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Abstract
In this paper, point prediction and prediction intervals (PIs) of
artificial neural network (ANN) based downscaling for mean
monthly precipitation and temperature of two stations (Tabriz
and Ardabil in North West of Iran) were evaluated using
general circulation models (GCMs). PIs were constructed by
novel Upper Lower Bound Estimation (LUBE) method in
which an ANN with two outputs was constructed for
estimating the prediction bounds. Also, Bootstrap method as a
classic technique for assessing uncertainty of ANN was used
to further examine the proposed LUBE method. In this way,
the accuracy of PIs was quantified by coverage and width
criteria. Three GCMs, Can-ESM2, BNU-ESM, INM-CM4 and
ensemble-GCM (ensemble of mentioned models) were used in
four grid points around each of station for evaluating ANNbased downscaling of precipitation and temperature
parameters. Comparison between the results of two methods
indicated that LUBE method could lead to more reliable results
than the Bootstrap method. PIs width and coverage probability
were 10% to 40% lower and 2% to 10% higher than the
Bootstrap method for different GCMs, respectively.
Ensemble-GCM led to more accurate results so that computed
PIs width and coverage probability were 10% to 60% lower
and 2% to 20% higher than those for the single GCMs.
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چکیده
در این مطالعه پیشبینی نقطهای و فواصل پیشبینی ریزمقیاسنمایی
 برای،( با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیGCM) مدلهای گردش عمومی
بارش ماهانه و میانگین دمای ماهانه دو ایستگاه (تبریز و اردبیل در شمال
 فواصل پیشبینی به وسیله روش.غربی ایران) مورد ارزیابی قرار گرفته است
 که در آن شبکه عصبی،( محاسبه میشوندLUBE) جدید حد باال و پایین
 همچنین روش.با دو خروجی برای تخمین حدود پیشبینی ساخته شده است
 روشی برای ارزیابی عدمقطعیت پیشبینی مورد،کالسیک بوتاسترپ
 بنابراین.استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از دو روش مقایسه شده است
دقت فواصل پیشبینی به وسیله دو معیار همگرایی فواصل پیشبینی و عرض
،BNU- ESM ،INM-CM4 ،GCM  سه.فواصل کمیتسنجی شده است
 چهار نقطهی. و ترکیب آنها در این مطالعه استفاده شده استCan-ESM2
،شبکه بر روی هر یک از دو ایستگاه تبریز و اردبیل در شمال غربی ایران
برای ارزیابی فواصل پیش بینی ریزمقیاسنمایی بارش ماهانه و دما در نظر
 مقایسه بین نتایج دو مدل نشان داده است که روش.گرفته شده است
 عرض فواصل. قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به بوت استرپ دارد،LUBE
1۱%  تا2%  کمتر و4۱%  تا1۱%  به ترتیب،پیشبینی و احتمال همگرایی
ها به نتایجGCM  ترکیب. بوده استGCM بیشتر از روش بوتاسترپ برای
 به،دقیقتری منجر شده است و عرض فواصل پیشبینی و احتمال همگرایی
 بودهGCM  بیشتر از مدلهای تکی2۱%  تا2%  کمتر و6۱%  تا1۱% ترتیب
.است
 مدل گردش عمومی؛ ریزمقیاسنمایی؛ فواصل پیشبینی؛:كلمات كلیدی
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همچنین قابلیت شبیهسازی غیرخطی و خصوصیات تغییرکننده با زمان
برای متغیرهای اتمسفر ،در مقیاسهای مختلف را دارند که منجر به
کاربردهای متعدد و موفق  ANNدر مورد ریزمقیاسنمایی میشود
(.)Wilby and Wigley, 1997; Liu et al., 2019

 -0مقدمه
مدلهای گردش عمومی ( )GCMبه عنوان مدلهای اقلیم برای
پیشبینی آب و هوا ،فهم اقلیم و پیشبینی تغییر اقلیم استفاده میشود.
GCMها به صورت پیش فرض با اندازههای مختلف توسط هر مؤسسه
برای هر مدل گریدبندی شده است و هر مؤسسه گریدبندی مشخصی
برای مدلهای ایجاد شده خود دارد در مطالعات متعددی از GCM
برای بررسی تأثیر تغییر اقلیم در پارامترهای آب و هوایی استفاده شده
است ( ;Kaboosi and Kordjazi, 2017; Farahani et al., 2018

اگرچه استفاده از  ANNدر ریزمقیاسنمایی آماری کاربرد وسیعی دارد،
پیشبینی نقطهای  ANNهیچ اطالعاتی دربارهی خطای مدلسازی،
دقت پیشبینی و عدم قطعیت مدل بیان نمیکند .به همین دلیل برخی
مطالعات عدم قطعیت و قابلیت اطمینان ریزمقیاسنمایی مبتنی بر
 ANNرا با استفاده از فواصل اطمینان مورد ارزیابی قرار دادند
( .)Samadi et al., 2013فواصل پیشبینی )PI( 2گستردهتر از فواصل
اطمینان بوده و منابع عدم قطعیت بیشتری را شامل میشود .چندین
روش کالسیک برای ساختن فواصل پیشبینی مبتنی بر  ANNوجود
دارد مانند روش دلتا ،بایاسین ،و روش بوت استرپ .روش دلتا بــر
اساس ارائه و تفسیر  ANNبه عنوان مدل رگرسیون غیرخطی و
بکارگیری تئوری تقریبی استاندارد برای ساخت  PIاست
( .)Chryssolouris et al., 1996در این روش فواصل بر فرض این
که خطا همگن بوده و از توزیع نرمال پیروی میکند ،ساخته میشود
که محدودیت روش دلتا در نظر گرفته میشود .روش بایاسین بر اساس
آمار بایاسین ،برای بیان عدم قطعیت وزنهای شبکه در ترم توزیع
احتمال و ادغام آنها برای بدست آوردن توزیع احتمال خروجی ANN
است ( .)Mackey, 1992روش بایاسین نیازمند انتگرال مونت کارلو
بر روی فضای وزنها است ،بنابراین بــرای کاربــرد چندبعدی دنیای
واقعی نـامناسب است .روش بـوت استرپ از جمله روشهـای سـاده
و رایــج بـرای ســاخت  PIاست کــه بــرخالف روشهای قبلی
هیچ فــرضی بــرای تــوزیـع احتماالتـی دادههــا نیاز نــــدارد
(.)Efron and Tibshriani, 1993

