیتری از یک منطقه در اختیار باشد ،درك بهتری از

1 Evolutionary algorithms
2 Genetic Algorithm
3 Ant Colony Optimization
4 Missing Data

قدیمی و طوالنی مدت دما و بارش ماهانه پنج شهر ایران
شامل مشهد توسط سفارت امریکا و انگلیس در دوره قاجار
و قبل از سال 1331اندازهگیری و در کتبی به نام World

 weather recordsثبت شده است (موسسه اسمیتسونیان،
 .)1921بنابراین طول دوره آماری دما و بارش ماهانه این
ایستگاه ها نزدیک به  131سال می شود و تنها ایستگاه های
طوالنی مدت ایران هستند .متاسفانه این آمار که میتواند
مبنای ارزشمندی در تحقیقات و نشان دهنده تغییرات دوره
ای و روند و  ...باشد دارای گمشدگی بوده و تا به حال در
دسترس پژوهشگران قرار نگرفته است .روش هایی
کالسیک ،ابتکاری و فراابتکاری و با دقت نسبتا خوب برای
برآورد داده گمشده موجود است .این پنج شهر عبارت اند
از :مشهد (دما 1661و بارش  ،)1693تهران (دما 1911و
بارش  ،)1664اصفهان (دما  1911و بارش  ،)1693جاسک
(دما  1693و بارش  )1693و بوشهر (دما  1616و بارش
 .)1616تاکنون ترمیم این دادهها در مقیاس ماهانه (به جز
دمای مشهد توسط فرزندی و همکاران )1393 ،انجام نشده
است .دو پژوهش در مقیاس ساالنه بر روی دادههای بارش
این ایستگاهها انجام شده است .خلیلی و بذر افشان تداوم
خشکسالیها را با تحلیل فراوانی بارش پنج شهر ایران با
آمار طوالنی مدت بررسی کردند .این پژوهشگران روش
خودهمبستگی را برای ترمیم دادههای گمشده انتخاب کردند
(خلیلی و بذر افشان  .)1361،قهرمان و احمدی پانزده سال
داده های گمشدهی بارش ساالنه بلند مدت ایستگاه مشهد را
ترمیم نمودند .آنها از روش کریجینگ و برازش رگرسیون
چندگانه بر میانگینهای متحرك باران ساالنه استفاده کردند
و فقط اطالعات درون خود دادهها را به کار بردند .ترمیم
دادهها در پژوهش آنها در مقیاس ساالنه انجام شده است
(قهرمان و احمدی .)2111 ،ترمیم این آمار در قلمروی
برآورد دادههای گمشده است .الگوریتمهای تکاملی کلونی
مورچگان و الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش دقت برآورد
دادههای گمشده بارش ماهانه مشهد و ارائه آمار واقعی
طوالنی مدت ماهانه برای اولین بار در ایران به کار خواهد
رفت .این آمار میتواند مبنای ارزشمندی برای مطالعات
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منابع آب ،خشکسالیها ،تغییر اقلیم ،گرمایش جهانی و ...

(یوزگاتجیل و همکاران .)2113 ،تنکالیک و همکاران داده-

باشد.

های گمشدهی دبی روزانه یک ایستگاه آبسنجی (جنوب

اکبال و همکاران ( )2118تغییرات بارش در دریای زرد

شرقی فرانسه) را با رگرسیون و از روی ایستگاههای اطراف

چین را در دوره آماری  1981-2114بررسی کردهاند .آن ها

برآورد ،سپس باقیماندهها را با الگوی سری زمانی

روش رگرسیون خطی را برای برآورد داده های گمشده

 ARIMAتحلیل کردند .نتایج نشان داد که این ترکیب

بارش به کار بردهاند .پاتیل و بیچکار یک روش ترکیبی

(رگرسیون پویا) دقت برآورد دادههای گمشده را افزایش

شامل الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم برای باال بردن دقت

میدهد (تنکالیک و همکاران .)2111 ،پریس و استفیلد

برآورد دادههای گمشده ارائه دادهاند (پاتیل و بیچکار،

( )2116از روش الگوریتم ژنتیک برای کالیبراسیون

 .)2111اوستوریکار و دئو دو روش شبکه عصبی و برنامه-

پارامترهای مدل درخت ( )MTاستفاده کردند .سپس این

ریزی ژنتیک را برای ترمیم دادههای گمشده ساعتی امواج

مدل ترکیبی را برای پیش بینی اجزای کیفیت جریان آب

در خلیج مکزیک به کار بردند .نتایج نشان داد که برنامه-

استفاده نمودند .برخی محققین برای باال بردن دقت

ریزی ژنتیک نسبت به شبکه عصبی هنگامی که تعداد داده-

برآوردهای خود از روشهای ترکیبی استفاده نمودهاند .لیائو

های گمشده افزایش مییابد ،برتری دارد (اوستوریکو و دئو،

و همکاران ( )2118یک الگوریتم ابتکاری ترکیبی به نام

 .)2116دستورانی و همکاران دادههای گمشدهی ماهانه ده

 SAEM-HMMپیشنهاد دادند که شامل مدل مخفی

ایستگاه مختلف آبسنجی ایران را به چهار روش ،ANN

مارکف ( )HMMالگوریتم  EMو الگوریتم گرم و سرد

عصبی فازی ،همبستگی و نسبت نرمال برآورد و نتیجه

کردن ( )SAاست .این الگوریتم برای غلبه بر حساسیت

گرفتند که هر چهار روش جواب قابل قبولی را میدهند.

