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ABSTRACT
Different regions have different potentials in dust release, and the increase in dust storms indicates the
dominance of the desert ecosystem in each region. Prediction of the occurrence of dust storms in critical regions
allow desion-makers to efficiently manage and to mitigate its probable damages to landscape. This study aims
to predict the frequency of dust storm days (FDSD) over two critical regions (west and southeast) in Iran on a
seasonal scale. To this end, the hourly dust data and World Meteorological Organization codes were gathered
in six synoptic stations of Zabol and Zahedan (southeast Iran), Abadan, Ahvaz, Bostan, and Masjed Soleiman
(west Iran) covering the statistical period of 25 years (1990-2014). After calculating the frequency of dust storm
days, using four artificial intelligence methods including multi-layer perceptron (MLP), adaptive neuro-fuzzy
inference system (ANFIS), radial basis function (RBF), and general regression neural network (GRNN), the
frequency of dust storm days for the next season were predicted. The results showed an increase in the accuracy
of the predictions with increasing the number of dust storm days in such a way that based on the results obtained
from the MLP model, the correlation coefficient between the observed and predicted values of the frequency
of dust storm days for Masjed Soleiman and Zabol stations were 0.8 and 0.97, respectively; explaining that
Zabol have the highest frequency among these stations. Also, according to the results of ANFIS, RBF, and
GRNN models, the correlation coefficient calculated for prediction in Masjed Soleiman and Zabol stations
varied from 0.41 to 0.95, 0.35 to 0.92 and 0.22 to 0.98, respectively. Overall, by comparing the results of the
proposed models, ANFIS had the best performance which was followed by GRNN. The results of this study
can be useful in managing the issues caused by dust storms and in the combating plans to desertification in the
study regions.
Keywords: Adaptive Neural-Fuzzy Inference System, Artificial Intelligence, Dust, Forecasting, Radial Basis
Functions.
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مقايسه کارايی شبکههای عصبی آماری ،فازی و پرسپترونی در پيشبينی طوفانهای گردوغبار در نواحی بحرانی
کشور
1
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چکيده
مناطق مختلف ،استعدادهای متفاوتی در انتشار گردوغبار دارند و افزایش طوفانهای گردوغبار نشاندهنده حاکمیت
اکوسیستم بیابانی در هر منطقه است .درک صحیح وقوع طوفانهای گردوغبار در هر منطقه ،به مدیریت و کاهش
خسارتهای حاصل از گردوغبار کمک شایانی میکند .هدف از این تحقیق پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای
گردوغبار ( ) FDSDدر مقیاس زمانی فصلی است .بدین منظور ،با استفاده از دادههای سینوپ ساعتی و کدهای گردوغبار
سازمان جهانی هواشناسی ،روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در شش ایستگاه همدید زابل ،آبادان ،اهواز ،زاهدان ،بستان
و مسجدسلیمان با طول دوره آماری  25ساله ( )1990-2014تعیین شد .پس از محاسبه فراوانی تعداد روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار و تشکیل سریهای زمانی فصلی ،با استفاده از چهار روش هوش مصنوعی شامل شبکه عصبی
پرسپترونی چندالیه ( ،)MLPسیستم استنباط عصبی-فازی تطبیقی ( ،)ANFISشبکه عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی
( )RBFو شبکه عصبی رگرسیون تعمیمیافته ( )GRNNاقدام به پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار
در یک فصل بعد شد .نتایج حاکی از افزایش دقت پیشبینیها در فصول همراه با تعداد بیشتر روزهای همراه با طوفان
گردوغبار بود؛ به نحوی که بر اساس نتایج حاصل از مدل  ،MLPضریب همبستگی بین مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشده
فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار برای ایستگاه مسجدسلیمان و زابل به ترتیب  0/8و  0/97بوده است .با این توضیح
که زابل بیشترین فراوانی را در بین این ایستگاهها دارد .همچنین با توجه به نتیجه مدلهای  RBF ،ANFISو  GRNNبه
ترتیب ضریب همبستگی محاسبهشده برای پیشبینی در ایستگاههای مسجدسلیمان و زابل از  0/41تا  0/35 ،0/95تا
 0/92و  0/22تا  0/98متغیر بود .در مجموع با مقایسه نتیجه مدلهای مورد استفاده ANFIS ،بهترین عملکرد و بعد از آن
 GRNNبهترین نتیجه را ارائه نموده است .نتایج این مطالعه میتواند در مدیریت پیامدهای ناشی از طوفان گردوغبار و
برنامههای مقابله با بیابانزایی در مناطق تحت مطالعه مفید باشد.
واژههای کليدی :پیشبینی ،توابع پایه شعاعی ،گردوغبار ،سیستم استنباط عصبی-فازی تطبیقی ،هوش مصنوعی.

