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 همدقم

  حولوس رد یایح رهاظم هیلکو ناسنا ،تعیبط کش نودبو تسا نیمز هرایس یراتخاس لماوع نیرترثوم زا یکی میلقا
     ،یووج توعیبط وروملق رد اوهنت هنار یاعلالم زا یعیسو هنهپ یسانش میلقا .دشاب یم یمیلقا طیارش زارثاتم یا هدرتسگ
   یاووه تویفیکرب ییاوهو  آ هدیدپ (2190،14 ،یدمحم) .دریگ یمرب رد زین ار تسیز طیحم هب طوبرم فیاظو هکلب
  طاوبترا تخانش .ددرگ یم دیدشتو داجیا یصاخ یوج طیارش تحت اوه یگدولآ ینارحب طیارشودراد یدایز ریثاترهش
      هوب ار طاوبترا نویازا یوشان ءووس یارثا هکدهد یمار ناکما نیا نارگشهو پ هبرهش یاوه تیفیکو یوج طیارش نیب
  عباونم  یوفرط زا و  دوننک ی وم  ددروت وردوخ رازه 111 زا شیب هنازور دهشم رهش رد هک نآ هب هجوت اب .دنناسرب لقادح
 ی اوه تمسق یاوه نیاربانب ،دوش یم اه هدنیالآ عاونا و دود نداتفا  اد هب بجوم رهش لخاد رد اوه هدنیالآ راشتنا تباث
      یرهوش هدودوحم لوخاد رد یراروح هوجرد .تسا یوافتم رهش نوماریپ یاوه اب یمیلقا طیارش رظن زا رهش یزکرم
   دهوشم رهوش یزکرم شخب یامد فالتخا نوماریپ هک یتاقیقحت .دریگ یم لکش یرهش یترارح هریزج و هتفای شیازفا
    یاومد ناتوسبات لوصف رد هک دهد یم ناشن تسا هتفرگ یروص (هبقرط رهش) نآ هیشاح ات (ءادهش نادیم هدودحم رد)
 3  اوت 1     نیوب ناتوسمز رد و نآ ینووماریپ هدودوحم زا رت  رگ دارگ یتناس هجرد 10 ات 1 نیب دهشم رهش یزکرم شخب
  دهوشمرهشرد اوه یگدولآ تیعضو یسررب روظنم هب نیاربانب (04،3190،ناراکمهورفاینهب) .دشاب یم دارگ یتناس هجرد
  نیونچمه ودنا رثؤم اه هدنیالآ تظلغ شهاک ایو شیازفارب هک دنشاب یم یلیالدزا یکی یمیلقا رصانع هکنیا هب هجوت ابو
  نویا دشاب یم تیمها یاراد یوج یاه هدنیالآ ینیب شیپو دروآرب تهج هک تسا ییاه لدمزا یکی یبصع هکبش نو 
     .توسا هوتخادرپ یبوصع هکبوش لدمزا هدافتسا اب دهشمرهشرد اوه یگدولآ اب یمیلقا رصانع طابترا یسررب هب شهو پ
    دونویپرگیدکی هوب هوک ییاهلولسزا ناسنا ندبدننامه ،دنا هدمآدوجو هب ناسنا ندبزا نتشادربوگلا هلیسو هب هک یبصع یاه هکبش
  اوه یدورو یبصع یاه هکبشرد .ورسپو ورشیپ :دراددوجودنیآرف هلحرمود یبصع یاه هکبشرد .تسا هدش لیکشت دنا هدروخ
        هکبوش یوجورخ فولتخم یاوه هویالزاروبع زا سوپو هدوش  رض یاه نزورد ورشیپ یروص هب یجورخ هب یدورو هیالزا
  هوب (   وروسپ) یتوشگرب هویذغت  هکبوش ،د  وشاب هتوشاددوجو یروخسپ یجورخ ایو فلتخم یاه هیال نیبرگا ،دنهد یم لیکشتار
 تهج نوگانوگ یاه میمصتو نوگانوگ یاه شور ندمآدوجو هب ثعاب ،یبصع یاه هکبش یریگدای لباقراتخاس .دیآ یمدوجو
   ،وروشیپ توکرح  اگنهردو دنیب یم شزومآ یدورورد اه هدادزا یرس کی کمک اب هکبش ،دشاب یم اه هکبش هنوگ نیا شزومآ
    یونیب شیوپرد یبوصع یاه هکبشزا .دنک یم هئارا الخ نازیم شهاک تهجرد یعقاو یجورخ هبار هنیزگ نیرت کیدزنو نیرتهب
  کیوسالک  یاوه  کوینکت    یریگراوکب یاروب یروگید طیارش ای ییاتسیا لیبقزا یلیارش هک ییاج صوصخلا یلع ،ینامز یرس
 .تووسا هدووش هدافتووسارایسب ،دنووشابدایز یناوومز یاهیرووس کوویمانید هووک یماووگنه نیوونچمهودور یووم نیبزادووشاب مهارفدوویاب
   عووون هووب هووجوتابو تووسا هدوومآدوجوب یبووصع یاووه هکبووش  یارووب یداوویز یاووهدربراک هزورووما (144،3330،روونیفرود0)
   یرووصب ناووت یمار یبصع یاه هکبش نیرت مهم هصالخرولب .دشاب یوافتمدناوت یم هکبشرد یریگدای نیناوقوراتخاسدربراک
 و (TDNN)  یناومز ری خأوت  ،دولیفپاه ،LVQ،(SOM) هدنامزاسدوخ هکبش ،(MLP) هیالدن  نورتپسرپ :دومن یدنب میسقتریز