Shiravand and Dostkamiyan, 2019; Afzali-Gorouh et
.)al., 2019; Her et al., 2019

با وجود این که GCMها دادههای اتمسفری قابل اطمینان تولید
میکنند ،بزرگ بودن مقیاس مکانی آنها باعث عملکرد ضعیف در
مقیاس محلی به عنوان داده ورودی میشود .بنابراین رویکرد متناسب
ریزمقیاسنمایی برای دسترسی به دادههای آب و هوا در مقیاس محلی
از GCMهای بزرگ مقیاس الزم است.
دو روش ریزمقیاسنمایی دینامیکی و آماری وجود دارد.
ریزمقیاسنمایی دینامیکی ،روشی برای کوچکتر کردن مقیاس
اطالعات اقلیم بر روی یک ناحیه مرزبندی شده بوسیله مدلهای
محلی مشتق شده از  GCMبا دقت باال و شرایط مـرزی است.
ریزمقیاسنمایی آمــاری ،شامل نسبت دادن ویــژگیهای اقلیمی
بـزرگ مقیاس بــه دادههـای اقلیمی محلی است ( Wilby and
 .)Wigley, 1997بنابراین ،خصوصیتهای فیزیکی ناحیه مطالعه
میتواند در ریز مقیاسنمایی و استخراج الگوی آماری بین پیشبینی
کنندهها و پیشبینی شوندهها که نشانگر مدل جعبه سیاه است ،وارد
شوند .با وجود وضوح باالی خروجی ریزمقیاسنمایی دینامیکی،
روشهای محاسباتی گسترده ،استفاده از الگوهای فیزیکی برای تولید
داده اقلیمهای محلی ،نیاز به حجم باالی داده ،سطح باالی تجربه و
تخصص برای تفسیر نتایج ،کاربرد ریزمقیاسنمایی دینامیکی را محدود
میکند ( .)Danandeh Mehr and Kahya, 2016اما در روش
ریزمقیاسنمایی آماری هدف پیدا کردن رابطه بین  GCMو دادههای
آب و هوایی محلی ،بدون نیاز به هیچ اطالعاتی در مورد فیزیک ناحیه
است .بنابراین ،به دلیل راحتی تفسیر نتایج روش ریزمقیاسنمایی
آماری در برخی مطالعات از این روش استفاده شده است ( Sailor and
 .)Li, 1999; Beecham et al., 2014فرض اصلی ریزمقیاسنمایی
آماری ایجاد رابطه بین پیشبینیکنندهها و پیشبینی شوندهها است.
شبکه عصبی مصنوعی ( )1ANNکاربرد گستردهای در بین روشهای
ریزمقیاسنمایی آماری دارد .این روش پتانسیل باالیی برای استخراج
الگوهای پیچیده از بین پیشبینیکنندهها و پیشبینی شوندهها و

در این مطالعه ،روش تخمین حد باال و پایین ) (LUBEکه اولین بار
توسط ) Khosravi et al. (2010پیشنهاد شده است و روش نوین
برای ساخت  PIدر زمینه هیدروکیلماتولوژی است ،استفاده شده است.
برای ساخت  PIریزمقیاسنمایی مبتنی بر  ANNبرای پارامترهای
بارش و دمای ماهانه دو ایستگاه تبریز و اردبیل که در شمال غربی
ایران واقع شده اند ،بکاررفته است .در این روش  ANNبا دو نرون
خروجی که نشاندهنده حد باال و پایین هستند ،آموزش داده میشود.
احتمال همگرایی روش  LUBEبهتر از سایر روشها میباشد و بطور
موثر قادر به ایجاد توازن بین صحت و شرح دقت بــرای  PIاست
( .(Khosravi et al., 2011بهعالوه زمـان الزم برای ساخت ،PI
بطور قابل مالحظهای کوچکتر از سایر روشهای ساخت  PIاست
(.)Quan et al., 2014
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اگرچه در برخی مطالعات روشهای مختلف برای ساخت  PIبرای
 ANNدر مدلســازی هیدرولوژیکی استفاده شده است (مثالً
Srivastav et al., 2007; Kasiviswanathan and Sudheer,
 )2016لیکن ،در این مطالعه برای اولین بار روش نوین  LUBEدر

زمینه هیدروکلماتولوژیکی و مدلسازی  PIبرای ریزمقیاسنمایی
مبتنی بر  ANNانجام گرفته است .اهداف اصلی که در این مطالعه در
نظر گرفته شده است ،ریزمقیاسنمایی آماری  GCMبا استفاده از
 ANNبوده است که پیشبینی کنندههای مؤثر با معیار اطالعات
مشترک انتخاب شده و در بخش  1-3-2و  2-3-2به آن اشاره شده
است .همچنین فواصل پیشبینی ریزمقیاسنمایی مبتنی بر  ANNبا
استفاده از روش  LUBEو بوت استرپ محاسبه شدهاند و در بخش
 4-3-2و  2-3-2آورده شدهاند .بهعالوه ،فواصل پیشبینی ایجاد
شده با دو معیار همگرایی و عرض فواصل پیشبینی مورد ارزیابی قرار
گرفته است و در بخش  3-3-2توضیح داده شده است.

 -0-0دادههای استفاده شده

برای تبدیل دادههای با مقیاس بزرگ به مقیاس محلی ،دادههای
مشاهداتی بارش و دمای ماهانه میانگین از سازمان هواشناسی ایران
برای دورههای  1921-2۱12و  1976-2۱12به ترتیب برای تبریز و
اردبیل گرفته شده است.

 -0مواد و روشها
 -0-0منطقه مورد مطالعه

در این مطالعه ،مدلسازی بر روی دادههای دو ایستگاه (تبریز و اردبیل)
برای مقایسه عملکرد روش پیشنهادی بر روی مناطق مطالعاتی
́

دادههای  GCMبرای آموزش از مجموعه دادههای پنجمین گزارش
ارزیابی  (CMIP5) IPCCاز سایت ()/http://cera-www.dkrz.de
گرفته شدهاند.

°

متفاوت انجام شده است .تبریز با طول جغرافیایی  46 29 Eو عرض
́

°

́

°

𝐸 48 3۱و عرض جغرافیایی  38 22 Nو ارتفاع 1332متر ،در شمال
غربی ایران واقع شدهاند (شکل  .)1اردبیل در شیب کوه سبالن واقع
شده است .میانگین ساالنه دما در تبریز ،حداقل و حداکثر  -۱/9 oCو
 3۱ oCبه ترتیب در دی و تیر است .بارش ساالنه  28۱میلیمتر است.
رطوبت نسبی در این ناحیه در حدود  73%تا  48%در ماه است .میانگین
ساالنه دما در اردبیل ،حداقل و حد اکثر  -2 oCو  26 oCبه ترتیب در
دی و مرداد است .بارش ساالنه  311/2میلی متر است .رطوبت نسبی
در این ناحیه در حدود  72%تا  36%در ماه است .دادههای آماری ذکر
شده با استفاده از دادههای اتخاذ شده از سازمان هواشناسی کشور در
دوره  192۱تا  2۱17و  1976تا  2۱17به ترتیب برای ایستگاه تبریز و
اردبیل میباشد.

