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 چکیده
رایج و تکراری، همواره ای مسئلهعنوان دست رفته یا برداشت نشده وابسته به فرآیندهای هیدرولوژی، به ی ازهاداده

های بارندگی برای تحلیل هد. از میان متغیرهای هیدرولوژیکی، دادباشنمیسازان مطرح ها و مدلهیدرولوژیست برای
ها در بسیاری از مطالعات و تخمین این داده بودههای منابع آب حیاتی هیدرولوژیکی و همچنین طراحی و مدیریت سامانه

یابی مکانی بارندگی های عصبی مصنوعی در درون. در مقاله حاضر، پتانسیل شبکهاستنیاز سازی هیدرولوژیکی موردمدل
دهی ( و وزنOKکریجینگ معمولی )شامل  یابی مکانیهای مرسوم درونمورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین از روش

-باران ایستگاه 29 ساالنهاطالعات بارندگی . از برای داشتن مبنای مقایسه منطقی استفاده شده است (IDWعکس فاصله )

 430 در حدود متوسط بارندگی)با مربع کیلومتر هزار  51در حدود  یمساحتبا ه کرخه حوضه آبریز رودخانسنجی واقع در
عنوان مطالعه موردی استفاده شده به (1385-86تا  1345-46 سال آبی )ازساله  41ای در دوره خشک(نیمه و اقلیممتر میلی
های بر مبنای همبستگی تخمینکه  جدیدسنجی رویکرد اعتباریک های مورد استفاده، منظور ارزیابی عملکرد روشبه است.

 عنوان رویکردو در این مقاله از آن بهباشد می دست حوضههر روش با آبدهی ساالنه ایستگاه هیدرومتری واقع در پایین
ملکرد تواند ارزیابی کامل عدهد رویکرد اعتبارسنجی متقابل نمیارائه شده است. نتایج نشان می اعتبارسنجی جامع یاد شده،

یابی مکانی برای تشخیص روش درون مبنای مناسبیهمراه داشته باشد و رویکرد جامع ارائه شده، های مختلف را بهروش
شبکه عصبی رگرسیون عمومی ، OKهای های روشآورد. براساس نتایج، ضریب همبستگی تخمینتر فراهم میمناسب

(GRNN) ،IDW  و( شبکه عصبی تابع پایه شعاعیRBFNN) 840/0، 846/0ترتیب برابر با آبدهی ساالنه حوضه، به ،
یابی برای درون RBFNNو  GRNNهای دست آمد که اختالف ناچیز موجود، کاربردپذیری روشبه 824/0و  837/0

ف تعریقابل مقایسه بوده و نیاز به پیش OKبا  GRNNتوان نتیجه گرفت، عملکرد طور کلی میکند. بهمکانی را اثبات می
 بخشد.می OKبیشتری به کاربرد آن نسبت به  و جذابیت مزیت ،GRNNپارامترهای کمتر و شفافیت و سادگی بیشتر 
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 مقدمه
های ، لزوم استفاده از روشویژه بارندگی، بهآیندهای هیدرولوژیکیتغییرپذیری زمانی و مکانی متغیرهای وابسته به فر

سازی هیدرولوژیکی و همچنین طراحی و مدیریت برای اهداف مدل یابی برای تخمین متغیر در نقاط برداشت نشدهدرون
گی و مقایسات آنها توسط یابی بارندهای درونهای اخیر مطالعات زیادی در رابطه با روشدر دهه. کندمنابع آب را تاکید می

های طور کلی روش(. به25، 4 ،2 ،22 ،12، 8، 6، 16، 21های مختلف دنیا صورت گرفته است )محققین مختلف در قسمت
(، PL) 2ای محلی، چندجمله1های تیسنگونهایی مانند: پلیبندی نمود. روشتوان در دو گروه تقسیمیابی مکانی را میدرون
های ریاضی ( که در آنها از توابع ریاضی در تخمین بهره گرفته شده است، در گروه روشIDW) 3هدهی عکس فاصلوزن

 شوند. های آماری شناخته میو انواع آن نیز در گروه روش 4کریجینگ .گیرندقرار می
د که یابی مکانی بارندگی را مقایسه کردند. آنها گزارش کردن( چندین روش مختلف درون21تابیوس و ساالس )

باشند و درونیابی ( میIDWهای تیسن و گونهای بررسی شده )شامل پلیهای کریجینگ، برتر از سایر روشروش
یابی مکانی بارندگی با استفاده از ( برای درون6دیریکز و همکاران ) دهد.ترین نتیجه را ارائه میای نیز ضعیفچندجمله

و کریجینگ استفاده کردند.  IDW، 5میانگین-های تیسن، مساحتگونپلیهای مکانی متراکم، از چهار روش شامل: شبکه
-مناسب IDWدهد و روش ها ارائه نمیتوجهی نسبت به سایر روشنتایج مطالعه آنها نشان داد که کریجینگ برتری قابل

 باشد. ترین انتخاب می
ها نیز بررسی شده ع( در جهت بهبود تخمینی بارندگی، استفاده از متغیرهای اضافی )مانند ارتفامکان یابیدر درون
آماری چند متغیره )مانند های زمینهای ماهانه و ساالنه، ارتفاع را در درون الگوریتم( در تخمین بارندگی8است. گوورتس )

عملکرد بهتر  ،( ترکیب کرد. نتایج مقایسه(OCK) 7و کوکریجینگ معمولی (KED) 6کریجینگ همراه با روند خارجی
(( را OK) 8و کریجینگ معمولی IDWهای تیسن، گونپلیشامل متغیره )های تکهای چندمتغیره نسبت به روشروش

 KEDهای ( نیز حاکی از اثر مثبت ارتفاع در افزایش دقت تخمین13نشان دادند. نتایج مطالعه صورت گرفته توسط لوید )
همراه یابی در شرایطی بهبود نتایج را بهدرون فرآینداع در کردن ارتف اضافه( بیان کرد که 8بود. گوورتس ) OKنسبت به 

که مقدار ( نیز توضیح داد که در صورتی13بود. لوید ) 75/0داشت که ضریب همبستگی بین بارندگی و ارتفاع بیش از 
ر این آورد و در غیفراهم می OKدقت تخمین باالتری نسبت به  KEDبین بارش و ارتفاع بزرگ باشد،  ضریب تبیین 

ای ( به ارزیابی تغییرات منطقه1شقاقی و همکاران ) شود.صورت تفاوت چندانی بین این دو روش در دقت تخمین ایجاد نمی
ایستگاه هواشناسی  28های آمار پرداختند، که با استفاده از دادههای زمینبارش ماهانه و ساالنه حوضه کارون با کاربرد روش

