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 چکیده
 آب منماب   ممدیری   بمرای  مهم   ابزارهای از یکی بارندگی بینی پیش

 اسم   داده نشما   گذشته مطالعات. اس  کشاورزی بخش در خصوصا

 سمامانه  بماد،  سرع  و جه  نسبی، رطوب  هوا، دمای فاکتورهای که

 بمر  بسمزایی  تاثیر غیره و ها اقیانوس و دریاها آب سطح دمای و فشار

 بمین  ارتباط پژوهش این در. دارند زمین های خشکی سطح در بارش

 نیز و شیراز ایستگاه فصلی بارش حداکثر با نسبی رطوب  و هوا دمای

 بررسمی  ممورد  کماوی  داده تکنیک از استفاده با آ  بینی پیش امکا 

 هموا،  دممای  میمانگین  سماله  06 آممار  از منظور این برای. گرف  قرار

 اسمتفاده  شیراز ایستگاه فصلی بارش مجموع و نسبی رطوب  میانگین

 رطوبم   و هموا  دممای  مقمادیر  از یمک  هر بین اعتماد شاخص. شدند

 رقم   ایمن . شمد  برآورد درصد 45 حدود فصلی بارش حداکثر و نسبی

 حمداکثر  مقمدار  و مهم   فماکتور  دو ایمن  بین خوبی همبستگی بیانگر

 گرفتن نظر در با فصلی بارش حداکثر که داد نشا  نتایج. اس  بارش

 بمیش  درصد 45/45 اعتماد با رطوب  و دما فاکتورهای همزما  تاثیر

 اثر که اس  ذکر به الزم. بود خواهد فصل یک در متر میلی 5/150 از

 بمر  تنهمایی  بمه  ها آ  از یک هر تاثیر از بیشتر فاکتور دو هر همزما 

 .باشد می حداکثری بارش
 

 نسمبی،  رطوبم   کاوی، داده بارندگی، بینی پیش:  کلیدی های واژه

 اعتماد شاخص هوا، دمای

 

