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پیشبینی طوفانهای گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
*2

مسعود پورغالم آمیجی ،1محمد انصاری قوجقار ،1خالد احمدالی

1دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 2استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
دریافت 99/06/07 :پذیرش)1400/09/22 :

چکیده
تغییرات اقلیمی و به دنبال آن وقوع وقایع حدی نظیر طوفانهای گردوغبار عالوه بر اختالل در روند طبیعی زندگی حیاتوحش و محیطزیست ،تأثیر
مستقیمی بر زندگی مردم داشته و در سالهای اخیر بر بخش کشاورزی اثرات نامطلوبی بر جای گذاشته است .استان خوزستان ،مثال بارز و روشنی از این
پدیده است که ساکنان آن منطقه ،با مشکالت متعددی به واسطه وقوع طوفانهای گردوغبار مواجه هستند .در این پژوهش برای پیشبینی طوفانهای
گردوغبار ،دادههای ساعتی گردوغبار و دادههای ماهانه دمای بیشینه ،کمینه ،میانگین ،سرعت بیشینه باد و مجموع بارش در سه ایستگاه همدیدی آبادان ،اهواز
و بستان با طول دوره آماری  25ساله ( )1990-2014گردآوری شد .برای بررسی تأثیرپذیری طوفانهای گردوغبار از نوسانات اقلیمی عالوه بر متغیرهای
مذکور ،شاخص خشکسالی استانداردشده بارش-تبخیر و تعرق ( )SPEIنیز در پنجره زمانی فصلی محاسبه گردید .پیشبینی تعداد روزهای همراه با طوفان-
های گردوغبار در مقیاس فصلی با استفاده از چهار روش هوش مصنوعی شامل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ( ،)MLPسیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی
( ،)ANFISشبکه عصبی تابع پایه شعاعی ( )RBFو شبکه عصبی وایازش تعمیمیافته ( )GRNNانجام شد .نتایج نشان داد که در تمامی ایستگاهها ،استفاده از
همه ویژگیها باعث بهبود پیشبینی گردوغبارشده است و مقدار شاخص میانگین قدر مطلق خطا ( )MAEبرای ایستگاههای آبادان ،اهواز و بستان به ترتیب
برابر با  1/66 ،1/15و  0/66به دست آمد که همگی مربوط به فصل پاییز بودند .همچنین نتایج نشان داد که در ایستگاه بستان ،با فرض ثابت بودن دادههای
چهار فصل گذشته و استفاده از تمام ویژگیهای ورودی ،مدل  ANFISباعث میشود که خطای پیشبینی کمتر شده و نتیجه بهتری حاصل شود .در ایستگاه
آبادان استفاده از مدل  MLPچنین نتیجهای را به دست میدهد .ضمن اینکه در ایستگاه اهواز مدل  RBFبهترین مدل شناخته شد .در یک جمعبندی کلی
میتوان گفت که مدلهای به کار گرفتهشده ،منشأ خارجی گردوغبار (فصل پاییز و زمستان) را بهتر از منبع داخلی آن (فصل بهار و تابستان) پیشبینی
میکنند .نتایج این مطالعه میتواند در شناخت اثرات نوسانات اقلیمی بر فراوانی طوفان گردوغبار و مهار بیابانزایی ایران مفید باشد.
کلمات کلیدی :پارامترهای اقلیمی ،شبکههای عصبی ،طوفانهای گردوغبار ،SPEI ،هوش مصنوعی

 1مقدمه

اراضی وارد جوّ میشوند(.

هوای پاک و عاری از آلودگی یکی از حیاتیترین نیازهای

 .)2020; Sobhani et al., 2020همچنین پدیده گردوغبار

انسان است و گردوغبار یکی از منابع آلودهکننده آن به

یکی از مخاطرههای طبیعی است که ساالنه خسارتهای

شمار میرود ( .)Abdolshahnejad et al., 2020ذرات ریز

زیادی در جنوبغرب و جنوبشرق کشور ایجاد میکند.

گردوغبار تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله شرایط

علت افزایش طوفانهای گردوغبار در ایران ،موارد بیانشده

جوّی مانند باد ،بارش و دما ،مشخصات سطح زمین نظیر

در باال و همچنین خشـــک شدن تاالبها و عدم مهار بیان-

توپوگرافی ،رطوبت سطــح ،طول زبری و پوشش گیاهــی

زایی بوده و علت توالی آن به قرارگیری موقعیت جغرافیایی

و ویژگیهای خاک همانند بافت ،تراکم ،ترکیب و کاربری

کشور در کمربند خشک و نیمهخشک جهان مربوط می-

*نگارنده رابط:

Pourgholam-Amiji et al.,

Khahmadauli@ut.ac.ir
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شود .از سوی دیگر نزدیک بودن با کشورهایی همچون

جوابها را داده است ،توصیه شده که در مطالعات دیگر نیز

عربستان ،عراق و سوریه که دارای سطح وسیعی از بیابان به

قابلیتهای این روشها مورد بررسی قرار

گیرد.

دلیل عاملهای مختلفی مانند کمبود پوشش گیاهی ،بارش

 (2010) Jamalizadeh Tajabadi et al.در مطالعهای دیگر

Ansari

به پیشبینی وقوع طوفان گردوغبار و میزان دید حداقل

 .)Ghojghar et al., 2020; Osman et al., 2022البته وقوع

روزانه در شهر زابل با استفاده از روش شبکههای عصبی

خشکسالی در یک منطقه با تأمین آب در آن منطقه رابطه

مصنوعی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که روش

تنگاتنگی دارد و هر چه اقلیم منطقه خشکتر باشد ،احتمال

مورداستفاده ،در پیشبینی کوتاهمدت وقوع طوفانها،

وقوع خشکی و خشکسالی بیشتر شده و رخداد پدیده

موفقیت بیشتری نشان میدهد .سوابق پژوهش نشان میدهد

Pourgholam-Amiji et al.,

که دمای هوا در مناطق مختلف جهان به طور مرتب مورد

اندک و دمای باال هستند ،بیتأثیر نیست (

گردوغبار محتملتر است (
.)2021

مطالعه بوده و روشهای مختلفی برای بررسی تغییرات و

تغییر اقلیم و بررسی اثرات آن بر منابع آب از موضوعات

پیشبینی گردوغبار به کار رفته است .همچنین مدل سیستم

مهمی به شمار میرود که پژوهشگران زیادی هدف تحقیق

استنتاج فازی-عصبی تطبیقی کارایی قابل قبولی در

خود را در این زمینه تعریف نمودهاند .بنابراین اهمیت

پیشبینیهای مختلف نشان میدهد.

