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 الملخص 

والشللللللللللللبكة   (PCA)تحليل المكونات األسللللللللللللاسللللللللللللية أسلللللللللللللو  تم في هذا البحث تهجين  
لتحسلين التنب  االمعدالت    (MLFF)ذات االنتشلار األمامي متعدة  الببقات  العصلبونية 

الشلللللهرية لدرجات الحرار  الصلللللىرو والعةم  والجافة، سلللللرطة الريا ، ال لللللى  الجو ، 
معدالت النسلبية، المجمو  الشلهر  للهبول المبر  لمدةنة حلب في سلورية، وال  الرطوبة

 الشلللللهرية لدرجات الحرار  الصلللللىرو والعةم  والجافة، ضلللللى  البطار، الهبول المبر  
  ت للللللللللللللمنل  تمل  المقلارنلة  ين  الر طرائ ،  إذ   ،لملدةنلة موف في وال لة نلا النلد في الهنلد
، أما في البريقة الثانية فتم تببي   (MLFF)الشللللللللبكة البريقة األول  التنب  ااسللللللللتطدام 

(PCA)   طل  مداخل الشلللبكة(MLFF)  والتنب ، وفي البريقة الثالثة تم اقترا  اسلللتبدال
طل  مداخل  (PCA)سللللللللالسللللللللل ةرجات الحرار  االمكوف األسللللللللاسللللللللي األول،  م تببي   

طل  التنب   باراميترات    (MLFF)نتائج قدر  الشبكة  والتنب ، أظهرت ال  (MLFF)الشبكة  
البقس قيد الدراسلللللة طدا سللللللسللللللة األمبار كونها من أ ثر السلللللالسلللللل التي ال تط للللل  

طل  الملداخلل اشللللللللللللللكلل طلام قلد خ   من طلدة  (PCA)لقلاطلد  معينلة، كملا أف تببي   
ة الثلالثلة الاراميترات الشللللللللللللللبكلة المراة تقلدةرهلا، وحسللللللللللللللن من نتلائج التنب ، وت وقل  البريقل

 المقترحة طل  البريقتين السااقتين في التنب  االسالسل قيد الدراسة.
التنب ، سلللالسلللل   تحليل المكونات األسلللاسلللية، الشلللبكات العصلللبونية،الكلمات المفتاحية:  

 .موف ااراميترات  طقس مدةنة سالسل ااراميترات  طقس مدةنة حلب، 
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 مقدمة:ال 1-

 عد تحليل السللللللالسللللللل الممنية أحد أهم البرائ  االحصللللللائية التي تسللللللتطدم في التنب  االعدةد من التببيقات والمجاالت 
العلميللة، ونةراأل ألهميللة التنب  فللرف البرائ  المسللللللللللللللتطللدمللة إل جللاة تنب ات مو وقللة تتبور  ين الحين وا خر، من هللذ  

ن التببيقات لقدرتها طل  إنتاج تنب ات ةقيقة في حال وجوة البرائ  الشللللللللبكات العصللللللللبونية التي تسللللللللتطدم في كثير م
، وكونها ال ت رض شللللرود محدة  طل  تببيقها مثل 2014)طالقات معقد   ين المداخل والمطارج )البدراني وصللللليوا،  

ية اسلللللتقرارية السلللللالسلللللل، طالو أل طل  ذل  قام العدةد من الباحثين  تهجين البرائ  اإلحصلللللائية م  الشلللللبكات العصلللللبون
طل  مداخل الشللللبكة العصللللبونية،  م التنب ، ومقارنة النتائج م  التنب     (PCA)لتحسللللين نتائج التنب ، كتببي  أسلللللو  

والشللللللللللبكات   (PCA)ااسللللللللللتطدام الشللللللللللبكات العصللللللللللبونية، وبين  نتائج التنب  في معةم الدراسللللللللللات ت و  أةاء تهجين  
ن الباحثين االتنب   باراميترات البقس ااسلللللتطدام الشلللللبكة العصلللللبونية طل  أةاء الشلللللبكات العصلللللبونية، إذ قام العدةد م

( ةراسلللللللة تم فيها التنب  اسلللللللرطة الريا  Ghanbarzadeh et al., 2009، إذ قدم الباحثوف )(MLFF)العصلللللللبونية 
الالتنب  اكميلة الهبول المبر      (Vamsidhar et al., 2010)في إةراف، وقلام البلاحثوف   (Manjil)لملدةنلة ملانجيلل  

ةراسلللللللة تم فيها التنب  اسيم متوسللللللل  ةرجات الحرار   (Kumar and Kumar Jha, 2013)كما قدم الباحثاف للهند، 
لتنب  اسيم  مانية ( ةراسللللللللة تم فيها ا2014طه واسللللللللماطيل،  الصللللللللىرو والعةم  الشللللللللهرية معاأل للهند ، وقدم الباحثاف )
 (Cascade) ة المتتاليةونيالشلللللبكة العصلللللبتبار  تدريب واخ ااراميترات من ااراميترات طقس محافةة نينوو في العرا 

الالنسللللللللللللللبلة لجمي  المتىيرات ملاطلدا   أًل وتبين أف نسللللللللللللللبلة التبلا    ين النتلائج المتنبلق  هلا والسيم الحسيسيلة كلانل  جيلد  جلدا
، وقام الباحثوف )طناف وآخروف،  )األمبار وسللللللللرطة الريا ( لكونهما من أ ثر المتىيرات التي ال تط لللللللل  لقاطد  معينة