RBF. هیالدن  نورتپسرپ هکبش روکذم یبصع یاه هکبش نیب زا (MLP) اووه  یاوه ی گدوولآ  یونیب شیپ رد ار دربراک نیرتشیب  
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 11 ...یاوه یگدولآرب یمیلقارصانع ریثأت یسررب

   هوب  ود هویال یدورو  رادروب ،لوا هیال یجورخ هک یفخم یاه هیال ای هیال و یجورخ ،یدورو هیالدن  زا (MLP) هکبش .دراد
   خوساپ  ود هویال  یاوه یجورخ .دهد یم لیکشت ار  وس هیال یدورو رادرب ، ود هیال یجورخ بیترت نیمه هب .دیآ یم  اسح
 هکبش هب یوگلا هک تسا یروص نیا هب هیالدن  نورتپسرپ لمع هوحن (9300 :5115 ،نال ی ) .دنهد یم ناشنار هکبش یعقاو
    یونزو بیروض هکدووش یم ثعاب ، وللم یجورخو یعقاو یجورخ هسیاقم .ددرگ یم هبساحم نآ یجورخودوش یم هضرع
  یونزو بی اروض    ،ندروک نازویم یرویگارف هدعاق .دوش یم لصاح یرت تسرد یجورخدعب یاعفدرد هکیروط هبدبایرییغت هکبش
       :هولمجزا هدوش  اوجنا یتاوقیقحت یگدوولآو یبوصع ی اوه  هکبوش   لدوم هونیمزرد (450،2190 ،یومیحر) . دونک یم نایبار هکبش
    لدومزا هولاقم نویارد ،دنتخادرپاوه یگدولآ ینیب شیپ یارب ینامز یاه یرسو یبصع هکبش یسررب هب (50 ،4115،ننوتلیه5)
       .توسا هدوش هدافتوسا یکنیوسلیهرهشرد نژورتیندیوسکا ید هونازورو  یتعاوس تظلغ ینیب شیپ روظنم هب هیالدن  نورتپسرپ
 Zonguldak  رهوشرداوه یگدولآ هنازور ینیب شیپ یسررب هب یزاف یبصع هکبشزا هدافتسا اب (95 ،2115 ولغا  اریاب ،منادرای9)
 SO2   توظلغ روب  یوسانشاوه لماوع ریثأت دروآرب روظنم هب یقیبلت یزاف یبصع قلنم شور زا ،هلاقم نیا رد هتخادرپ