 مقدمه

 و توجمه  محمور  دیرباز از آب مناب  خصوص به طبیعی مناب  مدیری 

 افمزایش  بما . اسم   بموده  مختلم   جوامم   در ممدیرا   گیمری  تصمی 

 روز نیماز  کمه  صمنع   و کشاورزی مختل  بخشهای توسعه و جمعی 

 در را همایی  ناپایمداری  داشم ،  دنبما   بمه  نیمز  را آب منماب   به افزو 

 تعماد   عمدم  از ای عمده بخش. نمود ایجاد آب مناب  سنتی مدیری 

 منماب   طبیعمی  محدودی  و شناسی آب چرخه از ناشی آب مناب  در

 بمر  انسمانی  فعالیتهمای  و اقمدامات  تأثیرگذاری دیگر بخش و بوده آب

 امر در سنگینی چالشهای ساز زمینه جملگی که اس  آب مناب  روی

 تصممی   دیگمر  طمر   از. اسم   گشته شیرین آب مناب  از گیری بهره

 آوری جم  های داده از زیادی بسیار حج  با بخش این در گیرندگا 

 مواجه آنها بین در پیچیده روابط با و متنوع بسیار خصوصیات با شده

 همای  تحلیمل  و تجزیمه  ی وسمیله  به آنها مدیری  و آنالیز که هستند

 نماممکن  عمالً ها حوضه از بسیاری در و دشوار امری آماری، و تجربی

 سمازماندهی  و ممدیری   در توانمند فناوری یک کاوی داده. باشد می

 از ای مجموعمه  کماوی،  داده واقم   در. میباشمد  بماال  حج  با اطالعات

 اسممتخرا  بممه و بمموده معمممولی پممردازی داده ورای کممه اسمم  فنممو 

 در. کند می کمک اس ، پنها  و مخفی ها داده انبوه در که اطالعاتی

 بارش حداکثر تخمین به کاوی، داده تکنیک از استفاده با پژوهش این

 های پارامتر از مورد دو هوا دمای و نسبی رطوب . اس  شده پرداخته

 همای  شماخص  و بارش مقدار بر بسزایی تاثیر که باشد می مه  بسیار

 بمه  توجه با آب، مناب  اطالعات سیست  یک. دارد آب مناب  مدیریتی

 کمه  مشکالت از مختلفی انواع محیطی، زیس  های داده پیچیده ذات

 نمایما   توانمد  ممی  را دارد وجمود  محیطمی  زیس  مسائل با رابطه در

 و کشم   باشمد،  داشمته  وجمود  توانمد  ممی  که مسائلی جمله از. سازد

 سریهای مدیری  نیز و محیطی زیس  اشیای مابین ارتباطات مطالعه

 آب منماب   اطالعات سیست  یک حقیق  در. باشد می گسترده زمانی

 سطحی آب مناب  چو  اجزایی مدیری  به زیس  محیط مدیری  در

 بمره   کمه  انسانها اعما  و زیستی های گونه هوا، خاك، زیرزمینی، و

 شامل بررسی، مورد اطالعاتی سامانه بنابراین. پردازد می دارند، کنش

 خصوصمیات  بما  محیطمی  زیسم   های داده از عظی  ی مجموعه یک

 مختلم   مسمائل  ی دربرگیرنمده  کمه  اس  زمانی و مکانی ی پیچیده

 آب، منماب   یکپارچمه  ممدیری   و ریمزی  برنامه چو  موضوع با مرتبط

 ممدیری   سمیل،  و خشکسمالی  بینمی  پمیش  و پایش ریسک، مدیری 

 سیسمت   یمک  بمرای  هما  داده جریما  . باشمد  می... و آب مناب  کیفی

 آوری جم : شود خالصه زیر فاز چهار در تواند می آب مناب  اطالعات

. فمراداده  مدیری  داده، آنالیز داده، سازی ذخیره واقعی، جها  از داده

 -مکمانی  همای  داده زیادی بسیار حج  با آب مناب  مدیری  زمینه در

 در آمماری  و تجربمی  روشمهای  از اسمتفاده  کمه  هسمتی   مواجه زمانی

. باشد می ممکن غیر عمالً کاربردی دانش به هایی داده چنین تبدیل

 و مفیممد گزارشممهای اسممتخرا  در هممایی داده چنممین کممه حممالی در

 بنمابراین . گیرنمد  توجه مورد بسیار توانند می رویدادها روند شناسایی

 ممدیری   زمینمه  در مسائلی چنین به پاسخگویی جه  روشی به نیاز

 صمورت  بمه  تموا   ممی  حاصمل  دانش از و شود می احساس آب مناب 

 .نمود استفاده آب مناب  یکپارچه مدیری  جه  بهینه
 نموین،  ابزارهای به بشر شد  مجهز و آوری فن انگیز شگف  پیشرف 

 و همما داده سممازی ذخیممره و کسمم  در العمماده فممو  پیشممرف  سممب 

 همای  زمینمه  در بمزر   همای  داده پایگماه  آممد   وجمود  به همچنین

 در اممروزی،  ممدر   دنیمای  کمه  داش  توجه باید. اس  شده مختل 

 و عددی چه ها، داده محاصره در ما و میباشد گرا داده دنیای حقیق 

 وجود ها داده از عظیمی حج  امروزه. ای  گرفته قرار دیگری انواع چه

 فمرا  را مما  زنمدگی  تممام  حقیقم   در و ها شبکه کامپیوترها، که دارد

 جمم   بمرای  را هنگفتمی  همای  هزینه مختل  سازمانهای. اس  گرفته

 مقمدار  فقمط  کمه  حمالی  در میدهند اختصاص ها داده ذخیره و آوری

 از بسمیاری  در زیمرا . میگیرنمد  قرار استفاده مورد ها داده این از کمی
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 ساختار یا بوده باال بسیار سازماندهی برای الزم های داده حج  موارد