پیشبینی وقوع پدیدههای جوی نظیر گردوغبار که بسیار

 )2008( Aliyari et al.به پیشبینــــی کوتاهمدت آلودگی

حائز اهمیت میباشد ،بیش از پیش حس میشود .شبکههای

هوا به کمک شبکههای عصبی پرسپــــترون چندالیـــــــــه

عصبی مصنوعی نوعی ساختار ریاضی است که توانایی نشان

(Perceptron

 ،)MLP-Multi-Layerخط حافظهدار تأخیر

دادن فرایندها و ترکیبات دلخواه غیرخطی برای ارتباط بین

(Delay Line Memory

 ،)DLM-گاما و سیستم استنتاج

ورودی و خروجیهای هر سیستمی را دارد .این شبکه با

تطبیقی فازی-عصبی (

ANFIS- Adaptive Neuro Fuzzy

دادههای موجود طی فرایند یادگیری ،آموزش دیده و برای

 )Inference Systemهمراه روشی ترکیبی و نوین در آموزش

پیشبینی در آینده استفاده میشود که دارای ویژگیهای

آن بر اساس الگوریتم بهینهسازی گروهی ذرات که روشی

قابلیت یادگیری ،قابلیت تعمیم و پردازش موازی است

آزاد از گرادیان میباشد ،پرداختند .برای پیشبینی دادهها،

( .)Dahiya et al., 2007از جمله پیشبینیهایی که با این

ابتدا به آنالیز پیشبینیپذیری دادهها پرداخته شد و با کمک

روش صورت گرفته ،پیشبینی گردوغبار شمال غرب چین

شبکههای بیانشده اقدام به پیشبینی آلودگی هوا کردند و

بود که نشان داد ،حداکثر اطمینان حاصل از این روش در

در نهایت این روشهای هوشمند با هم مقایسه شدند .نتیجه

Huang et al.,

نشان داد که روش پیشنهادی ترکیبی بر اساس الگوریتم

پیشبینی گردوغبار 71/6 ،درصد میباشد (

بهینهسازی ازدحام ذرات (

.)2006

PSO- Particle Swarm

 (2008) Jamalizadeh Tajabadi et al.توانایی دو روش

 )Optimizationو پاالیه کالمن) (Kalman Filterبرای آموزش

ANN-Artificial Neural

شبکه  ANFISتوانایی مناسبی در بهبود عملکرد پیشبینی

SVM- Support

دارد .همچنین  )2008( Ibarra-Berastegi et al.در

 )Vectorدر پیشبینی طوفانهای گردوغبار شهر

مطالعهای به پیشبینی آلودگی هوای بیلبائو با استفاده از

زابل را با دوره آماری  26ساله ( )1980-2005بررسی

شبکههای عصبی پرداختند .آنها در این مطالعه ،از سه شبکه

کردند .از آنجــا که استفــاده از نــوع وایــازش بــردار

 RBF ،MLPو شبکه عصبی رگرســـــیونی تعمیمیافته

شبکههای عصبی مصنوعی (

 )Networkو ماشینهای بردار پشتیبان (
Machine

پشــتیــبـــان

(Support Vector Regression

کرنل پایه شعاعی

)Radial Basis Function

 )SVR-و تابع

(  )Neural Network GRNN- Generalized Regressionبرای

 (RBF-بهترین
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آلودگی استفاده کردند .نتایج نشان داد استفاده از این مدلها

نشــان داد که میزان اطمینان حاصل از مدلهای خطاسنجی

میتواند شبکه آلودگی هوای بیلبــائو را که در ابتدا برای

یعنی شبکه عصبی هیبرید-پانل نسبت به  ANFISبیشتر

اهداف تشخیصی طراحی شده است ،با قابلیتهای پیشبینی

میباشد .بر اساس مـــــــــدلهای پیشبینی ،بیشترین

کوتاهمدت و در زمان واقعی طراحی کند .عملکرد این

احتمال رخداد گردوغبـــار پیشبینیشده در  23سال آینده

مدلها در سنجندههای مختلف در این منطقه از حداکثر

(سال شروع پیشبینی  )2017را در ایستگاه سرپل ذهاب با

مقدار ضریب همبستگی  0/88برای پیشبینی تا حداقل 0/15

 128/917درصد و آبادان با  120/709درصد برآورد کردند.

بوده است )2015( Sobhani et al. .به بررسی گردوغبار و

مدل  SAWبیشترین احتمال رخداد گردوغبار پیشبینیشده

ارزیابی امکان پیشبینی آن بر اساس روشهای آماری و

در  23سال آینده را در ایستگاه آبادان با  0/99درصد و مدل

مدل  ANFISدر زابل با آمار  41ساله ()1965-2005

 TOPSISدر ایستگاه اسالمآباد غرب با مقدار  0/97درصد

پرداختند .نتایج نشان داد در طول دورهی آماری مورد

به خود اختصاص دادند )2012( Hassanzadeh et al. .نیز

مطالعه ،ماههای جوالی و اوت گردوغباریترین ماههای

برای پیشبینی خشکسالیهای آتی ،از تلفیق الگوریتم

سال میباشند .بر اساس تحلیل خوشهای انجامشده ،ماههای

ژنتیک ( )GA- Genetic Algorithmو مدل ترکیبی شبکه

ژوئیه و اوت با بیشترین روزهای گردوغباری در یک

عصبی-موجکی

خوشهی مجزا قرار گرفتند .روند سری ماهانه ،فصلی و

) Network-Waveletدر تحلیل شاخص بارندگی

ساالنهی گردوغبار در این ایستگاه ،افزایشی میباشد .نتایج

استانداردشده ،استفاده کردند و در نهایت نشان دادند که

پیشبینی گردوغبار با مدل  ،ANFISحکایت از قابلیت

بهکارگیری روش تلفیقی مذکور در مقایسه با تلفیق

باالی آن در پیشبینی گردوغبار در این ایستگاه دارد.

الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ،نتایج مطلوبی را ارائه داد.

ساختار سیستم استنتاج فازی (

(Conjoined Model of Neural

FIS- Fuzzy Inference

 )2016( Hosseini-Moghari & Araghinejadکاربرد

 )Systemتعیینشده با چهار تابع عضویت به شکل قوسی با

شبکههای عصبی آماری ،فازی و پرسپترونی در پیشبینی

روش آموزش ترکیبی ،با اطمینان حدود  93درصد

خشکسالی ایستگاه گنبد کاووس را بررسی کردند .بدین

گردوغبار ایستگاه زابل را پیشبینی کرد .در مطالعه دیگری

منظور از شاخص استانداردشده بارندگی (

 )2020( Sobhani et al.به واکاوی و پیشبینی پدیده

 )Standardized Precipitation Indexدر مقیاس زمانی ،1

گردوغبار در جنوبغرب ایران پرداختند .بدین منظور از

 12 ،9 ،6 ،3و  24ماهه و آمار ماهانه بارندگی در طی

دادههای  27ساله گردوغبار در  14ایستگاه همدیدی در

سالهای آبی  1351-52تا  1385-86استفاده کردند .پس از

جنوبغرب ایران در بازه زمانی  1990-2017استفاده

پایان خشکسالی و بر اساس سری زمانی  ،SPIبا استفاده از

(PDH- Panel

چهار روش شبکه هوش مصنوعی شامل ،ANFIS ،MLP

) Data Hybridو سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

 RBFو  GRNNاقدام به پیشبینی خشکسالی کردند .نتایج

 ANFISدر نرمافزار  MATLABاقدام به پیشبینی شد .در

مربوط به پایش نشان داد که چهار دوره طوالنیمدت

نهایت آنها برای اولویتسنجی ایستگاههای در معرض

خشکسالی مربوط به سالهای  68-70 ،60-62 ،53-58و

گردوغبار از مدلهای تصمیمگیری چند متغیره فن ترجیح

 76-73در طول دوره آماری وجود دارد .در قسمت

TOPSIS-

پیشبینیها ،نتایج حاکی از افزایش دقت پیشبینیها با

Technique for Order Preference by Similarity to
 )Solution Idealو وزن اضافی ساده ( SAW- Simple

افزایش مقیاس محاسبه  SPIبود .با توجه به نتایج مدلهای

کردند .با استفاده از مدلهای شبکه عصبی

سفارش بر اساس شباهت با راهحل ایدهآل (

 )Additive Weightingبهره بردند .نتیجـــه پژوهش ایشان

SPI-

 RBF ،ANFIS ،MLPو  GRNNبرای تعیین همبستگی بین
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مقادیر مشاهداتـــــی و پیشبینیشده  SPI1تا  SPI24به

مسجدسلیمان و زابل به ترتیب  0/8و  0/97بوده است.