( االتنب  اسللب  سللالسللل من ااراميترات طقس مدةنة حلب اجعل طدة متىير من التقخيرات الممنية  ير المتتالية 2017
، طل  التنب   باراميترات البقس  (MLFF)ن في جمي  الدراسلللات السلللااقة قدر  الشلللبكة العصلللبونية  مداخل الشلللبكة، وتبي

 تببي   (Han and Wang, 2009)، فقام الباحثاف  (MLFF)والشلللللبكة    (PCA)قام الباحثوف  تهجين أسللللللو   ما  
وجعلها مداخل الشلبكة   طل  سلالسلل التقخيرات الممنية لكل سللسللة اشلكل من صلل طن ااقي السلالسلل (PCA)أسللو   

للتنب  امعاةلتي هينوف  نائية االتجا ، وكذل  التنب  امتوسلللللللل  الهبول الشللللللللهر  وةرجة الحرار  الشللللللللهرية لمدةنة ةالياف  
(Dalian)    في الصللللين، والتنب   بيانات كمية الثلج الذائب فو  سللللبا النهر األصلللل ر في الصللللين والمتوسلللل  السللللنو
 للتنب  مقارنة االتنب  اسيم السللالسللل (MLFF)م  الشللبكة    (PCA)وتبين ت و  تهجين   للبق  الشللمسللية،  (Wolf)ألطداة  

( وجدا أف نتائج التنب   درجات حرار   Jaruszewicz and Mańdziuk, 2002)اشلللللللكل من صلللللللل، إال أف الباحثين 
 (PCA) تهجين  أف للللل من نتائج التنب   (MLFF)في أميريكا ااسللللتطدام الشللللبكة العصللللبونية  (Miami)مدةنة ميامي  

، ويعوة سبب ذل  من وجهة نةر الباحثين إل   (PCA-MLFF)والتي سيتم ترميمها      (MLFF)والشبكة العصبونية 
االرتبللاد  ير الطبي  ين المتىيرات، ووجوة طالقللات معقللد   ين اللاراميترات البقس، وطللدم قللدر  النةللام طل  اختيللار 

( ةراسللللة تم فيها التنب  اسللللب  2018المكونات التي تمثل البيانات اشللللكل صللللحيا، وقدم الباحثوف )الحسلللليني وآخروف،  
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  (1,12)من خالل اختيار التقخيرين الممنيين   (PCA-MLFF)اراميترات طقس مدةنة حلب ااسلللللتطدام سلللللالسلللللل من ا
 طليها. (PCA)لكل سلسلة وجعلها مداخل الشبكة،  م تببي  

تتميم سلللللالسلللللل ةرجات الحرار  )الصلللللىرو، العةم ، الجافة( اقنها ذات سللللللوم متشلللللااه طبر الممن، م  وجوة ارتباد 
طل  السللللالسللللل قيد الدراسللللة وجوة طالقة خبية شللللبه  ا تة  ين   (PCA)ظ لدو تببي  أسلللللو  خبي قو   ينها، ولوح

طل    (PCA)سلللللللللالسلللللللللل ةرجات الحرار   تم التعرد طليها من خالل وجوة قيمة ذاتية قريبة من الصللللللللل ر اعد تببي   
ل لسللالسللل ةرجات الحرار  مصلل وفة االرتباد  )أو التىاةر( لهذ  السللالسللل، كما وجد لدو معاةر  المكوف األسللاسللي األو 

ومعاةر  سلللسلللة ةرجة الحرار  الجافة تبا   المنحنيين، لذل  تم اقترا  اسللتبدال هذ  السللالسللل االمكوف األسللاسللي األول 
لمعرفة تق ير إزالة العالقة الطبية شللللللبه الثا تة طل  التنب ، وأهمية إزالة ةرجتي الحرار  الصللللللىرو والعةم  طل  التنب  

 .(MLFF)م  الشبكة العصبونية  (PCA)أسلو   ااستطدام تهجين
ةهدد البحث إل  التنب  قصللللللللللير األمد اسللللللللللبعة ااراميترات من ااراميترات طقس مدةنة حلب في سللللللللللورية، وخمسللللللللللة  

في الهنلد، من خالل مقلارنلة نتلائج  (Nagland)في وال لة نلا النلد  (Mon)الاراميترات من الاراميترات طقس ملدةنلة موف  
، ااإلضلللللافة إل   (PCA-MLFF)، طريقة (MLFF)ال ة طرائ  هي اسلللللتطدام الشلللللبكة العصلللللبونية التنب  ااسلللللتطدام  

طل  مداخل الشلبكة  (PCA)البريقة التي تقوم طل  اسلتبدال سلالسلل ةرجات الحرار  االمكوف األسلاسلي األول وتببي   
 .(PCAT-MLFF)والتي سيرمم لها  ل 

  طرائق البحث: 2-
للتنب  امجموطتين من السلالسلل   (MLFF)والشلبكة العصلبونية    (PCA)تم اسلتطدام أسللو  تحليل المكونات األسلاسلية  

 الممنية متعدة  المتىيرات.
 :Principal Components Analysisتحليل المكونات األساسية  1-2-