مورد بررسی  4تا  1های با توان IDWهای کریجینگ، کوکریجینگ با متغیر کمکی ارتفاع و ساله روش 28با دوره آماری 

                                                           
1 Thiessen Polygon 
2 Local Polynomial 
3 Inverse Distance Weighted 
4  Kriging 
5 Areal-Mean 
6 Kriging with an External Drift 
7 Ordinary CoKriging 
8 Ordinary Kriging 



 

 

 

طور بهآورد. عمل میقرار گرفت. نتایج نشان داد که برای برآورد بارندگی ماهانه و ساالنه روش کریجینگ تخمین بهتری به
نیز بیشتر در زمانی که توزیع متغیر نرمال  IDW( و 2های فضایی نامنظم و کم تراکم )کلی کریجینگ بیشتر در شبکه

-تعریف یک مدل نیمحال کریجینگ دارای چند محدودیت عمده، مانند نیاز به پیش(. با این4نیست سودمند بوده است )

 باشد.ها نیز میو دارا بودن بار محاسباتی شدید نسبت به سایر روش 1تغییرنما
قوت یابی مکانی بهبا این موضوع منتشر شده است، هنوز مسئله درون رغم حجم مطالعات زیادی که در ارتباطعلی

-های روشمحدودیت همراه داشته و فاقدی بهنتایج مطلوبکه  های جدیدروش فاده ازخویش باقی مانده است. بنابراین است

کاوی هستند ی دادهها( از جمله روشANNs) 2های عصبی مصنوعیشبکه. رسدنظر میضروری به باشند، های مرسوم نیز
ها، بدون اینکه فیزیک مسئله ها یا در یافتن الگویی در میان دادهها و خروجیکه در مدل کردن روابط پیچیده بین ورودی

در  ANNsشوند. کاربرد عالقه استفاده میبینی یا تخمین متغیر موردطور واضح ارائه شده باشد، برای پیشهبرای آنها ب
طور گسترده در بسیاری از مسائل هرسمیت شناخته شده است و بسازی بارش، بهلوژی، همچون مدلمسائل مختلف هیدرو

-در درون ANNsمقاالت خیلی کمی در ارتباط با استفاده از  (.9کار برده شده است )هبینی و تخمین در هیدرولوژی بپیش

های کریجینگ برای تخمین بارندگی یب با روشدر ترک ANNیابی مکانی بارندگی وجود دارد که در اغلب آنها نیز از 
-و مدل نیم (RBFNN) 3تابع پایه شعاعیشبکه عصبی ( براساس ترکیب 21(. لین و چن )22 ،21استفاده شده است )

را ارائه دادند. آنها یافتند که روش پیشنهادی  "بهبودیافته RBFNN"نام یابی مکانی بهتغییرنما کریجینگ، یک روش درون
آورد. استاندارد فراهم می RBFNNآورد توزیع مکانی بارندگی، دقت باالتری را نسبت به دو روش کریجینگ و در بر

تغییرنما مناسب، از تعریف یک مدل نیمناشی از نیاز به پیش OKای با هدف رفع محدودیت عمده ( در مطالعه22تیگاواراپو )
ییرنما استفاده کرد. نتایج نشان دادند که عملکرد روش پیشنهادی در تغعنوان جایگزینی برای نیمیک مدل شبکه عصبی به

ای دیگر ( در مطالعه23مرسوم قابل مقایسه است. تیگاواراپو و چاندرامولی ) OKدست رفته بارش، با عملکرد  تخمین داده از
که ورودی آن  ،یه پنهانشامل یک ال خورشبکه عصبی پیشطور مستقل از یک دست رفته بارش، به بر روی مقادیر از

-دست رفته ایستگاه مورد عالقه و گره خروجی آن مقدار ازهای دیگر نسبت به ایستگاه موردشده تمام ایستگاهمقادیر ضبط

و  ANN، روش تخمین 4دهی ضریب همبستگینامهای روش وزناستفاده کردند. آنها استفاده از سه روش به ،عالقه بود
 (GRNN) 5شبکه عصبی رگرسیون عمومی دست رفته بارش توصیه کردند. برای تخمین داده از روش تخمین کریجینگ را

گر ناپارامتری ی از تخمینبندی جدیدفرمول ( توسعه داده شده و20توسط اسپچت ) کهباشد می ANNنیز یکی از انواع 
ویژه تابع کرنل )به (RBF) 7شعاعیتابع پایه مبتنی بر که  GRNNاست.  (72، 41) واتسون-ناداریا 6رگرسیونی کرنل

از آن  یابیزمینه دروندر  ( و20) شود یابی استفادهسازی و درونبینی، مدلپیشبرای مسائل تواند ، میباشدیم (8گاوسی
 .استفاده شده است (17( و سرعت باد )11آلودگی خاک ) یابی مکانیدرون برای

                                                           
1 Semivariogram 
2 Artificial Neural Networks 
3 Radial Basis Function Neural Network 
4 Coefficient of Correlation Weighting Method 
5 Generalized Regression Neural Network 
6 Kernel 
7 Radial Basis Function 
8 Gaussian Kernel Function 



 

 

 

ویژه واند به انتخاب شبکه مناسب کمک کند و ممکن است بهتفیزیک مسئله می شناخت، ANNsدر استفاده از 
بر این اساس، در مقاله حاضر از  (.9برای تعدادی از مسائل درونیابی مکانی مناسب شوند ) RBFهای مبتنی بر شبکه

RBFNN  وGRNN استفاده شده است.  مرسومهای یابی مکانی بارندگی در مقایسه با روشبرای درون 
های مختلف درونیابی مکانی، از رویکرد اعتبارسنجی متقابل های روشبرای اعتبارسنجی دقت تخمین طور معمولبه

سنجی استفاده شده در های بارانشود. اما ضعف رویکرد اعتبارسنجی متقابل، وابستگی آن به تعداد ایستگاهاستفاده می
های مطلوبی برای کل تواند تخمیناینکه چه روشی می(. بنابراین در انتخاب 25باشد )شان میتخمین و همچنین موقعیت

روزانه(  یا یکوتاه )ساعت یزمان هایگام یبرادرنظر گرفته شود.  تریقویاعتبارسنجی  حوضه مطالعاتی ارائه دهد، نیاز است
روش  یک عنوانبه ،یبارندگ یابیمختلف درون یهاعملکرد روش ییشناسا یبرا یدرولوژیکیمدل ه یکرداستفاده از رو

های زمانی بلند )ماهانه یا ساالنه( تنها در مقاالت به اما در مورد گام (.25 ،18) است شده گرفته کاربه تر،یقو یاعتبارسنج
چندین (. 2 ،13 ،8کار گرفته نشده است )رویکرد اعتبارسنجی متقابل اکتفا شده است و اعتبارسنجی جامعی برای آنها به