ترتیب ضریب همبستگی از  0/009تا  0/021 ،0/949تا

همچنین با توجه به نتیجه مدلهای  RBF ،ANFISو

 0/263 ،0/925تا  0/953و  0/210تا  0/955متغیر بود.

 GRNNبه ترتیب ضریب همبستـــگی محــــاسبهشده برای

در مجموع ،مدل  ANFISبهترین نتیجه و بعد از آن

پیشبینی در ایستگاههای مسجدسلیمان و زابل از  0/41تا

Pourgholam-Amiji

 0/35 ،0/95تـا  0/92و  0/22تا  0/98متغیر بود .در مجموع

 )2020( et al.به مقایسه عملکرد مدلهای سری زمانی

با مقایسه نتیجه مدلهای مورد استفاده ANFIS ،بهترین

 SARIMAو  Holt-Wintersبا روشهای هوش مصنوعی

عملکرد و بعد از آن  GRNNبهترین نتیجه را ارائه نموده

( ANFISو  )RBFدر پیشبینی طوفانهای گردوغبار با طول

است.

دوره آماری  25ساله ( )1990-2014در استان سیستان و

بیشتر مطالعات داخلی مربوط به روند پدیدههای گردوغبار

بلوچستان پرداختند .نتایج نشان داد که روش ،ANFIS

در محدودههای کوچک ،مطالعات سینوپتیکی و بررسیهای

نسبت به سایر روشها ،بهترین عملکرد را داشت و معیارهای

ماهوارههای میباشد .از طرفی دیگر با توجه به اینکه این

ارزیابی ( Rضریب تبیین) ،MAE ،RMSE ،و ( NSضریب

پدیده اثرات نامطلوب و پیامدهای منفی در زمینههای

نش-ساتکلیف) آن به ترتیب از  ،0/42 ،0/57 ،0/72و 0/71

اجتماعی ،اقتصادی و سالمت مردم داشته است ،مطالعه و

تا  ،0/40 ،0/51 ،0/95و  0/96متغیر بود .همچنین ،با افزایش

پیشبینی و بررسی ارتباط آن با نوسانات اقلیمی ضروری

شاخص متوسط فراوانی روزهای همراه با طوفانهای

است .در این مطالعه به مقایسه کارایی روشهای هوش

گردوغبار در ایستگاهها (از  1/06تا  ،)7/11دقت پیشبینی

مصنوعی در پیشبینی طوفانهای گردوغبار پرداخته شد.

همه روشها افزایش داشت .درمجموع ،با مقایسه روشهای

مدلهای مورد استفاده در پیشبینی عبارتاند از،MLP :

مورد استفاده ،روش هوش مصنوعی  ANFISبهترین و

 RBF ،ANFISو  .GRNNبرخی از این مدلهای عصبی

مدلهای سری زمانی  SARIMAو  Holt-Wintersبدترین

مصنوعی برای اولین بار است که به منظور پیشبینی فراوانی

Ansari Ghojghar et

روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار مورد استفاده قرار

 )2020( al.به مقایسه کارایی شبکههای عصبی آماری ،فازی

میگیرد .لذا این پژوهش با اهدافی نظیر بررسی تأثیر افزودن

و پرسپترونی در پیشبینی طوفانهای گردوغبار در نواحی

ویژگیهای کمکی بر روی پیشبینیها ،بررسی تأثیر تعداد

بحرانی کشور (زابل ،آبادان ،اهواز ،زاهدان ،بستان و

فصلهای گذشته در پیشبینیها و تعیین بهترین مدل از بین

مسجدسلیمان) پرداختند .در این مطالعه از دادههای  25ساله

 GRNN ،RBF ،MLPو  ANFISدر پیشبینی طوفانهای

( )2014-1990استفاده شد .پس از محاسبه فراوانی تعداد

گردوغبار در استان خوزستان میباشد.

 GRNNبهترین عملکرد را ارائه نمود.

عملکرد را داشتند .در همین رابطه،

روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار و تشکیل سریهای
زمانی فصلی ،با استفاده از چهار روش هوش مصنوعی شامل

 2مواد و روشها

 RBF ،ANFIS ،MLPو  GRNNاقدام به پیشبینی فراوانی

 -1-2منطقه مورد مطالعه

روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در یک فصل بعد

در این پژوهش به بررسی پیشبینی طوفان گردوغبار در سه

شد .نتایج حاکی از افزایش دقت پیشبینیها در فصول

ایستگاه هواشناسی همدیدی کشور (آبادان ،اهواز و بستان)

همراه با تعداد بیشتر روزهای همراه با طوفان گردوغبار بود؛

که بیشترین فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار

به نحوی که بر اساس نتایج حاصل از مدل  ،MLPضریب

( )FDSD- Frequency of Dust Stormy Daysدر استان

همبستگی بین مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشده فراوانی

خوزستان را شامل میشونــد ()Araghinejad et al., 2019

روزهای همراه با طوفان گردوغبار برای ایستگاه

 ،با جامعه آمـــــاری بلند مدت  25ساله ()1990-2014
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پرداخته شده است .بلندمدت  25ساله ()1990-2014

همـــدیدی جدا شد .بـرساس تعریف سازمان جهانی

پرداخته شده است .بدین منظور از دادههای ساعتی دید

هواشناسی ،روزهای همــــراه بــا طوفانهای گردوغبار به

WMO- World

روزی گفته میشود که حداقل در یکـی از هشت سینوپ

 )Meteorological Organizationو همچنین دادههای

(گزارشهای سهساعته دیدهبانی ) ،یکی از کدهای مربوط به

اقلیمی شامل دمای بیشینه ،دمای کمینه ،دمای متوسط،

گردوغبار ( 30 ،09 ،08 ،07 ،06تا  35و  )98در بخش هوای

شاخص

حاضر گزارش شده باشد .البته بهشرط اینکه دادههای دید

SPEI(Standardized Precipitation Evapotranspiration
) Indexدر بازه زمانی فصلی استفاده شد .کدهای مربوط به

افقی متناظر با آن کد گردوغبار کمتر از  1000متر به ثبت

افقی ،کدهای سازمان جهانی هواشناسی (

سرعت

بیشینه

باد،

مجموع

بارش

و

طوفانهای گردوغبار در جدول  ،1ارائه شده است .با توجه
به اینکه دادههای گردوغبار بهصورت تفکیک نشده از سایر
پدیدههای هواشناسی از سازمان هواشناسی در اختیار قرار
میگیرد ،بنابراین در گام نخست کدهای مربوط به
گردوغبار از سایــــرپدیده های اقلیمی در ساعات مختلف

رسیده باشد .در این مطالعه برای تشخیص طوفانهای
گردوغباری از فاکتور دید افقی  ≥1000متر برای همه
کدهای هواشناسی گردوغبار استفاده شده است .در شکل
 ،1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای همدیدی مورد مطالعه در
استان خوزستان نشان داده شده است.