 دنیمای  مشمکل  لمذا . اس  پیچیده بسیار کارا، و مؤثر تحلیل برای آنها

 مسئله بلکه نیس  مدیرا  گیری تصمی  برای کافی داده فقدا  امروز

 کماربردی  دانش استخرا  جه  هایی تکنیک یا ها روش فقدا  اصلی

 ایمن  از کاربردی دانش استخرا . اس  ها داده انبوه حج  این بطن از

 روشمهای . نمیباشمد  امکانپذیر سنتی های روش از استفاده با ها داده

 تفسمیر  و تحلیمل  و تجزیمه  بمه  متکی دانش، به ها داده تبدیل سنتی

 تجربمی  یما  دسمتی  تحلیلهمای  و تجزیمه  این. میباشد تجربی یا دستی

 بوده زیادی بسیار زما  و هزینه صر  مشمو  دادهای، های مجموعه

 ایمن  هما،  داده حج  نمایی رشد با همچنین. نیس  صرفه به مقرو  و

 غیمرممکن  عممالً  هما،  حوزه از بسیاری در تجربی تحلیل و تجزیه نوع

 در رشمد،  حا  در دائماً های داده باالی حج  دیگر جهتی از. میگردد

 اعمداد،  متنمی،  همای  داده شمکل  بمه  آنها تنوع نیز و ها حوزه ی همه

 گرفتمه  های عکس و ماهوارهای تصاویر ها، عکس ها، نقشه گرافیکها،

 بمه  هما  داده تبمدیل  کمار  پیچیمدگی  نمایمانگر  ایکس، ی اشعه با شده

 جهم   ممؤثر،  و اتوماتیمک  روش یک به نیاز نتیجه در. اس  اطالعات

 ای داده آرشمیوهای  چنین یک از مفید الگوهای و اطالعات استخرا 

 پیشرفتهای از یکی کاوی، داده. میشد احساس ای، داده تنوع با بزر 

 کماوی،  داده. هاسم   داده ممدیری   همای  آوری فمن  راستای در اخیر

 کرده حرک  معمولی پردازی داده ورای که اس  فنو  از ای مجموعه

 پنهمما  و مخفممی همما داده انبمموه در کممه اطالعمماتی اسممتخرا  بممه و

 ممی  کاوی، داده طبیع  و مسئله ذات به توجه با. میکند اس ،کمک

 ممرتبط  مسمائل  تحلیل در کارآمد روش یک کاوی داده که گف  توا 

 .اس  آب مناب  مختل  های مؤلفه با
 

 حمداکثر  بینمی  پمیش  با رابطه در داخلی شده ارائه مقاالت در تاکنو 

 سمر   دریای آب سطح دمای معموال کاوی داده از استفاده با بارندگی

 از بمار  اولمین  بمرای  پمژوهش  ایمن  در امما  اند رفته بکار فارس خلیج و

 پمیش  بمرای  نسمبی  رطوب  میانگین و هوا دمای میانگین فاکتورهای

 .اس  شده استفاده کاوی داده بکارگیری با بارش حداکثر بینی

 

 بدنه اصلی
 مؤثر اقدامات از یکی ساالنه و فصلی مقیاس در بارش بینی پیش

 .باشد می اجتماعی - اقتصادی خرد و کال  های ریزی برنامه جه 

 ماه چند اقلیمی وضعی  از اعتمادی قابل برآوردهای که صورتی در

 اقشار و مدیرا  ریزا ، برنامه باشد، دسترس در آینده سا  چند یا

 نامطلوب، حوادث با مقابله آمادگی ضمن میتوانند اجتماعی ل تمخ

 انسانی نیروی و خاك و آب مناب  از بهینه وری بهره به نسب 

عواملی همچو  دمای هوا ،رطوب  نسبی بطور کلی  .کنند اقدام

سرع  باد ،سامانه فشار و دمای سطح آب دریاها نقش  ،جه  و

در این تحقیق سعی شده  موثری در جه  توانایی تولید بارش دارد.