   هوب هویالدن  نورتپسرپ لدمزا هدافتسااب (2115 4،اکسین) .تسا هتشاد لابند هبار یشخب تیاضر هجیتن هک دش هدافتسا
   شیوپ بوسانتم یاهلدماب لدم نیا .تسا هتخادرپ یرهش قطانمرداوهرددوجوم یاه هدنیالآ تظلغ ینیب شیپو یسررب
  .تووسا هووتفرگرارق یووسرربدروم هدووش هدافتووسا یووسانشاوه شزادرووپ شیووپ یووجورخ یاووه هدادزا هووک MLP یوونیب
 هارمه هب MLPs شورودزاو دنتخادرپ ایناپسارد یبصع هکبشزا هدافتسا اب co تظلغربکادح ینیب شیپ هب (30 ،2،1115نیترام)
     یاومدو نوزا هوناهام توظلغ یوسررب  هوب (5،0015  رادناوس3) . دونا  هدروک  هدافتوسا K-Nearest neighbours ) شزوومآ نوناق
    لدوم هوعلالم هوب یا هلاقمرد (5015,5،ناراکمهو کیجاه1) .دنتخادرپ یعونصم یبصع هکبشزا هدافتسا اب هتکلک هناهامربکادح
  هونارتیدمرد pm10   توظلغ یونیب شیپو یسررب هب (9،9015 ورانج .ید1) .دنا هتخادرپ نوزوا حلس هنازور نیگنایم ینیب شیپ
  یوسرربرد ینامز یاعالطا ندروآ تسدب یاربدنمتردق یرازبا شور نیا دنتفایردودنتخادرپ یبصع هکبش لدم ساسارب یبرغ
 یرایلع) ناریارددندرک هدافتسا داب تعرس ینیب شیپ یارب یبصع هکبش لدمزا (1 ,9015،ناراکمهوالش3) .دشاب یم اوه تیفیک
  طوخ    ،هویالدن  نورتپوسرپ یبوصع ی اوه هکبش کمکاباوه یگدولآ یدم هاتوک ینیب شیپ یسررب هب (0،ص 1190،ناراکمهو
  یوبیکرت یداهنشیپ شور هکدنتفرگ هجیتنو هتخادرپ PSO رب ینتبم یشزومآ یبیکرت یاهشوراب ANFIS واماگ ،ریخاتراد هظفاح
  یووسومردص)     .توساراد یونیب شیپدرکلمعدووبهبرد یبوسانم یی اوناوت anfis  هکبوش شزومآ یارب نملاکرتلیفو pso ساسارب
       نزا توظلغ یونیب شیوپرد هوناگدن  نویوسرگراب هویالدن  نورتپسرپ یبصع یاه هکبش جیاتن هسیاقم هب (23،1190،یمیحرو
     یولخ یاهوشور هوب تبوسن یرتشیب ییاناوت یبصع هکبش لدم هکدهد یم ناشن هدمآ تسد هب جیاتن ،دنا هتخادرپزیربترهشرد
 ی بوصع     هکبوشرد یگتوسبمه بیروض هوکیلاحرد 24/1 هناگدن  نویسرگر لدمرد یگتسبمه بیرض هکیروط هب ،تسا هتشاد
  هکبوشزا هدافتسااب نارهت یاوه یاه هدنیالآ تظلغ نازیم ینیب شیپ یسررب هب (1390،0 یناتسخر وروپقادب) .تسا هدوب 03/1
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  شیازوفا مغریلع هک تسا نآ رگنایبزین ،دهشم رهش رد اوه یگدولآ اب هلبار رد هدش  اجنا یاقیقحت ،دنتخادرپ یعونصم یبصع
  نیوققحم هجوت دروم رتمک دهشم رهشنالک رد هدشدای هدیدپ ،رهش نیا رد اوه یگدولآ هدیدپ زورب و یوج یاه هدنیالآ تظلغ
  روتمک یا  هوقلنم    ساویقم رد هو  و یولحم سایقم رد ه  یلیحم لضعم نیا فلتخم یاه هبنج تهج نیمه هب و هتفرگ رارق
  هراوشا 1190  لاوس رد دهشم رهش یاوه یگدولآ عماج حرط هب ناوت یم هدش  اجنا یاقیقحت نیتسخن زا .تسا هدیدرگ راکشآ
      یارباووه تویفیک لروتنک تکروشو ناوسارخ یتعنص یاقیقحتودرادناتسا هرادا یراکمهاب هلحرمودرد حرط نیا ،دومن
  دهوشمرهش  یاووهرد یلیحم یاه هدنیالآ یریگ هزادنا-ا :لماش حرط نیا ،تفرگ  اجنا 11 و 31 یاهلاسرد لصفراه 
    یاوعالطا شزادروپو یوسررب-9  دهوشمرهشرد    لاوعف یولزیدو یونیزنب یاهوردوخزا یجورخ یاه هدنیالآ یبایزرا-5
 یتعی روشودهشم    ،سووط هاوگورین هوسزا یشاناوه یگدولآ یسررب ناونعاب هک یشهو پایودش یمدهشمرهش یسانشاوه