جدول  .1کدهای سازمان جهانی هواشناسی مرتبط با پدیدههای گردوغبار ()O’Loingsigh et al., 2014
ردیف

توضیحات

1

رخداد طوفان گردوخاک گسترده در خارج از ایستگاه هواشناسی

2

خاک یا شن برخاسته از زمین در محدوده ایستگاه هواشناسی

3

مشاهده گردباد در محدوده ایستگاه هواشناسی یا خارج از آن در زمان دیدبانی یا طی ساعت گذشته

4

طوفان شن یا خاک در زمان دیدبانی در خارج از ایستگاه یا طی ساعت گذشته در محدوده ایستگاه هواشناسی

5

طوفان خفیف یا متوسط شن یا خاک با روند کاهشی طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر ،همراه با
کاهش میدان دید به کمتر از  1000متر اما بیشتر از  200متر

6

طوفان خفیف یا متوسط شن یا خاک بیتغییر شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر و کاهش
میدان دید به کمتر از  1000ولی بیش از  200متر

7

طوفان خفیف یا متوسط شن یا خاک با افزایش شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر همراه با
کاهش میدان دید کمتر از  1000متر اما بیشتر از  200متر

8

طوفان شدید شن یا خاک همراه با روند کاهشی طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر و کاهش دید
کمتر از  200متر

9

طوفان شدید شن یا خاک بیتغییر شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر همراه با کاهش دید به
کمتر از  200متر

10

طوفان شدید شن یا خاک با افزایش شدت طی ساعت گذشته و با سرعت باد  15متر بر ثانیه یا بیشتر و کاهش دید به کمتر
از  200متر

11

رعدوبرق بدون بارش همراه با طوفان شن یا خاک (هبوب)
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57

شکل  .1منطقه مورد مطالعه

-4-2شبکه عصبی پرسپترون چندالیه )(MLP

برای آموزش استفاده میکند ( .)Araghinejad, 2013شکل

شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ) (MLPیکی از

 ،2شمایی از یک  MLPرا نشان میدهد .در این تحقیق برای

پرکاربردترین شبکههای عصبی میباشد که در آن ،وزنها و

آموزش  MLPاز الگوریتم آموزشی پسانتشار خطا (

BP-

بایاسها برای تولید یک هدف مشخص آموزش داده می-

Propagation

شوند MLP .از آن جهت که عملکرد مناسبی از خود نشان

سیگموئید برای الیه مخفی و تابع محرک خطی برای الیه

داده است؛ بسیار شایان توجه است .این شبکه ،مجموعهای از

خروجی در نظر گرفته شده است .تعیین خروجی در روش

نورونها است که در الیههای مختلفی پشت سر هم قرار

 MLPبه صورت رابطه ( )1میباشد که در آن  nورودی

گرفتهاند .نورون یک واحد ریاضی با یک دستگاه غیرخطی

خالص w ،وزن p ،ورودی b ،بایاس و  fتابع محرک است

است .بنابراین یک شبکه عصبی  MLPکه از اجتماع این

(.)Ahmadaali et al., 2013

 )Backاستفاده شد .همچنین توابع محرک

نورونها تشکیل میشود ،یک سامانه پیچیده و غیرخطی
خواهد بود ( MLP .)Raudkivi, 2013از یادگیری نظارت-

-2-2سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی )(ANFIS

شده که شامل ارائه ورودیها و خروجیها به شبکه و به

سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ) (ANFISتوسط

حداقل رساندن خطای تخمین است،

جانگ در سال  1993معرفی گردید (.)Jang, 1993
 ANFISشبیه یک شبکه عصبی چندالیه است با این تفاوت
که عالوه بر الگوریتمهای یادگیری شبکه عصبی از منطق
فازی نیز بهره میگیرد .یک مدل  ANFISاز پنج الیه
تشکیل شده است؛ این پنج الیه به ترتیب عبارتاند از :الیه
ورود اطالعات ،الیه محاسبه وزن قوانین فازی ،الیه
نرمالسازی وزنهای قوانین بهدست آمده ،الیه محاسبه
قوانین ،الیه جمعبندی و خروجی شبکه .در این تحقیق تابع

شکل  .2شماتیک MLP

()1

عضویت مورد نظر ،تابع عضویت ذوزنقهای بوده و الگوریتم
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آموزش شبکه ،روش ترکیبی در نظر گرفته شد .شکل ،3

این تابع گوسی از رابطه ،2استفاده میکند ( Ahmadaali et

شماتیکی از  ANFISرا نشان میدهد.

:)al., 2013
()2

-2-3شبکه عصبی تابع پایه شعاعی )(RBF

در این رابطه

شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ) ،(RBFدارای پایه ریاضیاتی

ورودی مشاهداتی در زمان یا مکان  bو  hپارامتری است که

بسیار قوی بر مبنای فرضیه منظمسازی برای حل مسائل

پهنای تابع گوسی را کنترل میکند .خروجی این تابع بین

مشکل میباشد.

ورودی شبکه با خروجی نامعلوم،

صفر تا یک متغیر است .محاسبه خروجی
مستقل

بر اساس متغیر

به صورت رابطه  ،3است:

()3
در این رابطه  LWو  Biasبهترتیب وزن ماتریس ارتباطات
بین الیه مخفی و الیه خروجی و ماتریس اریبی الیه
خروجی است (.)Ahmadaali et al., 2013

شکل  .5شماتیک GRNN

به طور کلی این شبکه از سه الیه شامل الیه ورودی ،مخفی
و خروجی تشکیل شده است ( .)Chen et al., 1991در این
شبکه ،تابع انتقال گوسی در الیه مخفی استفاده میگردد و
در الیه خروجی تابع انتقال ،خطی است.

شکل  .4شماتیک RBF

-2-6شبکه عصبی رگرسیون تعمیمیافته )(GRNN

شبکه عصبی رگرسیون تعمیمیافته ) (GRNNیک شبکه
برای حل مسائل رگرسیونی بر پایه آمار است .این شبکه نوع
دیگری از شبکههای  RBFاست GRNN .در سال 1991
توسط اسپکت معرفی گردید ( .)Specht, 1991این شبکه
شکل  .3شماتیک سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

دارای آموزش سریع بوده و میتواند توابع غیرخطی را به

)(ANFIS

خوبی مدل نماید GRNN .یک شبکه سه الیه است که

 RBFپایه و اساس نوع خاصی از شبکههای عصبی به نام

تعداد نورونهای آن در مقایسه با  MLPبسیار آسانتر

شبکههای عصبی آماری است .در شکل  ،4یک شبکه RBF

انتخاب میشود ،زیرا برابر تعداد مشاهدات در نظر گرفته

نشان داده شده است .همانطور که در شکل مشخص است،

میشوند .شکل  ،5یـــــک شبکه  GRNNرا نشان میدهد.

نورون  RBFیک تابع گوسی است .ورودی این تابع ،فاصله

این شبکه همانند  ،RBFدر الیه میانی از تابع گوســـی

اقلیدسی بین هر ورودی به نورون با بردار مشخصشده

استفاده میکند اما در الیه خروجی

هماندازه بردار ورودی است.
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( )4برای محاسبه مقدار خروجی در این شبکه مورد استفاده
قرار میگیرد (.)Ahmadaali et al., 2013

59

()8
در رابطه  P ،7مقدار احتمال تجاوز از مقدار  Dتعیینشده
میباشـد ،به عبارتی

 .اگر مقدار  Pبزرگتر

از  0/5باشد ،آنگاه مقدار  Pبا  1-Pجایگزین شده و عالمت

()4
که در آن  Tbهدف مربوط به bامین مشاهده و  nتعداد
مشاهدات است.