های رایج شامل تحلیل د. روشنشومکانی استفاده می-تعیین رابطه بین دو زمینه زمانیطور معمول برای روش به
(. برسرتون و همکاران 91د )نشو( میSVD) 3( و تجزیه مقادیر منفردPCA) 2های اصلی(، تحلیل مولفهCA) 1همبستگی

را ارزیابی کردند و گزارش کردند که  شده بین دو زمینه، چند روش آماریشان برای یافتن الگوهای همبسته( در مطالعه3)
SVD  .از میانگین  تر،برای داشتن اعتبارسنجی قوی در مقاله حاضر، بنابرایندر اجرا ساده و برای استفاده کلی برتر است

های مورد بررسی( و محاسبه همبستگی سری )در سالبارندگی ساالنه تخمین زده شده در سطح حوضه توسط هر روش 
دست واقع در پایین ایدست آمده از هر روش( با آبدهی ساالنه ایستگاه هیدرومتریبارندگی حوضه )بهن میانگیزمانی 
از آن با نام اعتبارسنجی  عنوان مبنا،به SVDدست آمده با روش همبستگی به با درنظر گرفتن مقدار وتفاده شده اس، حوضه

  .جامع یاد شده است
 

 هامواد و روش

از  مقالهباشد. در این دسترس میکاوی درآماری و دادهانی بارندگی چندین روش قطعی، زمینیابی مکبرای درون
-به GRNNو  RBFNNآماری و همچنین عنوان یک روش زمینبه OK روش روش قطعی،یک عنوان به IDWروش 

 کاوی استفاده شده است.های دادهعنوان روش

نشده را با یبردارنمونه( در نقاط یک مشخصه یا متغیر ) این روش ارزش :(IDWدهی عکس فاصله )روش وزن

شده، بوسیله تابع معکوس فاصله از روی نقطه مورد نظر به نقاط یبردارنمونههای نقاط استفاده از ترکیب خطی وزنی ارزش
نشده، یبردارنمونهه نزدیکتر به نقاط شدیبردارنمونهزند. در این روش فرض بر این است نقاط شده، تخمین مییبردارنمونه

( بیان 1صورت رابطه )توانند بهها میباشد. وزنتر به آن نقطه میشان شبیهنسبت به نقاطی که دورتر از آن قرار دارند، ارزش
 شوند:

(1) 
 

                                                           
Correlation Analysis 1 

nalysisA somponentCrincipal P 2 
3 Singular Value Decomposition 



 

 

 

 = فاصله بین نشده، برداری= نقطه نمونه، شدهبرداری= نقاط نمونهبرداری شده، = وزن نقطه نمونهکه در آن، 
 باشد.شود، میشده که در تخمین استفاده مییبردارنمونه= نماینده تعداد نقاط = پارامتر توان و P، و 

 صورت زیر است:نشده (، نیز بهبرداریوم )نمونه، برای تخمین متغیر در نقاط نامعلIDWمعادله کلی در روش 

(2) 

 
 باشد.می در نقاط  شده یبردارنمونه= مقادیر و  در نقطه  شده برای = مقدار برآوردکه در آن، 

ها به معنی زیاد بودن فاصله، (. کم بودن وزن10باشد )می Pزش پارامتر فاکتور اصلی موثر در صحت این روش ار
تر و تاثیر های سنگینی نزدیک دارای وزنهاهباشد. بنابراین نمونبیشتر در نظر گرفته شود، می Pویژه در زمانی که ارزش به

و اندازه  P(. انتخاب ارزش 10اشد )بیابی مکانی به صورت محلی و یا موضعی میبیشتری در تخمین هستند و حاصل درون
حاصل اغلب مجذور عکس فاصله  روشانتخاب گردد و  2برابر با  P. بیشتر رایج است که (28باشد )یاری میتهمسایگی اخ

که در  مقدار توانی مطالعهاما در این  یابد.افزایش می توانشده با افزایش زدهشود. همچنین، همواری سطح تخمیننامیده می
 .ه استانتخاب شد Pمقدار بهینه عنوان همراه داشته است، بهسال، نتایج اعتبارسنجی متقابل بهتری را به هر
 

یابی مکانی آمار یک مجموعه از ابزار آماری را برای تحلیل تغییرپذیری مکانی و درونزمین :(OKکریجینگ معمولی )

شود. در فرآیند آنالیز کریجینگ، ختار تغییرپذیری مکانی استفاده میتغییرنما برای تشریح ساآورد که در آن یک نیمفراهم می
که کریجینگ اجرا گردد، یک مدل کند. پیش از اینمی ایفاآماری های زمینرا در آنالیز داده نقش مرکزییک  نماتغییرنیم
طورکلی مبنایی برای های استنباطی بهروندشوند. این شود و پارامترهای مدل تخمین زده میتغییرنمای معتبر انتخاب مینیم

هایی با فاصله یکسان است. شود که شامل تفاضل مربعات میانگین داده در محلتغییرنمای تجربی قرار داده میآزمایش نیم
تغییرنما تجربی خیلی باشد. از طرف دیگر، اگر نیمدر صحت مدل می یبرتری بزرگ تغییرنمای تجربی دارایمحاسبات نیم

عالوه کریجینگ این عیب را هم دارد که برای تطبیق نیابد، کریجینگ در تخمین بهتر بازدهی نخواهد داشت. بهخوب 
 (.12کند )ای کند عمل میهای بزرگ تا اندازهمجموعه داده
یابی وابسته به واریانس، که متعلق به خانواده کلی کریجینگ هستند، براساس حداقل کردن های دورنروش

های مختلفی برای برآورد کند. کریجینگ در شکلمیشان در دسترس نیست، عمل گیریبرآورد در نقاطی که اندازهواریانس 
 برترین. کریجینگ یکی از شودمیکار برده ای بهگیری نقطهوسیله اندازههب یابارش و بارش ناحیه دست رفته ازی هاداده

 .(15 ،28باشد )میای ناحیهیابی درونهای آماری روش
OK  شود کند که زند و تحمیل میتخمین می( 4( و )3) روابطارزش یک مشخصه را با استفاده از 

(7 ،5 .) 