اس  تا با استفاده از یکی از روش های داده کاوی به نام قوانین 

رطوب  نسبی با حداکثر بارندگی  انجمنی ،روابط بین دمای هوا و

آماری مربوط  روی داده های ایستگاه هواشناسی شیراز بوسیله کار بر

مورد بررسی قرار گیرد. پرسش میالدی  0616 تا 1441به سا  های 

آیا نوسانات دمای هوا و رطوب  عبارت اند از اینکه  تحقیق اصلی های

کدامیک تاثیر بیشتری و  نسبی بر حداکثر بارش در شیراز تاثیر دارد؟

زما  استفاده هم همچنین دارد و در چه محدوده ای از دما و رطوب ؟

بارش  حداکثر از دمای هوا و رطوب  نسبی تاثیر بیشتری بر میزا 

 دارد یا یکی از آنها؟
 دمای که دادند خود نشا  مطالعات در (1440) همکارا  و روکو

 شما  ی ناحیه در بارش با میزا  اطلس، و آرام اقیانوسهای آبهای

 دادند نشا  (0661)همکارا  و مورو  [5].اس  مرتبط برزیل غربی

 استوایی ی منطقه در ساالنه بارش نوسانهای درصد از 44 تا 54 که

 نوسانهای توجیه sst آرام اقیانوس ای حاره آبهای سطح در با آمریکا

تاثیر ( در تحقیقی که در مورد 0665تادس و همکارا  ) [0]میشود.

فراسنج های اقیانوسی و آب و هوایی بر وقای  خشکسالی در ایاالت 

متحده آمریکا انجام دادند ،از روش جدیدی به نام داده کاوی بهره 

 داده کاوی از استفاده با (0664) همکارا  و تادسمجددا  [0]جستند.

پیش  و جه  پایش در مطالعاتی به تصویر، پردازش تکنیک های و

بکار رفتند  تحقیق این در که داده هایی پرداختند. خشکسالی بینی

 درکه  بوددر آمریکا  جنوبی داکوتای و نبراسکا ایال  های مربوط به

 می بندی طبقه بیوفیزیکی و ماهواره ای اقلیمی، داده های گروه سه

 کمبود اندازه گیری و تعیین شاخص برای دو داده های اقلیمی از. شد

 005از  داده ها این. گرف  قرار استفاده مورد و استخرا  بارندگی،

 سا  از 15 برای جنوبی داکوتای و نبراسکا در هواشناسی ایستگاه

 از داده ها این ترکی  پس از و شدند تهیه 0660 تا 1494 سا 

 .شد استفاده داده ها کاوش جه  رگرسیو  درخ  مدلسازی تکنیک

 یک طراحی در داده کاوی از استفاده تی ، این رویکرد دیگر از

 ریسک در مدیری  تصمی  گیری پشتیبانی مکانی پیشرفته سیست 

 دول  پروژه از قسم  یک عنوا  به طرح این. می باشد خشکسالی

 خاك رطوب  تغییر رژی  بین رابطه شناسایی .اس  مطرح الکترونیک

تصمی  گیری  در شایانی کمک می تواند النینو مانند اقلیمی وقای  با

 تراک  آ ، شده اصالح رق  نوع محصو ، نوع کاش  برای کشاورزا 

 به کشاورزی بخش توسعه ی .کند کاش  در چرخش نحوه و آ 

 و داده قرار تأثیر تح  بسیار را آب مناب  تایلند، شما  در خصوص

 ساخته دچار محدودی  خود در تصمی  گیری های را مدیرا 

 این در مطالعاتی و بررسی به (0664) همکارا  و گاکاسین [4].اس 

به  داده کاوی های تکنیک کارگیری به با آنها. پرداختند زمینه

 آبریز حوضه در تصمی  گیری کشاورزا  قوانین شبیه سازی و توصی 

 شبیه سازی جه  تواند می روش این. پرداختند تایلند، شما 

 تصمی  گیری های اجتماعی و محدودی  های بیوفیزیکی، اقتصادی

 یکپارچه مدیری  مد  از بخشی عنوا  به ناحیه، این در کشاورزا 

ناظ  السادات و شیروانی  [1].بگیرد قرار استفاده مورد مناب  آب،

( نشا  دادند که تغییرات دمای سطح آب های خلیج فارس 0660)

تاثیر معنی داری بر نوسانات بارش در سطح وسیعی از مناطق جنوب 

 [5]جنوبی ایرا  )خوزستا  ،بوشهر ،فارس و هرمزگا ( دارد.غربی و 

( از روش داده کاوی برای پیش بینی حداکثر 1546رحیمی خوب )
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بارش ماهانه ایستگاه ایالم از روی دمای سطح آب خلیج فارس و 

( از داده کاوی و 1541فتاحی و همکارا  ) [9]دریای سر  انجام داد.