 SPEIعوض میشود .مقادیر ضرایب ثابت ،d1 ،C2 ،C1 ،C0
 d2و  d3به ترتیب برابر با ،0/01033 ،0/82285 ،2/51552
 0/18927 ،1/43279و  0/01033میباشد.

-2-5شاخص خشکسالی استانداردشده بارش-تبخیر و

در شاخص  SPEIهرچه پنجره زمانی کوتاهتر در نظر گرفته

تعرق

شود ،به تغییرات بارندگی و دمای ماهانه سریعتر واکنش

محاسبه شاخص خشکسالی استانداردشده بارش-تبخیر و

نشان داده و نوسانات خشکسالی را بهتر نشان میدهد .برای

تعرق ( )SPEIهمانند روش ارائهشده بـرای محاسـبه شاخص

اینکه دورههای نرمال ،ترسالی و خشکسالی در دوره

استانداردشده بارندگی ( ،)SPIنیازمند برآورد مقادیر احتمال

آماری مشترک  25ساله ( )1990-2014برای سه ایستگاه

از طریق برازش یک تابع چگالی احتمال

همدیدی استان خوزستان بهتر به نمایش گذشته شود ،از

از کران پائین به مقادیر

شاخص  SPEIاستفاده شده است .دوره خشکسالی

منفی منتهی میشوند ،توابع احتمال دو پـارامتری مثل توزیع

هنگامی اتفاق میافتد که  SPEIبه طـور مستمر منفــی و به

Vicente-Serrano et

مقــدار  -1یا کمتــر برسد و هنگامی پایان مییابد که SPEI

 )2010( al.با بررسی توابـع مختلـف سـه پـارامتری ،تـابع

مثبت گردد ( .)Hosseini Pazhouh et al., 2019از آنجا

چگـالی احتمـال لوگ-لوجستیک ) (Log-Logisticســه

که در توسعه شاخص  SPEIاز مفاهیم شاخص  SPIاستفاده

پــارامتری را دارای بهتـرین بــرازش بــر مقــادیر

شده است ،لذا حدود طبقات مختلف شدت خشکسالی (یا

تشخیص دادند .فرم کلی تابع چگالی احتمـال ایـن تـابع بـه

ترسالی) مطابق با حدود طبقات ارائهشده توسط

صـورت رابطه  ،5میباشد:

 )1993( al.و مطابق جدول  ،2است.

تجمعی مقادیر

میباشد .با توجه به آنکه مقادیر

گاما نمیتوانند انتخاب مناسبی باشند.

جدول  .2طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص SPEI

()5
که در آن پارامترها  β ،αو  γبه ترتیب پارامترهـای مقیـاس،
شکل و اصلی برای مقادیر

McKee et

در دامنـه

مـی

باشـند .فرم تابع احتمال تجمعی لوگ-لوجستیک سه
پارامتری سریهای  Dمطـابق رابطه  ،6است:
()6
مقادیر احتمال تجمعی برای مقادیر

با اسـتفاده از رابطه ،7

به تابع نرمال استانداردشده بـا میـانگین صـفر و انحـراف
معیار یک تبدیل میشوند که برابر مقادیر شاخص
SPEIمیباشند.

()7
که در آن  Wاز رابطه ( )8محاسبه میشود:

طبقهبندی خشکسالی

شاخص SPEI

ترسالی بسیار شدید

SPEI ≥2

ترسالی شدید

1.5≤ SPEI ≤1.99

ترسالی متوسط

1≤ SPEI ≤1.49

نزدیک به نرمال

-0.99≤ SPEI ≤0.99

خشکسالی متوسط

-1≤ SPEI ≤ -1.49

خشکسالی شدید

-1.5≤ SPEI ≤ -1.99

خشکسالی بسیار شدید

SPEI ≤ -2

-2-7مدلهای پیشبینی

مدلهای پیشبینی ،بر استفاده از متغیر تعداد فصلهای
گذشته در پیشبینیهای آتی استوار است .به همین منظور،
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متغیر تعداد فصلهای گذشتــه جهت پیشبینی فصل آتــی،

گردید؛ بدینصورت که برای پبشبینی در زمان  ،t+1از

میتواند شامل یک ،دو ،سه و چهار فصل قبل از بین

ویژگیهای مذکور در زمان  tاستفاده شد .در مدل ()2

متغیرهای گردوغبار و دادهای اقلیمی باشد .شکل ،6مدل-

پیشبینی گردوغبار در فصل بعد با استفاده از دو فصل ماقبل

های مورد استفاده در انتخاب فصل (های) گذشته جهت

صورت پذیرفت و بهطور مشابه در مدل ( )3و ( ،)4پیشبینی

پیشبینی فراوانی گردوغبار در فصل آتی را نشان میدهد.

بر اساس ویژگی (ها) تا سه و چهار فصل قبل انجام شد

در مدل ( ،)1از سری زمانی با یک گام تأخیر استفاده

.
t+1

MLP
RBF
GRNN
ANFIS

t

مدل ()1

مدل ()2

t-1

مدل ()3
مدل ()4

t-2
t-3

شکل  .6ساختارهای مورد استفاده در پیشبینی گردوغبار
-2-8معیار ارزیابی

،Neupy 0.6.4 ،Scikit-learn 1.19.1 ،1.14.0

برای ارزیابی مدلها و مقایسه نتایج ،از شاخص آماری

 ،1.1.0و  Deap 1.2.2بودند .پس از بررسی و کنترل کیفی

)(MAE- Mean Absolute Error

آمار ایستگاهها و رفع نواقص آمــاری ،همگنی دادهها با

میانگین قدر مطلق خطا

Scipy

استفاده گردید .این معیار بهصورت زیر تعریف میشود

استفاده از آزمـــــــون Run Test

(:)Gauch et al., 2003

ارزیابی شده و تصادفی بودن دادهها در سطح اطمینان 95

()9

درصد پذیرفته شد.

در رابطه فوق؛  Oiمقادیر مشاهداتی در گام زمانی iام،

Pi

مقادیر پیشبینیشده در گام زمانی iام و  nتعداد دادهها

 3نتایج و بحث

میباشد .این شاخص برای مشخص کردن قدرت پیشبینی

 -3-1بررسی تأثیر ویژگیهای کمکی

مدل و تعیین مقادیر خطای برآوردشده ،به کار برده میشود.

ویژگی اصلی که در این پژوهش برای پیشبینی تعداد

هر مدل که دارای  MAEکمتر باشد ،از مطلوبیت بیشتری

روزهای گردوغبار مورد استفاده قرار گرفت ،ویژگی تعداد

برخوردار میباشد.

روزهای گردوغبار در فصلهای ماقبل است .در آزمایش

همچنین در این پژوهش هنگام یادگیری از روش

مربوط به پرسش اول به بررسی تأثیر استفاده از ویژگیهای

(3FCV-3-

کمکی فصلهای گذشته در پیشبینی تعداد روزهای

 )Fold Cross Validationاستفاده شد .برای پیشبینی طوفان-

گردوغبار پرداخته شد .این ویژگیها به عنوان پارامترهای

های گردوغبار از محیط نرمافزار  Python 2.7.17استفاده

دخیل در آزمایش شناخته میشوند .در این قسمت به مقایسه

Numpy

حالت پیشبینی تنها با ویژگی تعداد روزهای گردوغبار و

اعتبارسنجی ضربدری یا صحتسنجی متقابل

شد که اصلیترین ماژولهای استفادهشده شامل
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حالت استفاده از ویژگیهای کمکی پرداخته شد .جهت

در پیشبینی گردوغبار بیشترین مقدار را داشته و در صورت

تسهیل آزمایش در این بخش ،متغیر تعداد فصلهای گذشته

استفاده از تمام ویژگیها بهعنوان ورودی ،خروجی

چهار انتخاب گردید و کلیه پیشبینیها با استفاده از

مــــدنظر خطای کمتری داشته و نزدیک به یک واحد کمتر

الگوریتم  MLPصورت گرفته است و همه ویژگیها از

از حالت دوم است .فصل تابستان ،مقدار خطای مدل تقریباً

چهار فصل گذشته برای پیشبینی گردوغبار استفاده شده

مشابه با فصل زمستان است و توضیحات فوق برای این

است .همچنین از معیار ارزیابی  MAEبرای اندازهگیری خطا

بخش نیز صادق است .مطابق شکل ،7در فصل پاییز نیز،

استفاده گردید.

