جلد  ،1شماره  ، 1بهار  1397صفحات 76-65

نشریه هواشناسی و علوم ّجو

بررسی روش های هوش مصنوعی و رگرسیونی در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه
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 1استادیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
 2دانشجوی دکتری منابع آب ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران

تاریخ دریافت،1396/12/18 :

تاریخ پذیرش1397/03/23 :

چکیده

پیشبینی تغییرات آب و هوایی کره زمین با استفاده از مقادیر ثبت شده در دوره آماری حاضر نیازمند روشی دقیق بوده
که بتوان نوسانات این تغییرات را به خوبی شناسایی کرده و با الگوگیری از این تغییرات مقادیر پارامتر مورد نظر را برای

سال ها و یا دوره های آینده پیشبینی نمود .در این مطالعه شش مدل رگرسیون چند متغیره ANN، SVR، ANFIS،

 SVMو  GPجهت ریزمقیاس نمایی مقادیر متوسط دمای روزانه ایستگاه همدیدی ارومیه با استفاده از  26پارامتر

پیشبینی کننده منتج از گزارش پنجم  IPCCمورد بررسی و مقایسه قرار گرفت .مقادیر دمای متوسط روزانه ایستگاه
مورد بررسی از تاریخ  12مارس  29( 1961اسفند  )1384تا تاریخ  20دسامبر  29( 2005آذر  )1384انتخاب گردید.

در تمامی روش های ذکر شده با استفاده از آزمون پیرسون از بین  26پارامتر پیشبینی کننده  16 ،پارامتر که همبستگی
باالیی با مقادیر دمای متوسط روزانه داشته انتخاب گردید .جهت بررسی مقادیر خطای ناشی از مدل سازی از سه معیار

ضریب تبیین ،مجذور میانگین مربعات خطا و معیار کارایی مدل استفاده شد .نتایج بررسی دقت و میزان خطای مدل ها

نشان داد که در بین مدل های هوشمند  GP، ANN، ANFISو  ،SVMمدل برنامه ریزی ژنتیک کمترین مقدار خطا را
داشته و در بین مدل های رگرسیونی (رگرسیون چندمتغیره و رگرسیون بردار پشتیبان) روش رگرسیون بردار پشتیبان،
کمترین میزان خطا و بیشترین میزان دقت را در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه ایستگاه همدیدی ارومیه داشته است.

به طور کلی نتایج شبیه-سازی مقادیر دما روزانه نشان دهنده دقیق تر بودن روش های رگرسیونی نسبت به روش های

هوشمند می باشد .از آنجا که این مطالعه تنها با استفاده از داده های ایستگاه همدیدی ارومیه انجام گرفته است ،لذا
نتایج حاصله تنها برای ایستگاه مذکور اعتبار داشته و با اطمینان نمی توان نتایج را برای تمامی ایستگاه ها تعمیم داد.

کلمات کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،دما ،دریاچه ارومیه ،شبکه عصبی ،ماشین بردار پشتیبان ،ریزمقیاس نمایی.

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهm_nazeri2007@yahoo.com :
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مقدمه
نیاز روز افزون به آب سبب گردیده است که
برنامه ریزی های مدیریتی به منظور کنترل مصرف
آب در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار باشد .تغییر
اقلیم ،تغییر معنی دار متوسط داده هاي هواشناسی در
یک دوره معین زمانی است .این دوره زمانی معموالً ده
ساله یا بیشتر می باشد (مندر .)1994 ،استفاده بیش از
حد از سوخت هاي فسیلی ،تغییر کاربري اراضی ،افزایش
جمعیت جهان ،گسترش روز افزون فعالیت هاي صنعتی
براي تأمین رفاه و نیازهاي جمعیت کره زمین ،موجب
شده است تا پس از انقالب صنعتی به تدریج تغییرات
مشهودي در اقلیم کره زمین به وجود آید که بارزترین
آن افزایش متوسط دماي کره زمین ،افزایش پدیده هاي
حدي اقلیمی نظیر سیل ،طوفان ،تگرگ ،طوفان هاي
حاره اي ،امواج گرمایی ،افزایش سطح آب دریاها ،ذوب
شدن یخ هاي قطبی و خشکسالی می باشد (رضایی و
همکاران  .)1393،بنا بر گزارش های هیات بینالدول
تغییر اقلیم 1فعالیت های اخیر انسان ،باعث افزایش
گازهای گلخانهای در اتمسفر شده است .بیشترین
افزایش گازهای گلخانه ای مربوط به دی اکسید کربن
است و این افزایش سبب می شود که امواج مادون
قرمز ساطع شده از زمین بیش از پیش توسط گازهای
گلخانهای جذب شده و باعث گرم تر شدن کره زمین
گردند .مدل هاي گردش عمومی جو ( )GCMs2به
افزایش غلظت گازهاي گلخانه اي که اثرات مهم و قابل
توجهی در مقیاس جهانی و منطقه اي دارا می باشد،
اشاره دارد .با استفاده از روش هاي ریزمقیاس نمایی،
خروجی هاي  GCMبه متغیرهاي سطحی در حوزه مورد
مطالعه تبدیل می شود .ریزمقیاس نمودن بهعنوان یک
عامل ایجاد کننده ارتباط میان چرخه هاي بزرگ مقیاس
(پیشبینی کننده ها) و متغیرهاي اقلیمی در مقیاس
محلی (پیشبینی شونده ها) تعریف شده است (ویلبی
و داوسون .)2002 ،روش های متنوعی جهت ریزمقیاس
نمایی مقادیر بارش و یا دما وجود دارد .سجادخان و
1 - IPCC-Intergovernmental Panel of Climate Change
2- Global Climate Model