با استفاده از قوانین انجمنی برای رصد کرد  وقای  بارندگی و 

خلیج فارس و دریای سر  در استا   sstخشکسالی با استفاده از 

 [7]خوزستا  استفاده کردند.

 
کیلومتر  100001استا  فارس با وسع   منطقه مورد مطالعه :

دقیقه عرض  50درجه و  51دقیقه تا  1درجه و  07بین  مرب ،

دقیقه  55درجه و  44دقیقه تا  55درجه و  46شمالی از خط استوا و 

درصد مساح   5/7طو  شرقی از نص  النهار گرینویچ قرار دارد و 

استا   خاك جمهوری اسالمی ایرا  را به خود اختصاص داده اس .

استانی چهار فصل اس . متوسط دما در سردترین ماه  پهناور فارس،

درجه سانتیگراد  56تا  54و در گرمترین ماه بین  -0تا  -7سا  بین 

شهر شیراز در بخش مرکزی شهرستا  شیراز در  در نوسا  اس .

درصداز کل  14/6درصد مساح  شهرستا  و حدود  71/1حدود 

متری از  1595مساح  استا  را شامل می شود. این شهر در ارتفاع 

شده و آب و هوای سطح دریا و در منطقه کوهستانی زاگرس واق  

یک رود فصلی از وسط شهر عبور می کند که به  معتدلی دارد. 

رودخانه خشک معرو  اس  و تنها در فصل های زمستا  و بهار آب 

 دارد. این رود به دریاچه مهارلو واق  در جنوب شرقی شیراز می ریزد.

این رودخانه به عل  بارش مستمر طغیا  کرد  1596در دی ماه سا  

رت های مالی و جانی فراوانی به مردم و باف  شهری متحمل و خسا

نمود. بنابراین مطالعه و پیش بینی بارندگی برای کنتر  سیالب های 

شیراز واق   هواشناسیایستگاه  احتمالی در آینده ضروری می باشد.

در جنوب شرقی شیراز و نزدیک فرودگاه بین المللی شهید دستغی  

ر مربوط به بارش ،رطوب  نسبی ،دمای هوا و قرار دارد و در آنجا آما

 وجود دارد.تاکنو   1441غیره بصورت ماهانه از سا  

 
 را هاداده حجی  هایمجموعه و هاپایگاه کاوی، داده داده کاوی :

 ماشینی کاوهای و کند و تحلیل مورد دانش، استخرا  و کش  پی در

 به را هاکاوش و مطالعات گونه این. دهدمی قرار( ماشینی نیمه و)

 آمار گیر جا همه و کهن دانش استمرار و امتداد هما  توا می واق 

 و هازمینه گوناگونی و وسع  مقیاس، در عمده تفاوت. دانس 

 هایشیوه که اس  امروزین هایداده هایاندازه و ابعاد نیز و کاربردها،

 .نمایدمی طل  را آموزش و سازی،مد  یادگیری، به مربوط ماشینی

 و تجزیه و نبوده هاداده مدیری  و گردآوری به منحصر کاوی داده

 هایبرنامه شودمی شامل نیز را بینی پیش و اطالعات تحلیل

 هاداده کاوش به ایرسانه چند یا متن هایفایل بررسی با که کاربردی

 کمک آنها روابط و مشخص الگوهای به کاوی داده اگرچه پردازند می

 .کندنمی بیا  را الگوها این ارزش و اهمی  کاربر برای اما کند،می

این فن جزئی از  .اس  کاربر خود عهده بر قبیل این از تصمیماتی

مجموعه ای از فنو   ژی کش  دانش شناخته شده که شاملتکنولو

الگوها و دانش پنها  شده در درو  انبوهی از داده ها  ،اس  که روابط

ند. همچنین در بعضی موارد ،داده کاوی را متراد  با را استخرا  میک

 [0]تحلیل آماری پیشرفته برای کش  الگوهای مفید قلمداد میکنند.

داده کاوی از نظر روش یافتن الگوها به دو  (0665)تادس و همکارا  

داده کاوی هدای   نوع هدای  شده و غیر هدای  شده تقسی  میشود.