°

جغرافیای  38 ۱8 Nو ارتفاع  1364متر و اردبیل با طول جغرافیایی

Fig. 1- Case study map and grid points around two stations

شکل  -0نقشه منطقه مورد مطالعه و نقاط شبکه اطراف دو ايستگاه
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اهمیتی بسیاری در عملکرد ریزمقیاسنمایی GCMها برای منطقه
خاص دارند ( .)Lee and Kim, 2017تحقیقات مختلفی کاربرد
رویکرد غربالگری دادهها در افزایش تأثیر مدلهای مبتنی بر داده را
اثبات کرده است ( Nourani et al., 2018; Hossieni Baghanam
 .)et al., 2018دراین مطالعه از روش غیرخطی  MIبرای انتخاب
ورودیهای مؤثر از بین دادههای کاندیدای ورودی برای GCMهای
مختلف در ایستگاههای مطالعاتی برای ریزمقیاسنمایی مبتنی بر
 ANNاستفاده شده است .از آنجا که در مدلسازی فرایند غیرخطی با
مدل غیرخطی ،امکان رابطه ضعیف خطی بین ورودی و خروجی اما
رابطه قوی غیرخطی بین ورودی و خروجی وجود دارد .بنابراین پیشنهاد
میشود تا از معیارهای غیرخطی برای مدلسازی غیرخطی ANN
استفاده شود ( .)Nourani et al., 2015آنتروپی یا تئوری اطالعات
معیار آماری میزان تصادفی و عدم قطعیت در ترم توزیع احتمال است.
 MIبین دو متغیر تصادفی  Xو  Yبه صورت ( )1تعریف میشود
(:)Yang et al., 2000
)MI(X,Y)=H(X)+H(Y)-H(X,Y
()1
که ) H(Xو ) H(Yبهترتیب ،آنتروپی  Xو  Yهستند.

با توجه به مطالعاتی که قبال برای  GCMدر این منطقه انجام گرفته
و GCMهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است ( Nourani et
 )al., 2018; Hosseni Baghanam et al., 2018و مدلهـای
 BNU-ESM ،Can-ESM2و  INM-CM4عملکرد مطلوبی در
مقایسه با سایر مدلها داشتهاند که به ترتیب در مرکز تحقیقات کانادا،
چین و روسیه توسعه یافتهاند (جدول .)1بنابراین ،این سه مدل گردش
عمومی و ترکیب آنها برای پیشبینی میانگین ماهانه بارش و دما دو
ایستگاه تبریز و اردبیل در شمال غربی ایران استفاده شده است .از
آنجایی که چندین مطالعه فواید اعمال دادهها از چندین نقطه شبکه
اطراف منطقه مورد مطالعه را تأیید کردهاند ( Beecham et al.,
 ،)2014لذا پیشبینی کنندهها از بین چهار نقطه شبکه اطراف هر
ایستگاه مطالعاتی برای مدلسازی در نظر گرفته شدهاند .به دلیل این
که دو ایستگاه در عرض جغرافیایی یکسان هستند ،بنابراین تعداد نقاط
شبکه که دو ایستگاه را در بر میگیرند شش نقطه برای هر GCM
است .جدول  1لیست متغیرهای در دسترس برای هر  GCMرا نشان
میدهد .نود و پنج متغیر بزرگ مقیاس جوی ،برای هر نقطه شبکه
مدلهای  BNU-ESMو  INM-CM4و صد و بیست متغیر برای هر
نقطه شبکه ،مدل  Can-ESM2در نظر گرفته شده است .روش
غیرخطی ،اطالعات مشترک( )MI( 3بین کاندیداهای ورودی و
دادههای مشاهداتی ( ))Yang et al., 2000برای انتخاب ورودیهای
مؤثر ریزمقیاسنمایی مبتنی بر  ANNاستفاده شده است.

آنتروپی شانون برای متغیر تصادفی  Xبا طول  nو مقادیر
( )X1,X2,…,Xnو احتمالهای متناظر ( )P1,P2,…,Pnبه صورت زیر
محاسبه میشود (:)Shannon, 1984
N
])H(x)=- ∑i=1 P(Xi) log [P(Xi
()2
و در رابطه ( ،H(X,Y) )1آنتروپی مشترک  Xو  Yاست که به
صورت زیر محاسبه میشود (:)Gao et al., 2008
N
H(X,Y)=- ∑i=1 ∑N
()3
]) i=1 p(Xi ,Yi )log [P(Xi ,Yi

 -5-0روش تحقیق
 -0-5-0انتخاب ورودیهای مؤثر

تـعداد زیاد دادهها ،انتخاب مؤثر GCMها و همچنین نقاط شبـــکه

Table 1- Used GCMs

جدول GCM -0های استفاده شده
Pressure levels
;100
;200
;300
;500
;700
;1,000
;2,000
;3,000
;5,000
;7,000
;10,000
;15,000
;20,000
;25,000
;30,000
;40,000
;50,000
;60,000
;70,000
;85,000
;92,500
100,000

Applied climate
variables in GCMs
p
;ua: eastward wind
p
;va: northward wind
p
;zg:geopotentialheight
p
;hur: relative humidity
p
;hus: specific humidity
;tas: air temperature
;uas: eastward near-surface wind
;vas: northward near-surface wind
;psl: air pressure at sea level
;hfls: surface upward latent heat flux
;prc: convective precipitation flux
;pr: precipitation flux
;hurs: nearsurface relative humidity
;huss: near-surface specific humidity
evspsbl: water evaporation flux

2.81° × 2.81°

BNU-ESM2

Centre
Acronym
BNU

Grid size

2.81° × 2.81°

Can-ESM2

CCCma

1.5° × 2°

Model

Centre
Beijing Normal University, China

Canadian
Centreor
Climate
Modelling and analysis, Canada

INM-CM4

INM

Russian Academy of Sciences,
Institute
of
Numerical
Mathematics, Russia

P: variables, which vary at pressure levels
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 -0-5-0ريزمقیاسنمايی آمـاری مبتنی بـر شبکه عصبی

 -0-5-5-0معیارهای ارزيابی PI

مصنوعی )(ANN

دو معیار ارزیابی کمی  PIاحتمال همگرایی فواصل پیشبینی ()7PICP
و عرض فواصل پیشبینی ( )8MPIWاست PICP .درصدی از
دادههای مشاهداتی است که در بازه پیشبینی میافتد .هرچه عرض
 PIگسترده تر باشد ،مقادیر مشاهداتی بیشتری را پوشش می دهد .اگر
 PICPبه مقدار تعیین شــده متناظر بــا سطح اطمینان نزدیکتر
بــاشــد ،قابـل اطمینانتـر است ( ;Khosravi et al., 2010
:)Kasiviswanathan and Sudheer, 2016
1 n
PICP= n ∑i=1 ci
()7