مقدار خطای مدل در پیشبینی تعداد روزهای گردوغباری

شکل ،7بررسی تأثیر ویژگیهای کمکی در پیشبینی

نسبت به فصول دیـگر کمتــر بوده و در صورت استفاده از

گردوغبار ایستگاه آبادان را نشان میدهد .مطابق شکل ،7

همه ویژگیها یــاعدم استفاده از ویژگیهای کمکی

مشخص است ،پیشبینی گردوغبار در پاییز کمترین خطا و

بهعنوان ورودی ،خطای خروجی تقریباً یکسان میباشد .در

فصل بهار بیشترین خطا ( )MAEرا داشته است .در فصل

مجموع ،با توجه به نتایج و خطای حاصلشده ( )MAEدر

زمستان درصورتیکه از همه ویژگیها (داده گردوغبار به

پیشبینی روزهای همراه با طوفان گردوغبار میتوان گفت

همراه شش پارامتر اقلیمی دیگر) در پیشبینی استفاده شود،

که در ایستگاه آبادان ،عدم استفاده از ویژگیهای کمکی

خروجی مدنظر یعنی روزهای همراه با طوفان گردوغبار

بهجز یک مورد (فصل بهار) ،نتایج بهتری داشته و خطای

خطای بیشتری را نشان میدهد .در فصل

بهار خطای MAE

کمتری رخ میدهد.

شکل  .7بررسی تأثیر ویژگیهای کمکی در پیشبینی گردوغبار ایستگاه آبادان

در فصل زمستان درصورتیکه از همه ویژگیها (داده

ورودی ،خطای مدل افزایش مییابد .فصل تابستان ،مقدار

گردوغبار به همراه داده شش پارامتر اقلیمی دیگر) در

خطای م دل نسبت به فصل بهار و زمستان کمتر است اما از نظر

پیشبینی استفاده شود ،خروجی مدنظر یعنی روزهای همراه با

نوع متغیر ورودی به مدل ،همانند فصل زمستان میباشد .مطابق

طوفان گردوغبار خطای کمتری دارد .همانطور که اشاره شد،

شکل  ،8در فصل پاییز نیز ،مقدار خطای مدل در پیشبینی

در فصل بهار خطای مدل در پیشبینی گردوغبار بیشترین

تعداد روزهای گردوغباری نسبت به فصول دیگر کمتر بوده و

مقدار را داشته و در صورت استفاده از همه ویژگیها بهعنوان

در صورت استفاده از همه ویژگیها یا عدم استفاده از
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ویژگیهای کمکی بهعنوان ورودی ،خطای خروجی تقریباً

ویژگیها بهجز یک مورد (فصل بهار) بهعنوان ورودی مدل

یکسان میباشد .در مجموع ،با توجه به نتایج و خطای

استفاده شود ،نتیجه پیشبینی بهتر بوده و خطای کمتری رخ

حاصلشده ( )MAEدر پیشبینی روزهای همراه با طوفان

میدهد.

گردوغبار میتوان گفت که در ایستگاه اهواز ،اگر از تمام

شکل  .8بررسی تأثیر ویژگیهای کمکی در پیشبینی گردوغبار ایستگاه اهواز

شکل ،9بررسی تأثیر ویژگیهای کمکی در پیشبینی

زمستان) بهعنوان ورودی مدل استفاده شود ،نتیجه پیشبینی

گردوغبار ایستگاه بستان را نشان میدهد .همانگونه که در

بهتر بوده و خطای کمتری رخ میدهد بهعنوان جمعبندی

شکل ،9مشخص است ،پیشبینی گردوغبار در پاییز با

میتوان گفت که در ایستگاههای اهواز و بستان استفاده از

اختالف زیاد کمترین خطا را داشته و خطای پیشبینی در سه

تمام ویژگیها بهعنوان ورودی باعث میشود که خطای مدل

فصل دیگر تقریباً مشابه است .در فصل زمستان درصورتیکه

در پیشبینی کمتر شده و نتیجه بهتری حاصل شود .در

از همه ویژگیها در پیشبینی استفاده شود ،خروجی مدنظر

ایستگاه آبادان عدم استفاده از ویژگیهای کمکی ،چنین

یعنی روزهای همراه با طوفان گردوغبار خطای بیشتری را

نتیجهای را به دست میدهد .در تمامی شکلهای 7تا ،9

حاصل میکند .در فصل بهار و تابستان مقدار خطا تقریباً

تغییرات معیار خطا در صورت استفاده از ویژگیهای کمکی

مشابه بوده و در صورت استفاده از ویژگیهای کمکی ،خطا

در پیشبینی گرد و غبار در بازه اطمینان  95درصـد معنیدار

در پیشبینی گردوغبار کمتر است و عکس فصل زمستان

نشد که نکته حائز اهمیتی است.

میباشد .مطابـــق شکل ،9در فصل پاییز نیز ،مقدار خطای

نکته بعدی مقایسه پیشبینی در فصلهای سال میباشد .نتایج

مدل در پیشبینی تعداد روزهای گردوغباری کم بوده و نوع

مربوط به فصل پاییز همیشه جزو دقیقترین بوده و تقریباً در

متغیر ورودی تفاوتی در نتیجه ایجاد نمیکند .در مجموع ،با

تمامی ایستگاهها ،پیشبینی مربوط به این فصل بهترین نتیجه

توجه به نتایج و خطای حاصلشده در پیشبینی روزهای

را داشته است .در نقطه مقابل نیز ،پیشبینیهای روزهای

همراه با طوفان گردوغبار میتوان گفت که در ایستگاه

همراه با طوفان گردوغبار در فصل بهار خطای بیشتری را

بستان ،درصورتیکه از تمام ویژگیها بهجز یک مورد (فصل

نسبت به دیگر فصـلها داشته است.
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شکل  .9بررسی تأثیر ویژگیهای کمکی در پیشبینی گردوغبار ایستگاه بستان

 -3-2بررسی تأثیر تعداد فصلهای گذشته در پیشبینی

استفاده از دادههای چهار فصل ،مقدار خطا در پیشبینی

عامل دیگری که در انتخاب ویژگیهای مورد نیاز برای

گردوغبار بیشترین مقدار میباشد .در مجموع و با توجه شکل

پیشبینی تعداد روزهای گردوغبار در ایستگاهها تأثیر دارد،

 ،10نتایج و خطای حاصلشده ( )MAEدر پیشبینی روزهای

استفاده از ویژگیهای (اعم از تعداد روزهای گردوغبار و

همراه با طوفان گردوغبار در ایستگاه آبادان نشان میدهد

کمکی) فصلهای قبل است .تعداد این فصول که برای پیش-

درصورتیکه از سه فصل گذشته ،بهعنوان ورودی مدل

بینی مورد استفاده قرار میگیرند ،عاملی است که انتخاب آن

استفاده شود ،نتیجه پیشبینی بهتر بوده و خطای کمتری رخ

در کیفیت کارایی مدل بهدستآمده تأثیر دارد.