پیش تعیین شده و به دنبا  الگویی دارای هدفی خاص و از  ،شده

یافتن  ،یکه هد  داده کاوی غیر هدای  شدهدرحال خاص اس .

الگوها یا تشابهات بین گروه هایی از اطالعات بدو  داشتن هدفی 

خاص و یا مجموعه هایی از دسته ها و الگوهای از پیش تعیین شده 

هدای   در این بررسی از قانو  انجمنی که از نوع داده کاوی اس .

سری رویدادها جم  آوری  ،در این روش شده اس  استفاده میشود.

مجموعه  شده و در دو مجموعه مقابل یکدیگر قرار داده میشوند.

یک یا چند سری شامل سری های پیشین که میتواند شامل  ،نخس 

چه مجموعه چنان شامل سری پی آیند اس . ،باشد و مجموعه دوم

و اگر  XZ نو  انجمنی بصورتقا ،نخس  شامل یک سری باشد

 Xپارامترهای  نوشته میشود. XYZشامل دو سری باشد بصورت 
رویداد پی آیند را نشا   Zنشانگر رویدادهای پیشین و پارامتر  Yو 

هد  از قانو  انجمنی یافتن تعداد فراوانی ها در نکته مه  :  میدهد.

پیشین و پی مجموعه سری ها یا پایگاه داده اس  که رویدادهای 

شاخص های پشتیبا  و اعتماد برای نشا   آیند با ه  اتفا  بیفتند.

شاخص پشتیبا   داد  درجه نیکویی قانو  انجمنی استفاده میشوند.

عبارت اس  از  ،نشا  میدهند S(X)که با پارامتر  Xهر رویداد مثل 

نسب  تعداد وقوع آ  رویداد تقسی  بر کل مجموعه رویدادها در 

با  Yو  Xهمینطور شاخص پشتیبا  دو رویداد توام  داده اس .پایگاه 
نشا  گذاری شده اس  که برابر نسب  تعداد با ه   S(XY)پارامتر 

نکته :  بود  این دو رویداد تقسی  بر کل مجموعه رویدادهاس .

، احتما  اخص پشتیبا  به یک نزدیک تر باشدبنابراین هر چه ش

و   XZاعتماد برای قوانین انجمنیشاخص  وقوع آ  بیشتر اس .

XYZ : به ترتی  زیر تعری  میشود 
C(XZ) = S(XZ) / S(X) 

 
C(XYZ) = S(XYZ) / S(XY) 

 
در واق  شاخص اعتماد قوانین انجمنی ،احتما  شرطی وقوع 

درصد مواق   14در X برای مثا  اگر  پدیده ای را سنجش میکند.

درصد مواق  با ه  اتفا   4در Z روی دهد و در پی آیند رویداد 

 4برابر  XZدر اینصورت شاخص اعتماد قانو  انجمنی  ،بیفتد

اس  و یا به عبارتی احتما  اینکه دو  0/6و معاد   14تقسی  بر 

به همین ترتی  شاخص  درصد اس . 06با ه  باشند  Zو   Xرویداد

در دو  Zمیزا  احتما  اینکه رویداد  XYZاعتماد قانو  انجمنی 

شاخص اعتماد قانو   اتفا  بیفتد را سنجش میکند. Yو  Xیداد رو

درصد ، معر  آ  اس  که باید به آ  قانو  توجه خاص  46بیش از 

 (0665)تادس و همکارا   [0]در برنامه ریزی ها داش .

 
گره بندی برای تعری   ،مرحله او  : اجرای مد  قانو  انجمنی

انحرا  معیار از مشاهدات یک ، بر اساس دامنه و هر سری از داده ها

بطوری که  ،گسسته سازی داده ها ،مرحله دوم .پدیده در طو  زما 
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 ،مرحله سوم برای هر مشاهده تعیین شود که در کدام گروه قرار دارد.

، و یا به عبارتی تشکیل ازماندهی سری داده های گسسته شدهس

ند. مرحله آینده سری پی آیپایگاه داده به منظور پیش بینی مقادیر 

عملیات جستجو بر روی پایگاه داده برای شمارش رویدادهایی  ،چهارم

انجام گرفته و  ،پیش تعیین شده باشد را ارضا کند که قانو  انجمن از

تحلیل  ،مرحله پنج  شاخص های پشتیبا  و اعتماد برآورد میشوند.