مقدمه
طوفان گردوغبار از خطرات طبیعی است که هرساله تقریباً 2000
میلیون تن خاک به جو وارد میکند که  75درصد آن در سطح
خشکی و  25درصد آن در اقیانوس ترسیب میشود ( Shao et
 .)al., 2011حجم فراوان ذرات گردوغبار حمل شده به تروپوسفر،
بیالن انرژی را هم تحت تأثیر قرار داده و در پی آن شرایط آب-
وهوایی ناحیه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد (.)Kim et al., 2017
این ذرات بر روی شرایط جوی ،تولیدات کشاورزی و سالمت انسان
و اکوسیستم اثر میگذارد ( .)Hahnenberger et al., 2014هوای
پاک و عاری از آلودگی یکی از حیاتیترین نیازهای انسان است و
گردوغبار یکی از منابع آلودهکننده آن به شمار میرود
( .)Abdolshahnejad et al., 2020ذرات ریز گردوغبار تحت تأثیر
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عوامل گوناگونی ازجمله شرایط جوی (باد ،بارش و دما)،
مشخصات سطح زمین (توپوگرافی ،رطوبت سطح ،طول زبری و
پوشش گیاهی) و ویژگیهای خاک (بافت ،تراکم ،ترکیب و کاربری
اراضی) وارد جو میشوند (.)Karegar et al., 2017
شبکههای عصبی مصنوعی نوعی ساختار ریاضی است ،که
توانایی نشان دادن آثار غیرخطی برای ارتباط بین ورودی و
خروجیهای هر سیستمی را دارد .این شبکه با دادههای موجود
طی فرایند یادگیری ،آموزش دیده و برای پیشبینی در آینده
استفاده میشود که دارای ویژگیهای قابلیت یادگیری ،قابلیت
تعمیم و پردازش موازی است ( .)Dahiya et al., 2007شبکههای
عصبی یکی از روشهای پرکاربرد در پیشبینیها بوده است .از
جمله پیشبینیهایی که با این روش صورت گرفته ،پیشبینی
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گردوغبار شمال غرب چین بود که نشان داد ،حداکثر اطمینان
حاصل از این روش در پیشبینی گردوغبار  71/6 ،درصد میباشد
(.)Hung et al., 2006
 (2008) Jamalizadeh Tajabadi et al.توانایی دو روش
شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANN1و ماشینهای بردار پشتیبان
( )SVM2در پیشبینی طوفانهای گردوغبار شهر زابل را با دوره
آماری  26ساله ( )1980-2005بررسی کردند .از آن جا که
استفاده از نوع  ƒ-SVR3و تابع کرنل پایه شعاعی ) (RBF4بهترین
جوابها را داده است ،توصیه شده که در مطالعات دیگر نیز
قابلیتهای این روشها مورد بررسی قرار گیردJamalizadeh .
 (2010) Tajabadi et al.در مطالعهای دیگر به پیشبینی وقوع
طوفان گردوغبار و میزان دید حداقل روزانه در شهر زابل با
استفاده از روش شبکههای عصبی مصنوعی پرداخته و به این
نتیجه رسیدند که روش مورداستفاده ،در پیشبینی کوتاهمدت
وقوع طوفانها ،موفقیت بیشتری نشان میدهد .سوابق پژوهش
نشان میدهد که دمای هوا در مناطق مختلف جهان مکررا مورد
مطالعه بوده و روشهای مختلفی برای بررسی تغییرات و
پیشبینی گرد و غبار به کار رفته است .همچنین مدل سیستم
استنتاج فازی-عصبی تطبیقی کارایی قابل قبولی در
پیشبینیهای مختلف نشان میدهد.
 )2015( Sobhani et al.به بررسی گردوغبار و ارزیابی
امکان پیشبینی آن بر اساس روشهای آماری و مدل ANFIS5
در زابل با آمار  14ساله پرداختند .نتایج نشان داد در طول دوره
ی آماری مورد مطالعه ،ماههای جوالی و آگوست گردوغباریترین
ماههای سال میباشند .بر اساس تحلیل خوشهای انجامشده،
ماههای جوالی و آگوست با بیشترین روزهای گردوغباری در یک
خوشهی مجزا قرار گرفتهاند .روند سری ماهانه ،فصلی و ساالنهی
گردوغبار در این ایستگاه ،افزایشی میباشد .نتایج پیشبینی
گردوغبار با مدل  ،ANFISنشان از قابلیت باالی آن در پیشبینی
گردوغبار در این ایستگاه میباشد .ساختار سیستم استنتاج فازی
( )FIS6تعیینشده با چهار تابع عضویت به شکل قوسی با روش
آموزش هیبرید ،با اطمینان حدود  93درصد گردوغبار ایستگاه
زابل را پیشبینی میکند.
 )2008( Ibarra-Berastegi et al.در مطالعهای به
پیشبینی آلودگی هوای بیلبائو با استفاده از شبکههای عصبی
پرداختند .آنها در این مطالعه ،از سه شبکه  RBF ،MLPو
 GRNN7برای پیشبینی آلودگی هوا و طراحی سنسورهای