همکاران ( )2004سه روش ریزمقیاس نمایی ،SDSM3
 WG-LARSو  4ANNرا برای سه مؤلفه بارش روزانه،
کمینه و بیشینه دمای روزانـه مقایسـه کردنـد .بر اساس
نتایج آن ،روش  SDSMبیشترین کـارایی و روشANN
کمترین کارایی را داشت و روش  WG-LARSدر حد
میانی قرار گرفت.
تریپاثی و همکاران ( )2006جهت ریزمقیاس نمایی
مقادیر بارش ماهانه ایالت های مختلف هندوستان از
روش ماشین بردار پشتیبان استفاده کرده و دقت مدل
 SVR5را در ریزمقیاس نمایی مقادیر بارش ماهانه تأیید
کردند .کارآموز و همکاران ( )2009روش ریزمقیـاس
نمـایی  SDSMو روش شبکههای عصـبی  ANNرا
بـرای پیشبینی بلندمدت بارش در پنج ماه از سال
(دسامبر تا آوریل) در جنوب شرقی ایران به کار بردنـد.
بر اساس نتـایج ایـن پژوهش ،روش  SDSMعملکرد

بهتری نسبت به روش  ANNارائه کرد .ژائوفو لی و
همکاران ( )2011دو الگوی ریزمقیاس نمایی آماری
مارکوف پنهـان ناهمگن ( )NHMM6و الگوی ریزمقیاس
نمایی آماری ( )SDSMرا برای داده های بارش روزانه
دریاچه تاریم در چین ارزیابی کردند .به طورکلی ،نتایج
نشان داد که هر دو روش با کمی اختالف در مرحله
پردازش و اعتبارسنجی پایـداری الزم را دارند .بر اساس
نتایج این پژوهش ،عملکرد روش  NHMMکمی بهتر از
 SDSMدر شبیهسازی بـارش ماهانـه است؛ بهطوریکه
کاربر قادر خواهد بود بارش را به خوبی برای همه ماه ها
شبیه سازی کند .اما هـر دو الگـوی  NHMMو SDSM
به دلیل مؤلفه های تصادفی در الگوبندی مقادیر بارش،
در ریزمقیاس کردن سری های ساالنه بارش دقت کمتری
دارند .هادی پور و همکاران ( )2016با استفاده از مدل
هیبریدی به ریزمقیاس نمایی داده های بارش روزانه سه
ایستگاه باران سنجی واقع در سواحل شرقی شبه جزیره
مالزی پرداختند .آن ها برای پیدا کردن روزهای بارانی
از روش درخت تصادفی به بررسی تعداد روزهای بارانی و
3- Statistical Down Scaling Model
4- Artificial neural network
5- Support Vector Regression
6- Non-Homogenous Markov and Mixture Models

بررسی روش های هوش مصنوعی و رگرسیونی...
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 SVR ،SVM ،ANN ،ANFISو رگرسیون چندمتغیره
جهت ریزمقیاس نمایی و شبیه سازی مقادیر دمای

روش تحقیق
ایستگاه همدیدی ارومیه در سال  1339تأسیس
گردیده و دارای ارتفاع  1328متری از سطح دریا است.
این ایستگاه در طول جغرافیایی  3’ 45°و عرض جغرافیایی
 37 40’ °قرار دارد (ناظری تهرودی و همکاران.)2018 ،
منطقه مورد مطالعه در این تحقیق ،ایستگاه هواشناسی
همدیدی ارومیه و سری زمانی مورد مطالعه ،داده های
میانگین روزانه دما در ایستگاه همدیدی ارومیه در دوره
آماری  )1340-1384( 1961-2005است .شکل 1
منطقه مورد مطالعه و موقعیت ایستگاه مورد مطالعه را
نشان می دهد .مشخصات آماری داده های مورد استفاده
نیز به شرح جدول  1نشان داده شده است.
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از روش ماشین بردار پشتیبان جهت بررسی مقدار بارش
استفاده کردند .کامپوزانو و همکاران ( )2016مدل های
مختلف ریزمقیاس نمایی نظیر  ANN ،SVMو SDSM
را در ریزمقیاس نمایی بارش ماهانه حوضه رودخانه پوته
در جنوب اکوادور مورد بررسی و مقایسه قرار دادند.
نتایج نشان داد که مدل های  LS-SVMو  ANNدقت
باالتری نسبت به مدل ریزمقیاس نمایی  SDSMدارند.
جهت ریزمقیاس نمایی مقادیر بارش و دمای روزانه
روش های مختلفی در تحقیقات مختلف مورد بحث قرار
گرفته است .اما آن چه مهم است این است که با توجه
به ماهیت داده های دمای روزانه ،چه مدلی می تواند
بهخوبی این داده ها را برازش دهد .لذا هدف از این
تحقیق بررسی مدل های هوشمند و رگرسیونی موجود
جهت بررسی دقت آن ها در ریزمقیاس نمایی مقادیر
دمای روزانه می باشد .در این تحقیق شش مدل ، GP

متوسط روزانه ایستگاه همدیدی ارومیه با استفاده از
 26پارامتر پیشبینی کننده سناریوهای آب و هوایی
گزارش پنجم هیئت بین دول تغییر اقلیم مورد بررسی
قرار گرفته و دقت هر مدل برآورد گردید.