للمتىيرات)  miXالمكونات األساسية هي ترا يب خبية  i ,...,,; وتحت ظ اق بر كمية ر مرتببة خبياأل  (،  ي=21
االرمم   األساسية  المكونات  الكلي، وسيتم ترميم  للتباةن  ت سيرها  المتىيرات، ومرتبة احسب نسبة  تباةن  ) ممكنة من 

miZ i ,...,,; وليكنو (،  =21 المكونات  هذ   من  طدة  اختيار  )(إف  p    حيث )(مكوف  mp    تحليل  سم  
 . (Jolliffe, 2002)المكونات األساسية 

miXمكن إ جاة المكونات األسللاسللية لمصلل وفة التىاةر أو لمصلل وفة ارتباد المتىيرات )  i ,...,2,1; (، إذ تعب  =
 االمعاةلة التالية:المكونات األساسية لمص وفة االرتباد 

)(1X.AZ T= 

),(مصللللللللل وفة المكونات األسلللللللللاسلللللللللية من المرتبة  Zحيث:  nm،X مصللللللللل وفة المتىيرات اعد معاةرتها من المرتبة
),( nm،TA منقول المص وفة A  ،حيثA  مص وفة أطمدتها األشعة الذاتية لمص وفة االرتباد للللللللX من المرتبة
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),( mm ( وتشلللللللللكل قاطد  متعامد  منةمةIAAT  Diamantaras))ذكر   span(A)( طل  ال  لللللللللاء الجمئي  =
and Kung)    تللللللللللللعللللللللللللريلللللللللللل     (1996)طللللللللللللامspan(A)    حلللللللللللليللللللللللللثnmR A    :اللللللللللللالللللللللللللعللللللللللللالقللللللللللللة

( ) }{
nm Rxsomeforx,Ay:Ryspan ==Α) ،I  المصلللللللللللللل وفلللة المبللللااقللللة من المرتبللللة  ),( mm  

(Jolliffe, 2002). 

تكمن أهمية المكونات األساسية ذات السيم الذاتية الصىير  في الكشف طن السيم الشاذ ، واختيار مجموطة  
، إذ تدل السيم الذاتية (Jolliffe, 2002)جمئية من المتىيرات، والكشف طن وجوة طالقة خبية شبه  ا تة  ين المتىيرات  

وبسبب وجوة ضجيج في البيانات فمن  ير الممكن الحصول  الص رية طل  وجوة طالقة خبية  ين المتىيرات، إال أنه  
  طل  قيم ذاتية ص رية، وإنما نستدل طل  وجوة العالقة الطبية شبه الثا تة من وجوة السيم الذاتية القريبة من الص ر 

(Ku et al.,1995)  . 
miX مكن إطاة  استطراج المتىيرات   ip ,...,,;,   تببي  المعاةلة التالية:   =21
)(2Z.AX ppp = 

),(مصل وفة المتىيرات المعاةر  من المرتبة  pXحيث nm    التي تم إطاة  اسلتطراجها  تببي(PCA)     طل
)(واختيار  Xمصلللللللل وفة المتىيرات p   ،مكوف  أسللللللللاسللللللللي منهاpA  مصلللللللل وفة جمئية من المصلللللللل وفةA   من المرتبة

),( pm  ،تمثل مصلللللللل وفة األشللللللللعة الذاتية المقا لة للمكونات األسللللللللاسللللللللية التي تم اختيارهاpZ  مصلللللللل وفة المكونات
),(األساسية من المرتبة  np  تتكوف من)( p .مكوف أساسي 

النسللللبة الم وية التجميلية للتباةن الم سللللر، والتي  من المعاةير المسللللتطدمة الختيار طدة المكونات األسللللاسللللية 
 ااستطدام مص وفة االرتباد االعالقة التالية:  مكوف أساسي pتعب  ااستطدام أول 

( )3100 1

m
T

p

k

k

p


=



=

 
ااسلللللتطدام مصللللل وفة االرتباد االعالقة  kرقم    ما تعب  النسلللللبة الم وية للتباةن الم سلللللر للمكوف األسلللللاسلللللي

 التالية:

( )4100
m

t k
k


= 

)السيمة الذاتية رقم   k حيث: )k  ،المستطرجة من مص وفة ارتباد المتىيراتm طدة المتىيراتJolliffe, (
2002) . 

 الشبكة العصبونية ذات االنتشار األمامي متعددة الطبقات:  2-2-

  Multilayer Feed-Forward Neural Network  
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بكة العصللللللبونيلة اقنها نةام معالجة معلومات ت رطي صللللللمم  كنماذج رياضللللللية من أجل محا ا    تعرد الشللللللل
(. تعد الشلللبكة العصلللبونية ذات االنتشلللار األمامي متعدة  الببقات 2009سللللوم الطال ا العصلللبية طند اإلنسلللاف)زري ة،

ن طبقة طل  األقل من الببقات المطفية التي تسللللتطدم في التنب  والتصللللني ، تتكوف م أحد أنوا  الشللللبكات العصللللبونية
اللاإلضلللللللللللللللافللة إل  المللداخللل وطبقللة المطللارج، تنتقللل فيهللا المعلومللات من المللداخللل إل  طبقللة المطللارج مروراأل اللالببقللات 

( ةتم ضلللللللببه أ ناء wالمطفية، إذ ةرتب  كل طصلللللللبوف في كل طبقة م  كل طصلللللللبوف في الببقة التالية  وزف معين )
 (.2013يدر،طملية التدريب) ب اف، ح
طبقات( والتي تتكوف من المداخل،    3شبكة طصبونية ذات انتشار أمامي متعدة  الببقات )  (1) مثل الشكل  