میدهد .شکل  ،11بررسی تأثیر تعداد فصلهای گذشته در

در آزمایش دوم به بررسی تعداد فصلهای ماقبل که

پیشبینی گردوغبار ایستگاه اهواز را نشان میدهد .اگر از

ویژگیهای آنها برای پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت،

اطالعات یک ،دو ،سه و یا چهار فصل گذشته در پیشبینی

شده MLP

گردوغبار استفاده شود ،در تمامی این چهار حالت مشاهده

بوده و همه ویژگیها اعم از متغیر گردوغبار و شش متغیر

میشود شکب  ،11که فصل پاییز کمترین خطا ،و به ترتیب

دیگر بهعنوان ورودی در نظر گرفته شدند .تنها عاملی که

تابستان ،زمستان و بهار رتبههای بعدی در میزان خطا ()MAE

باعث انتخاب برترین ویژگی میشود ،استفاده از دادههای

را داشتهاند و روند آن همانند ایستگاه آبادان است .در بین

فصول قبل که از یک تا چهار است ،میباشد .شکل،10

استفاده از تعداد فصلهای گذشته در پیشبینی گردوغبار،

بررسی تأثیر تعداد فصلهای گذشته در پیشبینی گردوغبار

مشخص است که بهطور نسبی در حالت استفاده از دادههای

ایستگاه آبادان را نشان میدهد .با توجه به شکل ،10اگر از

سه فصل گذشته ،میزان خطا در خروجی کمترین و استفاده از

اطالعات یک ،دو ،سه و یا چهار فصل گذشته در پیشبینی

دادههای یک فصل ،مقدار خطا در پیشبینی گردوغبار

گردوغبار استفاده شود ،مشاهده میشود که فصل پاییز

بیشترین بوده اسـت .در مجمــوع و بـا توجـــه شـــکل ،11

کمترین خطا ،و به ترتیب تابستان ،زمستان و بهار رتبههای

نتـایج و خطــای حاصلشده ( )MAEدر پیشبینی روزهای

بعدی در میزان خطا ( )MAEرا داشتهاند .در بین استفاده از

همراه با طوفان گردوغبار در ایستگاه اهواز نشان میدهد

تعداد فصلهای گذشته در پیشبینی گردوغبار ،مشخص

درصورتیکه از اطالعات سه فصل گذشته ،بهعنوان ورودی

است که بهطور نسبی در حالت استفاده از دادههای سه فصل

مدل استفاده شود ،نتیجه پیشبینی بهتر بوده و خطای کمتری

گذشته ،میزان خطا در خروجی کمترین و در حالت مقابل،

رخ میدهد.

پرداخته شد .در این بخش ،مدل استفاده و تفسیر
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شکل  .10بررسی تأثیر تعداد فصلهای گذشته در پیشبینی گردوغبار ایستگاه آبادان

شکل ،12بررسی تأثیر تعداد فصلهای گذشته در پیشبینی

میزان خطا مشاهده نشد .اما در حالت کلی و بــاتوجه شکل

گردوغبار ایستگاه بستان را نشان میدهد .اگر از اطالعات

 ،12نتایج و خطای حاصلشده ( )MAEدر پیشبینی روزهای

یک ،دو ،سه و یا چهار فصل گذشته در پیشبینی گردوغبار

همراه با طوفان گردوغبار در ایستگاه بستان نشان میدهد

استفاده شود ،در تمامی این چهار حالت مشاهده میشود

درصورتیکه از اطالعات سه فصل گذشته ،بهعنوان ورودی

(شکل  .)12فصل پاییز با اختالف کمترین خطا ( )MAEو

مدل استفاده شود ،نتیجه پیشبینی بهتر از حالتهای استفاده از

زمستــان ،تابستــان و بهــار رتبههای بعدی خطا در پیشبینـــی

اطالعات دیگر فصلهای گذشته است .بهعنوان جمعبندی

گردوغبار را به خود اختصاص دادهاند.در بین استفاده از تعداد

میتوان گفت که استفاده از دادههای سه فصل گذشته باعث

فصلهای گذشته در پیشبینی گردوغبار ،در حالت استفاده از

میشود که خطای مدل  MLPدر پیشبینی کمتر شده و نتیجه

دادههای سه فصل گذشته ،میزان خطا در پاییز و زمستان نسبت

بهتری حاصل شود .در بین فصول سال ،بهترین پیشبینی وقوع

به تعداد فصول دیگر کمترین بوده و فصل تابستان و بهار آن

گردوغبار با اختالف در فصل پاییز رخ داده و کمترین خطا را

بیشترین خطا را دارد و در فصل گرم ،رونــد یکنواختی در

بین این سه ایستگاه داشته است.
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در نقطه مقابل نیز ،پیشبینیهای روزهای همراه با طوفان

یک نگاه کلی و بدون در نظر گرفتن شبکه عصبی مصنوعی

گردوغبار در فصل بهار و تابستان خطای بیشتری را نسبت به

میتوان یافت که پیشبینیها در فصل پاییز در ایستگاه آبادان

دیگر فصلها داشته است .زیرا منشا گردوغبار در این فصلها

خطای کمتری دارد و در نقطه مقابل ،پیشبینی در فصل بهار

بیشتر خارجی بوده و علت آن خشکشدن ذرات خاک به

خطای بیشتری را حاصل کرده است .همچنین در فصل

دلیل افزایش دما و انتقال آن توسط باد می باشد که در دو

زمستان ،دقت چهار مدل به کار گرفتهشده تقریباً یکسان

فصل قبلی ،کمتر چنین چیزی رخ میده .لذا دقت مدل در دو

است.

فصل بهار و تابستان ،به همین دلیل کاهش یافته است .نکته

در فصل بهار مدل  RBFکمترین و مدل  ANFISبیشترین

مهم اینکه میزان تغییرات معیار خطا در صورت استفاده از

دقت را دارد .در فصل تابستان عکس حالت قبل بوده و مدل

تعداد فصلهای گذشته در پیشبینی گردوغبار ،در بازه

 ANFISکمترین و مدل  RBFبیشترین دقت را دارد .همین

اطمینان  95دصد معنیدار نشد که نشان از دقت پیشبینها

نتیجه در فصل پاییز صادق است .بررسی بهترین مدل در

دارد.

ایستگاه مربوطه (شکل  )13نشان میدهد که مدل  RBFو
 GRNNو در برخی موارد مدل  ANFISدقت مشابهـی را در

 -3-3انتخاب بهترین مدل

شکل  ،14بررسی بهترین الگوریتم یادگیری در پیشبینی

همانگونه که گفته شد از چهار روش GRNN ،RBF ،MLP

گردوغبار ایستگاه اهواز را نشان میدهد .پیشبینیها در فصل

و  ANFISبرای ساخت مدل پیشبینی تعداد روزهای

پاییز در ایستگاه اهواز خطای کمتری دارد و در نقطه مقابل،

گردوغبار هوا استفاده میشود .در این قسمت به مقایسه این

پیشبینی در فصل بهار خطای بیشتری را حاصل کرده است.