هدف اصلی ریزمقیاسنمایی ،محلیسازی مقیاس با استفاده از
ایستگاههای محلی و تبدیل مقیاسهای بزرگ به مقیاسهای محلی
میباشد ANN .کاربرد زیادی در ریزمقیاسنمایی مسائل
هیدوکلیماتولوژیکی دارد و بدون هیچ اطالعاتی دربارهی فیزیک ناحیه
به ایجاد ارتباط بین پیشبینیکنندهها و پارامترهای مورد نظر برای
پیشبینی میپردازد .به صورت شبکه به هم پیوسته نرونها توصیف
میشود .ساختار رایج  ANNشامل سه الیه است .اولین الیه که
پارامترهای ورودی متصل است الیه ورودی است و الیه آخر مربوط
به پارامترهای خروجی است الیه خروجی نامیده میشود .الیه بین
ورودی و خروجی ،الیههای پنهان است که میتواند بیشتر از یک الیه
باشد .نرون هایی که الیهها را به هم وصل میکنند دارای وزن هستند
مجموعه بهینه وزنها در فرایند آموزش تعیین میشوند.

L(Xi)<xi <U(Xi ) → ci =1
else → ci =0

عمال PI ،که بسیار گسترده است ،هیچ اطالعاتی دربارهی دادهها
نمیدهند ،به همین دلیل مقیاس دیگری نیاز است تا عرض  PIرا
کمیتسنجی کند .میانگین عرض  PIبه صورت فرمول زیر تعریف
میشود:
1 n
)MPIW= ∑i=1 L(Xi )-U(Xi
()8
n
که ) U(Xiو ) L(Xiبه ترتیب حد باال و پایین حدود پیشبینی متناظر
با iامین نمونه است .اگر عرض دادههای خروجی معلوم باشد ،برای
مقایسه  PIمیتوان  NMPIWرا به صورت فرمول  9نرمال کرد:
NMPIW = MPIW/R
()9
که  Rدامنه دادهها است ،NMPIW .مقیاس بیبعدی است که
نشاندهندهی میزان باریک بودن  PIاست.

 -5-5-0معیارهای ارزيابی
 -0-5-5-0ارزيابی پیشبینی نقطهای
به منظور ارزیابی عملکرد ریزمقیاسنمایی و پیشبینی نقطهای ANN

معیار نش ساتکلیف )NSE( 4و مجذور خطای مربعات )RMSE( 2و
ضریب همبستگی )CC( 6استفاده شدهاند.
2
∑N
) i=1 (Ri-Zi

() 4

2

̅̅̅
∑N
)i=1 (Ri -R

2

()2
() 6

NSE=1-

N

) ∑ (R -Z
RMSE=√ i=1 Ni i
̅ )- ∑ (Z-Z
)̅
∑ (R-R

√∑ (R-R
̅ )2 ∑ (Z-Z
̅ )2

 PI -1-5-0ساخته شده با استفاده از روش LUBE

=CC

ساختار  ANNبا دو خروجی برای تخمین حد باال و پایین  PIبا روش
 LUBEدر شکل  2نشان داده شده است .اولین خروجی متناظر با حد
باال و دومی نشاندهنده حد پایین است.

که  Riو  Ziبه ترتیب پیشبینیکننده و پیشبینی شونده و  Rمیانگین
پیشبینیشونده و  Nتعداد کل مشاهدات است.

)Fig. 2- ANN model for estimating upper and lower bounds of PIs (Quan et al., 2014

شکل  -0مدل  ANNبرای تخمین حد باال و پايین )Quan et al., 2014( PI
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منحصر برای هر زیرمجموعه به جای دادههای اصلی عمل میکند
(مراجعه شود به شکل  .)3این روش مجموعه جدیدی از نمونهها را
برای بیان مناسبی از میانگین و تغییرات نمونه دادههای اصلی ،که
مستقل از هیچ اطالعاتی دربارهی توزیع دادهها است ایجاد میکند.
بوت استرپ رویکردی برای کمیتسنجی عدم قطعیت مرتبط با
پیشبینی  ANNاست .از جمله فواید استفاده از روش بوت استرپ
میتوان به این مورد اشاره کرد که به هیچ فرضیاتی برای توزیع احتمال
دادهها و یا توابع غیرخطی پیچیده نیاز ندارد.

در گام اول دادهها به دو دسته کالیبره و صحتسنجی تقسیم میشوند
و سپس  ANNبا دو خروجی آموزش داده میشود .به عنوان حدس
اولیه ،میتوان مقادیر خروجی را  ±2درصد مقادیر مشاهداتی برای
آموزش  ANNدر نظر گرفته و وزنهای متناظر پیدا شوند؛ سپس
وزنها به صورت تصادفی ،حول حدس اولیه ،برای تولید مجموعه
وزنهای جدید تغییر داده میشود .طبق گزارش Dhanesh and
) Sudhear (2010وزنهای  ANNدر محدوده  ±1۱درصد مقدار
کالیبره ،حساس هستند .بنابراین ANNهای جدید با مجموعه متعددی
از وزنهای تغییر یافته شده (در محدوده  ±1۱درصد وزنهای اولیه)
ایجاد میشوند و ANNها با این مجموعه وزنها شبیهسازی میشوند
تا مجموعه مختلف  PIبدست آید .در این مطالعه ،تعداد مجموعه
وزنهای تولید شده که بستگی به تعداد نرونهای الیه میانی دارد ،در
محدوده  7۱۱تا 12۱۱در نظر گرفته شده است .مجموعه PIای که
منجر به بیشترین  PICPو کمترین  NMPILمیشود ،سرانجام به
عنوان نتیجه نهایی در نظر گرفته میشود .در ارزیابی شبکه ،اول PICP
بررسی میشود ،اگر کمتر از مقدار سطح اطمینان در نظر گرفته شده
باشند ( در این مطالعه  )9۱%شبکه مورد نظر کنار گذاشته میشود.
اگــر  PICPبیشتر یا مساوی مقدار تعیینشده سطح اطمینان
باشد  NMPIWبا مقدار  NMPIWکه بهینه در نظر گرفته شده است
مقایسه میشود ،اگر کمتر بود با  ANNجدید جایگزین میشود .این
روند ادامه پیدا میکند تا همه شبکهها بررسی شوند.