 .شاخص ها

 

و  هوامیانگین دمای  فصلیداده های  داده های مورد استفاده :

 پنجبر اساس میانگین و انحرا  معیار آنها به  میانگین رطوب  نسبی

 تقسی  میشوند. Y5تا  Y1و  X5تا  X1گروه به ترتی  
 فصلیبا توجه به اینکه هد  این پژوهش پیش بینی حداکثر بارش 

داکثر بارش که متغیر پی آیند لذا پارامتر ح ،ایستگاه شیراز اس 

 مشخص میشود. Zس  و با نماد شامل فقط یک گروه ا ،اس 

 06دمای هوا و رطوب  نسبی مربوط به آمار  ،خالصه داده های بارش

 5و  0و  1و  امیالدی در جد 0616تا  1441ساله شیراز از سا  

 آمده اند.

 
 : خالصه داده های بارندگی فصلی 1جدو  

 بارش
(mm) 

 زمستا  پاییز تابستا  بهار

 9/141 4/167 0/6 4/55 میانگین

 1/575 574 0/07 4/104 حداکثر

 9/56 1/6 6 5/6 حداقل

 
 : خالصه داده های دمای هوا 0جدو  

 دما

(c) 
 زمستا  پاییز تابستا  بهار

 9/9 1/15 5/07 00 میانگین

 5/11 1/10 9/04 4/05 حداکثر

 1/0 1/16 4/05 17 حداقل

 
 : خالصه داده های رطوب  نسبی 5جدو  

 رطوب 

(%) 
 زمستا  پاییز تابستا  بهار

 47 59 04 55 میانگین

 76 07 54 59 حداکثر

 50 51 17 05 حداقل

 

ذکر  5قانو  انجمنی در جدو   طبق یی و رطوبتی برمحدوده دما

 شده اس .
 : دامنه و گروه های دمای هوا و رطوب  نسبی 5جدو  

 (c) محدوده دمای هوا (%) محدوده رطوب  نسبی

09  >Y1 9/16 >X1 

54 =< Y2 < 09 4/14 =< X2 < 9/16 

46 =< Y3 < 54 0/06 =< X3 < 4/14 

01 =< Y4 < 46 4/05 =< X4 < 0/06 

=< Y5 01  =< X5 4/05 

 

محدوده بارش : به دلیل اینکه حداکثر بارش را به عنوا  پارامتر 

پی آیند درنظر گرفتی  لذا با مرت  کرد  تمام داده های بارش فصلی 

یک چهارم حداکثر بارش را به  ،ساله از کمترین به بیشترین 06

یا هما  مجموعه حداکثر بارش انتخاب نمودی  که  Zعنوا  مجموعه 

 Z <= 5/150 >= 1/575                              عبارت اس  از :

 

 نتایج
میانگین رطوب  نسبی  ،ر روی داده های میانگین دمای هوابا بررسی ب

و مجموع بارش و با بکارگیری تکنیک داده کاوی که هد  اصلی آ  

روش ها و یا به عبارتی  ،کرد  پایگاه داده و یافتن الگوهاخالصه 

ساختن قوانینی که در پیشبرد هد  ما را یاری می کند به این نتیجه 

 رسیدی  که با در نظر گرفتن محدوده حداکثر بارش به صورتی که

و  Y2 و Y1برای دمای هوا و  X2و  X1بیا  شد فقط محدوده های 

Y3  برای رطوب  منجر به حداکثر بارش می شود و بقیه محدوده ها

ضری  اطمینا  بسیار کمی دارند و کنار گذاشته می شوند. بنابراین با 

در نظر داشتن محدوده های تعیین شده برای دمای هوا و رطوب  

 پیش بینی حداکثر بارش بدس  می آیند.نسبی روابط مربوط به 

 

 : ثر بارشکمحدوده حدا

5/150  =< Z <= 1/575  

 محدوده دمای هوا که منجر به حداکثر بارش می شود :
X1 < 9/16  

9/16  =< X2 < 4/14  

 محدوده رطوب  نسبی که منجر به حداکثر بارش می شود :