مدلها پرداخته شد .پارامترهای تعداد فصل گذشته برابرچهار،

همچنین در فصل زمستان خطای بهکارگیری مدل  RBFکمتر

ثابت در نظر گرفته شده و کل ویژگیها بهعنوان ورودی

از بقیه مدلها است .در فصل بهار عکس این مطلب صادق

محسوب شدند .لذا نتیجه نشان میدهد که کدام مدل کمترین

است .در فصل بهار مدل  RBFکمترین و مدل

خطا ( )MAEرا حاصل کرده و در چه فصلی پیشبینی بهتری

بیشترین دقت را دارد .در فصل تابستان مدل  MLPکمترین و

خواهد داشت .شکل  ،13بررسی بهترین الگوریتم یادگیری

مدل  GRNNبیشترین خطا را دارد.

در پیشبینی گردوغبار ایستگاه آبادان را نشان میدهد .در

ANFIS

66

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،114-115پاییز و زمستان ( 1400دو فصلنامه)
8
ANFIS

MLP

RBF

GRNN
7

6
5

MAE

4
3
2
1
0

شکل  . 13بررسی بهترین الگوریتم یادگیری در پیشبینی گردوغبار ایستگاه آبادان

در فصل پاییز نیز مدل  RBFو  GRNNکمترین خطا را دارد.

گردوغبار میتوان گفت که در ایستگاه آبادان (شکل،13

بررسی بهترین مدل در ایستگاه مربوطه شکل ،14نشان

استفاده از مدلهای  MLPو  RBFمنجر به کاهش خطا شده

میدهد که مدل  ANFISو  GRNNبیشترین و مدل  RBFو

است .بهعنوان جمعبندی میتوان گفت که در ایستگاه بستان

 MLPکمترین خطا را در بین فصلها ثبت کردهاند .در

در صورت استفاده از تمام ویژگیها و دادههای چهار فصل

مجموع ،با توجــه به نتایج و خطــای حاصلشده ( )MAEدر

گذشته ،مدل  ANFISبهعنوان ورودی باعث میشود که

پیشبینی روزهای همراه با طوفان گردوغبار میتوان گفت

خطای پیشبینی کمتر شده و نتیجه بهتری حاصل شود .در

که در ایستگاه اهواز (شکل ،)14به ترتیب مدل  RBFکمترین

ایستگاه آبادان استفاده از مدل  MLPچنین نتیجهای را به

و مدل  ANFISبیشترین خطا را دارند .شکل ،15بررسی

دست میدهد .ضمن اینکه در ایستگاه اهواز مدل

بهترین الگوریتم یادگیری در پیشبینی گردوغبار ایستگاه

بهترین مدل شناخته شد .نکته بعدی مقایسه پیشبینی در

بستان را نشان میدهد .پیشبینیها در فصل پاییز در ایستگاه

فصلهای سال میباشد .فصل پاییز بیشترین فراوانی را در بین

بستان نیز خطای کمتری دارد و در نقطه مقابل ،پیشبینی در

این هفت ایستگاه داشته وتقریباً در تمامی ایستگاهها،پیشبینی

فصل بهار و زمستان خطای بیشتری را حاصل کرده است .در

مربوط به این فصل بهترین نتیجه را داشته است .در نقطه مقابل

فصل زمستان خطای بهکارگیری مدل  ANFISبا اختالف

نیز ،پیشبینیهای روزهای همراه با طوفان گردوغبار در فصل

قابلتوجهی کمتر از بقیه مدلها بوده و در تمام فصول این

بهار خطای بیشتری را نسبت به دیگر فصلها داشته است .به

تابستان مدل GRNN

عبارت دیگر مدلهای به کار گرفتهشده ،منشأ خارجی

و در فصل پاییز مدل  MLPبیشترین خطا را دارد .بررسی

گردوغبار (فصل پاییز و زمستان) را بهتر از منبع داخلی آن

بهترین مدل در ایستگاه مربوطهشکل ،15نشان میدهد که

(فصل بهار و تابستان) پیشبینی میکند .نکته قابل توجه اینکه

بهکارگیری مدل  ANFISکمترین خطا را حاصل میکند .سه

در هنگام استفاده از بهترین الگوریتم یادگیری در پیشبینی

فصل ثبت کردهاند .در مجموع ،با توجه به نتایج و خطای

گردوغبار ،تغیرات معیار خطا در بازه اطمینان  95درصد

حاصلشده ( )MAEدر پیشبینی روزهای همراه با طوفان

معنیدار نشد.

روند تکرار شده است .در فصل بهار و

RBF
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شکل  .14بررسی بهترین الگوریتم یادگیری در پیشبینی گردوغبار ایستگاه اهواز

آماری  25ساله ،شاخص خشکسالی استانداردشده بارش-

 4جمعبندی
این پژوهش با هدف کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی شامل
شبـکه عصبی پرسپترونی چندالیــه ( ،)MLPسیستــم استنتاج
تطبیقی فازی-عصبی ( ،)ANFISشبکه عصبی تابع پایه
شعاعی ( )RBFو شبکه عصبی رگرسیون تعمیمیافته
( )GRNNبهمنظور پیشبینی طوفان گردوغبار در استان
خوزستان انجام شد.
در این مطالعه برای بررسی تأثیرپذیری طوفانهای گردوغبار
از نوسانات اقلیمی عالوه بر دادههای ساعتی گردوغبار و
دادههای ماهانه ،فصلی هواشناسی و اقلیمی شامل دمای
بیشینه ،کمینه ،میانگین ،سرعت بیشینه باد و مجموع بارش در
سه ایستگاه همدیدی آبادان ،اهواز و بستان با طول دوره

تبخیر و تعرق ( )SPEIنیز در پنجره زمانی فصلی محاسبه
گردید.پیشبینی تعداد روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار
در مقیاس فصلی با استفاده از چهار روش هوش مصنوعی
انجام شد که در غالب سه آزمایش شامل بررسی تأثیر افزودن
ویژگیهای کمـــکی بر روی پیشبینی ،بررسی تأثیر تعداد
فصلهای گذشته در پیشبینی و بررسی بهترین الگوریتم
یادگیری شامل  GRNN ،RBF ،MLPو  ANFISمورد
ارزیابی قرار گرفت .آنچه در بخش پیشبینی مورد بررسی
قرار گرفت ،طراحی آزمایشهایی برای پاسخ به سه پرسش
اصلی بود که در ابتدای تحقیق به آنها پرداخته شد و شاکله
این مطالعه میباشند.
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در این قسمت به تحلیل خروجی هر یک از این آزمایشها
.بهطور جداگانه پرداخته میشود
.در بخش اول به بررسی تأثیر ویژگیهای کمکی پرداخته شد
 استفاده از ویژگیهای کمکی،همانگونه که نتایج نشان داد
بهخصوص در پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان
 تأثیر مهمی داشته و باعث کاهش،گردوغبار فصل تابستان
.میزان میانگین مطلق خطا شدهاند
 به بررسی تعداد فصلهای گذشته در پیشبینی،در بخش دوم
 در این پژوهش مشاهده شد که کمینه مطلق خطا.پرداخته شد
 بخصــوص در هنــگام پیشبینی فصـل،در اکثر ایستــــگاهها
 مربوط به حالتی است که ویژگیهای سه فصل ماقبل،زمستان
.در پیشبینی مورد استفاده قرار گیرند
 به بررسی مدلهای یادگیری،در نهایت در بخش سوم
ANFIS  مدل، در اکثر ایستگاههای مورد بررسی.پرداخته شد

 از کمترین میانگین مطلق خطا و بیشترینMLP و بعد از آن
دقت برای پیشبینی گردوغبار در اکثر فصلها برخوردار
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