(3) 
 

(4) 
 



 

 

 

-= نیماند و جدا شده ه های نقاط نمونه که توسط فاصل= تعداد جفت، و  = فاصله بین که در این روابط، 

 تغییرنما است.
(، Tet) 3کروی(، چهارSph) 2(، کرویCir) 1ایتغییرنما شامل دایرهچندین مدل نیم OK، در مورد مطالعهدر این 

 9(، جی بسلB-K) 8(، کا بسلHol) 7(، اثر حفرهRat) 6(، درجه دوم گویاGau(، گاوسی )Exp) 5(، نماییPen) 4کرویپنج
(B-Jو پایدار )10 (Staبا استفاده از رویکرد اعتبارسنجی متقابل برای انتخاب مدل نیم ).تغییرنمای برتر بررسی شدند 

 

 (ANNsهای عصبی مصنوعی )شبکه
ANNs کاوی هستند که تکیه بر یادگیری روابط بین متغیر های وابسته و مستقل برای از جمله رویکردهای داده

توجهی باال رفته طور قابلبه هاهی اخیر تمایل برای کاربرد عملی این شبکهاهدر ده نظر دارند.نی متغیرهای موردبیپیش
گذاشتن  ی عصبی با کنارهاهی اولیه چیره شوند. شبکهاههای شبکتوانند بر محدودیتهای فعلی میاست، چرا که الگوریتم

را از طریق یک  بینیپیشطور خودکار یک مدل توانند بهی مرسوم، میهافنثر ساختمان مدل و مراحل تخمین پارامتر در اک
و  غیرخطیچون یک فرآیند آموزشی، سامانه عصبی در دستگیری روابط وسیله داده تاریخی توسعه دهند. همفرآیند ساده به

ی عصبی و الگوریتم هاهس ساختار شبکباشد، توانا است. براساپیچده، که آنالیز آن با استفاد از روشهای مرسوم ساده نمی
شود و برای حل مسائل مختلف مطالعه شده است طور مکرر ارائه و پیشنهاد میی مختلفی بههامدلی آن، هامدلآموزشی 

 یابی مکانی بارندگی استفاده شده است.برای درون GRNNو  RBFNNدو مدل از  مطالعه(. در این 12)
دارای پایه ریاضیاتی بسیار قوی برای حل مسائل مشکل  RBFNNs :(RBFNNتابع پایه شعاعی ) شبکه عصبی

 یاز واحدها RBFNN ی،از لحاظ ساختار .بیندمیعقب آموزش انتشار به تمیبا الگور ،MLP امشابه ب RBFNN باشند.می
چه به  یورود گنالیسبرای اینکه کننده اطالعات فراهم یهاعملگرعنوان به( تشکیل شده است که هانرون) 11ندهریپذ

است. هر نرون  x یعناصر بردار ورود ندهیکه نماباشد میواحد  nمتشکل از  یورود هیال .کنندیتعلق دارد، عمل م کالسی
 .کندیفراهم می ورود یالگو یبرا ،خود رشیواحد پذ هیبا توجه به بردار پا را تیاز ارزش عضو یادرجه یمخف هیدر ال
 هیمقدار وزن از ال شود.یم نییپنهان تع هیال یهایخروج یمحاسبات مجموع وزن ی بوسیلهخروج هینرون در ال یسازفعال
فرستاده  پنهان هیالهر  بهی رییگونه تغچیها بدون هیورود یکه بردارها یمعن نیاست، بد 1 برابر پنهان هیال به یورود
امین j، فرض کنیم برای بردار ورودی  است. میقابل تنظی خروج هیپنهان به ال هیو مقدار وزن از ال شوندمی

 صورت زیر بیان شود:، به، RBFNNخروجی

                                                           
1 Circular 
2 Spherical 
3 TetraSpherical 
4 PentaSpherical 
5 Exponential 
6 Rational Quadratic 
7 Hole Effect 
8 K-Bessel 
9 J-Bessel 
10 Stable 
11 Receptive Units 



 

 

 

(5) 
 

ترتیب نمایانگر تعداد = بهLو  Mامین نرون الیه خروجی، jامین نرون الیه پنهانی و iبین  1= وزن سیناپسیکه در آن، 
باشند. بنابراین الیه پنهان از می RBFNNامین خروجی الیه پنهانi= های خروجی، نهای پنهان و تعداد نرونرون

صورت تواند بهشود که میگاوسی هستند، تشکیل می کرنلطور معمول توابع ، که بهکرنلو توابع  2بردارهای مرکز پنهانی
 زیر نوشته شود:

(6) 
 

که  ،RBF 3پهناییا  کرنل= پارامتر کنترلی تابع امین بردار مرکزی پنهانی، i= قلیدسی، نشانگر نرم ا که در آن، 
امین  j بنابراینهستند.است و در آن مقدار تابع به طور مشخص از صفر متفاوت است،  RBFشاخص فاصله شعاعی از مرکز 

 ت زیر بیان شود:صورتواند به، می، RBFNNخروجی  

(7) 
 

RBFNN تر از خیلی سریع هاهباشند و آموزش این شبکهای آموزشی ساده و آشکار میدارای معماری و الگوریتم
های وجود دارد که مقدار مناسب آن برای داده "پهنا"پارامتری به نام  RBFNNدر روند یادگیری  است. MLPی هاهشبک
نشان داده  RBFNNنمایی از ساختار  1 در شکل .وجود داردسعی و خطا  ی یافتن آن نیاز بهبرا و مطالعه نامعلوم استمورد

 شده است.

 RBFNNنمایی از ساختار مدل  -1شکل 

 

( معرفی شد و 27( و واتسون )14نخستین بار توسط نادارایا ) GRNN :(GRNNشبکه عصبی رگرسیون عمومی )

این شبکه دارای آموزش سریع دوباره معرفی گردید.  غیرخطیکلی خطی و  های( برای اجرای رگرسیون20توسط اسپچت )

                                                           
1 Synaptic 
2 Hidden Center Vectors 
3 Spread 



 

 

 

از روی نمونه بر مبنای تعیین تابع چگالی احتمال  GRNNتواند توابع غیرخطی را به خوبی مدل نماید. بوده و می
عبارت است از امید  روی متغیر مستقل  از کند. تخمین متغیر وابسته های مشاهده شده ورودی و خروجی عمل می

خواهد بود. با فرض معلوم بودن  گر تخمین تابع در نقطه که بیان به شرط داشتن متغیر مستقل  ریاضی متغیر وابسته 

 ( خواهد بود.8بر اساس رابطه ) به ازای ورودی   تخمین متغیر خروجی و  تابع چگالی بین 

(8) 
 

که در   ها به صورتها و خروجیبا در نظر گرفتن یک مجموعه از مشاهدات از ورودی
، بر مبنای بع تخمین چگالی احتمال ها اعداد اسکالر خروجی هستند. تابعدی و  nبیانگر بردار ورودی  آن 

 شود: تابع گاوسی به صورت زیر تعریف می

(9) 
 

( 8در رابطه ) )(کافی است که تخمین تابع احتمال  بر حسب ورودی  برای به دست آوردن تخمین 
سازی ها پس از سادهو محاسبه انتگرال(( 10)رابطه ) Dگردد. با تعریف تابع عددی  )(جایگزین تابع احتمال واقعی 