مهدی امیرآبادی زاده و همکاران
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روش سیستم استنتاج فازي -عصبی تطبیقـی روشی
ترکیبی است که در آن بخش فازي رابطه بین متغیرهاي
ورودي و خروجی را برقرار می نماید و مشخصه هاي
مربوط به توابع عضویت بخش فازي نیز به وسـیله شـبکه
عـصبی تعیین می شود .در سیستم استنتاج فازي -عصبی
تطبیقـی ،ابتـدا سـاختار مـدل بـا پارامترهای مشخص
متناسب با ورودي ها ،درجه عضویت و قوانین و توابع
درجه عضویت خروجی است ،انتخاب می شود .سپس
بخشی از داده هاي موجود به عنوان ورودي -خروجی
که قابل استفاده براي آموزش این سیستم باشد ،انتخاب
می شود .در مرحله آمـوزش بـا اصـالح مشخـصه هـاي
درجـه عضویت بر اساس میزان خطاي قابل قبول،
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مشخصه هاي مدل به مقادیر واقعی نزدیـک میشوند.
سیستم استنتاج فازي -عصبی تطبیقی بیشتر با اسـتفاده
از سیـستم فـازي سـوگنو و بـه صـورت ساختار شبکه اي
پیشرونده استفاده می شود که داراي  5الیه مطابق شکل
 2به شرح زیر می باشد (کاراکاس .)2006
سامانه فازي ،سامانه اي منطبق بر قوانين فازي است.
هدف از منطق فازي ،احتمال کالسيک تحليل های
نظريه استخراج نتايج دقيق با استفاده از مجموعه اي
از قوانين است که توسط افراد خبره و متخصص تعريف
شده است .از طرفي ،شبکه هاي عصبي قابليت آموزش و
يادگيري دارند و مي توانند با استفاده از داده هاي مشاهده
شده ،پارامترهاي شبکه ر ا به نحوي معين کنند که به
ازاي ورودي دلخواه ،خروجي مطلوب حاصل شود .در عين

ﻧﻮﻋﻲ
ﺷﺒﻜﻪANFIS
ﺷﻜﻞ
ANFISنوعی
ﻳﻚ شبکه
ﻃﺮﺣﻮاره یک
شکل -:22طرحواره

حال ،شبکه هاي عصبي قابليت استفاده از دانش بشري
را ندارد و نمي تواند مانند سامانه هاي فازي با استفاده از
عبارات زباني استنتاج کند (کاراکاس  .)2006بنابراین،
برای دست يابي به قابليت يادگيري بهتر ،دقت تقريب
بیشتر و ساختار ساده تر ،با الهام از قابليت يادگيري
شبکه هاي عصبي و خواص استنباط سامانه هاي فازي در
مدل فازي ،شبکه هاي فازي ـ عصبي تطبيقي موسوم به
انفيس در سال  1999ارائه شد (مندانی و عصیالن ،1975
جانگ .)1992

برنامه ریزیبیانژن
روش برنامه ریزی بیان ژن ،در سال  1999توسط
فی یرا ارایه شد (فی یرا .)2001 ،این روش ترکیبی از
روش های برنامه ریزی ژنتیک و الگوریتم ژنتیک بوده
که در آن ،کروموزوم های خطی و ساده با طول ثابت،
مشابه با آنچه که در الگوریتم ژنتیک استفاده میشود و
ساختارهایشاخه ایبااندازه ها واشکال متفاوت،مشابه
بادرختانتجزیهدربرنامه ریزیژنتیک ،ترکیبمی شوند.
از آنجا که در این روش تمام ساختارهای شاخه ای با
اندازه و اشکال متفاوت ،در کروموزوم های خطی با طول
ثابتکدگذاریمی شوند ،سبب گردیدهکهدراینروش
م بتواندازتمام
پ ازهم جدا شوندوسیست 
فنوتیپوژنوتی 
مزایایتکاملیبهسبب وجودآنهابهره مند شود.
اکنون باوجود اینکه فنوتیپ در  ،GEPهمان نوع از
ساختارهای شاخه ای مورد استفاده در  GPرا شامل
می شود ،اما ساختارهای شاخه ای که به وسیلهGEP
استنتاجمیشوندمبین تمامیژنوم هایمستقلهستند.
به طور خالصه میتوان گفت در  GEPبهسازیها در
ک ساختار خطی اتفاق افتاده و سپس به صورت
ی 
ساختا ر درختی بیان میشود و این موجب میشود تنها
ل بع د منتقل شده و نیازی به
ژنوم اصالح شده به نس 
ی سنگین برای تکثیر و جهش وجود نداشته
ساختارها 
باشد (فی یرا .)2001 ،در این روش پدیده های مختلف
با استفاده ا ز مجموعه ای از توابع و مجموعه ای از
ی میشوند .مجموعه توابع ،معموالً
ترمینال ها ،مدلساز 
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ع اصلی حسابی } ،{/ ,× ,- ,+توابعمثلثاتییاهر
شامل تواب 
نوعتابعریاضیدیگر } {√, x2, exp, log, sin, cos, ...و
ت ک ه برایتفسیرمدل
ط کاربراس 
یا توابع تعریف شده توس 
مناسب می باشند .مجموعه ترمینال ها ،از مقادیر ثابت و
لتشکیل شده اند (فی یرا.)2001 ،
متغیرهایمستق 

=
y f ( x ) + noise

چنانچه ( Wبردار ضرایب) و ( bثابت) مشخصه های
تابع رگرسیونیو   fنیزتابعکرنلباشد،آنگاههدفپیدا
ن فرم تابعیبرای ) f(xاست .این مهمباآموزش مدل
کرد 
 SVMتوسطمجموعه ایازنمونه ها (مجموعهآموزش)
محقق می شود .بنابراين براي محاسبه  wو  bالزم است
تابع خطا (رابطه  )3در مدل  e -SVMبا در نظر گرفتن
شـرايط منـدرج در رابطه  4بهينـه شود.
()3