مدل مارکف مخفی به مقادیر اولیه از  EMو برای رهایی از

روش عصبی فازی نسبت به بقیه برتر و روش شبکه عصبی

گیر افتادن در بهینههای محلی از  SAاستفاده میکند .اسعد

در رتبه دوم قرار دارد (دستورانی و همکاران .)2111،

و همکاران ( )2118نیز روشی ترکیبی ارائه کردند که با

یوزگاتلیجیل و همکاران شش روش ترمیم دادههای گمشده

استفاده از الگوریتم  EMپارامترهای الگوی پیشنهادی را با

را برای بارش و دمای ماهانه ترکیه ارزیابی و مقایسه

دقت بیشتری برآورد میکند .الگوریتم پیشنهادی این مقاله

نمودند .روشها در این تحقیق به دو دسته ساده و پیچیده

 VEM-DyMixنام دارد که از ترکیب الگوریتم تغییرات

تقسیم شدند .روشهای ساده عبارتند از میانگین حسابی،

حداکثر درستنمایی ( )VEM3با یک مدل مخلوط گوسی با

نسبت نرمال )NR( 1و نسبت نرمال وزنی با روش

متغیرهای پنهان با توزیع قدم زدن تصادفی ( )DyMixبه

همبستگی .روشهای پیچیده شامل پرسپترون چند الیه

دست می آید.

شبکه عصبی مصنوعی ،استراتژی جاگذاری چندگانه با

مواد و روش

زنجیره مارکوف-مونت کارلو بر اساس الگوریتم EM

دادههای گمشده یکی از مشکالت جدی در علوم مختلف

( )EM-MCMC2و یک روش اصالح شده EM-MCMC

به ویژه در آب و هواشناسی است .روش های ساده ای از

است .آنها مجموع مربعات خطا را برای انتخاب روش برتر

قبیل میانگین گیری ،نزدیک ترین همسایه موجود است که

به کار بردند .افزون براین روش تحلیل سریهای زمانی

به دلیل دقت کم از آنها استفاده نشده است .امروزه روش-

پویای غیرخطی نیز برای وابستگی فضایی مکانی دادههای

های بسیار کارآمدتری برای رفع مشکل داده های گمشده

جاگذاری شده به کار گرفتند .تحلیل آنها نشان داد که دو

ارائه شده است که به سازوکار دادههای گمشده بستگی

روش  ANNو  EM-MCMCاز بقیه بهتر عمل میکنند

دارد .ابتدا روش کالسیک رگرسیون چندگانه به عنوان یک
روش پر کاربرد در ترمیم داده های گمشده آب و

1 Normal Ratio

2 Monte Carlo Markov Chain based on
expectation – maximization

3 Variational approximation EM
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هواشناسی برای به دست آوردن الگوهای اولیه به کار می

 )2میانگین خطاها صفر است.

رود .به دالیلی از قبیل برقرار نبودن کامل فرض های پایه و

 )3واریانس خطاها یکسان و ثابت است( .پایایی

پذیرش خطای اولیه در این روش از الگوریتم های تکاملی
 GAو  ACOبرای افزایش دقت پارامترهای الگوهای
رگرسیونی استفاده می کنیم ،که یک روش ترکیبی جدید
است.

واریانس)
 )4خطاها به طور ناخودهمبسته توزیع شدهاند.
(دربین واتسون)
 )1داده پرت کنترل و بررسی میشود( .آماره کوك)

رگرسیون

الگوریتم ژنتیک ()GA

تابعی است که وابستگی یک متغیر (پاسخ) به یک یا چند

الگوریتم ژنتیک روش جستجوی احتماالتی است که از

متغیر (پیشگو) را ارائه میدهد .این تابع میتواند خطی،

فرآیند تکامل زیست شناختی طبیعی پیروی میکند .این

غیرخطی ،ساده و چندگانه باشد .رگرسیون چندگانه ابزاری

روش بر اساس نظریه تکاملی داروین بنا شده و جواب

سودمند در ترمیم و گسترش دادههای گمشده است

مسالهای کـه از این طریـق به دست میآید ،در طول فرآیند

( .)Dingman, 2002روشهای دیگری نیز برای ترمیم

تولید جواب ،بهبود مییابد GA .با یک مجموعه از

دادههای گمشده وجود دارد که به اطالعات در دسترس

جـوابهـا کـه با کروموزومها نشان داده میشوند شروع

بستگی دارد .اگر اطالعات خوبی از ایستگاههای مجاور در

میشود .این مجموعه جواب ها جمعیـت 2اولیـه نـام دارد.