هشداردهنده آلودگی استفاده کردند .نتایج نشان داد استفاده از
این مدلها می تواند شبکه آلودگی هوای بیلبائو را که در ابتدا برای
اهداف تشخیصی طراحی شده است ،با قابلیتهای پیشبینی
کوتاهمدت و در زمان واقعی طراحی کند .عملکرد این مدلها در
سنسورهای مختلف در این منطقه از حداکثر مقدار R2 = 0.88
برای پیشبینی تا حداقل  R2 = 0.15بوده است.
 )2008( Aliyari et al.به پیشبینی کوتاهمدت آلودگی هوا
به کمک شبکههای عصبی پرسپترون چندالیه ( ،)MLPخط
حافظهدار تأخیر ( ،)DLM8گاما و سیستم استنتاج فازی-عصبی
تطبیقی ( )ANFISهمراه روشی ترکیبی و نوین در آموزش آن بر
اساس الگوریتم بهینهسازی گروهی ذرات که روشی آزاد از
گرادیان میباشد ،پرداختند .برای پیشبینی دادهها ،ابتدا به آنالیز
پیشبینی پذیری دادهها پرداخته و با کمک شبکههای فوق الذکر
اقدام به پیشبینی آلودگی هوا کردند و در نهایت این روشهای
هوشمند با هم مقایسه شدند .نتیجه نشان داد که روش پیشنهادی
ترکیبی بر اساس  PSO9و فیلتر کالمن برای آموزش شبکه
 ANFISتوانایی مناسبی در بهبود عملکرد پیشبینی دارد.
تغییر اقلیم و بررسی اثرات آن بر منابع آب از موضوعات
مهمی به شمار میرود که پژوهشگران زیادی هدف تحقیق خود
را در این زمینه تعریف نمودهاند .لذا اهمیت پیشبینی وقوع
پدیدههای جوی نظیر گردوغبار که بسیار حائر اهمیت میباشد،
بیش از پیش حس میشود .با توجه به اهمیت طوفانهای
گردوغبار در غرب ،جنوب غرب و جنوب شرق کشور ،نیاز به
تحقیقات جامع در این زمینه بسیار محسوس است .از طرفی
بیشتر مطالعات داخلی مربوط به روند پدیدههای گردوغبار در
محدودههای کوچک ،مطالعات سینوپتیکی و ماهوارهای آن
میباشد .لذا با توجه به اینکه این پدیده اثرات نامطلوب و
پیامدهای منفی در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و سالمت مردم
داشته است ،مطالعه و پیشبینی و ارتباط سنجی آن با نوسانات
اقلیمی ضروری است .در این مطالعه به مقایسه توانایی روشهای
هوش مصنوعی در پیشبینی طوفانهای گردوغبار پرداخته شده
است .روشهای مورداستفاده در پیشبینی عبارتاند از،MLP :
 RBF ،ANFISو  .GRNNمدل عصبی مصنوعی  GRNNو
م قایسه چهار روش مختلف ،برای اولین بار است که به منظور
پیشبینی فراوانی روزهای همراه طوفانهای گردوغبار ()FDSD10
مورد استفاده قرار میگیرد و بنابراین این تحقیق میتواند راهنما
و الگوی جدیدی به منظور پیشبینی پدیده طوفان گردوغبار در
کشور باشد.