N
N
*
1 T
W .W + C ∑ ξ + C ∑ ξ
i
i
2
=
=i 1
i 1
*

()4

i

W T .f (x i ) + b − y ≤ e + ξ
i

−W .f (x i ) − b ≤ e + ξ

y

T

i

= i
1,..., N

,

≥0

*
i

i

ξ ,ξ
i

i

i

N

*

T

i

i

i =1
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()1
()2

f ( x ) =W T .f ( x ) + b

*
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*

i

i

سازی عددي تابع درجه دوم زير (معادلـه  )5بـا شرايط
معادله  6حل خواهد شد (اسکندری و همکاران .)1391
N

N

∑ y (a + a ) − e ∑ (a + a ) −
*

()5

i

i

*

i
i
i
=i 1
i 1
=
N

) 0.5 ∑ (a i + a i )(a j + a j )f (x i ) f (x j
i , j =1
T

*

*

N

0
= ) ∑ (a + a
*

()6

i

i

i =1

= 0 ≤ ai ≤C , 0 ≤ ai ≤C , i
1, 2,..., N
*

تابع هدف باال در رابطه  5تابع محدب است و بنابراين
جواب رابطه  5يكتا و بهينه خواهد بود  .پس از تعريف
ضرايب الگرانژ در رابطه  7مشخـصه هــاي  wو  bدر

مـدل  SVMرگرسـيوني بــا استفاده از تئوري كراش
كوهن -تـاكر محاسبه می شود (فلتچر  )1987که در=اسـت .در نتيجه براي مدلSVM
آن ) W ∑ (a + a )f (x i
رگرسيوني خواهيم داشت (ناظری تهرودی و همکاران،
:)2017
N

*
i

()7

i

j =1

N

= W
(a i + a i )f (x i ) f (x) + b
∑
i =1
T
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ماشین بردار پشتیبان
ط دیباک
اولین کاربرد این روش د ر مسائل آب توس 
و همکاراندرسال 2001بامدل سازیبارندگی -رواناب
ارائه شد (هافمن و همکاران  .)2002ماشینبردارپشتیبان
م یادگیری کارآمدبرمبنای تئوریبهینه سازی
یکسیست 
ل استقرای کمینه سازی خطای
مقید است که از اص 
ساختاریاستفادهکردهو منجربهیکجواببهینهکلی
ل رگرسیون  SVMتابعی مرتبطبا متغیر
میگردد.درمد 
وابسته  Yکه خو د تابعی از چند متغیر مستقل  xاست،
برآورد می شود .مشاب ه سایر مسائل رگرسیونی فرض
می شود رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته با تابع
جبریمانند ) f(xبعالوهمقداریاغتشاش (خطای مجاز )e
مشخص شود (رابطه ( )2اسکندری و همکاران .)1391

در روابط فوق  Cعددي صحيح مثبت است كه عامل تعيـين
جريمه در هنگام رخ دادن خطاي آموزش مدل استf .
*
تابع كرنل N ،7تعداد نمونهها و دو مشخصه  ξ iو ξ i
متغیر کمبود 8هستند كه حد باال و پايين خطاي آموزش
مرتبط با مقدار خطاي مجاز  εرا مشخص مي كنند .در
مسائل پيش بيني میشود كه داده ها ،درون بازه مرزيε
قرار گيرند .حال اگر دادهای خارج از بازه  εقـرار گرفـت
آنگاه يك خطا معادل  ξو  ξوجود خواهد داشت .ذکر
این نکته الزم است که مدل  SVMمشکالت ناشی از
کم تخمینی 9و فوق برازشی 10را با کمینه کردن همزمان
دو ترم  W .W / 2و خطای آموزشی ،یعنی ) C ∑ (ξ + ξ
را در رابطه  5حل می کند .بنــابراين بــا معرفــي ۲
ضــريب الگرانــژ  aو  aمسئله بهينه سازي با حداکثر

*

بايد توجه داشت كه ترمهای الگرانـژ
مـي توانـد صفر ،و يا غیر صفر باشند .بنـابراين فقـط
) (a i + a i
*

7- Kernel Function
8- Slack Variable
9- Under Fitting
10- Over Fitting

مهدی امیرآبادی زاده و همکاران

مجموعـه دادههایی كـه ضرايب  aآنها غیر صفر اسـت
در معادله رگرسـيون نهـايي وارد میشوند و اين مجموعه
دادهها به عنوان بردارهاي پشتيبان شـناخته میشوند .به
طور ساده ،بردارهاي پشتيبان آن داده هايي هـستند كـه
به ساخته شدن تابع رگرسيوني كمك میکنند .در ميـان
بردارهـاي مذكور آنهایی كـه مقـدار  a iآنها كمتـر از
Cباشـد بردارهـاي پشتیبان حاشیه ای 11ناميده میشوند
 .هنگـامي كـه مقـدار  a iبردارهاي پشتيبان برابر مقـدار
Cباشـد ،بـه عنـوان بـردار پـشتيبان خطا 12يا بردار
پشتيبان كراندار شناخته مي شود .بردارهاي پـشتيبان
حاشيه اي در حاشيه مرز غیر حساس يافـت مـي شـوند
 ،در حـالي كـه بردارهاي پشتيبان خطا خارج از بـازه
هـستند .در نهايت تابع  SVMرگرسيوني را میتوان به
i
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یک نرون کوچکترین واحد پردازشگر اطالعات است،
که اساس عملکرد شبکه عصبی را تشکیل می دهد .هر
شبکه از یک الیه ورودی ،یک الیه خروجی و یک یا چند
الیه میانی تشکیل شده است .هر الیه توسط وزن ها به
نرون های الیه بعد متصل میشوند.
هر نرون مقادیر ورودی را در وزن خود ضرب کرده و
با بایاس جمع می کند و حاصل به تابع محرکه انتقال داده
می شود تا به این وسیله به نرون های الیه بعد انتقال داده شود.
این عمل در نرون های همه الیه های شبکه انجام شده تا در
نهایت خروجی شبکه به دست آید (زینلی و هاشمی.)1395 ،