دار مقادیر به ازای ورودی به صورت یک متوسط وزن )(در این رابطه تخمین خروجی( خواهیم رسید که 11به رابطه )
 است. مختلف 

(10)  

(11) 

 
 )پهنا( و شیب تغییرات تابع گاوسی که پارامتر  ) ( و  بر روی تخمین به فاصله  در واقع، میزان تاثیر 

نیز در روند یادگیری خود از پارمتری با نام مشابه  RBFNN ،GRNNهمچون  .(20ی آن است، وابسته است )تعیین کننده
در یافتن  سعی و خطا نیاز به . در اینجا نیزمطالعه نامعلوم است های موردبرد که مقدار مناسب آن برای دادهبهره می پهنا

 2شکل شود.  GRNNیادگیری بهتر مدل سبب  تا وجود دارد GRNNدر فرآیند یادگیری مدل  پهناپارامتر  مناسبمقدار 
  دهد.را نشان می GRNNنمایی از یک شبکه 



 

 

 

 GRNNی از ساختار مدل نمای -2شکل 

 

 رویکرد اعتبارسنجی جامع ارائه شده
های مطلوبی برای کل تواند تخمینبا توجه به ضعف رویکرد اعتبارسنجی متقابل، در انتخاب اینکه چه روشی می

مقدار با تخمین حاضر  مقالهحوضه مطالعاتی ارائه دهد، نیاز است اعتبارسنجی جامعی درنظر گرفته شود. از همین رو در 
درجه در عرض با توسط هر روش، میانگین بارندگی ساالنه  01/0درجه در طول و  01/0بارندگی در شبکه از نقاط با فاصله 

دست آمده از هر روش با در سطح حوضه در هر سال محاسبه شده و همبستگی سری زمانی بارندگی متوسط حوضه به
های اینکه نتایج روش ارزیابیبرای گیری شد. همچنین اندازه دست حوضهپایین واقع در آبدهی ساالنه ایستگاه هیدرومتری

 SVDهمبستگی دارند، از روش دست حوضه با آبدهی ساالنه پاییناند توانستهیابی مکانی استفاده شده تا چه حد درون
 استفاده شده است. 

SVD تواند ( که می19انی معرفی شده است )مک-بین دو زمینه زمانی ماری قدرتمند برای شناسایی روابطیک ابزار آ
هایی با آنالیز دو زمینه داده، جفت SVD(. 26پذیری بین دو مجموعه داده را مجزا )منفرد( سازد )های تغییرمهمترین حالت

که  هایکند و یا به عبارتی حالتکنند را شناسایی میاز الگوهای مکانی که کواریانس زمانی میانگین مربعات را تشریح می
توان در را می SVD روش (. بحث مفصلی از تئوری3یابد )توانند کواریانس متقابل بین دو زمینه را تشریح کنند میبهتر می

( نیز ارائه شده 42) و پیچوتا ( یافت، در حالی که شرح مختصری از این روش در مطالعه توتل3مطالعه برسرتون و همکاران )
 :باشدیم یربه شرح ز باشد و( می22) و پیچوتا مشابه توتل هقالم یندر ا انجام شده یندفرآ است.

( یستگاه)ا یدهر گر یتبراساس موقع یجار یانشامل جر یسو ماتر یبارندگ هایشامل داده یسابتدا ماتر
ه استاندارد شد یمکان-یزمان هاییسمتقابل از ماتر یهمبستگ یسماتر یک( 12رابطه ) طبق شدند و سپس سازیاستاندارد

 شد: یجادا

(12) 
 

، ]41×29[سازی شده های استاندارد= فیلد بارندگی Pسال است،  41ها در آنالیز زمانی که برابر با = تعداد سال nکه در آن، 
R باشند. بدیهی است که تعداد = ماتریس همبستگی متقابل می و  ]41×1[سازی شده جاری استاندارد= فیلد جریان

 های مورد ارزیابی باید در هر دو ماتریس یکسان باشد.سال



 

 

 

 اعمال شد: ]29×1[ بر روی  SVD( آنالیز 13سپس طبق رابطه )
(Error! No text of specified style in 

document.)  

که  ]1×1[ Sهای بردارهای منفرد هستند و ماتریس که ماتریس ]1×1[ Vو  ]U ]1×29های ، ماتریسSVDبا اعمال 
 شوند.عنوان ماتریس چپ و راست اشاره میترتیب بهاختصارا به Vو  Uشوند. یر منفرد است حاصل میماتریس مقاد

 1های( بسط زمانی چپ، سری )یا سریPدر داخل  Uترتیب با تصویر ( به15( و )14های )در نهایت توسط رابطه
(LTES و با تصویر )V  در داخلR2های( بسط زمانی راست، سری )یا سری (ESRTبدست آورده می ):شوند 
(14)  

(15)  

LTES در نظر گرفته  در سطح حوضه تغییرپذیری بارندگیاز عنوان نماینده جدید تواند بهدارای معنای فیزیکی بوده و می
بیشترین بنابراین توانند کواریانس متقابل بین بارندگی و آبدهی را تشریح کنند، عنوان حالتی است که بهتر میو چون به شود

 .همراه خواهد داشتمورد نظر را بههیدرومتری ایستگاه  همبستگی با
 

 محدوده مورد مطالعه
ایرران  های زاگررس در نرواحی غررب و شرمال غررب      از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه رودخانه کرخهحوضه آبریز 

 5درجره و   46 ، ودقیقه عرض شرمالی  58و  درجه 34دقیقه تا  58درجه و  30گیرد و در مختصات جغرافیایی میسرچشمه 
کیلرومتر مربرع    43در حردود   رودخانه کرخه. وسعت حوضه آبریز دقیقه طول شرقی واقع شده است 10درجه و  49دقیقه تا 

منظرور مطالعره مروردی در مرورد     دهند. بره ای از مساحت آن را مناطق کوهستانی و مرتفع تشکیل میاست و قسمت عمده
 1385-86تا  1345-46های در بین سال رودخانه کرخهسال اطالعات ساالنه بارندگی حوضه آبریز  41نی از یابی مکادرون

و  رودخانره کرخره  سنجی واقرع در حوضره آبریرز    ایستگاه باران 29شده در گیریهای بارندگی اندازهاستفاده شده است. داده
یرابی  هرای درون عبدالخان )بره منظرور ارزیرابی نترایج روش    های متوسط ساالنه آبدهی ایستگاه هیدرومتری همچنین داده
)حردپایین: بسرتان و    حدیایستگاه  2برای  سری زمانی ساالنه بارندگی 3آوری و استفاده شده است. در شکل مکانی( جمع