1 Artificial Neural Network
2 Support Vector Machine
3 Support Vector Regression
4 Radial Basis Function
5 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

6 Fuzzy Inference System
7 Generalized Regression Neural Network
8 Delay Line Memory
9 Particle Swarm Optimization
10 Frequency of Dust Stromy Days
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در این پژوهش به بررسی پیشبینی طوفان گردوغبار در شش
ایستگاه هواشناسی کشور (زابل ،آبادان ،اهواز ،زاهدان ،بستان و
مسجدسلیمان) که بیشترین فراوانی روزهای همراه با طوفان
گردوغبار در کشور را شامل میشوند ( Araghinejad et al.,
 ،)2019با جامعه آماری بلندمدت  25ساله ()1990-2014
پرداخته شده است .بدین منظور از دادههای ساعتی قدرت دید
افقی و کدهای سازمان جهانی هواشناسی در بازه زمانی فصلی
استفاده شد .کدهای مربوط به طوفانهای گردوغبار در جدول ()1
ارائه شده است .با توجه به اینکه دادههای گردوغبار بهصورت
تفکیک نشده از سایر پدیدههای هواشناسی از سازمان هواشناسی
در اختیار قرار میگیرد ،بنابراین در وهلۀ اول کدهای مربوط به
گردوغبار از سایر پدیدههای اقلیمی در ساعات مختلف همدیدی
جدا شد ( .)Goudie & Middleton, 2006بر اساس تعریف
سازمان جهانی هواشناسی ( )WMO1روز همراه با طوفانهای
گردوغبار به روزی گفته میشود که حداقل در یکی از هشت
سینوپ (گزارشهای سهساعته دیدهبانی) ،یکی از کدهای مربوط
به گردوغبار ( 30 ،09 ،08 ،07 ،06تا  35و  )98در بخش هوای
حاضر گزارششده باشد .البته بهشرط اینکه دادههای قدرت دید