 طبقتين مط يتين، طبقة المطارج. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 : الشبكة العصبونية ذات االنتشار األمامي بثالث طبقات (1)الشكل

( وهي  LM( أو اختصللللللللللاراأل )Levenberg–Marquardt)  من خوارزميات التدريب المسللللللللللتطدمة خوارزمية
)(معاةلة تىيير األوزاف طند التكرار رقمإحدو خوارزميات االنتشللللار الطل ي للطبق، وتعب   1+k  ( للطوارزميةLM  )

 االعالقة التالية: 
)(][ 51

1 k

T

kkk

T

kkk eJIJJww −
+ +−= 

 keمص وفة جا وبي التي طناصرها المشتقات الجمئية من المرتبة األول  لمص وفة الطبق،   kJحيث:  
، أ  أف:  ktوشعا  المطرج الهدد   koوهو ال ر   ين شعا  مطرج الشبكة العصبونية  شعا  الطبق

kkk toe −= ،k   ،طدة أ بر من الص ر وي  ل أف  كوف قريب من الص رI  المص وفة المبااقة
(Shepherd, 1997.) 

 طرائق التنبؤ: 3-
تم تببي   الر طرائ  طل  مجموطتين من  يانات السللالسللل الممنية الشللهرية تمثل  يانات سللب  سللالسللل من 

3W 

2W 

+1 

+1 

 المداخل

 

 

 

 

 

 

 

 طبقة المخارج الطبقة المخفية الثانية  الطبقة المخفية األولى 

+1 
1W 
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ااراميترات  طقس مدةنة حلب في سلورية وهي معدل ةرجة الحرار  الصلىرو، معدل ةرجة الحرار  العةم ، معدل ةرجة 
الحرار  الجافة، معدل سللرطة الريا ، معدل ال للى  الجو ، معدل الرطوبة النسللبية، المجمو  الشللهر  للهبول المبر  

شلل ، وبيانات خمس سللالسللل من ااراميترات طقس مدةنة موف والتي تم جمعها من المدةرية العامة لألرصللاة الجوية  دم
معدل ةرجة الحرار  الصلللللللىرو، معدل ةرجة الحرار  العةم ، معدل ةرجة الحرار  الجافة، معدل ضلللللللى   في الهند وهي  

،  (/https://www.indiawaterportal.org)تم الحصول طليها من الموق     البطار، المعدل الشهر  للهبول المبر  
( لتدريب الشلبكة العصلبونية، كما أفل جمي  الجداول واألشلكال البيانية من إطداة  Matlab R2015aم  رنامج )واسلتخطد

 ، هذ  البرائ  هي:Matlabفري  البحث ااستطدام  رنامج 
 .(MLFF)التنب  ااستطدام الشبكة العصبونية  :الطريقة األولى

إذ تم اسلتطدام طدة متىير من طصلبونات الببقة  للتنب ، (MLFF)تم تدريب واختبار طد  شلبكات طصلبونية 
)المطفية، وجعل طدة طصللبونات طبقة المطارج تسللاو  طدة ااراميترات البقس قيد الدراسللة، سلليتم ترميم )tX    لشللعا

)السلللالسلللل الممنية المكوف من السلللالسلللل الممنية قيد الدراسلللة، و )ktiX )للسللللسللللة الممنية ذات الرقم   − )i   اعد أخذ
)أ  تمثل kفجو  زمنية سلللااقة مقدارها  )ktiX )سللللسللللة التقخير الممني للسللللسللللة  − )tiX   ذات الرقمk تم تحدةد ،

تقخذ  الر  Lلكل سلللسلللة، فتم جعل Lالسللل التقخيرات الممنية المتتالية حت  الرقم  المداخل اقخذ طدة متىير من سلل
 المنهجية المتبعة في هذ  البريقة. (2)، ةبين الشكل (12 ,6 ,3)قيم مطتل ة 

      
 (MLFF): المنهجية المتبعة في الطريقة األولى (2)الشكل 

 :MLFF)-(PCAالتنب  ااستطدام طريقة   :الطريقة الثانية
طل  مداخل الشللللللبكة العصللللللبونية الوارة ذكرها في البريقة السللللللااقة واختيار طدة من هذ   (PCA)تم تببي   

المنهجية  (3)، ةبين الشللللللكل  (MLFF)المكونات وجعلها مداخل الشللللللبكة،  م تدريب واختبار طد  شللللللبكات طصللللللبونية  
 المتبعة في هذ  البريقة.

 
 (PCA-MLFF): المنهجية المتبعة في الطريقة الثانية (3)الشكل 
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 :MLFF)-(PCATالتنب  ااستطدام طريقة   :الطريقة الثالثة
),,(تم إ جاة المكوف األسلاسلي األول لسلالسلل ةرجات الحرار   321 XXX   اعد معاةرتها والتي سليتم ترميمها

,,...,(، واسلتبدالها االسلالسلل الثالر، وسليرمم  للللللللللللللل  PC)1( للللللللللللللل   mXX 41(PCY لشلعا  السلالسلل الممنية اعد  =
طل  مداخل الشللبكة العصللبونية واختيار  (PCA)اسللتبدال سللالسللل ةرجات الحرار  االمكوف األسللاسللي األول،  م تببي   