منطقه (که همبستگی مناسبی با ایستگاه مورد نظر داشته

جوابهای حاصل از یک جمعیت برای تولید جمعیت

باشند) در اختیار باشد ،آنگاه رگرسیون شیوه ای مناسب

بعدی استفاده میشـوند .معموال جمعیت جدید نسبت به

برای ترمیم و گسترش دادههاست .همچنین رگرسیون

جمعیت قبلی در ایـن فرآینـد بهتر است .انتخاب بعضی از

مکملی برای برخی از روشهای دیگر نیز میباشد .بررسی

جوابهـا از میـان کـل جوابها (والدین) 3به منظور ایجاد

باقیماندهها (آسیبشناسی )1الگوی رگرسیونی یکی از نقاط

جوابهای جدید یا همان فرزندان 4بر اساس میـزان

قوت رگرسیون است (رضاییپژند و بزرگنیا1361 ،و

برازنـدگی آنهـا است .طبیعی است که جوابهای

 .)Ranhao, et al., 2008شبکه عصبی در واقع نوعی

مناسبتر شانس بیشتری بـرای تولیـد دوباره دارند .ایـن

رگرسیون غیرخطی است .رگرسیون امیدریاضی شرطی Y

فرآیند تا برقراری شرط تعیین شده (مانند تعداد جمعیتهـا

بهشرط متغیرهای  X1تا  Xkمطابق رابطه ( )1است.

یـا میـزان بهبـود جـواب) ادامه مییابد .دو عملگر ترکیب و

( )1

) Y  E(Y | X1  x1 ,, Xk  xk

جهش پایهی الگوریتم ژنتیک است .روشهای مختلف

رابطه ( )2رگرسیون چندگانه خطی را براساس  kمتغیر

ترکیب والدین به منظور ایجاد فرزندان (والدین جدید)

پیشگو نشان میدهد β0 .تا  βkپارامترهای الگو هستند که

وجود دارد .اما انتخـاب والدین بهتـر ایده اصلی در تمام

باید با دادههای در دسترس برآورد شوند u .مولفه خطاست

آنها است ،به این امید که تولید فرزندان بهتر شود .اگر

که از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت σ2

جمعیت جدید تنها از طریق فرزندان جدید ایجاد شود ،این

پیروی میکند σ2 .نیز باید توسط دادهها برآورد شود

فرآینـد منجـر بـه حذف کروموزومهای نسل قبل میشود.

(رضائیپژند و بزرگنیا 1361 ،و رانهائو و همکاران،

همیشه بهترین جواب نسل قبـل برای جلوگیری از این

.)2116

پیشامد (بدون هیﭻ تغییری) به نسل جدید منتقل میشود

( )2

Y      1 X1   2 X 2     k X k  u

(آیدلینک و آرسنال.)2113 ،

قبول نهایی الگو مشروط به برقراری فرض های پایه است.
 )1خطاها توزیع نرمال دارند( .آزمون شاپیرو)
1 Diagnostic

2 population
3 parents
4 offspring
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اعضای موجود در جامعه یا به عبارت دیگر تقریبهای

عمل نمیکند .بالعکس اعمال آن با احتمال  pصورت می-

جاری جواب بهینه مسئله ،هر کدام به صورت رشتهای

پذیرد .عملگر جهش با انتخاب تصادفی چند کروموزوم و

همانند کروموزوم با پشت سرهم قرار گرفتن متغیرهای

انتخاب تصادفی یک یا چند ژن و جانشینی نقیض آن انجام

مساله کدگذاری میشوند .تابع هدف ،شاخصی برای انتخاب

میشود .این بار نیز عمل جهش با احتمال معین pm

جفت های مناسب و جفتگیری آنها را در جمعیت

صورت می پذیرد .به این صورت چرخه فرآیند در نسل

کروموزوم ها فراهم میکند .پس از تولید نسل اولیه ،نسل-

های بعدی ادامه مییابد .پایان فرآیند الگوریتم رسیدن به

های بعدی با عملیات ژنتیک مانند نخبهگرائی ،جفتگیری

جواب های بهینه مطلوب است (سیدنژاد .)1391 ،با توجه

(تقاطع) و جهش تولید میشود .به هر عضو جمعیت ارزشی

به توضیحات فوق فلوچارت عملیاتی الگوریتم ژنتیک تهیه

نمایانگر میزان سازگاری آن با تابع هدف تعلق میگیرد.

و تنظیم شد که در شکل ( )1آمده است.

اعضایی که سازگاری بیشتری دارند شانس باالتری برای

الگوریتم ژنتیک برای برای برآورد و بهینهسازی پارامترهای

انتخاب و انتقال به نسل بعد خواهند داشت (نخبهگرایی).