افقی متناظر با آن کد گردوغبار کمتر از  1000متر به ثبت رسیده
باشد ( .)Mohammadi, 2015در این مطالعه برای تشخیص
طوفانهای گردوغباری از فاکتور قدرت دید افقی  ≥1000متر
برای همه کدهای هواشناسی گردوغبار استفاده شده است .بعد از
انتخاب ایستگاهها و بررسی دادهها  25ساله (،)1990-2014
تعداد روزهای همراه با طوفانهای گردوغباری برای شش ایستگاه
هواشناسی با استفاده از دادههای دید افقی و کدهای سازمان
هواشناسی محاسبه و در جدول ( )2نشان داده شده است .ضمن
اینکه ایستگاههای هواشناسی در استان مربوطه ،طول و عرض
جغرافیایی FDSD ،و میانگین فصلی  FDSDبه ترتیب نزولی قابل
مشاهده است .ایستگاه زابل از استان سیستان و بلوچستان،
ایستگاه آبادان و اهواز هر دو از استان خوزستان رکورد دار
بیشترین فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغباری
ثبتشدهاند .مقدار عددی آن برای ایستگاه زابل ،آبادان و اهواز به
ترتیب با  401 ،711و  321روز در این بازه  25ساله به دست
آمد .بر همین اساس ایستگاه مسجدسلیمان از استان خوزستان با
ثبت  268روز کمترین فراوانی روزهای دارای گردوغبار را در بین
ایستگاههای مورد مطالعه به خود اختصاص داده است .شکل (،)1
موقعیت جغرافیایی ایستگاههای همدیدی مورد مطالعه در دو
استان خوزستان و سیستان و بلوچستان را نشان میدهد.

جدول  -1کدهای سازمان جهانی هواشناسی مرتبط با فرسايش بادی و پديدههای گردوغبار ()O’Loingsigh et al., 2014

کد
06
07
08
09
30
31
32
33
34
35
98

توضیحات
مه ناشی از گردوغبار
غبار یا شن برخاسته از زمین
طوفان گردوغبار
طوفان گردوغبار اتفاق افتاده در گذشته (اتفاق افتاده در یک ساعت قبل از مشاهده یا در ایستگاه)
گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  1000متر اما بیشتر از  200متر
گردوغبار پایدار یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  1000متر اما بیشتر از  200متر
شروع یا افزایش گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  1000متر اما بیشتر از  200متر
طوفان گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  200متر
طوفان گردوغبار پایدار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  200متر
شروع یا افزایش طوفان گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  200متر
رعدوبرق با گردوغبار و یا طوفان شن و ماسه
جدول  -2فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار ()1990-2014
ردیف

ایستگاه

استان

عرض جغرافیایی
(درجه)

طول جغرافیایی
(درجه)

FDSD

(روز)

میانگین فصلی
( FDSDروز)

1
2
3
4
5
6

زابل
آبادان
اهواز
زاهدان
بستان
مسجدسلیمان

سیستان و بلوچستان
خوزستان
خوزستان
سیستان و بلوچستان
خوزستان
خوزستان

31/20
30/38
31/34
29/28
31/71
31/98

61/29
48/21
48/74
60/53
48/01
49/24

711
401
321
314
282
268

7/11
4/01
3/21
3/14
2/82
2/68

1 World Meteorological Organization
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شکل  -1معرفی ايستگاهها و پهنهبندی شاخص  FDSDدر پژوهش حاضر
شبکه عصبی پرسپترون چنداليه )(MLP

Hidden layers

شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ) (MLPیکی از انواع شبکههای
عصبی میباشد که در آن ،وزنها و بایاسها میتوانند برای تولید
یک هدف مشخص آموزش داده شوند MLP .به دلیل اینکه
عملکرد مناسبی از خود نشان داده است؛ بسیار شایان توجه است.
این شبکه ،مجموعهای از نورونها است که در الیههای مختلفی
پشت سر هم قرار گرفتهاند .نورون یک واحد ریاضی با یک دستگاه
غیرخطی است .بنابراین یک شبکه عصبی  MLPکه از اجتماع این
نورونها تشکیل میشود ،یک سامانه پیچیده و غیرخطی خواهد
بود ( MLP .)Karamouz & Araghinejad, 2009از یادگیری
نظارتشده که شامل ارائه ورودیها و خروجیها به شبکه و به
حداقل رساندن خطای تخمین است ،برای آموزش استفاده می-
کند ( .)Araghinejad, 2013شکل ( )2شماتیک یک  MLPرا
نشان میدهد .در این تحقیق برای آموزش  MLPاز الگوریتم
آموزشی پسانتشار خطا )BP( 1استفاده شد .همچنین تابع انتقال
سیگموئید برای الیه مخفی و تابع انتقال خطی برای الیه خروجی
در نظر گرفته شده است.
1 Back Propagation