جلد  ،1شماره  ، 1بهار 1397

شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون
 90درصد شبکه های عصبی مصنوعی که در مسائل
مربوط به آب استفاده می شود از نوع الگوریتم پس انتشار
فرم زير بازنويسي كرد:
N
خطا هستند (براداک و همکاران .)1998 ،شبکه عصبی
T
=
f (x ) ∑ a if (x i ) f (x j ) + b
()8
i =1
پرسپترون چند الیه ،شبکه ای با الگوریتم پس انتشار خطا
است که در تولباکس آن بهصورت پیش فرض ،تابع انتقال
در رابطه  8محاسبه ) f(xدر فضاي مشخصه آن
در الیه پنهان از تابع محرکه تانژانت سیگموئید ()tansig
ممكن است بسيار پيچيده باشد  .براي حـل ايـن مـشكل
و در الیه خروجی از تابع محرکه خطی ( )purelinاستفاده
رونـد معمـول در مـدل  SVMرگرســيوني انتخـــاب
می نماید و تابع یادگیری وزن ها تابع ( )learngdmو تابع
يـــك تـــابع كرنـــل بـــه صـــورت )  K (x , xبرابر با
T
آموزش آن تابع لونبرگ مارکوات ( )trainlmمی باشد .در
 f (x i ) f b 2 − 4acاست .میتوان از توابع مختلف كرنل
این شبکه ها اطالعات ورودی توسط نرون های ورودی
براي ساخت انواع مختلف مدل  e-SVMاستفاده كرد .انواع
دریافت شده ،سپس به نرون های الیه پنهان فرستاده
رايج توابع كرنل قابل استفاده در مدل  SVMرگرسيوني
می شود و پردازش مورد نظر روی آن ها انجام می گیرد و
عبارتاند از  :كرنل چندجملهای با  ۳مشخصه هدف ،كرنل
نتیجه به نرون های الیه خروجی فرستاده شده تا بهعنوان
سيگموئيدي شامل ۲مشخصه هـدف و كرنـل توابـع پايـه
خروجی شبکه نمایش داده شوند (زینلی و همکاران،
شـعاعي ) (RBFبـا يـك مشخصه هدف (اسکندری و
 .)1392در این تحقیق شبکه دارای یک الیه پنهان بوده
همکاران .)1391
که در آن  5نرون قرار داده شده است.
در این تحقیق از  60درصد داده های موجود به
شبکه عصبی مصنوعی
آموزش 20 ،درصد به صحت سنجی و  20درصد باقیمانده
شبکه عصبی مصنوعی ایده ای است برای پردازش
نیز به تست شبکه اختصاص داده شده است.
اطالعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده
i

است و مانند مغز انسان به پردازش اطالعات می پردازد
این سیستم از عناصر زیادی به نام نرون تشکیل شده است
که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل می کنند.
11- Margin Support Vector
12- Error Support Vector

معیارهای ارزیابی
به منظور ارزیابی دقت و کارایی مدل های مورد
بررسی از ضریب تبیین ،جذر میانگین مربعات خطا و

بررسی روش های هوش مصنوعی و رگرسیونی...

نش -ساتکلیف به شرح زیر استفاده شد.
 -1جذر میانگین مربعات خطا (:)RMSE
()9

− Q i' ) 2

n

i

∑( Q

= RMSE

i =1

S

 -2آزمون ضریب تبیین ()r
) cov( Q i ,Q

()10

'
i

σQ σQ

=r

i

 -3ضریب کارایی (نش -ساتکلیف)

()11

T

∑( Q

− Q i' ) 2

i

−Q i ) 2

i

i =1
T

∑( Q

CE = 1 −

i =1

i

'
i

i

نتایج و بحث
در این تحقیق جهت ریزمقیاس نمایی مقادیر دمای
روزانه ایستگاه همدیدی ارومیه با استفاده از داده های
پیشبینی کننده  CanESM2دقت و کارایی مدل های
مختلفی نظیر  GP ،ANFIS ،SVR ،SVM ،ANNو
رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت .این مدل
مخفف  Canadian Earth System Modelو چهارمین
نسل از مدلهای آبوهوایی است که توسط مرکز
مدلسازی و تحلیل آبوهوایی کانادا ) (CCCmaزیر نظر
سازمان محیط زیست این کشور توسعهیافته است.
در تهیه گزارش پنجم که به تدریج از سال ۲۰۱۳
سریCMIP5

تا  ۲۰۱۴منتشر شد ،از برونداد مدلهای
استفاده گردید (از مدلهای سری  CMIP4در هیچ یک
از گزارشهای  IPCCاستفاده نشد) که انتخاب این سری
از مدلها هم به عهده برنامه جهانی پژوهشهای اقلیمی
سازمان جهانی هواشناسی یعنی  WCRPبوده است .این