الگوهای رگرسیونی به کار میرود .تابع هدف کمینه سازی

عملگر جفتگیری ژنتیک ،ژنهای کروموزومها را با

جذر میانگین خطا ( )RMSEاست .تابع خطا با تکرار

یکدیگر ترکیب میکند .اما لزوما بر تمام رشتههای جمعیت

الگوریتم و تولید پارامترهای بهتر در هر نسل بهینه میشود.

شکل  -9فلوچارت کلی مراحل انجام الگوریتم ژنتیک.

بهینهسازی گروه مورچهها ()ACO

غذایی پیدا می کنند تا بتوانند در کمترین زمان مواد غذایی

الگوریتم کلونی مورچگان یکی از بارزترین نمونهها برای

را به النه منتقل کنند .هیﭻ کدام از مورچه ها ،به تنهایی قادر

روشهای هوش جمعی است .این الگوریتم از روی رفتار

به انجام چنین کاری نیستند ،اما با همکاری و پیروی از چند

جمعی مورچهها الهام گرفته شده است .مورچه ها با

اصل ساده ،بهترین راه را پیدا میکنند .مورچهها مسیرهای

همکاری یکدیگر ،کوتاهترین مسیر را میان النه و منابع

رسیدن به غذا را به تصادف انتخاب میکنند .هر مورچه ماده

افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم

شیمیایی (به نام فرومون) را در هنگام حرکت به عنوان اثر
روی مسیر به جا میگذارد .تعداد ترددهای زیاد و ایجاد
فرومون بیشتر منجر به ایجاد مسیر بهینه میشود .تبخیر شدن

(c  n A ( t ))
) 1  PB ( t  1
(c  n A ( t ))  (c  n B )

05
PA ( t  1) 

()3

فرومون و احتمال-تصادف به مورچهها امکان پیدا کردن

)𝑡( 𝐴𝑛 و )𝑡( 𝐵𝑛تعداد مورچه هایی که در زمان  tدر

کوتاهترین مسیر را میدهد .این دو ویژگی باعث ایجاد

مسیر  Aو  Bقرار دارند c .درجه جذب برای یک مسیر

انعطاف در حل هرگونه مسئله بهینهسازی میشوندACO .

ناشناخته است .هر چه  cبزرگتر باشد به معنی مقدار

بهترین مسیر را در یک تابع با این خاصیت و راه حل بهتری

فرومون بیشتر برای انتخاب مسیر است α .و  cپارامترهای

برای مساله با محاسباتی-عددی بر مبنای علم احتماالت پیدا

مدل میباشند (چادهوری و همکاران .)2114 ،با توجه به

میکند .هر مورچه که ماده شیمیایی را در مسیر خود به جا

توضیحات فوق فلوچارت عملیاتی الگوریتم مورچه ها تهیه

میگذارد با احتمال رابطه ( )3می تواند مورچه بعدی را در

و تنظیم شد که در شکل ( )2آمده است.

این مسیر قرار دهد.

شکل  -4فلوچارت عملیاتی که در اجرای الگوریتم مورچه ها انجام می شود.

نتایج و بحث

بارش ایستگاه های عشق آباد (  )RAshاز کشور تاجیکستان و

الگوهای رگرسیونی به داده های بارش بدون مشاهدات

سرخس (  ،)RSerکوشکا (  ،)RKusبایرام علی (  ،)RBaiکرکی

گمشده برازش داده می شود و سپس با ارزیابی مدل ها،

(  )RKerو رپتک (  )RRepاز کشور ترکمنستان به عنوان متغیر

چنان چه مدل مناسبی به دست آمد از آن می توانیم برای

مستقل در ساخت دادههای گمشده بارش مشهد ( )RMas

پیش بینی داده های گمشده در ایران استفاده نماییم .سپس

انتخاب شدند .سه عامل فاصله تا ایستگاه مشهد ،همبستگی

روش های تکاملی به دلیل مناسب بودن برای داده هایی با

و وجود داده در ماه های گمشده در انتخاب این ایستگاه ها

نوسان زیاد شبیه بارش و نداشتن محدودیت های روش

موثر بودند .نام ایستگاههای برگزیده ،فاصله تا ایستگاه مشهد

های کالسیک به منظور باالبردن دقت الگوها به کار می رود.

و همبستگی با بارش این ایستگاه در جدول ( )1مشخص
شده است .آزمون  tدر کلیه موارد (با )p-value < 2.2e-16
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معنی داری همبستگی پیرسون بارش ماهانه شش ایستگاه

برگزیده با ایستگاه پاسخ را تایید میکند.

جدول -9اطالعات مربوط به ایستگاه های منتخب بارشی از نظر همبستگی و فاصله با ایستگاه مشهد.