Input layer

Output layer

شکل  -2شماتيک )Araghinejad, 2013( MLP
سيستم استنباط عصبی-فازی تطبيقی )(ANFIS

سیستم استنباط عصبی-فازی تطبیقی ) (ANFISتوسط جانگ
در سال  1993معرفی شد ( ANFIS .)Jang, 1993شبیه به یک
شبکه عصبی چندالیه است با این تفاوت که عالوه بر الگوریتمهای
یادگیری شبکه عصبی از منطق فازی نیز بهره میگیردANFIS .
شبیه به 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
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وزن قوانین فازی ،الیه نرمالسازی وزنهای قوانین بهدستآمده،
الیه محاسبه قوانین ،الیه جمعبندی و خروجی شبکه
( .)Araghinejad, 2013در این تحقیق تابع عضویت در نظر
گرفتهشده ،تابع عضویت ذوزنقهای و الگوریتم آموزش شبکه ،روش
هیبریدی در نظر گرفته شد .شکل ( )3شماتیکی از  ANFISرا
نشان میدهد.

ارتباطات بین الیه مخفی و الیه خروجی و ماتریس بایاس الیه
خروجی است (.)Araghinejad, 2013
x1r
x1b
x2b
x3b

 Xr  Xb *0.8326/ h

2

f ( Xr , b)  e

x2r
x3r

LW

x1r

Bias

x2r

Yr

x3r

شکل  -4شماتيک )Araghinejad, 2013( RBF
شبکه عصبی رگرسيون تعميميافته )(GRNN

شکل  -3شماتيک سيستم استنباط عصبی-فازی تطبيقی )(ANFIS

()Araghinejad, 2013

شبکه عصبی مبتنی بر توابع پايه شعاعی )(RBF

شبکه عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی ) ،(RBFدارای پایه
ریاضیاتی بسیار قوی بر مبنای فرضیه منظمسازی برای حل
مسائل مشکل میباشد .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
میشود و در الیه خروجی تابع انتقال ،خطی است RBF .پایه و
اساس نوع خاصی از شبکههای عصبی به نام شبکههای عصبی
آماری است .در شکل ( )4یک شبکه  RBFنشان داده شده است.
همانطور که در شکل مشخص است ،نورون  RBFیک تابع گوسی
است .ورودی این تابع ،فاصله اقلیدسی بین هر ورودی به نورون با
بردار مشخصشده هماندازه بردار ورودی است .این تابع گوسی از
رابطه زیر استفاده میکند (:)Araghinejad, 2013
(رابطه )1

شبکه عصبی رگرسیون تعمیمیافته ) (GRNNیک شبکه برای حل
مسائل رگرسیونی بر پایه آمار است .این شبکه نوع دیگری از
شبکههای  RBFاست GRNN .در سال  1991توسط Specht
معرفی شد ( .)Specht, 1991این شبکه دارای آموزش سریع بوده
و می تواند توابع غیرخطی را به خوبی مدل نماید GRNN .یک
شبکه سه الیه است که تعداد نورونهای آن در مقایسه با MLP
بسیار آسانتر انتخاب میشود ،زیرا برابر تعداد مشاهدات در نظر
گرفته میشوند .شکل ( )5یک شبکه  GRNNرا نشان میدهد.
این شبکه همانند  ،RBFدر الیه میانی از تابع گوسی استفاده
میکند؛ امّا در الیه خروجی یک بخش اضافهتر از  RBFوارد
محاسبات میشود .رابطه ( )3برای محاسبه مقدار خروجی در این
شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.
, b)  Tb 

(رابطه )3

r

b 1

), b

r

 f (X
b 1

T
که در آن  bهدف مربوط به bامین مشاهده و  nتعداد
مشاهدات است (.)Araghinejad, 2013