54 =< Y3 < 46 
46 =< Y4 < 01 
01 =< Y5 

 

های پشتیبا  و اعتماد مربوط به دمای هوا، شاخص  4در جدو  

 رطوب  نسبی و نیز پارامتر شاخص مربوط به تاثیر همزما  این دو بر

 0حداکثر تعری  شده اند که برای درك جدو  نتایج در جدو  بارش 

 الزم اس .
 مقادیر محاسبه شده: عنوا  و پارامتر  4جدو  

 شاخص ها نوع مقادیر محاسبه شده

 S(X) پشتیبا  دماشاخص 

 S(Y) شاخص پشتیبا  رطوب 

 S(X,Y) شاخص پشتیبا  دما و رطوب 

 S(XZ) شاخص پشتیبا  دما و حداکثر بارش

 S(YZ) شاخص پشتیبا  رطوب  و حداکثر بارش

 S(X,Y,Z)شاخص پشتیبا  دما و رطوب  و حداکثر 
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 بارش

 C(XZ) شاخص اعتماد تاثیر دما بر حداکثر بارش

 C(YZ) اعتماد تاثیر رطوب  بر حداکثر بارششاخص 

شاخص اعتماد تاثیر همزما  دما و رطوب  بر 

 حداکثر بارش

 
C(X,YZ) 

 

 

مقادیر شاخص اعتماد مربوط به تاثیر دما بر پیش بینی  0جدو  

، شاخص اعتماد تاثیر رطوب  بر پیش بینی C(XZ)حداکثر بارش 

همزما  دمای هوا و شاخص اعتماد اثر  و نیز C(YZ)بارش 

بر پیش بینی حداکثر بارش و در  C(X,YZ) رطوب  نسبی

 محدوده های تعری  شده آمده اند.

 
 مقادیر محاسبه شده نتایج : 0 جدو 

X Y C(XZ) C(YZ) C(X,YZ) 
X1 Y3 96/54 45/4 07/09 
X1 Y4 - 56/04 94/57 
X1 Y5 - 15/54 45/45 
X2 Y3 45/15 - 55/4 
X2 Y4 - - 67/09 
X2 Y5 - - 76/51 

 

درجه  9/16در حال  بهینه اگر میانگین دمای هوا کمتر از 

خواهی   را بارش حداکثر درصد 96/54سانتیگراد باشد به احتما  

 داش .

 
 شاخص اعتماد تاثیر دما بر حداکثر بارش:  0شکل 

 

درصد باشد به احتما   01اگر میانگین رطوب  نسبی بیشتر از 

 خواهی  داش . را بارش حداکثر درصد 15/54

 
 شاخص اعتماد تاثیر رطوب  بر حداکثر بارش:  5شکل 

 

درجه سانتیگراد و میانگین  1609اگر میانگین دمای هوا کمتر از 

درصد و اگر  45/45درصد و بیشتر باشد به احتما   01رطوب  نسبی 

درصد باشد به  01تا  46درجه و رطوب  بین  9/16دما کمتر از 

 درصد بارش حداکثر خواهی  داش . 94/57احتما  

 

 
 شاخص اعتماد تاثیر همزما  دما و رطوب  بر حداکثر بارش:  5شکل 

 

 نتیجه گیری

درجه و رطوب   9/16در حال  کلی اگر میانگین دمای هوا کمتر از 

درصد و بیشتر باشد بیشترین احتما  را برای وقوع بارش  46نسبی 

پیش بینی بارش با استفاده همزما   حداکثر در شیراز خواهی  داش .

از تغییرات دمای هوا و رطوب  نسبی احتما  وقوع بارش حداکثر 

فصلی را نسب  به حالتی که هر کدام به تنهایی بکار رود بیشتر نشا  

 .دهد می

 

 تشکر و قدردانی
از جناب آقای دکتر مهرداد رهنمایی عضو محترم هیئ  علمی 

دانشگاه آزاد شیراز بخاطر راهنمایی های مستمر و سودمند ایشا  

 کما  تشکر را دارم.
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