اده و ایسرتگاه  سرنجی مرورد اسرتف   های بارانیستگاهانیز موقعیت جغرافیایی  4 آورده شده است. شکل حد باال: کانال وراینه(
 دهد.را نشان می هیدرومتری عبدالخان

                                                           
1 Left Temporal Expansion Series 
2 Right Temporal Expansion Series 



 

 

 

 
  های مورد مطالعهدر بین ایستگاه حدی سنجیناهای بارایستگاهسری زمانی بارندگی ساالنه  -3شکل 

 

 
 سنجی و هیدرومتری مورد استفادههای بارانموقعیت جغرافیایی حوضه آبریز رودخانه کرخه و ایستگاه -4شکل 

 

 یابیمعیارهای ارز
از معیار ریشه میانگین یابی مکانی مختلف استفاده شده، های درونبرای ارزیابی نتایج اعتبارسنجی متقابل روش

 شد:  استفادهصورت رابطه زیر به( RMSE) 1مربعات خطا

                                                           
1 Root Mean Square Error 



 

 

 

(16) 

 
تعداد = k و امi ایستگاهدر بارندگی  شده هتخمین زد رامقد= iF ام،i ایستگاهدر  ه شده بارندگیر مشاهدامقد= iO، آندر که 

( برای محاسبه R) 1از معیار ضریب همبستگی در رویکرد اعتبارسنجی جامع همچنین .باشندمی ایستگاه مورد مطالعه
بطه زیر، صورت راهای ساالنه حوضه هر روش با آبدهی ایستگاه هیدرومتری عبدالخان، بههمبستگی میانگین تخمین

 استفاده شد:
 

(17) 

 
بارندگی  میانگینر امقد =iFp ،در ایستگاه هیدرومتری عبدالخان امi سالدر  آبدهی مشاهده شدهر امقد= iOpآن، در که 

بارندگی  میانگین مقادیر=  ه شده،مشاهدآبدهی  میانگین مقادیر= ، امi سالدر تخمین زده شده در سطح حوضه 
 باشند.می های مورد بررسیسالعداد = تn و شده تخمینی زده

 

 نتایج و بحث
-های مورد مطالعه و ارتفاع )بههای بارندگی ساالنه در سالعلت کوچک بودن همبستگی بین دادهبه مطالعهدر این 

برای تخمین بارندگی  یابی چندمتغیره مانند کوکریجینگدرونهای (، از روش421/0طور متوسط ضریب همبستگی برابر با 
 RBFNNو  GRNNهای عنوان ورودی اضافی به مدلها استفاده نشد. همچنین متغیر ارتفاع بهو بررسی آن با سایر روش

کانی در نظر گرفته یابی با استفاده از چند نقطه داده مهای استفاده شده، وقتی یک مسئله دروناما در مورد روشاضافه نشد. 
برای  OKطور کلی زمان الزم برای توسعه یک روش متفاوت است. به 2های مختلف، بار محاسباتیشود در مورد روشمی

 4در حالت استاندارد یا فاکتور همواری 3تغییرنما، نوع قطاعیابی مکانی، در توسعه و ارزیابی پارامترهای مدل نیممسئله درون
شود. در های موجود گذارده میظر گرفتن مدل و اعتبارسنجی متقابل در انتخاب مدلی خاص از بین مدلدر حالت هموار در ن

نیز زمان الزم صرف تعیین توان بهینه، نوع قطاع در حالت استاندارد یا فاکتور همواری در حالت هموار  IDWمورد روش 
مدل که  پهنا، تنها شامل تعیین پارامتر RBFNNو  GRNNهای شود. اما این در مورد مدلبودن و اعتبارسنجی متقابل می

-دست آمده برای هر کدام از روشهای بهبهترین مدل 1باشد خواهد بود. در جدول متناظر با اعتبارسنجی متقابل مدل می

 همراه نتایج اعتبارسنجی متقابل آنها ارائه شده است.های مورد مطالعه بههای استفاده شده در سال

-به IDWو  OK ،RBFNN ،GRNNسال مطالعه شده  41در  1به نتایج اعتبارسنجی متقابل در جدول  با توجه

ترین عملکرد را ضعیف IDWبهترین و  OKاند که از این نظر برتر بوده RMSEبر مبنای  ،سال 6و  8، 12، 15ترتیب در 

                                                           
1 Correlation Coefficient 
2 Computational Burden 
3 Sector Type 
4 Smooth Factor 



 

 

 

کند و یابی میها درونعکس فاصله ایستگاه تنها بر اساس IDWاز آنجا که اند. های استفاده شده داشتهدر میان روش
بنابراین  همراه داشته است.تری را بهگیرد، نتایج ضعیفهای بارندگی را نادیده میهای مکانی موجود در دادهوابستگی

 شود.توصیه نمی شدیدی دارند بارندگی مکانی تغییرات معموال در مناطق کوهستانی و مرتفع که IDWاستفاده از 
کند. از نظر متوسط عملکرد های مورد مطالعه برای هر روش نیز همین نتیجه را تایید میدر بین سال RMSE کمینه

 IDWباشد و از این نظر نیز می RBFNNو سپس  GRNNبا اختالف کمی برتر از  OKهای مورد مطالعه نیز در سال
ترین شرایط توزیع کی از آن است که در پیچیدهبرای هر روش حا RMSEترین عملکرد را داشته است. اما بیشینه ضعیف

 های دیگر داشته است.عملکرد برتری نسبت به روش GRNNمکانی بارندگی، 
در  Holتغییرنمای اثر حفره که با نماد اختصاری توان گفت که مدل نیممی OKدر مورد  1با توجه به نتایج جدول 

های مدل .بررسی شده دارد یتغییرنماهای نیمرا نسبت به سایر مدلبار برتری، توفیق بیشتری  13جدول آمده است، با 
های گیرند. در مقابل، مدلبار برتری، در رتبه بعدی این بررسی قرار می 6و  7ترتیب تغییرنمای جی بسل و گاوسی، با بهنیم
یابی مکانی ها در زمینه درونین مدلترهای مورد مطالعه، ضعیفتغییرنمای کروی و پایدار، بدون هیچ برتری در بین سالنیم

)در  تواند در اکثر شرایط در زمینه توزیع مکانی بارندگیعنوان مدلی که میتوان بهمی اثر حفره مدل از باشند.بارندگی می
 باشد:صورت زیر میبه آن کلی رابطه ریاضی ، کهمناسب باشد یاد کرد (و مرتفع مناطق کوهستانی

(18) 
 