محاسبه گردد .قبل از بررسی و شبیه سازی داده های
مورد بررسی ،ابتدا با استفاده از روش همبستگی پیرسون،
همبستگی بین  26پارامتر پیشبینی کننده CanESM2
و مقادیر روزانه دمای ایستگاه همدیدی ارومیه بررسی و
برآورد گردید .الزم به ذکر است که موقعیت داده های
 CanESM2در محدوده ایستگاه هواشناسی ارومیه بوده و
مقیاس روزانه دارند .نتایج نشان داد که از بین  26پارامتر
پیشبینی کننده  CanESM2تنها  16پارامتر همبستگی
مناسبی با داده های روزانه دمای ایستگاه منتخب دارد.
 16پارامتر مورد منتخب و ضریب همبستگی آن ها
به شرح جدول  2ارائه گردید .در واقع پارامترهایی که
همبستگی آن ها با داده های مشاهداتی ثبت شده در
ایستگاه همدیدی ارومیه بیش از  0/3بود انتخاب گردید
(امیرآبادی زاده و همکاران .)2015
نتایج بررسی میزان خطای دقت مدل های مورد
مطالعه در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه ایستگاه
همدیدی ارومیه در دوره آماری  1961-2005با استفاده
از پیشبینی کننده های  CanESM2به شرح جدول های
 3و  4ارائه گردید .در بین مدل های مورد مطالعه دو مدل
 SVRو رگرسیون چند متغیره ماهیت رگرسیونی داشته
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که  : Q iداده های واقعی یا مشاهده ای : Qi' ،داده های
پیشبینی Q ،میانگین داده ها S ،تعداد داده ها و σ Q
و  σ Qبه ترتیب برابر با واریانس داده های پیشبینی و
مشاهداتی می باشد (نش و ساتکلیف  ،1970اسوینسکو و
کمپبل  2002و ساالس و همکاران .)1980
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'
i

مدلها از سناریوهای جدید ( RCPشامل RCPهای ،2/6
 6 ،4/5و  )8/5استفاده میکنند .تفاوت عمده سناریوهای
RCPو  SRESدر این است که اولی خط سیر توازن
واداشت تابشی ناشی از افزایش گازهای گلخانهای را تا
سال  ۲۱۰۰بر حسب وات بر متر مربع مشخص میکند،
مث ً
ال در سناریوی  ، RCP8.5توازن واداشت تابشی در
منتهیالیه جو و در سال  ۲۱۰۰حدود  8/5وات بر متر
مربع خواهد بود .یعنی تابش ورودی منهای خروجی از جو
مثبت  8/5وات بر متر مربع است که این انباشت  8/5وات
بر مترمربع در سامانه جو منجر به افزایش دمای کره زمین
میگردد ،اما سناریوهای سری  SRESخط سیر غلظت
گازهای گلخانهای را مشخص میکنند.
از آنجا که یکیازمهم ترینمراحلدرمدل سازی،
ی از متغیرهای ورودی است ،لذا
انتخاب ترکیب مناسب 
باید همبستگیمتقابل  بینمتغیرهایورودیوخروجی

مهدی امیرآبادی زاده و همکاران

ﺟﺪول  -2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و دﻣﺎي روزاﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺪﻳﺪي اروﻣﻴﻪ

جدول  :2نتایج بررسی همبستگی بین مقادیر پیشبینی کننده ها و دمای روزانه ایستگاه همدیدی ارومیه
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ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻛﻨﻨﺪه

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ

p8-fgl

-0.684

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﺳﻄﺢ درﻳﺎ

MSLPGL

p8-ugl

-0.118

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻓﺸﺎر  1000ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل

p1_FGL

p8-vgl

-0.421
-0.374

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ

-0.133

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻓﺸﺎر  800ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪاري در ﻓﺸﺎر 800
ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎري در ﻓﺸﺎر 800
ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل

0.432

ﺗﺎواﻳﻲ در ﻓﺸﺎر  800ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل

p8-zgl

-0.375
-0.364
0.795
-0.285

ﺟﻬﺖ ﺑﺎد در ﻓﺸﺎر  800ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
واﮔﺮاﻳﻲ در ﻓﺸﺎر  800ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻓﺸﺎر  500ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﻓﺸﺎر  850ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل

p8-thgl
p8-zhgl
p500gl
p850gl

0.081
-0.367
-0.062
-0.171

-0.135

ﺑﺎرش ﻛﻞ

prcpgl

-0.205

0.468

رﻃﻮﺑﺖ وﻳﮋه در ﻓﺸﺎر  500ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل

s500gl

0.340

0.579
0.578
0.862

رﻃﻮﺑﺖ وﻳﮋه در ﻓﺸﺎر  850ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
رﻃﻮﺑﺖ وﻳﮋه در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎ در ارﺗﻔﺎع  2ﻣﺘﺮي

s850gl
shumgl
tempgl

-0.233
-0.210
0.323

-0.415
-0.374

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
ﻛﻨﻨﺪه
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ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪاري در ﻓﺸﺎر 1000
ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎري در ﻓﺸﺎر 1000
ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﺗﺎواﻳﻲ در ﻓﺸﺎر  1000ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﺟﻬﺖ ﺑﺎد در ﻓﺸﺎر  1000ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
واﮔﺮاﻳﻲ در ﻓﺸﺎر  1000ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻓﺸﺎر  500ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪاري در ﻓﺸﺎر 500
ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎري در ﻓﺸﺎر 500
ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﺗﺎواﻳﻲ در ﻓﺸﺎر  500ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
ﺟﻬﺖ ﺑﺎد در ﻓﺸﺎر  500ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل
واﮔﺮاﻳﻲ در ﻓﺸﺎر  500ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎل

p1_Ugl
p1_Vgl
p1_zgl
p1thgl
p1zhgl
p5-fgl
p5-ugl
p5-vgl
p5-zgl
5-thgl
5-zhgl

ﺟﺪول  -3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﺖ ﻣﺪلﻫﺎي  SVM ،ANFIS ،ANNو  GPدر ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ
جدول  :3نتایج بررسی دقت مدل های  SVM ،ANFIS ،ANNو  GPدر برآورد مقادیر دمای متوسط روزانه
Test
RMSE
r
N-S