، (MLFF)مداخل الشللللللللبكة العصللللللللبونية،  م تدريب واختبار طد  شللللللللبكات طصللللللللبونية   طدة من هذ  المكونات وجعلها
االنسلللللبة لمجموطة االختبار، وإطاة  التنب  اسلللللالسلللللل ةرجات   (MSE)واختيار الشلللللبكة المقا لة ألصلللللىر قيمة لمسيا   

  المنهجية المتبعة في هذ  البريقة. (4)الحرار ، ةبين الشكل 
 

 
 (PCAT-MLFF): المنهجية المتبعة في الطريقة الثالثة (4)الشكل 

 النتائج والمناقشة:  4-
 التنبؤ ببيانات طقس مدينة حلب: 1-4-

ليكن الشللللللللللعا   7654321 XXXXXXX=  الذ   مثل ااراميترات طقس مدةنة حلب الشللللللللللهرية
طل  الترتيب: معدل ةرجة الحرار  الصللللللللىرو، معدل ةرجة الحرار  العةم ، معدل ةرجة الحرار  الجافة، معدل سللللللللرطة 

، المجمو  الشللللهر  للهبول المبر ، والمقاسللللة االوحدات التالية  الريا ، معدل ال للللى  الجو ، معدل الرطوبة النسللللبية
، مل متر (%)، النسلللللبة الم وية (mb)، مل اار (m\s)، متر االثانية dc ،dc،  (dc)طل  الترتيب: ةرجة سللللللسللللليو  

(mm)( ااسلتثناء الشلهر السلاا  2010( وحت  طام )1996( مشلاهد ، تمتد من طام )179، تحو  كل سللسللة زمنية )
( في تقدةر قيم شللللهر تموز  2017الذ   عد قيمة م قوة ، تم االطتماة طل  ةراسللللة )طناف وآخروف،    (1997)من طام  

 .(MLFF)ااستطدام الشبكة  (1997)الم قوة  لعام 
وحت    1996الرسللللم البياني لباراميترات طقس مدةنة حلب من طام    (E-5)إل     (A-5)تبين األشللللكال من  

وجوة طالقة ارتباد خبي قوية  ين سلللالسلللل ةرجات الحرار ، إذ تعب  مصللل وفة   (5)، نالحظ من الشلللكل 2010طام  
ت مسيا  التشللااه  ين ، ااإلضللافة إل  التشللااه الكبير  ينها، إذ تعب  معامال(1)االرتباد  ين ةرجات الحرار  االجدول  

، إذ تم حسللللللا  معامالت التشللللللااه  ين متىيرين ااسللللللتطدام (2)االجدول   (S)ةرجات الحرار  والتي سلللللليرمم لها االرمم  
YX ين المتىيرين cos((والتي تعرلد القنهلا جيلب تملام )تجيلب( الماويلة  (6)العالقلة  ,,2012)et al.(Cassisi   ،

شللللهر لجمي  السللللالسللللل، ووجوة اع  السيم الشللللاذ  وخاصللللة    (12) ما ةتبين من الشللللكل وجوة مكوف موسللللمي ابول 

PCA MLFF 
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الذ   مثل الرسللللم البياني لباراميترات طقس مدةنة حلب االنسللللبة  (6)سللللالسللللل الهبول المبر  وهذا ما ة كد  الشللللكل 
 للشهر.

)(

.
.

.
)cos( 6

1

2

1

2

1





==

====
n

i i

n

i i

n

i ii

yx

yx

YX

YX
S

 
 االرتباط بين درجات الحرارة : معامالت (1)الجدول 

 1X 2X 3X السلسلة 

1X 1.000 0.983 0.994 

2X 0.983 1.000 0.997 

3X 0.994 0.997 1.000 
 : معامالت التشابه بين درجات الحرارة (2)الجدول 

 1X 2X 3X السلسلة 

1X 1.000 0.979 0.991 

2X 0.979 1.000 0.997 

3X 0.991 0.997 1.000 

 

 

 الرسم البياني لسالسل باراميترات  طقس مدينة حلب : (5)الشكل 
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 : الرسم البياني لسالسل باراميترات طقس مدينة حلب المقابلة للشهر (6)الشكل 

),,,(السيم الذاتية  (3)ةبين الجدول   321= kk    ،للمكونات األسللللللاسللللللية لمعدل ةرجات الحرار  )الصللللللىرو
إ جاةها ااسلللللتطدام مصللللل وفة االرتباد، وكذل  النسلللللبة الم وية للتباةن الم سلللللر لكل العةم ، الجافة( الشلللللهرية التي تم 

المسللللللللللللللتطرجللة من مصلللللللللللللل وفللة االرتبللاد والمقللا لللة للسيم الللذاتيلة    k=1,2,3kA ,، وكللذللل  األشللللللللللللللعللة الللذاتيللة  ktمكونللة
321 ,,, = kk. 

مكونات األسععاسععية لمعدل درجات الحرارة الشععهرية والنسععبة المبوية للتباين المفسععر  القيم الذاتية واألشعععة الذاتية لل (3)الجدول  

 . ktلكل مكونة

3 kλ kt 1A 2A 3A 
1 2.982 99.43% 0.576 0.746 -0.333 
2 0.017 %0.56 0.577 -0.660 -0.481 
3 0.000476 00.015% 0.579 -0.085 0.811 

من نسللبة التباةن الكلي، وبما أف   (%99.4)أف المكوف األسللاسللي األول قد فسللر تقريباأل    (3)نجد من الجدول  
 السيمة الذاتية الثالثة قريبة من الص ر نستنتج وجوة طالقة خبية شبه  ا تة  ين سالسل ةرجات الحرار .