   یورروب یتعیروشودهشم هاگورینزا هتفایراشتنا HO و نژورتین یاهدیسکا تظلغ هدمآ تسدب جیاتن قبط هک هدش  اجنا
    یاووه یگدوولآ عماوج حرطا ویو       .توساریثات یبرهوش یورروب سووط هاوگورینزا یوشان یگدولآو هتفرگرارقدهشمرهش
     نیوب طاوبترا هوبدودحم یرووص هب هک تفرگ  اجنا یوضر ناسارخ تسیز طیحم نامزاس طسوت 4190 لاسزادهشم
  رهوش 1190     لاوس یاووه یگدولآدویدمه یوسررب هب (10،3190،یریشناهج) و .تسا هدش هتخادرپ میلقاواوه یگدولآ
  اوب  دهوشم  رد نژروونیا یکیتپونیس یاهوگلا یسررب هب (5،1190) کین یفجنو یناجیلع نینچمه .تسا هتخادرپ دهشم
 یوگلا هدنهد ناشن پیت هس ،هناتسبات یوگلا هدنهد ناشن پیتود هک دنتفرگ هجیتن و دنتخادرپ یلماع لیلحت زا هدافتسا
   وادوت     و یرادویاپ یاراد هدووبرت یوقدروس لوصف یاه نژرونیاو تسا یزییاپ یوگلا هدنهد ناشن پیتود و هناتسمز
    ،راوشفاودرف یومیهف) .دراد یرتوشیب  اود و  دونام ی وم یرهش حلسرد هدنیالآداومزا یا هیال هجیتنرد هک دنتسه یرتشیب
     توهج هوب هوجوتاب هوک داد ناشن اه یسررب جیاتن ،دنا هتخادرپ دهشم یاوه یگدولآ یریگ هزادنا و یسررب هب (0،3190
 ،ناراکمهو یوسوم) .دشاب یم بسانمان یزپرجآ یاه هروک و یتعیرش ،دهشم یاه هاگورین رارقتسا لحم ،بلاغ یاهداب
 و     ،دونتخادرپ سووگ لدومزا هدافتوسا اب دهشم رهش رد دوجوم هاگورین هسزا یشان یاوه یگدولآ یسررب هب (0،5190
   بوسانمان یتعیروش و    دهوشم هاوگورینود یناوکم تیعقوم ،دهشم رهش رد بلاغ داب تهج هب هجوتاب هک دنتفرگ هجیتن
  فولتخم ی اوه یگ یو یراذگ شزرا یسررب هب (5،1190،عرازو ینابرق) .تسا بسانم سوط هاگورین یناکم تیعقومو
  یوشزرا زا     ،دهوشم یاووه یگدوولآ تیعوضو دوبهب دصرد 19 هک دنتفرگ هجیتن و دنتخادرپ دهشم رهش یاوه یگدولآ
    لوماوع یوسررب هوب (0،3190   ،ناراوکمهورفاینهب) نیونچمه  .توسا   رادرووخرب هاوم رد لا ویر 12351491900 لداعم
  مکاروت  زا هوک دهشم یاهروحمزا یدادعت رد اوه یگدولآراشتنا عبانم ،دهشم رهش رد اوه یگدولآ رب رثؤم یاهرتماراپو
  هولبار رد یعماج یسررب هک تسا نآ نیبم هدش  اجنا یاقیقحت رب یرورم .دنتخادرپ دنرادروخرب ناتسمز لصفرد یگدولآ
    لدومزا هدافتوسا هونیمز  رد نیونچمه و  توسا هدیسرن  اجنا هب دهشم رهشنالکرد اه هدنیالآ تظلغ رب یوج یاهدنیآرف شقن اب
  هبروضاح قیقحت نیاربانب ،تسا هتفرگن یروص ینادن  یشهو پ نونکات دهشم رد زین اوه یگدولآ ینیب شیپ و یبصع هکبش
 .تسا هتخادرپ دهشم یاوه یگدولآ ینیب شیپ رد یبصع هکبش شور و اوه یگدولآرب یمیلقارصانعریثات یسررب
 هعلالمدروم هدودحم
 32 ییایفارغج لوط رد و ناریا قرش لامش رد ،تحاسم عبرم رتمولیک 119 اب یوضر ناسارخ ناتسا زکرم دهشم رهش
  رد و هوقیقد 1  و هوجرد 19   اوت هوقیقد 94 و هجرد 29 ییایفارغج ضرع و هقیقد 39 و هجرد 13 ات هقیقد 20 و هجرد
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  213       اویرد حلوس زا رهوش عاوفترا .توسا عوقاو   دجوسم رازوه و  دولاونیب یاه هوک هتشر نیب ،دور فشک زیربآ هضوح
 .تسا  وق هرقزیربآ هضوحزا یئزج هک هتفرگ یاجدهشم تشدرد رهش نیا.تسارتم