ANN
Train
Test
4.876 4.716
1.00
1.00
0.737 0.773

ANFIS
Train
Test
4.239
4.494
0.894
0.87
0.799
0.96

* :واﺣﺪ  RMSEﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

SVM
Train Test
4.859 5.256
0.898 0.88
0.737 0.939

GP
Train Test
4.116 4.262
0.9
0.883
0.814 0.774

جدول  :4نتایج بررسی دقت مدل های  SVRو رگرسیون چندمتغیره در
آزمایش بین  4تا  6درجه سلسیوس متغیر می باشد .از
روزانهدر ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ
ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه
 SVRو
ﺟﺪول  -4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﺖ ﻣﺪلﻫﺎي
رﮔﺮﺳﻴﻮنمتوسط
مقادیر دمای
برآورد
بین چهار مدل مذکور مدل  GPبا کمترین میزان خطا
Test
RMSE
r
N-S

Reg
4.069
0.901
0.812

SVR
1.105
0.992
0.984

که دقت و میزان خطای این دو مدل نسبت به یکدیگر
سنجیده می شود .دقت و میزان خطای مدل های هوشمند
 SVM ،ANFIS ،ANNو  GPنیز نسبت به هم تحلیل
می شود .نتایج بررسی دقت و میزان خطای مدل های
هوشمند در دو مرحله آزمایش و آموزش مطابق جدول
 3محاسبه گردید .همان طور که از جدول  3مشاهده
می شود ،میزان خطای هر چهار مدل مورد بررسی در
مرحله آموزش بین  4تا  5درجه سلسیوس و در مرحله

در مرحله آزمایش به عنوان بهترین مدل شناخته شد.
در مرحله آموزش نیز دقت مدل  GPاز سایر مدل های
مورد بررسی بهتر بود .بر اساس آماره همبستگی ،مدل
 ANNدر هر دو مرحله آزمایش و آموزش بهترین دقت
را در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه ارائه نمود .بعد از
مدل ،ANNمدل  GPبر اساس ضریب همبستگی بهترین
جواب ها را ارائه نمود .آزمون نش -ساتکلیف برخالف
نتایج دو آزمون همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا،
مدل  ANFISبا به عنوان بهترین مدل در مرحله آزمایش
معرفی کرد .با این حال در مرحله آزمایش همچنان مدل
 GPبر اساس آماره نش – ساتکلیف بهترین کارایی را
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دارا می باشد .نتایج بررسی و مقایسه دو مدل رگرسیونی
نیز در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه ایستگاه همدیدی
ارومیه (جدول  )4نشان داد که روش رگرسیون بردار
پشتیبان دقت باال و میزان خطای کمتری نسبت به روش
رگرسیون بردار چندمتغیره دارد .کارایی رگرسیون بردار
پشتیبان نیز توسط آماره نش – ساتکلیف تأیید گردید.
نتایج شبیه سازی و بررسی خطای دو مدل  GPو SVR

به شرح شکل های  3تا  6ارائه گردید.
 GPهمان طور که از شکل های  3تا  6مشخص است،
مدل های  GPو  SVRبه خوبی توانسته اند که مقادیر
روزانه دمای ایستگاه همدیدی ارومیه را شبیه سازی
کنند .هم چنین نتایج نشان داد که روش رگرسیون چند
متغیره نیز میزان خطای به مراتب کمتر از روش های
هوشمند  GP ،SVM ،ANNو  ANFISدارد.
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SVR
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﻳﺪي
اﻳﺴﺘﮕﺎه
روزاﻧﻪ
مقادیردﻣﺎي
سازی ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي
-3 :3
ﺷﻜﻞ
مدل SVR
استفاده از
ارومیه با
همدیدی
ایستگاه
روزانه
دمای
ﻧﺘﺎﻳﺞشبیه
نتایج
شکل

اﺳﺘﻔﺎدهبا از ﻣﺪل
ﻫﻤﺪﻳﺪي
اﻳﺴﺘﮕﺎه
روزاﻧﻪ
دﻣﺎي
مشاهداتیووﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ
نتایجﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﻜﻞ -4
SVRمدل SVR
استفاده از
اروﻣﻴﻪ ﺑﺎارومیه
همدیدی
ایستگاه
روزانه
دمای
محاسباتی
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲمقادیر
همبستگی
بررسی
شکل :4
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الزم به ذکر است که جهت برآورد و تخمین
پارامترهای مدل  SVRاز روش بهینه یابی الگوریتم جامع
مورچگان پیوسته استفاده شد و سه پارامتر مدل SVR
غیرخطی بهینه گردید .یکی از عواملی که باعث بهبود
نتایج مدل  SVRنسبت به سایر مدل های مورد بررسی
می باشد ،بهینه کردن پارامترهای آن است .به طور کلی

نتایج نشان داد که از بین چهار مدل هوشمند ،SVM
 ANN ،ANFISو  ،GPمدل برنامه ریزی ژنتیک بهترین
مدل جهت ریزمقیاس نمایی مقادیر متوسط دمای روزانه
ایستگاه همدیدی ارومیه می باشد و مدل های  SVMو
 ANNبیشترین میزان خطا را در میان هر شش مدل مورد
بررسی کسب کردند .از میان مدل های رگرسیونی نیز
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﻫﻤﺪﻳﺪي
اﻳﺴﺘﮕﺎه
روزاﻧﻪ
محاسباتیدﻣﺎي
مشاهداتی وو ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ
نتایج ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﻜﻞ -5
 GPمدل GP
استفاده از
اروﻣﻴﻪ ﺑﺎارومیه با
همدیدی
ایستگاه
روزانه
دمای
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲمقادیر
همبستگی
بررسی
شکل :5

مدل
شکل  :6نتایج شبیه سازی مقادیر دمای روزانه ایستگاه همدیدی ارومیه با استفاده از
ﺷﻜﻞ  -6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎي روزاﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺪﻳﺪي اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
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نمایی مقادیر بیشینه دمای روزانه ضعیف معرفی کردند.