اگر نمونههای تصادفی در روند بوت استرپ از دادههای کلی در
دسترس قرار گیرند ،میانگین پیشبینی 𝑡𝑜𝑜𝑏̂𝑦 به عنوان خروجی مدل
متناظر با iامین ورودی  xاست .میانگین و واریانس خروجیها این B
شبکه از معادله پیشرو برای محاسبه  PIاستفاده میشود:
1 B
) ŷ boot (x)= B ∑b=1 f(xi ;Pb
()1۱
2

1

))σ̂ 2boot (x)= B-1 ∑Bb=1 (f(xi ;Pb )-ŷ boot (x

()11
که  Pbنشاندهندهی نمونه بدست آمده از bامین پارامتر بوت استرپ
است و  fنشاندهندهی فرم تابعی مدل  ANNاست .برای ساخت PI
پیشبینی برای مشاهدات آینده  Xبا احتمال  Pدر توزیع نرمال ،با
میانگین انحراف معیار مشخص ،خواهیم داشت:
)

()12
X-ŷ boot

u-ŷ boot
σ̂ boot

<

X-ŷ boot
σ̂ boot

̂l-y

< P(l<X<u)=P ( σ̂ boot
boot

که ̂ Z= σمقدار استاندارد  ،Xکه از توزیع نرمال استاندارد تبعیت
boot
میکند (.)Grant and Leavenworth, 1972
u-ŷ boot

l-ŷ boot

 -1-5-0روش بوت استرپ

()13

روش بوت استرپ توسط ) Efron and Tibshriani (1994پیشنهاد
گردید که از باز نمونهگیری و جابهجایی دادهها و آموزش زیرمجموعه
دادههای کلی ،برای تولید مدل متفاوت و آموزش شبکه به صورت

مقادیر مختلف مطابق با  Zو سطوح اطمینان مختلف در جدول  2نشان
داده شده است.

𝑡𝑜𝑜𝑏̂𝑦

⬚∑

2
𝑡𝑜𝑜𝑏̂𝜎

⬚∑

=z

σ̂ boot

; =-z

σ̂ boot

Or l=ŷ boot -zσ̂ boot ; u=ŷ boot +zσ̂ boot

𝑃1
𝑃2

Original
Training
Dataset

𝐵𝑃

)Fig. 3- Schematic of the Bootstrap method (Zio, 2006
شکل  -5شماتیک روش بوت استرپ ()Zio, 2006
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Table 2- values of Z for different PIs (Grant and
)Leavenworth, 1972

در اطراف سایت مورد مطالعه پارامترهای غالب در سطوح فشار باالست
و رطوبت از منابع دور مثل دریای خزر در ارتفاع فشار باال منتقل
میشود .در مورد بارش ایستگاه اردبیل متغیرهای رطوبت از نقطه شبکه
 A3و  B6مانند  uaو  uasبیشترین تاثیر را بر روی بارش میگذارند
زیرا باد رطوبت را از طرف دریا به ایستگاه منتقل میکند .بنابراین ،از
متغیرهای انتخاب شده به عنوان ورودی مدل  ANNاستفاده شدند .با
توجه بــه جدول  ،3پارامتر بارش ( )Prبه عنوان پیشبینیکنندهی
غالب در ریزمقیاسنمایی بارش انتخاب نشده است و پارامترهای
مریوط به رطوبت تأثیر بیشتری در ریــزمقیاسنمایی بــارش داشته
است کــه ایــن نتایــج بــا بـرخی مطالعات گــذشته مطابقت دارد
(.)Osman and Abdellatif, 2016; Liu et al., 2019

جدول  -0مقادير  Zبـرای فواصل پیشبینی مختلف ( Grant
)and Leavenworth, 1972

PI
75%
90%
95%
99%

z
1.15
1.64
1.96
2.58

 -5نتايج و تحلیل نتايج
 -0-5پیشبینی نقطهای با روش ريزمقیاسنمايی مبتنی بر
ANN

معیار  MIبین مقادیر مشاهداتی بارش و دما و هر یک از پیشبینی
کنندههای اتمسفر از ( GCMدر سطح و ارتفاع مختلف اتمسفر) در 6
نقطه شبکه اطراف هر ایستگاه محاسبه شدند و متغیرها با بیشترین
محدوده  MIبرای ورودی  ANNانتخاب شدند .نتایج
پیشبینیکنندههای انتخاب شده ،در جدول  3نشان داده شده است .با
توجه به جدول ،3رطوبت نسبی ( ،)hurآنومالی باد به سمت شمال ()va
و دمای هوا ( )taبیشترین مقادیر  MIرا در سه  GCMبا دما نشان
دادند .پارامتر غالب انتخاب شده که در ایستگاه تبریز بیشترین اثر را
میگذارد از نقطه شبکه  A1است (مانند  .)hurاین به دلیل نزدیکی
این نقطه شبکه به دریاچه ارومیه میباشد که رطوبت آن بر روی دما
تأثیر میگذارد .پارامتر غالب دیگر va ،است که تأثیر باد از کوههای
سهند را نشان میدهد .در ایستگاه اردبیل دما بیشتر از متغیرهای
رطوبت مخصوصا در نقطه شبکه  A3و  B6که در دریای خزر واقع
شدهاند ،تأثیر میگیرد .همچنین برای بارش ایستگاه تبریز hus ،و ،hur
به دلیل اقلیم کوهستانی و خشک ناحیه تبریز و کمبود منابع رطوبت

به دلیل این که تابع فعالسازی  ANNدر بازه  -1تا  1حساس است،
دادهها نرمال شدند .به منظور کالیبره و صحتسنجی مدل ،دادهها به
دو قسمت تقسیم میشوند که  72%از دادهها برای آموزش  ANNو
 22%برای صحتسنجی هستند .دادههای گذشته برای  GCMتا سال
 2۱۱2موجود است ،اما در بین GCMهای استفاده شده در این مقاله،
فقط دادههای گذشته مدل  Can-ESM2تا سال  2۱12موجود است
که تحت عنوان داده ) (historical extensionدر لینک
 /http://cera-www.dkrz.deموجود میباشند .بنابراین در مدلهای
 BNU-ESMو  INM-CM4برای ایستگاه تبریز ،بازه دادههای
کالیبره و صحتسنجی ،به ترتیب  1991-1921و  2۱۱2-1992و
برای ایستگاه اردبیل ،به ترتیب بازه 1976-1997و 1998-2۱۱2
میباشد؛ اما در مدل  CAN-ESM2برای ایستگاه تبریز بازه دادههای
کالیبره و صحتسنجی ،به ترتیب  1921-1996و 1997-2۱12و برای
ایستگاه اردبیل  1976-2۱۱3و  2۱۱4-2۱12میباشد.