 
 یوضر ناسارخ ناتسا رد دهشم رهش تیعقوم (1 لکش) 

 اه شور و اه هداد
   :دویدرگ هدافتوسا  هداد هتوسدودزا یبصع هکبشزا هدافتسا ابدهشمرهشرداوه یگدولآرب یمیلقارصانعریثات یسررب تهج 
   عوقاو یدوحو هاگتسیا هب طوبرم یاه هداد نیادش هیهت یوضر ناسارخ تسیز طیحم نامزاسزا هک اوه یگدولآ یاه هداد
  قولعم   یارذو نزا ،درگووگ دیوسکا ید ،نژورتین دیسکا ید ،نبرکدیسکونم یاه هدنیالآ لماش هک دشاب یمدهشم رهش زکرم رد
(PM10) توسا هوتفرگ رارق شزادرپ دروم و هیهت (4190-1390) هلاس 1 یرامآ هرود کی یارب و هنازور سایقم رد هک تسا،   
  ،اومد دننام ییاه جنسارف هک دوب  زال تسا هقلنم کیرد مکاح یمیلقارصانعزارثاتماوه یگدولآ هدیدپ هکنیا هب هجوتاب نینچمه
    ناتوسا یوسانش اووه نامزاسزازین یمیلقارصانعروظنم نیدب دریگرارق یسرربدروماوه یگدولآ صخاش هارمه هب ....وداب ،شراب
  اوب   .دویدرگ هدافتوسا یعونصم یبصع هکبش شورزا هدنیالآ تظلغ ینیب شیپ روظنم هب نینچمه .دیدرگ هیهت یوضر ناسارخ
 ییاناوتودشاب یم هکبش شزومآ یارب هیلوا یاه هداد هیهت یعونصم یبصع یاه هکبشرد مهمرایسب لیاسمزا یکی هکنیا هب هجوت
  هزادونا ،یروآ  عومج  ،یوسررب هب تسا  زال ،دراد یگتسب هیلوا یاه هداد هب یدایزدح ات دیدج لئاسم هب خساپرد یبصع هکبش
    شیاومزآو شزوومآ هوب  اوه هداد     نویازا هدافتوسا اوب یدوعب لحارمرداتدوش هتخادرپ یبصع هکبش یاه یدورو هبساحمو یریگ
 .دوش هدیزگرب هکبش نیرتهبو هتخادرپ نوگانوگ یبصع یاه هکبش
 ثحب
 :دمآ تسد هب جیاتن نیا یرامآ ظاحلزادهشمرداوه یگدولآ یاه هداد یوررب هدش  اجنا یسررب زا
    نازویم لودوج نویا  قوبط . دونا هدش جرد 0 لودجرد 1390-4190 هلاس تفه هرود یارب هدولآ یاهزور یلصف عیزوت
 هدوب لاس  رگ هرودزارت هدولآ ،لاسدرس هرود عومجمردو (یگدولآزور 39) .تسا هدوبرتشیب ناتسمز لصفرد اه هدنیالآ
  ناوبآ 55 رد  قولعم یارذ نازیم هنومن یارب ،دشاب یم (PM10) قلعم یارذ هب طوبرماه هدنیالآ تظلغ نیرتشیب .تسا
  ناوشن (1390-4190) یرامآ هرود لک یاربار هدولآ یاهزور یاصخشمزین 5 لودج .تسا هدوب (90/239)3190 لاس
 .دهد یم
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 تدحو هاگتسیارد هدولآ یاهزور یلصف عیزوت (1 لودج)

 
 
 
 
 
 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 (4311-1311) هعلاطمدروم هرود لوطرد تدحو هاگتسیارد (PSI>112) هدولآرایسب یاهزور تاصخشم (2) لودج
 یاصخشم PSI یاصخشم فیدر PSI هدنیالآ عون یاصخشم فیدر
 Pm10 3/155 1115 لیروآ Pm10 01/305 10 30 2115 ربتکا 15 0
 Pm10 24/915 1115 یم Pm10 3/435 30 00 2115 ربتکا 05 5
 Pm10 24/015 1115 یم Co 30/415 15 35 ربماون 10 9
 Pm10 105 1115 نوج co 33/015 05 40 2115 ربماون 05 4
 Pm10 20/315 3115 سرام Pm10 005 55 30 2115 ربماسد 30 2
 Pm10 39/534 3115 ربماتپس Pm10 20/105 95 30 3115 یم 00 3
 O3 21/145 3115 ربماتپس co 3/335 45 10 1115 یالوج 15 1
 O3 25/315 3115 ربماتپس Pm10 33/315 25 05 1115 ربماون 2 1
 O3 25/025 3115 ربماون Pm10 250/239 35 55 1115 ربماون 90 3
 O3 21/955 1015 هیروف Pm10 53/495 15 15 1115 ربماون 40 10
 O3 2/505 1015 هیروف Pm10 15/255 15 05 1115 ربماون 15 00
 O3 21/995 1015 هیروف Pm10 12/155 35 45 1115 ربماون 05 50
 Pm10 41/159 1015 ربماسد Pm10 3/155 19 0 1115 هیروف 10 90
 Pm10 22/109 1015 ربماسد Pm10 3/305 09 00 1115 هیروف 30 40
 Pm10 33/104 1015 ربماسد Pm10 23/305 59 09 1115 سرام 4 20
 O3 095 5015 هیروف Pm10 349 99 3 1115 سرام 20 30
 co 11/432 3115 سرام Pm10 3/405 49 4 1115 لیروآ 10 10