تم تقسللللليم البيانات إل  مجموطتين: مجموطة االختبار التي ت لللللم ا تنا طشلللللر  قيمة األخير  من كل سللللللسللللللة،  
(، وتثبي  السيمة العةم  لعدة مراحل LMم، تم التدريب ااستطدام الطوارزمية )ومجموطة التدريب التي ت م ااقي السي

مرحلة للبرائ  الثالر، وإسللللللللللللقاد طينة التدريب )المداخل، المطارج( في البرائ  الثالر طل  المجال   (300)التدريب 
[+1,-1]  . 
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ر السلللللللااقة، إذ  حو  الجدول:  النتائج التي تم الحصلللللللول طليها لدو تببي  البرائ  الثال (4)ةبين الجدول   
، (O)، طدة المطارج (P)، طدة مداخل الشبكة العصبونية  (L)، طدة التقخيرات الممنية لكل سلسلة  (M)رقم البريقة  

لمجموطة االختبار تم الحصول طليها، وطدة أوزاف   (MSE)، وأقل قيمة للمسيا   (H)طدة طصبونات الببقة المطفية  
 .(C)الشبكة التي تم تقدةرها 

 : النتائج التي تم الحصول عليها لدى تطبيق الطرائق الثالث (4)الجدول   
M L P O H MSE C 
1 3 21 7 3 47.956 94 
2 3 4 7 8 30.903 103 
3 3 9 5 9 20.858 140 
1 6 42 7 3 39.142 157 
2 6 11 7 4 39.346 83 
3 6 11 5 5 32.296 90 
1 12 84 7 3 38.425 283 
2 12 9 7 6 37.182 109 
3 12 9 5 6 25.376 95 

 

، أف تببي  أسلللللللللللو   (4)نجد امقارنة نتائج البريقتين الثانية والثالثة م  البريقة األول  في الجدول  
(PCA)    طل  مداخل الشللبكة العصللبونية قد حسللن من نتائج التنب  وخ   من طدة ااراميترات الشللبكة المراة

تقدةرها اشللللللللللللكل طام، كما ت وق  البريقة الثالثة طل  البريقتين األول  والثانية في التنب  امجموطة االختبار،  
ااسللتطدام البريقة    NN(9,9,5)وإف أف للل معمارية للتنب   بيانات سللالسللل ااراميترات طقس مدةنة حلب هي 

 الثالثة.
سلنقوم االمقارنة  ين أف لل نتيجة تم الحصلول طليها ااسلتطدام البرائ  الثالر لمعرفة هل االختالد في قيم 

 (MSE, R)قيم المسياسللللللللين   (5)نتيجة االختالد في التنب  اسلللللللللسلللللللللة واحد  أو أ ثر، ةبين الجدول   MSEالمسيا  
 ,NN(84,3,7), NN(4,8,7)لمجموطة االختبار التي تم الحصللللللللللللول طليها ااسللللللللللللتطدام الشللللللللللللبكات ذات المعمارية 

NN(9,9,5)  طل  الترتيب. (1,2,3)والتي سيرمم لها االرمم 
 لمجموعة االختبار  (MSE, R): قيم المقياسين (5)الجدول 

1X السلسلة  الشبكة   2X  3X  4X  5X  6X  7X  

1 
MSE 7.260 6.042 5.646 0.767 1.088 30.893 217.279 

R 0.942 0.962 0.958 0.851 0.976 0.885 0.885 
2 MSE 4.048 3.164 2.504 0.429 1.085 24.396 180.697 
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R 0.974 0.985 0.987 0.916 0.972 0.901 0.845 

3 
MSE 3.854 3.935 2.740 0.326 0.808 16.205 118.139 

R 0.977 0.984 0.988 0.935 0.981 0.934 0.920 

 باراميترات البقس قيد الدراسلللة   (MLFF)إمكانية التنب  ااسللللتطدام الشللللبكة العصللللبونية  (5)نجد من الجدول  
 (MLFF)م  الشلللبكة العصلللبونية  (PCA)ما طدا سللللسللللة الهبول المبر  اسلللبب طدم انتةامها، وت و  أةاء تهجين  

، ونالحظ تقار  نتائج البريقتين الثانية والثالثة االنسللللللبة للسللللللالسللللللل الطمس (MLFF)طل  أةاء الشللللللبكة العصللللللبونية 
 الثالثة طل  البريقة الثانية للتنب  اسلسلتي الرطوبة والهبول المبر .األول ، وت و  أةاء البريقة 
السيم الحسيسيلة والسيم المقلدر  لمجموطلة االختبلار الاسللللللللللللللتطلدام الشللللللللللللللبكلة ذات المعملاريلة   (7)ةبين الشللللللللللللللكلل  

NN(9,9,5). 