Table 3- Selected dominant inputs by MI for different GCMs

جدول  -5ورودیهای غالب انتخاب شده به وسیله  MIبرای GCMهای مختلف
Dominated inputs for
temperature modeling of
Ardabil
)hur100000(A6
)hur10000(A3
)ta100000(A6
)zg70000(A6
)zg3000(A2
)Va70000(A4
)hur10000(A2
)va30000(A5
)hfls(A6
)hur7000(A6
)hur10000(B2
)hur7000(B2
)hfls(B3
)va70000(B2
)ta50000(B3

Dominated inputs for
temperature modeling
of Tabriz
)va92500(A5
)va20000(A1
)hur7000(A1
)hur15000(A4
)hur15000(A2
)Hur15000(A2
)va70000(A1
)hur15000(A1
)va92500(A5
)hur10000(A4
)Evspsbl(B1
)Evspsbl(B2
)hur15000(B1
)va3000(B4
)va3000(B5

Dominated inputs for
precipitation modeling of
Ardabil
)Ua85000(A6
)hus2000(A6
)hus15000(A2
)Hus5000(A3
)evspsbl(A5
)Hus1000(A2
)hur1000(A3
)tas(A2
)Uas(A3
)hus300(A3
)Hus7000(B3
)hur1000(B3
)hur3000(B6
)zg7000(B6
)Hus92500(B6

Dominated inputs
for precipitation
modeling of Tabriz
)Hfls(A5
)zg3000(A2
)uas(A2
)Hus10000(A4
)ua1000(A5
)Hus7000(A1
)hus10000(A5
)hur700(A4
)Evspsbl(A4
)hus7000(A4
)hus3000 (B5
)Hur30000(B5
)Hus7000(B5
)zg3000(B1
)prc(B1

Model

BNU-ESM

Can-ESM2

INM-CM4

)… Note: GCMs grid points are based on Fig. 1, (at A1, A2, …, B1, B2,
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برای ریزمقیاسنمایی بارش و دما در دو ایستگاه از  ANNپیشرو 9با
سه الیه و الگوریتم پس انتشار 1۱لونبرگ مارکوایت 11با تابع فعال
تانژانت سیگموئید استفاده شده است .برای تشخیص ساختار بهینه
 ،ANNتعداد تکرار و نرونهای مخفی با آزمون و خطا تعیین شدند.
بهترین تعداد تکرار برای GCMها تقریباً در حدود  32۱تا  36۱و -4
 8نرون مخفی برای دو ایستگاه بود که در جدول  4نشان داده شده
است .با توجه به مطالعات قبلی ( )Feng et al., 2011استفاده از
ترکیب GCMها باعث افزایش دقت ریزمقیاسنمایی میشود .بنابراین،
برای بهبود نتایج ریزمقیاسنمایی مبتنی بر  ،ANNترکیب خروجی

GCMها به عنوان ورودی شبکه دیگر برای ساخت ترکیب GCMها
استفاده شده است (مراجعه به شکل .)4
معیارهای  NSE ،RMSEو  CCبرای ارزیابی عملکرد مدلسازی
محاسبه شدند و نتایج حاصل از پیشبینی نقطهای در جدول  4نشان
داده شده است .همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،ترکیب
GCMها عملکرد بهتری در هر دو ایستگاه و برای هر دو پارامتر نسبت
به مدلهای  GCMتکی داشت NSE .برای دادههای صحتسنجی،
ترکیب GCMها تا  11%بیشتر از GCMهای تکی بود.

Ensemble of GCMs
Hidden
layer

Input

Hidden Output
layer

Input

Hidden Output
layer

Output

Input

Input

Input

Output

Input Hidden
layer

Fig. 4- Schematic of the GCMs ensemble model
شکل  -1شماتیک تركیب مدلهای GCM

Table 4- Point prediction results for two stations

جدول  -1نتايج پیشبیی نقطهای در دو ايستگاه

Tabriz
Ardabil
Tabriz
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Ardabil
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precipitation

200
140
100
130
140
160
150
240
280
240
310
200
320
160
230
140

0.03
0.08
0.2
0.09
0.64
0.42
0.41
0.08
0.12
0.07
0.1
0.11
0.09
0.13
0. 1
0.08

0.03
0.1
0.15
0.11
0.5
0. 3
0.45
0.1
0.11
0.07
0.07
0.07
0. 06
0.12
0.09
0.04

0.54
0.6
0.57
0.71
0.62
0.38
0.54
0.6
0.83
0.86
0.81
0.87
0.86
0.91
0.91
0.82

0.55
0.55
0.57
0.7
0.42
0.55
0.55
0.55
0.88
0.88
0.89
0.94
0.96
0.91
0.94
0.97

0.29
0.33
0.29
0.47
0.2
0.36
0.29
0.33
0.69
0.73
0.63
0.74
0.63
0.81
0.87
0.82

0.3
0.36
0.32
0.49
0.26
0.37
0.3
0.36
0.77
0.78
0.8
0.89
0.93
0.84
0.90
0.97

Can-ESM2
BNU-ESM
INM-CM4
Ensemble-GCMs
Can-ESM2
BNU-ESM
Can-ESM2
Ensemble-GCMs
Can-ESM2
BNU-ESM
INM-CM4
Ensemble-GCMs
Can-ESM2
BNU-ESM
INM-CM4
Ensemble-GCMs
*implies normalized RMSE values

Temperature

Hidden
Neurons
number
3
6
4
4
2
3
8
3
9
5
11
3
12
4
4
4

Epoch
number

*RMSE
verification

*RMSE
train

CC
verification

CC
train

NSE
verification

NSE
train

Model

Station

Parameter

برای دادههای صحتسنجی برای پیش بینی نقطهای و  PIدر شکل
 2و  6نشان داده شده است.