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 :یعونصم یبصع هکبش اب یزاسلدم
   هوب یبایتوسد تهج .تسنآ هدنهد لیکشت ینف ءازجا یحارط  زلتسم یعونصم یبصع هکبش لدم کی هعسوت و طسب 
     نیرتاراوک و نیروتهب اوت دویدرگ یعس نورتپسرپ دننامه فلتخم یاهراتخاس اب یبصع یاههکبش زا رظن دروم فادها
     زا هونیهب و بوسانم لدوم  اوختنا تهج تیاهن رد .دریگرارق هدافتسا دروم و  اختنا نآ یالخ رادقم نییعت اب هکبش
  یگدوولآ و ..... و یگ دونراب ، اومد   ،داوب تعروس یاهرتماراپ قیقحت نیا رد .دیدرگ هدافتسا RMSE و R2 یاهصخاش
-لدم .دندش هتفرگ رظن رد یجورخ یاه هداد ناونع هب هدولآزور و یدورو یاههداد ناونع هب هدولآزورزا لبق یاهزور
 یاههداد زا .دنشابیم نومزآ و یجنسرابتعا ،یشزومآ هداد هتسد هس دنمزاین یحارط تهج یعونصم یبصع هکبش یاه
  یاوه هداد زا .ددروگ  یوم هدافتوسا ،یا  هدهاوشم یاوه  یوجورخ و اوه یدورو نیوب   هولبار ندروک ادیپ روظنم هب یشزومآ
    یباویزرا یاروب نوومزآ یاههداد زا و دوشیم هدافتسا هکبش حیحص یریگدای رب یراظن و لرتنک روظنم هب یجنسرابتعا

 لاس ناتسمز زییاپ ناتسبات راهب
0 1 50 10 4190 
0 - - - 2190 
5 9 40 10 3190 
6 9 3 10 1190 
0 9 0 9 1190 
0 0 4 2 3190 
0 0 0 0 1390 
 لک 39 19 50 90
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 ود اهنت یعونصم یبصع یاه هکبش یحارط تهج هاگ هک تسا رکذ هب  زال .ددرگیم هدافتسا یداهنشیپ هکبش درکلمع
   و شزوومآ یاروب بیترت هب ،اههداد لک دصرد 19 و 11 قیقحت نیا رد .دنوشیم هدافتسا نومزآ و یشزومآ هداد هتسد
 .تفای صاصتخا لدم نومزآ
 :هکبش یحارط
   ناوونع هوب   ،داوب تعروس ،2/50  تعاوس  توبوطر ،لبق زور کی یگدولآ لماش یگدولآ رب رثؤم یایصوصخ نیرت مهم
    اوجنا زا سوپ  اوه  یوگ یو نیا (5 لکش) .دندش هتفرگ رظن رد هکبش یجورخ ناونع هب یگدولآ و یدورو یاهرتماراپ
       شزوومآ رووظنم هوب .دوندمآ توسدب یگدوولآ یور اهنآ زا کیره تیمها ریثأت یسررب و اهرتماراپ  امت یور شیامزآ
 رد فلتخم یاه هیال نیب اه نزو رییغت لماش هک شزومآ دنیارف .تفرگ رارق هدافتسا دروم MLP  هکبش ،یبصع ی هکبش
  یاوه   هداد و (نوومزآ یاوه  هداد یاروب) یعقاو یاه هداد نیب یوافت هک ییاج ات دیدرگ  اجنا ،تسا شزومآ نامز لوط
 0 زا زین یزکرم هیال شزادرپ رصانع دادعت ،دندش هتفرگ راکب شزومآ یاهدنیارف یارب .دسرب لقادح هب هدش ینیب شیپ
   نوومزآ و شزوومآ دنیارف رد راب 5 ات 0 زا زین یفخم یاه هیال دادعت و (دشاب یم یدورو یاه نورن دادعت N) 5N+1 ات
      شهاوک ،فدوه یوشزومآ متیرووگلا روه رد .دیدرگ هیهت فلتخم هکبش 155 زا شیب تیاهن رد و دندیدرگ رارکت لدم
     شور ود هوسیاقم ،قویقحت نویا فادوها زا  یوکی  .توسا R2  شیازوفا و (0RMSE ) اولخ  عوبرم نیگنایم هشیر نازیم
   ناومه زا یبوصع هکبش یاه لدم شزارب رد ،رتهب هسیاقم یارب اذل .تسا یگدولآ دروآرب رد یبصع هکبش و نویسرگر
    هدافتوسا یوجورخ ناوونع هب یگدولآ و یدورو ناونع هب  اگ هب  اگ ینویسرگر یاه لدم رد بختنم لقتسم یاهریغتم
 هکبش یاهشور هلیسو هب هدش دروآرب یگدولآ ریداقم ،یعونصم یبصع هکبش درکلمع هسیاقم و یبایزرا روظنم هب .دش
     جیاوتن .دویدرگ شزاروب اوههداد نیبام زا یروبع طخ نیرتهب و دیدرگ میسرت یعقاو ریداقم لباقم رد یعونصم یبصع
     کوی ددوع هوب طوخ  بیوش رادقم ه ره .تسا هدش هداد ناشن 4 و 9 یاه لکش یروص هب نویسرگر و هکبش نیرتهب
   اوب .دوشاب   یوم لدوم رتالاوب تقد هدنهد ناشن ،دشاب رادروخرب یرتالاب رادقم زا نیبت بیرض نینچمه و دشاب رتکیدزن
    هوب تبوسن یگدوولآ دروآرب رد یرتشیب تقد یاراد یبصع هکبش شور هک ددرگ یم هدهاشم 4 و 9 یاه لکش هسیاقم
 .دشاب یم یبصع هکبش شوررداه هدیدپ نیب یلخریغ طباور نتفرگ رظن رد رما نیا لیلد هک دشابیم نویسرگر شور