 
 NN(9,9,5): القيم الحقيقية والقيم المقدرة لمجموعة االختبار باستخدام الشبكة (7)الشكل 

 . (6)االجدول  NN(9,9,5)ااستطدام الشبكة  2011تعب  قيم تنب ات شهر كانوف الثاني طام 
 NN(9,9,5)باستخدام الشبكة  2011: قيم التنبؤات لشهر كانون الثاني عام (6)الجدول 

1X السلسلة   2X  3X  4X  5X  6X  7X  
قيم شهر كانون الثاني عام  

2011 2.701 12.785 7.522 1.799 972.545 72.469 33.050 

 ببيانات طقس مدينة مون:التنبؤ   2-3-

ليكن الشللللللللللللللعلا    54321Y YYYYY=    اللذ   مثلل الاراميترات  طقس ملدةنلة موف طل  الترتيلب: معلدل
ةرجة الحرار  الصىرو، معدل ةرجة الحرار  العةم ، معدل ةرجة الحرار  الجافة، معدل ضى  البطار، المعدل الشهر  
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طل  الترتيب،   mm،  (hpa)، هيكتوباسللللللكال dc ،dc ،dcدات التالية: للهبول المبر  طل  الترتيب والمقاسللللللة االوح
 (A-8)(. تبين األشكال من 2002( وحت  طام )1901( مشاهد ، تمتد من طام )1224تتكوف كل سلسلة زمنية من )

حسلللب الشلللهر، إذ    2002وحت  طام   1901الرسلللم البياني لسلللالسلللل ااراميترات طقس مدةنة موف من طام    (E-8)إل   
شلللهر لجمي  السلللالسلللل، ووجوة اع  السيم الشلللاذ  وخاصللة   (12)وجوة مكوف موسلللمي ابول   (8)حظ من الشلللكل  نال

 سالسل الهبول المبر .
وجوة   (7)معامالت االرتباد  ين سللللللللالسللللللللل ةرجات الحرار ، إذ ةتبين من الجدول    (7)ةبين الجدول  
 ارتباد خبي قو   ينها.  

 درجات الحرارة : معامالت ارتباط (7)الجدول 
 1Y 2Y 3Y السلسلة 

1Y 1.000 0.951 0.993 

2Y 0.951 1.000 0.980 

3Y 0.993 0.980 1.000 

وجوة تشااه  (8)معامالت مسيا  التشااه  ين ةرجات الحرار ، إذ نجد من الجدول  (8) ما ةبين الجدول 
  بير  ينها. 

 : معامالت التشابه بين درجات الحرارة (8)الجدول 

 1X 2X 3X السلسلة 

1X 1.000 0.977 0.992 

2X 0.977 1.000 0.997 

3X 0.992 0.997 1.000 

321السيم الذاتية    (9)ةبين الجدول   ,,, = kk   ،للمكونات األسلللللللللاسلللللللللية لمعدل ةرجات الحرار  )الصلللللللللىرو
العةم ، الجافة( الشلللللهرية التي تم إ جاةها ااسلللللتطدام مصللللل وفة االرتباد، وكذل  النسلللللبة الم وية للتباةن الم سلللللر لكل 

سيم الللذاتيللة  المسللللللللللللللتطرجللة من مصلللللللللللللل وفللة االرتبللاد والمقللا لللة لل  k=1,2,3kA ,، واألشللللللللللللللعللة الللذاتيللة      ktمكوف  
321 ,,, = kk. 

القيم الذاتية واألشعة الذاتية للمكونات األساسية لمعدل درجات الحرارة الشهرية والنسبة المبوية للتباين المفسر   (9)الجدول 

 .ktلكل مكونة   

k kλ kt 1A 2A 3A 
1 2.949 98.3% 0.576 -0.635 -0.514 
2 0.051 1.7% 0.574 0.762 -0.299 
3 0.0000132 0.000440% 0.582 -0.122 0.804 

من نسللبة التباةن الكلي، وبما أف   (%98.3)أف المكوف األسللاسللي األول قد فسللر تقريباأل    (9)نجد من الجدول  



 2021يونيو /حزيران 207–191 (:3)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الحسيني وآخرون 

 

Alhussein et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 191-207 June 2021 

 

203 

 السيمة الذاتية الثالثة قريبة من الص ر، نستنتج وجوة طالقة خبية شبه  ا تة  ين سالسل ةرجات الحرار . 

 
 : الرسم البياني لسالسل باراميترات  طقس مدينة مون المقابلة للشهر (9)الشكل 

لسللللللللللة،  قيمة األخير  من كل سللللللللل  (240)تم تقسللللللللليم البيانات إل  مجموطتين: مجموطة االختبار التي ت لللللللللم  
(، وتثبي  السيمة العةم  لعدة مراحل LMومجموطة التدريب التي ت م ااقي السيم، تم التدريب ااستطدام الطوارزمية )

مرحلة للبرائ  الثالر، وإسللللللللللللقاد طينة التدريب )المداخل، المطارج( في البرائ  الثالر طل  المجال   (300)التدريب 
النتائج التي تم الحصللللللول طليها لدو تببي  البرائ  الثالر السللللللااقة، إذ  حو  الجدول:    (7). ةبين الجدول  [1-,1+]

، (O)، طدة المطارج (P)، طدة مداخل الشلبكة العصلبونية (L)، طدة التقخيرات الممنية لكل سللسللة  (M)رقم البريقة 
وطدة أوزاف الشبكة العصبونية   لمجموطة االختبار، (MSE)، وأقل قيمة للمسيا  (H)طدة طصبونات الببقة المطفية  

 .(C)التي تم تقدةرها 
 : النتائج التي تم الحصول عليها لدى تطبيق الطرائق الثالث (10)الجدول 