برتری ترکیب مدلها به این دلیل است که ترکیب مدلها شامل
خواص هر یک از مدلها میشود و بر محدودیت هر یک از مدلها
غلبه میکند ،در نتیجه منجر بــه نتایج قابل اطمینانتر میشود
( .)Duan and Philips, 2010در بین مدلهای تکی  GCMبرای
ایستگاه تبریز BNU-ESM ،عملکرد بهتری در ریزمقیاسنمایی بارش
و دما داشت .پس میتوان نتیجه گرفت برای این ایستگاهGCM ،ها
با وضــوح بیشتر عملکرد بهتـــری دارند .اما برای ایستگاه اردبیل،
 INM-CM4در بین مدلهای تکی  ،GCMنتایج قابل اطمینانی برای
دما نشان داد و برای بارش این ایستگاه ،مدل  Can-ESM2نتایج
بهتری داشت .این نتایج حاکی از آن است که برای این ایستگاه،
GCMهای با وضوح پایین (مثل  )INM-CM4میتوانند نتایج بهتری
نسبت به GCMهای با وضوح باالتر ،داشته باشند ،که این نتایج با
برخی مطالعات گذشته (مثل  )Miao et al., 2012مطابقت دارد .برای
هر دو ایستگاه ریزمقیاسنمایی GCMها برای دما عملکرد بهتری
نسبت به ریزمقیاس نمایی بارش داشت ،به این دلیل که طبیعت پایدار
و منظم دما ،باعث سهولت پیشبینی آن میشود ،در حالی که فرایند
بــارش دارای عـدم قطعیت باال است و که بــا بــرخی مطالعات
(مانند  )Ahmadalipour et al., 2017مطابقت دارد .سری زمانی

همانطور که در شکلهای  2و 6نشان داده شده است ،دما در هر دو
ایستگاه بیش برآورد شده است و هم چنین بارش در ایستگاه اردبیل
کم برآورد شده است .وجود خطا در نتایج حاصل از مدلهای CMIP5
و دقت کم آنها ممکن ناشی از منابع مختلف خطا باشد .خطا در فیزیک
و دینامیک مدل ،روش حل عددی ،پارامتره کردن از جمله این خطاها
میباشد .در این ارتباط ،برخی محققان دریافتند که مدلهای CMIP5
تمایل به کم برآورد کردن پوشش ابر و بخار هوای استراتوسفریک
دارند ( )Fyfe et al., 2013; Nam et al., 2012که هر دو باعث
میشود که نور خورشید بیشتری وارد زمین شده و زمین را در طول
فرایند شبیهسازی گرم کند و اثر کربن دی اکسید کمتر درنظر گرفته
شود .مقایسه بین نتایج دو ایستگاه حاکی از آن است که GCMهای
استفاده شده عملکرد بهتری در ایستگاه تبریز نسبت به اردبیل دارند
بنابراین نتیجه گرفته میشود که GCMهای یکسان میتوانند
عملکرد متفاوتی در ایستگاه های مختلف داشته باشند.
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Fig. 5- Results for a) precipitation of Tabriz b) precipitation of Ardabil

شکل  -1نتايج برای الف) بارش تبريز ب) بارش اردبیل
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Fig. 6- Results for a) temperature of Tabriz b) temperature of Ardabil

شکل  -8نتايج برای الف) دما تبريز ب) دما اردبیل

برای ایستگاه اردبیل ،استفاده از ترکیب دادههای  ،GCMمقادیر PICP

 -0-5ساخت  PIبا استفاده از روش  LUBEو بوت استرپ

تا  3۱%و  2۱%بیشتر و مقادیر  NMPIWتا  2۱%و  2۱%کمتر به
ترتیب برای دما و بارش در مقایسه با GCMهای تکی است .با توجه
به این که  PICPو  NMPIWرابطه عکس دارند در نظر گرفتن
همزمان هر دو معیار نشان میدهد که مدل  Can-ESM2نتایج بهتری
برای ریزمقیاسنمایی بارش دارد و  BNU-ESMبه نتایج بهتری برای
ریزمقیاسنمایی دما در ایستگاه تبریز منجر میشود .اما برای ایستگاه
اردبیل  Can-ESM2و  BNU-ESMبه ترتیب نتایج بهتری برای
پارامتر دما و بارش دارند .بنابراین برخالف پیشبینی نقطهای،
GCMهایی با وضوح باال شاید منجر به عملکرد بهتری برای ساخت
 PIدر مقایسه با GCMهایی با وضوح پایینتر (مانند )INM-CM4
باشند .برای ارزیابی مقادیر  PIساخته شده با روش  ،LUBEروش
کالسیک بوت استرپ برای ساخت  PIاستفاده شد و نتایج هر دو روش
با هم مقایسه شدند .بنابراین ANN ،برای هر پارامتر  8۱بار آموزش
داده شد ،هر بار مدلسازی با دادههای انتخاب شده تصادفی ،نمونه به
تعداد  4۱۱و  22۱از بین  629و  329نمونه کلی به ترتیب برای
دادههای ایستگاه تبریز و اردبیل (برای مدل  CAN-ESM2نمونههای
تصادفی انتخاب شده 62۱ ،و  32۱از بین  743و  431نمونه کلی به
ترتیب برای دادههای ایستگاه تبریز و اردبیل است).

عملکرد کلی هر روش ساخت  PIبرای مدلسازی مبتنی بر  ANNبه
طور کامل بستگی به ساختار شبکه و روند آموزش دارد .برای تولید
نتایج  PIدر ریزمقیاسنمایی با روش  ANN ،LUBEبرای هر پارامتر
(بارش و دما در تبریز و اردبیل) ایجاد شده که شامل دو نرون خروجی
به عنوان حد باال و پایین پیشبینی برای هر نقطه نمونه است .مقادیر
بهینه نرونهای مخفی با استفاده از روش آزمون و خطا تعیین شدند
که در محدوده  12-1نرون مورد آزمایش قرار گرفت .سطح اطمینان
مرتبط با تمام PIها  9۱%در نظر گرفته شده است .دو معیار PICP
(معادله  )7و ( NMPIWمعادله  )9برای هر مجموعه از وزنهای تولید
شده (با تغییر وزنهای اولیه) برای یافتن ساختار بهینه ( ANNبیشترین
 PICPو کمترین  )NMPIWمحاسبه شد .مقادیر بهینه بدست آمده
 PICPو  NMPIWدر ساخت  PIبرای پارامترهای بارش و دما دو
ایستگاه تبریز و اردبیل در جدول  2نشان داده شده است.
مقدار  PICPبرای ترکیب GCMها تا  2۱%و  1۱%به ترتیب بیشتر و
مقدار NMPIWتا  1۱%و  2۱%به ترتیب کمتر از GCMهای تکی
برای بارش و دما است .بنابراین ترکیب GCMها ،هم در پیشبینی
نقطهای و هم در  PIعملکرد بهتری دارد .ترکیب مدلسازی تأثیر
بیشتری در باریک کردن عرض نسبت به همگرایی  PIداشت .بهعالوه
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Table 5- PIs results for both stations via Bootstrap and LUBE methods
جدول PI -1های هر دو ايستگاه با روش بوت استرپ و LUBE

LUBE
NMPIW
0.65
0.67
0.67
0.48
0.4
0.44
0.28
0.43
0.50
0.77
0.87
0.35
0.36
0.39
0.29
0.51

PICP
0.77
0.92
0.96
0.93
0.82
0.73
0.7
0.93
0.90
0.90
0.83
0.93
0.77
0.78
0.56
0.90

Bootstrap
NMPIW
0.57
0.49
0.46
0.27
0.65
0.55
0.38
0.38
0.88
1.15
0.66
0.3
1.2
0.61
0.58
0.75