 
                                                                                                                                                                

1- Root Mean Square Error (RMSE) 
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 یعونصم یبصع یاه هکبش یا هیال راتخاس (2 لکش)

 .(دنشابیم ناهنپ ی هیال یاه هرگ رگناشن ،HNN ات 0HN میالع) 

 
 نویسرگر طخو یبصع هکبش (1 لکش)

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 
 نویسرگرطخو یبصع هکبش جیاتن (4 لکش)

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 .دهد یم ناشن نویسرگر و یعونصم یبصع هکبش شور ود یارب ار 5R و RMSE ریداقم ریز لودج
 نویسرگرو یبصع هکبشرد شیازفاواطخ عبرم نیگنایم ریداقمدروآرب (1 لودج)

 RMSE 5R یدورو شور

 هکبووووش
 یبوووصع
 یعونصم

 1/54 35/2 لبق زور کی یگدولآ
 1/19 59/0 50/2 تعاس تبوطر
 1/30 04/1 داب تعرس
 1/10 14/1 رصع 3/2 تعاس تبوطر
 1/14 05/0 ریغتم راه  ره

 1/0 19/2 لبق زور کی یگدولآ نویسرگر
 1/11 54/4 50/2 تعاس تبوطر
 1/21 14/1 داب تعرس
 1/91 02/3 رصع 3/2 تعاس تبوطر
 1/50 39/0 ریغتم راه  ره

 .دنتسه راد ینعم دصرد 33 حلس رد 5R ریدداقم همه *
 شهو پ یاه هتفای :عبنم

      و یعونوصم یبوصع هکبوش شور ود روه رد لوبق زور کی یگدولآ دنهد یم ناشن 5R و RMSE ریداقم هک رولنامه
  ددروگ ی وم دروآرب یگدولآ رادقم لبق زور کی یگدولآ اب اهنت یتقو هکار  .دشاب یم یرت مهم و رثؤم رتماراپ ،نویسرگر
 .تسارتشیب لبق زور کی یگدولآ یارب زین 5R رادقم ،نینچمه .دشاب یم رتمک اهرتماراپ ریاس هب تبسن RMSE رادقم
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 یریگ هجیتن
 نایم دوجوم یلخ ریغ طباور نتفرگ رظن رد لیلدب یعونصم یبصع هکبش یاه لدم هک دنهد یم ناشن هدمآ تسدب جیاتن
    ووسرم یاوه      لدوم یاروب یبوسانم نیزگیاوج دونناوت   یوم اوه  یونیب شیپ دروآرب رد تقد شیازفا نآ لابندب و اهرتماراپ
 و R2   نازویم هوب   هوجوت اوب و 9 لودج رد جردنم یرامآ یاهرتماراپ ساسا رب .دنشاب یگدولآ یزاسلدم رد ینویسرگر