ایستگاهها

مشهد

سرخس عشق آباد

فاصله تا مشهد ()lim

91/46

131/43

فاصله تا مشهد ()ml

141/2

آزمون همبستگی همبستگی 1/61
آماره t

41/41

کوشکا

بایرام علی رپتک

186/61 188/86

کرکی

328/48 212/26

221/1

286/2

211/1

411/9

121/3

1/11

1/11

1/86

1/86

1/84

32/16

31/86

31/91

24/61

21/11

الزم به ذکر است دادهها به صورت ماهانه وارد شده است

ایستگاهها در برابر یکدیگر نیز ترسیم شد .نمودار ماتریسی

تا اثر افزایشی سری زمانی را بر معنیداری همبستگی داده

بارش مشهد در برابر بارش ایستگاههای مستقل در شکل

ها را کم کند .تعداد زیاد دادهها در معنیداری ضریب

( )3آمده است .شکل ( )3نشان دهنده همبستگی مثبت داده-

همبستگی تاثیر داشته است ،بنابراین نمودار پراکنش بارش

های بارشی در برابر یکدیگر است.

شکل  -9رسم نمودار پراکنش ماتریسی بارش ماهانه ایستگاه مشهد در برابر بارش ایستگاه های مستقل

الگوهای رگرسیونی

زیر انجام شده است .چون لگاریتم برای اعداد حقیقی مثبت

ترمیم بارش ماهانه مشهد به کمک ایستگاه های ذکر شده

تعریف شده است و بارش ماهانه حداقل برابر صفر است

پنج الگوی رگرسیونی خطی چندگانه ( P7 ،P5 ،P3 ،P1و

بنابراین برای جلوگیری از این خطا عدد یک را به متغیر

 )P9با الگوهای رگرسیونی خطی چندگانه با تغییر متغیرهای

بارش داخل لگاریتم اضافه نمودیم .الگوهای مختلف برای

مستقل با لگاریتم گیری ( P8 ،P6 ،P4 ،P2و  )P10به شرح

مقایسه و انتخاب برترین الگو برازش داده شد .این

07

افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم

الگوبندی ها با برنامه نویسی در محیط  R-Studioانجام

حاصل از این الگوها شامل ضرایب ،عامل تورم واریانس

شد .متغیرهای بارش ماهانه این هفت ایستگاه را با عالئم

( ،)FIVآماره دوربین-واتسون ،خطا و قدرت الگو در

اختصاری (بخش قبل) تعریف میکنیم .الگوهای برازشی به

جدول ( )2آمده است.

ترتیب در روابط با شماره ( )P1تا ( )P11آمده است .نتایج
𝑅𝑀𝑎𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝐴𝑠ℎ + 𝛽2 𝑅𝐾𝑢𝑠 +

الگوی ()P1
𝑟𝑒𝑆𝑅 𝛽3

الگوی()P2

)𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝑀𝑎𝑠 + 1) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐴𝑠ℎ + 1) + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐾𝑢𝑠 + 1) + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝑆𝑒𝑟 + 1
𝑅𝑀𝑎𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝐾𝑢𝑠 + 𝛽2 𝑅𝑅𝑒𝑝 +

الگوی()P3
𝑟𝑒𝑆𝑅 𝛽3

الگوی ()P4

) 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝑀𝑎𝑠 + 1) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐾𝑢𝑠 + 1) + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑅𝑒𝑝 + 1) + 𝛽3 (𝑅𝑆𝑒𝑟+1
𝑅𝑀 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝐵𝑎𝑠 + 𝛽2 𝑅𝐾𝑢𝑠 +

الگوی() P1
𝑟𝑒𝑆𝑅 𝛽3

الگوی ()P8

)𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝑀𝑎𝑠 + 1) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐵𝑎𝑠 + 1) + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐾𝑢𝑠 + 1) + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝑆𝑒𝑟 + 1
𝑅𝑀𝑎𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝐾𝑢𝑠 + 𝛽2 𝑅𝐾𝑒𝑟 +

الگوی ()P1
𝑠𝑢𝐾𝑅 𝛽3

الگوی ()P6

)𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝑀𝑎𝑠 + 1) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐵𝑎𝑠 + 1) + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐾𝑒𝑟 + 1) + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐾𝑢𝑠 + 1
𝑅𝑀𝑎𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝐴𝑠ℎ + 𝛽2 𝑅𝐵𝑎𝑠 +

الگوی () P9
𝑟𝑒𝑆𝑅 𝛽3

الگوی ()P11

)𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝑀𝑎𝑠 + 1) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐴𝑠ℎ + 1) + 𝛽2 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝐵𝑎𝑠 + 1) + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔( 𝑅𝑆𝑒𝑟 + 1

آزمونهای مناسب برای تحلیل باقیمانده ها (مباحث

میکند (مقادیر پیش بینی شده در برابر باقیمانده های

تشخیصی الگو) انجام شد .این آزمون ها برقراری فرض

استاندارد شده به صورت ایده آل و مستطیلی توزیع شده-

های زیربنایی رگرسیون را بررسی می کند .خالصه نتایج

اند).

الگوهای ( )P1تا ( )P11در جدول ( )2آمده است.