( نیز مدل اثر حفره در بین 2در مطالعه باسیستا و همکاران ) باشد.می 3دامنه=و 2آستانه=،1اثر قطعه =، که در آن
اشاره کرد که مدل اثر حفره، بازگو کننده  (8) گوورتسهمراه داشته است. به OKهای مختلف، نتیجه بهتری برای مدل

اند. باسیستا و در زمینه بارندگی را ایجاد کرده 4است که دو منطقه بزرگ مقدار در منطقه مورد مطالعه نوجود دو کوهستا
کوه  که توان گفتمینیز کرخه در حوزه رودخانه . را در منطقه مطالعاتی خود گزارش دادند مسئله( نیز همین 2همکاران )

ه رودخانه دز با متر و نیز ارتفاعات کرین در حد شرقی آن با حوض 3580الیه شمال شرقی حوضه با ارتفاع الوند در منتهی
 اند.ایجاد کردهرا چنین شرایطی  احتماال هستند، های این حوضهترین قلهمرتفعکه ، متر 3645ارتفاع 

سال  41سال تکرار از  30با  (1در جدول  Std)با نماد اختصاری  های برتر، حالت استانداردهمچنین در بین مدل
ترتیب با به "درجه چرخش 45با  4"و  "8"همراه داشته است. از این میان، نوع قطاع ورد مطالعه عملکرد برتر مدل را بهم

در شرایطی  ،بارندگی نقطه مجهولتر شدن تخمین مقدار مطلوبگر بیاناند که این بار تکرار توفیق بیشتری داشته 10و  12
)با نماد اختصاری  هایی که حالت هموار. همچنین در سالباشد، میودآن استفاده شکه از تعداد نقاط بیشتری در همسایگی 

Smh  که این  اندتکرار بیشتری داشته ،بار برتری 4و  6ترتیب با به 1/0و  0برتری داشته است، فاکتور همواری  (1در جدول
 .است تر شدن تخمین در صورت استفاده از تعداد همسایگی بیشترگر مطلوبهم بیان

همراه داشته و همچنین توان عددی برابر با عملکرد برتر را بههموار ها، حالت نیز در اغلب سال IDWدر مورد روش 
بخش بودن نتایج اعتبارسنجی متقابل در اغلب مواردی که گر رضایتها توان بهینه بوده است که این بیاندر بیشتر سال 1

                                                           
1 Nugget Effect 
2 Sill 
3 Range 
4 High-Valued 



 

 

 

اشان بدون بررسی توان در مطالعه (18( و رولند و همکاران )13لوید )در حالی که  باشد.بوده است می 1پارامتر توان برابر با 
که مقدار توان  دهدنشان می ایج این مطالعهنت اند،را توان رایج دانسته و مدل خود را توسعه داده 2بهینه، توان عددی برابر با 

 توان معمول و رایج در مطالعات درنظر گرفته شودعنوان بهتواند نمی همراه نداشته و، همواره بهترین عملکرد را به2برابر با 
در مورد ( 4چن و همکاران ) مطالعه ایجنت ،ایجتاین ن شود.مییابی بارندگی درونو جستجوی توان بهینه سبب بهبود نتایج 

  .کندرا تایید می ضرورت تنظیم توان
نیز حداکثر  RBFNNکمتر از یک مناسب شده و در  پهنار همواره مقدا GRNNکاوی، در های دادهدر مورد روش

مقدار  ،ها شده استبرتر از سایر روش RBFNNبوده است. با این حال در اغلب مواردی که  48/6مناسب برابر با  پهنامقدار 
 بوده است. 52/1کمتر از  پهنا

نه در سطح حوضه در هر سال )توسط هر اما با اتخاذ رویکرد اعتبارسنجی جامع ارائه شده، میانگین بارندگی ساال
دست آمده از هر روش با آبدهی ساالنه ایستگاه روش( محاسبه شده و همبستگی سری زمانی میانگین بارندگی حوضه به

  آورده شده است. 2در جدول آن گیری شد که نتایج هیدرومتری عبدالخان اندازه
حاصل از  LTESمقدار همبستگی بین  2طبق جدول ، ده شدهیابی استفاهای درونروش قبل از پرداختن به نتایج

و با  . با توجه به این مقداره استدست آمدبه 853/0برابر با ایستگاه هیدرومتری عبدالخان با آبدهی ساالنه  SVDروش 
 ،840/0، 846/0ترتیب برابرند با که به RBFNNو  OK ،GRNN ،IDWدست آمده برای توجه به ضرایب همبستگی به

همراه داشته و فاصله های مطلوبی را در سطح حوضه بهها تخمینتوان دریافت که تمامی روش، می824/0و  837/0
و  OK ،GRNNهای خاطر اختالف ناچیز بین همبستگی. همچنین به( دارند853/0ناچیزی از حداکثر همبستگی ممکن )

IDWهای مورد مطالعه وجود نداشته است ولی تخمینهای ها در طول سال، تفاوت چندانی در عملکرد این روش
RBFNN ها، تناسب ندارد و این ضعف و کافی نبودن رویکرد خوبی این روشبا آبدهی ساالنه ایستگاه عبدالخان، به

  کند.یابی مکانی بارندگی ساالنه را تا حدود زیادی اثبات میاعتبارسنجی متقابل در بررسی درون
 

 گیرینتیجه
منظور داشتن مبنای مقایسه استفاده شده و به RBFNNو  GRNNهای یابی مکانی بارندگی از مدلروندر زمینه د

توان به بررسی شد که می OK و  IDWهای مرسوم ها با عملکرد روششان، عملکرد این مدلدر تشخیص قابلیت استفاده
 نتایج کلی زیر اشاره کرد:

تغییرنمای حالت استاندارد با های نیمو همچنین مدل تغییرنمای اثر حفرهمبا توجه به نتایج این مطالعه، مدل نی -1
، IDWدر روش  1و همچنین توان عددی برابر با  هموار، حالت OKدر روش  "درجه پرخش 45با  4"و  "8"نوع قطاع 

-عنوان پیشنند بهتوامی RBFNNدر  48/6و حداکثر مقدار پهنا برابر با  GRNNمقدار پهنا کمتر از عدد یک در مدل 

بخش بودن نتایج اعتبارسنجی ها، رضایتدرنظر گرفته شوند که با احتمال بیشتری نسبت به سایر انتخاب های مناسبیفرض
 همراه خواهند داشت. به و مرتفع در مناطق کوهستانیمکانی بارندگی یابی برای درونرا متقابل 

ها به یکدیگر داد و نیاز به توان رأی به برتری و ارجحیت روشمیصرف پرداختن به نتایج اعتبارسنجی متقابل ن -2
یابی مکانی ساالنه وجود دارد. محاسبه میانگین بارندگی ساالنه در سطح حوضه برای هر در مقیاس درون اعتبارسنجی جامع