RMSE هرویغتم دون  نویوسرگر شور روب یبصع هکبش ظاحل ره زا ،یبصع هکبش و ینویسرگر شور ود زا لصاح     
   هوک توسا رکذ نایاش .دنک یم دییأت ار یگدولآ و اهرتماراپ نیب یلخریغ هلبار دوجو رگید فرط زا و هدوب رترب یلخ
  رویغتم ود نیا طابترا  دع هدنهد ناشن هشیمه ،مه هب هتسباو ریغتم ود نیب فیعض یگتسبمه  ،ینویسرگر یاه لدم رد
     هلیوسو هوب هوک دوشاب هتشاد دوجو ریغتم ود نیب یلخ ریغ یگتسبمه تسا نکمم عقاوم یخرب رد .تسین رگیدمه اب
      یبوصع هکبوش لدوم زا هدافتوسا هوک هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسین یریگ هزادنا لباق یلخ یگتسبمه بیرض
 و 2/50  تعاوس تبوطر هلمج زا رگید یمیلقا یایصوصخ زا هدافتسا اب یگدولآ ینیب شیپ یارب یرثوم رازبا یعونصم
 شور ا     وما درادون هدوولآ یاوهزور زا یتوسرد دروآرب چیه نویسرگر شور داد ناشن اهدروآرب جیاتن .تسا داب تعرس
   ،میولقا لوماعزجب  دوسر ی وم رظن هب لاحره هب .دراد هدولآ یاهزور زا تسرد دروآرب دراوم دصرد 25 رد یبصع هکبش
 .دشاب یمرثومدهشم یاوه یگدولآرد اهنآ ددرت و هلیقن لیاسو دادعت دننام یرگید مهم لماوع
 عبانم
 دهشمدحاو یمالسادازآ هاگشناد ،3190،دهشمرهشرداوه یگدولآرب رثؤم یاهرتماراپو لماوع یسررب ،یداه ،هدازربنق ،لضفلاوبا ،رفاینهب 
 یژولونکتو  ولع هلجم .یبصع هکبشزا هدافتسا اب نارهت یاوه یاه هدنیالآ تظلغ نازیم ینیب شیپ ،1190،ریما ،یناتسخر  ،کمایس ،روپقادب

 13 راهب ،کی هرامش ،مهدزیس هرود ،تسیز طیحم
 راوزبس هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،1190 لاسدهشم یاوه یگدولآ دیدمه-یرامآ یسررب ،3190،نیهم ،یریشناهج
 زیربت هاگشناد ،هیالدن  نورتپسرپ یبصع هکبش زا هدافتسا اب زیربت یتعنص و یزکرم تمسقرداوه یگدولآ یسررب ،2190،ربکا ،یمیحر
     توظلغ یونیب شیوپرد هوناگدن  نویسرگراب هیال دن  نورتپسرپ یبصع یاه هکبش جیاتن هسیاقم 1190،ربکا ،یمیحر ،راتسریم ،یوسومردص

 51-23 ص ،راهب ،01 هرامش ،یعیبط یایفارغج یاه شهو پ ،زیربترهشرد نزا
  هعوسوتوایفارغج  هولجم   ،یلماوع لویلحتزا هدافتساابدهشمرد نزرونیا یکیتپونیس یاهوگلا یسررب ،1190،ارهز ،کین یفجن ،لولهب ،یناجیلع

 ،مهدزاود هرامش ،یا هیحان
  یبوصع ی اوه  هکبوش     کومکاباوه یگدوولآ یدوم هاوتوک ینیب شیپ ،1190،یلع ،قیدص یکاخ ،دمحم ،بل هنشت ،یدهم ،یلد هروش یرایلع

 یهاگشنادداهج .pso رب ینتبم یشزومآ یبیکرت یاه شوراب Anfis واماگ ،ریخاتراد هظفاح طخ ،هیالدن  نورتپسرپ
 یرهش تیریدمو یزیر همانرب سنارفنک نیمود ،3190،دهشمرهش یاوه یگدولآ یریگ هزادناو یسررب ،همیهف ،راشفا ،دمحمدیس ،درف یمیهف
 ،31  هراموش    ،یداوصتقا یاوقیقحت هولجم  ،دهوشم رد  اووه یگدولآ فلتخم یاهیگ یو یراذگ شزرا ،1190،عراز زوریف یلع ،دمحم ،ینابرق

 205-045 صص
  زا هدافتوسا  اوب  دهوشم  رهوش رد دوجوم هاگورین هسزا یشان یاوه یگدولآ یسررب .(5190) اضر ،هدازاضر ،اراس ،امیپ رحب ،دومحم ،یوسوم

 ،یژرنا یلم شیامه نیمراه  ،سوگ لدم
-3330 ی تاوعلالم هرود) ی وبلق یاهیرامیب زا یشان یاهریمو درماب نارهت یاوه یاه هدنیالآو یمیلقارصانع طابترا ،2190،نیسح ،یدمحم
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