بررسی داده پرت :مقدار کم آماره میانگین فاصله کوك در

بررسی ناخودهمبستگی خطا ها :آماره آزمون دربین-

تمام الگوها ( 1/1112تا  )1/1124عدم وجود داده پرت را

واتسون در محدوده ناهمبسته بودن مقادیر جدول دوربین-

نشان میدهد.

واتسون ( )1/81 -2/28قرار دارد .بنابراین باقیمانده ها

بررسی نرمال بودن خطاها :بررسی نرمال بودن باقیماندهها

ناخودهمبسته مرتبه اول اند (جدول  .)2شرح مختصر بقیه

با آزمون شاپیرو و نمودار چندکی انجام میشود .نتایج نشان

موارد مباحث تشخیصی الگوها در ادامه آمده است .جداول

داد باقیماندهها در الگوهای بارشی کمی از حالت نرمال

و نمودارهای آن به دلیل حجم باال حذف شده است.

منحرف شدهاند .با توجه به اینکه اندازه نمونه به میزان کافی

بررسی همگن بودن واریانس خطا :مقدار آماره کای-دو در

بزرگ و سایر فرضهای کالسیک برقرار است ،انحراف از

آزمون بروش-پاگن (دستور  NCV testاز بسته نرم افزاری

فرض نرمال بودن باقیمانده ها معموال کم اهمیت و

 carدر نرم افزار  )Rبا مقادیر احتمال نزدیک به صفر نشان

پیامدهای آن ناچیز است (علی سوری )1398 ،لذا از آن

دهنده مشکوك بودن فرض همگن بودن واریانس باقی-

صرف نظر شد.

ماندههاست .هرچند نمودار پراکنش تثبیت واریانس را تایید
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جدول  -4ضرایب الگوهای بارش مشهد ،عامل تورم واریانس ( ،)FIVآماره دربین-واتسون ،خطا و قدرت الگو
برآورد

خطای

آماره

ضریب

معیار

t

0

2/11

1/13

3/61

-

1
2

1/29

1/13

11/34

1/6

1/11

1/12

1/92

2/1

3

1/86

1/13

19/14

3/1

0

1/21

1/14

8/21

-

الگوی

1

1/34

1/13

12/98

2/4

()P2

2

1/11

1/13

1/11

1/1

3

1/48

1/14

12/19

1/1

0

3/64

1/11

8/18

-

1
2

1/11

1/12

4/83

2/6

1/22

1/11

4/13

2/3

3

1/13

1/14

16/48

3/2

0

1/14

1/14

13/19

-

الگوی

1

1/19

1/14

4/11

8/6

()P4

2

3

1/19

1/14

4/41

4/1

1/12

1/11

11/18

1/2

0

4/11

1/13

1/62

-

1
2

1/198

1/136

2/11

2/6

1/14

1/12

8/81

2/1

3

1/16

1/142

16/11

3/9

0

1/14

1/131

14/86

-

الگوی

1

1/31

1/141

1/39

8/3

()P8

2

1/19

1/132

1/62

1/4

3

1/42

1/141

9/34

6/2

0

4/91

1/19

6/33

-

1
2

1/41

1/139

11/11

2/4

3

1/22

1/141

1/39

3/1

1/28

1/122

11/82

2/3

0

1/11

1/139

14/18

-

الگوی

1

1/41

1/131

12/48

4/1

()P6

2

1/11

1/136

2/69

1/1

3

1/29

1/131

9/23

4/6

ضرایب

الگوی
()P1

الگوی
()P3

الگوی
()P1

الگوی
()P1

همخطی

ضریب تعیین

جذر مربع خطا

()FIV

( 𝒋𝒅𝒂𝟐𝑹)

آماره

دوربین-واتسون

()RMSE

F

()D-W

0

2/63

1/11

1/11

-

الگوی

1

1/26

1/126

9/69

2/11

()P9

2

3

1/14

1/139

1/96

2/9

1/16

1/138

1/33

2/9

0

1/29

1/142

8/64

-

الگوی

1

1/21

1/141

1/19

8/9

()P11

2

1/31

1/121

11/22

1/6

3

1/41

1/131

12/14

8/2

1/16

1/61

1/11

1/19

1/14

1/19

1/83

1/11

1/14

1/61

9/19

13/18

12/11

14/31

12/23

14/61

13/46

11/64

11/46

12/32

986

1181

811

624

611

1111

491

693

618

1228

1/18

1/11

1/81

1/81

1/81

1/81

1/81

1/11

1/11

1/16

05

افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم
بهینه سازی الگوها با  GAو ACO

تغییرات ضرایب بین  -21تا  21انتخاب شد .این انتخاب بر

برآورد پارامترهای رگرسیونی به روش کمترین مربعات خطا

اساس تحلیل پایلوت (الگوهای رگرسیونی مبنا) به دست

انجام می شود .چون در روش رگرسیون کمترین مربعات

آمد .بیشترین تکرار الگوریتم از  211تا  3111برای هر الگو

اشکاالتی وجود دارد -1 :خطایی به اندازه  11/1=αرا در

متغیر است .ورودی های اولیه مشترك برای الگوها مطابق

این روش می پذیریم .پس حداقل خطایی وجود دارد-2 .