ا آبدهی ساالنه دست آمده از هر روش بگیری همبستگی سری زمانی بارندگی متوسط حوضه بهسال و نهایتا اندازه



 

 

 

 نماید.ایستگاهی در پایین دست حوضه کمک زیادی به رسیدن به یک ارزیابی صحیح و جامع می

ماند و عملکرد یابی مکانی معتبر باقی میعنوان یک روش درونهمچنان به OKنظر از بار محاسباتی، صرف -3
GRNN  .با آن قابل مقایسه است GRNNوردار بوده و بار محاسباتی کمتری از از شفافیت و سادگی بیشتری برخOK 

-بخشد. انتخاب مدل نیمیابی مکانی بارندگی میدارد که همین امر مزیت و جذابیت بیشتری به کاربرد آن در زمینه درون

های چند در یابی مکانی، دشواریتغییرنما، تخصیص مقادیر به پارامترهای آستانه و قطعه و بار محاسباتی دخیل در درون
های بعدی این بررسی همراه دارند و در رتبهبخشی را بهنیز نتایج رضایت IDWو  RBFNNهستند.  OKرتباط با روش ا
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Spatial Interpolation of Annual Rainfall using Artificial Neural Networks and 

Evaluation of Results by the Comprehensive Validation Approach 



 

 

 

 
 

Abstract: 
Missing or unsampled data dependent on the hydrological processes are always known as a 

common and repetitive problem for hydrologists and modelers. Among hydrological variables, 

rainfall data are critical for hydrological analysis as well as water resources planning and 

management systems; their estimation is needed in many hydrological modeling studies. In this 

paper, the potential of artificial neural networks in spatial interpolation of rainfall has been 

assessed, and also, conventional methods of spatial interpolation including ordinary kriging (OK) 

and inverse distance weighting (IDW) are used to have a reasonable basis for the comparison. As 

a case study, annual rainfall data from 29 raingages of Karkheh River Basin with an area of 

approximately 51'000 km2 (with average annual rainfall about 430 mm and semi-arid climate) in 

a period of 41 years (from 1966-67 to 2006-2007 water year) were used. In order to evaluate the 

performance of used methods, a new validation approach (called comprehensive validation 

approach) is presented which is based on correlation of each method estimates with the annual 

discharge of downstream station. The results showed that cross-validation approach cannot 

provide a complete evaluation of the performance of different methods, and the proposed 

comprehensive approach, provides a basis for determination the suitable spatial interpolation 

method. According to the results, correlation coefficient of estimates of OK, generalized 

regression neural network (GRNN), IDW and radial basis function neural network (RBFNN) 

methods with annual discharge of the basin were equal to 0.846, 0.840, 0.837, and 0.824, 

respectively, that observed little difference proved the applicability of GRNN and RBFNN 

methods for spatial interpolation. Generally, it can be concluded that performance of GRNN is 

comparable to OK; moreover, it needs less predefined parameters and has more clarity and 

simplicity than OK, give the GRNN more advantage and attractiveness to use. 

 

Keywords: Generalized regression neural network, Radial basis function neural network, 

Cross-validation, Comprehensive validation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر مبنای اعتبارسنجی متقابل مختلفیابی های دروندست آمده برای روشنتایج بهترین پارامترهای به -1 جدول

mmریشه میانگین مربعات خطا  سال آبی نهیبه به کینزدحالت 
RBFNN GRNN OK IDW  RBFNN GRNN OK IDW 
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نجی متقابلبر مبنای اعتبارسمختلف یابی های دروندست آمده برای روشنتایج بهترین پارامترهای به -)ادامه( 1 جدول  

نهیبه به کینزدحالت  mmین مربعات خطاریشه میانگ  
 سال آبی

RBFNN GRNN OK IDW  RBFNN GRNN OK IDW 
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نجی متقابلبر مبنای اعتبارسختلف یابی مهای درونست آمده برای روشدنتایج بهترین پارامترهای به -)ادامه( 1 جدول  

نهیبه به کینزدحالت  mmریشه میانگین مربعات خطا  
 سال آبی

RBFNN GRNN OK IDW  RBFNN GRNN OK IDW 
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 کمینه     68/6 62/8 65/7 64/4

 میانگین     100/2 96/8 97/1 97/3

 بیشینه     157/3 159/4 148/2 165/5

 یابی مکانی مورد استفادههای دروندست آمده از رویکرد اعتبارسنجی جامع برای روشنتایج به -2جدول 

ایستگاه عبدالخان ساالنه آبدهی میانگین  SVD (mmمیانگین بارندگی در سطح حوضه )
(/s3m) 

 سال آبی
RBFNN GRNN OK IDW  LTES 



 

 

 

337/1 334/2 333/1 337/0 -3/4 63/5 1345-46 

463/4 470/9 467/0 468/3 2/8 128/0 1346-47 

571/5 581/4 591/7 604/2 9/2 349/1 1347-48 
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323/0 306/7 310/4 305/7 -5/5 140/6 1351-52 

452/0 453/7 455/3 454/7 2/1 292/8 1352-53 

434/3 433/4 442/3 437/5 0/9 194/4 1353-54 

494/7 483/9 486/9 484/3 3/4 276/3 1354-55 

357/0 363/0 363/4 363/3 -2/2 134/4 1355-56 

353/5 351/5 358/5 350/8 -2/7 159/8 1356-57 
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260/5 269/0 263/8 265/9 -7/9 70/8 1378-79 

 یابی مکانی مورد استفادههای درونروشدست آمده از رویکرد اعتبارسنجی جامع برای نتایج به -)ادامه( 2جدول 

 SVD (mmمیانگین بارندگی در سطح حوضه )
 سال آبی (m3/sمتوسط ساالنه آبدهی ایستگاه عبدالخان )

RBFNN GRNN OK IDW  LTES 



 

 

 

396/7 392/3 394/0 399/8 -0/9 90/8 1379-80 
406/6 405/9 404/6 409/2 -0/5 114/1 1380-81 
357/4 351/9 355/2 359/3 -2/7 114/7 1381-82 

445/9 451/3 452/2 448/9 2/0 149/3 1382-83 

412/8 417/7 415/5 422/1 0/3 155/2 1383-84 

400/3 411/4 415/0 416/3 -0/1 184/7 1384-85 

487/1 494/3 482/8 497/1 4/1 192/2 1385-86 

 کمینه 63/5 9/0- 240/8 242/1 239/0 241/2

 میانگین 185/0 0/1- 406/9 405/9 405/3 400/3

 بیشینه 349/1 9/2 604/2 591/7 581/4 571/5

0/824 0/840 0/846 0/837 0/853  

ضریب 
 همبستگی با

آبدهی 

 