PICP
0.92
0.88
0.86
0.67
0.96
0.95
0.87
0.86
0.94
0.93
0.94
0.64
0.95
0.88
0.94
0.93

وزنهای آموزش یافته سپس برای شبیهسازی خروجی مدل
برای نمونه کلی استفاده شدند .سپس برای ساخت  ،PIمیانگین و
انحراف معیار خروجی با سطح اطمینان  9۱%برای ساخت حد باال و
پایین (معادل ،11،1۱و )12استفاده شدند و نتایج به دست آمده در
جدول  2نشان داده شده اند .با توجه به جدول  ،2برای روش بوت
استرپ هم ،ترکیب GCMها تقریبا نتایج بهتری در مقایسه با
GCMهای تکی داشت .برای GCMهای تکی مدل Can-ESM2
نتایج بهتری برای بارش ایستگاه تبریز و اردبیل داردPI .های ساخته
شده با روش بوت استرپ عرض بیشتری نسبت به روش LUBE
دارند ،در نتیجه باعث میشود که دادههای مشاهداتی بیشتری را در بر
بگیرد و مقدار  PICPبیشتری داشته باشد .اگرچه بوت استرپ در بیشتر
حالتها قادر به تخمین نقاط اوج است ،همانطور که در شکل  2دیده
میشود در برخی موارد قادر به تخمین نقاط اوج نبوده ،به این دلیل که
انتخاب تصادفی نمونههای ورودی و خروجی برای آموزش بدون در
نظرگرفتن مشخصات آماری مشابه بین نمونههای بوت استرپ استفاده
شده است و یا شاید الگوهای نمونه ورودی و خروجی شامل اطالعات
کافی نقاط اوج در آموزش زیرمجموعه دادهها نباشند .با توجه به رابطه
 ،13حد باال و پایین محدوده  PIبدست آمده از روش بوت استرپ باید
حول مقادیر میانگین متقارن باشند .همانطور که در شکل  2نشان داده
شده است این مسأ له برای دما صادق است اما در بارش ،به دلیل این
که برخی مقادیر حد پایین کمتر از صفر شده ،مقدار آنها صفر در نظر
گرفته شده در نتیجه الگوی کامال متقارنی ندارند .در مورد ساخت PI
با روش PI ،LUBEها مستقیماً از خروجی  ANNبدون هیچ فرض

GCM

Station

Can-ESM2
INM-CM4
BNU-ESM
Ensemble-GCMs
Can-ESM2
INM-CM4
BNU-ESM
Ensemble-GCMs
Can- ESM2
INM-CM4
BNU-ESM
Ensemble-GCMs
Can-ESM2
INM-CM4
BNU-ESM
Ensemble-GCMs

Tabriz

Ardabil

Parameter

Temperature

Tabriz

Ardabil

Precipitation

اولیهای در مورد توزیع دادهها حاصل میشوند .اما در روش بوت استرپ
فرض میشود که خطاها از توزیع نرمال تبعیت میکنند .همچنین،
زمان الزم برای ساخت  PIبا روش  LUBEخیلی کمتر از بوت استرپ
است .به این دلیل که در روش بوت استرپ به اندازه  Bبار آموزش
 ANNباید انجام شود اما برای روش  LUBEیک بار آموزش ANN
کافی است ( .)Khosravi et al., 2011در نتیجه روش  LUBEبه
عنوان روش قابل اطمینان برای ساخت  PIاز هر دو جنبه کمی و کیفی
به شمار میرود.

ANN

 -1جمعبندی
اگر چه ریزمقیاسنمایی مبتنی بر  ANNبه طور گسترده در پیشبینی
متغیرهای اقلیم بکار میرود ،پیشبینی نقطهای  ANNهیچ اطالعاتی
دربارهی دقت پیشبینی نمیدهد .بنابراین PI ،شاخص مهمی در
کمیتسنجی قابلیت اطمینان ریزمقیاسنمایی مبتنی بر  ANNبرای
پارامترهای اقلیم با استفاده از دادههای  GCMاست.
در این مقاله ،ریزمقیاسنمایی مبتنی بر  ANNبرای پارامترهای بارش
و دما با استفاده از سه  GCMمختلف و ترکیب GCMها انجام شد و
دادهها برای مدل  Can- ESM2از  192۱تا  2۱12و از  1972تا 2۱12
به ترتیب برای ایستگاه تبریز و اردبیل برای آموزش  ANNاستفاده
شدند (داده های مربوط به مدل  BNU-ESM2و  INM-CM4تا
سال  2۱۱2میباشند) .متغیرهای غالب از بین چندین پارامتر اتمسفر
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climate change impact analysis. Theoretical and
Applied Climatology 128(1-2):71-87

در چهار نقطه شبکه در اطراف هر ایستگاه با استفاده از معیار
 با استفاده از مدلهایANN  ریزمقیاسنمایی مبتنی بر.انتخاب شد
ها بهGCM ها نشان میدهد که ترکیبGCM  و ترکیبGCM تکی
،GCM نتایج دقیقتری منجر میشود و در بین مدلهای تکی
 ارزیابیهای کمی. به بهترین نتایج منجر میشودCan-ESM2 مدل
ها بکارPI با استفاده از معیارهای مرتبط با عرض و احتمال همگرایی
 نتایج همچنین با نتایج روش کالسیک بوت استرپ.گرفته شدند
ها به نتایج قابلGCM  بررسیها نشان میدهد که ترکیب.مقایسه شد
 تاNMPIW  بیشتر و2۱%  تاPICP  بنابراین.اطمینانی منجر میشود
 همچنین نتایج بدست آمده.های تکی میباشدGCM  کمتر از2۱%
 قادر به ساخت فواصل باریک باLUBE حاکی از این است که روش
 کیفیت.درصد همگرایی باال در مقایسه با روش بوت استرپ میباشد
 بهتر از روش بوت استرپ میباشدLUBE های ساخته شده با روشPI
 کمتر از روش بوت6۱%  تا1۱% LUBE  برای روشNMPIW و
 برای بهینهسازیLUBE  در روش پیشنهاد شده.استرپ می باشد
 به عنوان تابعNMPIW  وPICP  دو معیارPI  برای ساختANN
 برای سرعت بخشیدن به.هدف در بهینهسازی در نظر گرفته شده اند
 پیشنهاد میشود تا از ترکیب،بهینهسازی و رسیدن به نتایج دقیقتر
این دو معیار به عنوان تابع هزینه و استفاده از روش بهینهسازی مثل
.الگوریتم ژنتیک برای پیدا کردن شبکه بهینه استفاده شود
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