جدول ( )3است .درصد تقاطع معادل  1/6یعنی  %61داده ها

فرض های پایه دقیقا صادق نیست پس پارامترها از دقت

به عنوان والدین برای نسل بعد انتخاب شدند .احتمال

الزم برخوردار نیست -3 .ضریب عدم تعیین ( )1-R2هرچه

جهش نشان میدهد  %31داده ها برای جهش انتخاب شد

بیشتر باشد امکان کاهش خطا بیشتر است -4 .پارامترهای

(سیدنژاد .)1391 ،اجرای کل الگوریتم برای هر الگو  21بار

برآورد شده فاصله اطمینان دارند پس در این فاصله می

تکرار شد و بهترین جوابها (کمترین خطا) انتخاب شد.

توانند تغییر کنند .بنابراین می توان دقت این روش را باال

بهینه سازی با  ACOنیز نیازمند مقادیر اولیه است.

برد .این پژوهش روشی را برای ارتقای افزایش دقت الگو

پارامترهای ثابت در همه الگوها در جدول ( )4آمده است.

با دو روش بهینه سازی  GAو  ACOو به عنوان نوآوری

تعداد جمعیت اولیه را  11در نظر می گیریم .مقدار وزن ها

ارائه و نتایج جالبی به دست آمده است .صورت کلی الگوها

و احتماالت به دست آمده مطابق جدول ( )1استACO .

را می پذیریم سپس با روش های بهینه سازی  GAو ACO

ذاتا برای مسائل گسسته طراحی شده است ،چون ما با اعداد

پارامترهای الگوها را برآورد میکنیم .با توجه به اینکه نتایج

حقیقی سروکار داریم راهکار ارائه شده در نظر گرفتن توابع

الگوهای بارشی مشابه هستند پنج الگوی اصلی (الگوهای

گوسی بر مبنای جمعیت اولیه است .زیتا پارامتری شبیه

خطی) انتخاب شدند .پارامترهای این پنج الگو (جدول )3

انحراف معیار برای تقریب تابع گوسی است (سیدنژاد،

به کمک  GAو  ACOبهینهسازی میشوند .شبیه سازی

 .)1394تعداد جمعیت اولیه با آزمون و خطا  11در نظر

این الگوریتم ها در محیط نرم افزار متلب  2111انجام شده-

گرفته میشود.

است .برازش  GAنیاز به پیش فرضهایی دارد .محدوده
جدول  -9مفروضات و ورودی های اولیه در همه الگوها برای اجرای GA

پارامتر µپارامتر

روش
چرخ رولت

4

1/12

تعداد

گاما

والدین

1/11

2

احتمالµ 1

تعداد جمعیت اولیه

درصد

2

بیشترین تکرار

3

تقاطع
1/6

1/3

 1111تا 3111

31

جدول  -2پارامترهای ثابت در همه الگوها برای بهینهسازی الگوریتم ACO

نرخ فاصله-خطا

فاکتور شدت  qاندازه نمونه  nبیشترین تکرار تعداد جمعیت اولیه

(زیتا)
1

1/1

11

111

11

جدول  -5مقدار وزن ها و احتماالت به دست آمده در همه الگوهای ACO

وزن ها ()w

1/1116 1/1222 1/1299 1/1366 1/1464 1/1119 1/1888 1/1131 1/1162 1/1196

احتماالت (1/1319 1/1434 1/1168 1/1119 1/1948 1/1133 1/1313 1/1441 1/1129 1/1181 )p

 1درصد انتخاب داده
2 npop
3 max Iteration
9 Roulette wheel
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نتایج برازش الگوریتمهای  GAو  ACOشامل ضرایب

بنابراین این روشها در مقایسه با روشهای رگرسیونی در

الگوهای بهینه شده ،بیشترین تکرار در الگوریتم برای

برآورد بارش ماهانه بسیار موفق عمل کرده و خطای الگوها

رسیدن به مقدار بهینه و معیار خطا ( )RMSEبرای هر الگو

به طور چشمگیری کاهش یافته است .الگوی ( )1بارش پس

مطابق جدول ( )1است .ستون های ششم و هشتم جدول

از بهینهسازی به کمک  GAو  ACOکمترین خطای

مربوط به خطای برآورد برای دو روش تکاملی الگوریتم

 RMSEرا دارد (جدول .)8لذا دادههای گمشده ماهانه

ژنتیک و کلونی مورچه ها (  RMSEGAو )RMSEACO

بارش طوالنی مدت مشهد با یکی از این الگوها تکمیل و

است .همانطور که در جدول آمده است  RMSEبا روش

جاگذاری می گردد.