M L P O H MSE C 
1 3 15 5 5 855.041 110 
2 3 2 5 6 818.454 29 
3 3 4 3 7 809.437 59 
1 6 30 5 4 841.690 101 
2 6 3 5 6 765.879 41 
3 6 8 3 6 740.800 75 
1 12 60 5 3 877.765 131 
2 12 6 5 6 757.595 77 
3 12 14 3 3 747.771 57 
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، أف تببي  أسللللو   (10)نجد امقارنة نتائج البريقتين الثانية والثالثة م  البريقة األول  في الجدول  
(PCA)    طل  مداخل الشللبكة العصللبونية قد حسللن من نتائج التنب  وخ   من طدة ااراميترات الشللبكة المراة

تقدةرها، كما ت وق  البريقة الثالثة طل  البريقتين األول  والثانية في التنب  امجموطة االختبار، وإف أف لللللللللللل  
 ااستطدام البريقة الثالثة.  NN(8,6,3)معمارية للتنب   بيانات سالسل ااراميترات طقس مدةنة موف هي 

سلنقوم االمقارنة  ين أف لل نتيجة تم الحصلول طليها ااسلتطدام البرائ  الثالر لمعرفة هل االختالد في قيم 
 (MSE, R)قيم المسياسللللللين   (10)نتيجة االختالد في التنب  اسلللللللسلللللللة واحد  أو أ ثر، ةبين الجدول   MSEالمسيا  

 ,NN(30,4,5), NN(6,6,5)لمجموطة االختبار التي تم الحصللللللللللللول طليها ااسللللللللللللتطدام الشللللللللللللبكات ذات المعمارية 
NN(8,6,3)  طل  الترتيب (1,2,3)والتي سيرمم لها االرمم 

 لمجموعة االختبار  (MSE, R): قيم المقياسين (11)الجدول 
 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y السلسلة  الشبكة 

1 
MSE 1.106 1.040 0.905 0.444 4204.953 

R 0.982 0.943 0.975 0.993 0.900 

2 
MSE 0.885 0.983 0.744 0.380 3784.984 

R 0.984 0.941 0.976 0.994 0.910 

3 
MSE 1.3520 1.0888 0.9862 0.467 3700.106 

R 0.979 0.942 0.974 0.993 0.912 

 باراميترات البقس قيد الدراسللة   (MLFF)إمكانية التنب  ااسللتطدام الشللبكة العصللبونية   (11)نجد من الجدول  
طل  أةاء الشلللللبكة العصلللللبونية   (PCA-MLFF)ما طدا سلللللالسلللللل الهبول المبر  اسلللللبب طدم انتةامها، وت و  أةاء  

(MLFF)شلللبكة الثانية، وت و  ، ونالحظ أننا حصللللنا طل  أف لللل النتائج االنسلللبة للسلللالسلللل األرب  األول  ااسلللتطدام ال
-PCA)أةاء البريقلة الثلالثلة طل  البريقتين األول  والثلانيلة للتنب  اسلللللللللللللللسللللللللللللللللة الهبول المبر ، ويعمو ت و  طريقلة  

MLFF)   طل  طريقة(PCAT-MLFF)    في التنب   درجات الحرار  وجوة قيم شلللللللللللاذ  في سلللللللللللالسلللللللللللل ةرجات الحرار
 العةم .

المقدر  لمجموطة االختبار ااسللتطدام الشللبكة العصللبونية ذات المعمارية   السيم الحسيسية والسيم  (9)ةبين الشللكل  
NN(8,6,3). 

 . (12)االجدول  NN(8,6,3)ااستطدام الشبكة  2011وتعب  قيم تنب ات شهر كانوف الثاني طام 
 NN(8,6,3)باستخدام الشبكة  2003: قيم التنبؤات لشهر كانون الثاني عام (12)الجدول 

 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y السلسلة 
 13.937 12.239 13.106 19.653 6.589 2003قيم شهر كانون الثاني عام 
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 NN(8,6,3): القيم الحقيقية والقيم المقدرة لمجموعة االختبار باستخدام الشبكة (9)الشكل 
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طل  البريقتين السلااقتين للتنب    (PCAT-MLFF)للتنب  االسلالسلل قيد الدراسلة، وت وق  طريقة   (MLFF)العصلبونية 
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Abstract: 

In this paper, Principal Components Analysis approach (PCA) and 

the Multilayer Feed Forward Neural Networks (MLFF) have been 

hybridized to improve the prediction of monthly rates of minimum, 

maximum and dry temperatures, wind speed, air pressure, relative 

humidity, and the monthly total rainfall of Aleppo city in Syria, and 

the  monthly rates of minimum, maximum and dry temperatures, 

vapor pressure, and rain precipitation of the Mon city in the state 

of Nagland in India, where three methods have compared, the first 

method have involved prediction using the (MLFF), while  in the 

second one PCA has applied to the inputs of the MLFF network 

and prediction, and in the third one replacement the temperature 

series with the first PC have  proposed then (PCA) has applied to 

the inputs of the MLFF network and prediction. The results have 

showed the ability of the MLFF network to predict the weather 

parameters under study except the rainfall series as it is one of the 

series which doesn’t follow a specific rule, and the application of 

PCA approach to the inputs of the network has reduced the number 

of network parameters to be estimated, improved prediction results,  

and the third proposed method has outperformed the Previous two 

methods for predicting the series under study. 

KeyWords: Principal Components Analysis, Neural Networks, 

Prediction, Weather Parameters of Aleppo City, Weather 

Parameters of Mon City 

 