کمترین میزان خطا را در شبیه سازی متوسط دمای
روزانه دارد .به طور کلی نتایج نشان داد که مدل های
رگرسیونی از دقت باالتری در شبیه سازی مقادیر متوسط
دمای روزانه ایستگاه همدیدی ارومیه نسبت به مدل های
هوشمند برخوردار می باشند.
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می باشد .با مقایسه هر شش مدل مورد بررسی نتایج نشان
داد که بعد از مدل  ،SVRمدل رگرسیون چندمتغیره

مهدی امیرآبادی زاده و همکاران

pp. 115-122.

problem

solving.

In Soft

computing

and

industry (pp. 635-653). Springer, London.
Hofmann, T., Tsochantaridis, I. and Altun, Y., 2002.

Pour, S.H., Shahid, S. and Chung, E.S., 2016. A

Learning over structured output spaces via joint

hybrid model for statistical downscaling of daily

kernel functions. In Proceedings of the Sixth Kernel

rainfall. Procedia Engineering, 154, pp.1424-1430.

Workshop.

Khan, M.S., Coulibaly, P. and Dibike, Y., 2006.

Jang, J.S., 1992. Self-learning fuzzy controllers based

Uncertainty analysis of statistical downscaling

on temporal backpropagation. IEEE Transactions on

methods. Journal of Hydrology, 319(1-4), pp.357-

neural networks, 3(5), pp.714-723.

382.

Karakus, M. and Tutmez, B., 2006. Fuzzy and multiple

Salas, J.D., 1980. Applied modeling of hydrologic time

regression modelling for evaluation of intact rock

series. Water Resources Publication, P. O. Box 2841.

strength based on point load, Schmidt hammer

Littleton, Colorado .80161, U.S.A. 1980; 484 P.

and sonic velocity. Rock mechanics and rock

Swincow, T.D.W., 2002. Statistics at Square One.
London. British Medical Journal.

engineering, 39(1), pp.45-57.
Karamouz, M., FALAHI, M., Nazif, S. and RAHIMI,

Tripathi, S., Srinivas, V.V. and Nanjundiah, R.S.,

F.M., 2009. Long lead rainfall prediction using

2006. Downscaling of precipitation for climate

statistical downscaling and artificial neural network

change scenarios: a support vector machine

modeling.

approach. Journal of hydrology, 330(3-4), pp.621640.
Wilby, R.L., Dawson, C.W. and Barrow, E.M., 2008.
SDSM—a decision support tool for the assessment
of regional climate change impacts. Environmental
Modelling & Software, 17(2), pp.145-157.
Liu, Z., Xu, Z., Charles, S.P., Fu, G. and Liu, L.,

Mamdani, E.H. and Assilian, S., 1975. An experiment
in

linguistic

synthesis

with

a

fuzzy

logic

controller. International journal of man-machine
studies, 7(1), pp.1-13.
Mander, W.J., 1994. Dictionary of global climatic
change.. 2nd edn, VCL Press, London, England,
1994: 262 pp

2011. Evaluation of two statistical downscaling

Nash, J.E. and Sutcliffe, J.V., 1970. River flow forecasting

models for daily precipitation over an arid basin in

through conceptual models part I—A discussion of

China. International Journal of Climatology, 31(13),

principles. Journal of hydrology, 10(3), pp.282-290.

pp.2006-2020.

76
نشریه هواشناسی و علوم ّجو

Lake Basin. AUT Journal of Civil Engineering, 2(1),

in

Nazeri-Tahroudi, M., Ahmadi, F. and Khalili, K., 2018.

1397  بهار، 1  شماره،1 جلد

Impact of 30 Years Changing of River Flow on Urmia

Journal of Meteorology and Atmospheric Sciences

Volume 1, Issue 1, Spring 2018

Evaluation of the Accuracy of Artificial Intelligence and Regression
Models for the Simulation of Daily Temperature
M. Amirabadizadeh 1, M. Nazeri Tahroudi 2*, M.J. Zeynali 2
1

Assistant Professor, Department of Water Engineering, Birjand University, Birjand, Iran
2
Ph.D Student of Water Resources Management, Birjand University, Birjand, Iran
*Corresponding Author Email: m_nazeri2007@yahoo.com
Received: 9 March 2018, accepted: 13 June 2018

A B ST R AC T
Prediction of climate change using the recorded data from reference periods requires precise methods
that are able to accurately detect fluctuations and predict changes for future periods. In this study, six
multivariate regression models, ANN, SVR, ANFIS, SVM and GP, were investigated and compared for
down scaling the daily mean temperature of the Urmia synoptic station, using 26 prediction parameters
taken from the fifth IPCC report. The average daily temperature values measured from 12/03/1961 to
20/12/2005 were used for the analysis. 16 of the 26 parameters having a high correlation with the average
daily temperature values were selected for all methods using the Pearson correlation test. To investigate
the modeling errors, the coefficient of determination, Root Mean Square Error, and effectiveness criteria
were used. The results of the evaluation of the accuracy and modeling error showed that among the smart
models, GP, ANN, ANFIS and SVM, the Genetic Programming model has the least amount of errors, and in
the regression model (multivariate regression and support vector regression) support vector regression
has the lowest error rate and the highest accuracy of simulated daily temperature values of the Urmia
station. In general, the results of the simulation of the mean daily temperature indicate that regression has
better accuracy than smart methods. Since in this study, we only used the data from the Urmia synoptic
station, so the results are only valid for this station, and it is not safe to generalize the results for all stations.
Keywords: Down Scaling, Genetic Algorithm, Neural Network, Support Vector Regression, Temperature, 		
Urmia Lake
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