های تکاملی در همه الگوها کمتر از  3میلی متر است.
جدول -0جدول ضرایب اصالح شده پنج الگوی انتخابی بارش با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچگان
برآورد ضریب GA

الگوی ()P1

الگوی ()P3

الگوی ()P1

الگوی ()P1

الگوی ()P9

بیشترین تکرار

1

NFE

RMSEGA

برآورد ضریب
ACO

RMSEACO

−2/186

0

-1/1128

1

1/218

2

1/123

1/131

3

1/881

1/814

0

1/122

1

1/111

2

1/321

3

1/111

0

1/11126

1

1/118

2

1/146

3

1/194

0

1/11181

1

1/461

2

1/231

3

1/211

0

1/11111

1

1/261

2

1/192

3

1/111

−1

× 11

1111

33131

2/181

1/282

2/119

−11

/816 × 11

4
2111

88131

1/119

2/826

1/312

2/826

1/112
−8

2/314 × 11

3111

99131

1/148

2/813

1/186

2/813

1/128
−8

1/113 × 11

3111

99131

1/443

2/921

1/268

2/921

1/231
−9

8/211 × 11

3111

99131

2/849

1/298
1/132

2/846

1/621

0 max Iteration
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مقایسه روش کالسیک رگرسیون و الگوریتم های تکاملی

معیار  RMSEبا روش  GAبه  2/181میلیمتر و با ACO

الگوهای رگرسیونی به عنوان روش کالسیک و بهینهسازی

به  2/119کاهش میبابد .جدول ( )1همچنین نشان میدهد

با الگوریتم های  GAو  ACOبه عنوان روش های تکاملی

میزان خطای دو روش تکاملی تفاوت چندانی ندارد .پس از

در این مقاله برای ترمیم دادههای گمشده بارش طوالنی

بررسی فیزیکی داده های برآوردی با این الگوریتمها معلوم

مدت مشهد بررسی و مقایسه شدند .با توجه به نتایج

شد روش  ACOمقادیر گمشده را کم برآورد میکند لذا

الگوهای رگرسیونی که در جدول ( )3آمده است کمترین

روش  GAبه عنوان روش برتر انتخاب شد .نمودار سری

معیار خطای ( )RMSEمربوط به الگوی ( )P1با مقدار

زمانی بارش طوالنی مدت ساالنه مشهد پس از تکمیل و

 9/19میلیمتر میباشد .جدول ( )1که نتایج الگوها پس از

ترمیم با الگوی برتر الگوریتم ژنتیک در شکل ( )3آمده-

بهینه سازی پارامترها با  GAو  ACOاست ،نشان میدهد

است.

شکل -9سری زمانی  945ساله بارش مشهد پس از ترمیم و تکمیل داده های ماهانه با روش بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک ،نقاط سیاه
مربوط به بارش ساالنه دراز مدت ،نقاط قرمز مربوط به جاگذاری داده های گمشده با روش تکاملی  ،GAمیانگین متحرک  5ساله با
خط چین آبی و میانگین داده ها با خط چین سرمه ای نشان داده شده است.

نتیجه گیری
جانهی مقادیر از دست رفته پارامترهای هواشناسی با
کمترین خطای ممکن همواره از اهمیت باالیی برخوردار
بوده است .این اهمیت در مورد پارامتر بارش به دلیل
نوسانات زیاد و همبستگی کمتر با سایر ایستگاه ها دوچندان
شده است .لذا پرداختن به روشهای بهینهسازی تکاملی به-
جای روشهای معمول ضروری به نظر میرسد .الگوریتم
ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچگان در این تحقیق بهمنظور
باال بردن دقت شبیهسازی مقادیر گمشده بارش 121ساله
ماهانه مشهد به کار رفته است .نتایج نشان داد این روش
های بهینه سازی مقدار خطای  RMSEرا به طور قابل
مالحظه ای کاهش می دهد (مقایسه خطا در جداول  3و.)1
در بهترین حالت در الگوی ( )1از  9/19با روش رگرسیونی

به  2/18میلیمتر با الگوریتم ژنتیک و  2/11با الگوریتم
کلونی مورچگان می رسد .این نتیجه با کاربرد روشهای
تکاملی سازگار است .زیرا اصلی ترین انگیزه استفاده از
الگوریتم های تکاملی در داده کاوی ویژگیهای جذاب آنها
است که به آنها امکان میدهد برخی از اشکاالت را در
تکنیک های داده کاوی معمولی را برطرف کرده و آنها را
قادر به کشف راه حلهای جدید مانند استحکام هنگام
برخورد با داده های پر پرآشوب و توانایی تفسیر داده ها
بدون دانش قبلی است (عباس و همکاران.)2112 ،
شکل ( )3سری زمانی بارش دراز مدت ساالنه مشهد را
پس از تکمیل داده ها برای اولین بار نشان می دهد .این آمار
میتواند مبنای ارزشمندی برای تحقیقات آب و هواشناسی
باشد.
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