I  X r  X b * 0.8326 / h

f ( X r , b)  e  I
Xb
در این رابطه  X rورودی شبکه با خروجی نامعلوم،
2

n

 f ( X

1
n

ورودی مشاهداتی در زمان یا مکان  bو  hپارامتری است که
پهنای تابع گوسی را کنترل میکند .خروجی این تابع بین صفر
تا یک متغیر است ( .)Araghinejad, 2013محاسبه خروجی Yr
بر اساس متغیر مستقل  X rبه صورت زیر به دست میآید:
(رابطه )2
Yr  LW * f ( X r , b)  Bias
در این رابطه  LWو  Biasبه ترتیب وزن ماتریس

Yr 

Tb
x1

Yr

x2

)f ( xr , b



شکل  -5شماتيک )Araghinejad, 2013( GRNN

x3
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و  ،4پیشبینیها بر اساس مقادیر متغیر مورد نظر تا سه و
چهارفصل قبل صورت پذیرفت .روابط زیر در تکمیل توضیحات
بیانشده ارائه میشود؛ شکل ( ،)6مدلهای مورداستفاده در
انتخاب فصل (های) گذشته برای پیشبینی در فصل آتی را نشان
میدهد .روشهای پیشبینی به کار رفته در این پژوهش شامل
 GRNN ،RBF ،MLPو  ANFISمیباشد.
) )𝑡(𝐷𝑆𝐷𝐹( 𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡+1) =f
(رابطه ( )4مدل )1
) )𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡+1) =f (𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡) , 𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡−1
(رابطه ( )5مدل )2
(رابطه ( )6مدل )3

مدلهای پيشبينی

به منظور پیشبینی کمی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای
گردوغبار ( )FDSDچهار مدل مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
سپس بر اساس معیارهای ارزیابی بهترین مدل در هر پیشبینی
انتخاب شد .متغیر تعداد فصل (های) گذشته برای پیشبینی فصل
آتی به کار گرفته شد که میتواند شامل یک ،دو ،سه و چهارفصل
قبل از متغیر فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار باشد.
در مدل  ،1برای پیشبینی متغیر فراوانی روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار در فصل بعد ،از سری زمانی  FDSDبا یک
گام تأخیر استفاده شد .بدین صورت که برای پیشبینی در زمان
 ،t+1از مقدار آن در زمان  tاستفاده شد .در مدل  ،2پیشبینی در
فصل بعد بر اساس مقادیر فراوانی روزهای همراه با طوفانهای
گردوغبار تا دو فصل قبل استفاده شد و به طور مشابه در مدل 3

) )𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡+1) =f (𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡) , 𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡−1) , 𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡−2

(رابطه ( )7مدل )4
) )𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡+1) =f (𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡) , 𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡−1) , 𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡−2) , 𝐹𝐷𝑆𝐷(𝑡−3

t

مدل ()1
مدل ()2

t-1

MLP
RBF
GRNN
ANFIS

t+1

مدل ()3
مدل ()4

t-2

t-3
شکل  -6ساختارهای مورد استفاده در پيشبينی گردوغبار
n

معيارهای ارزيابی

برای ارزیابی مدلها و مقایسه نتایج روشهای مختلف ،از سه معیار
ارزیابی یعنی ضریب همبستگی ،(R)1جذر میانگین مربعات خطا2
( )RMSEو میانگین قدر مطلق خطا (MAE) 3استفاده شد .این
معیارها بهصورت زیر تعریف میشوند:
n



1
) (O  O )( fi  f
n i1 i

(رابطه )8

n

 ( fi  f ) 2
i 1

(رابطه )9

1
n

n

2

) (O  O
i



i 1

n

2

R

)  (Oi  fi

i 1

1
n

1
n

RMSE 

1 Correlation
2 Root Mean Square Error

(رابطه )10

Oi  fi

i 1

1
n

MAE 

در این روابط Oi ،مقادیر مشاهداتی در گام زمانی

iامfi ،

مقادیر پیشبینیشده در گام زمانی iام O ،میانگین مقادیر
مشاهداتی f ،میانگین مقادیر پیشبینیشده و  nتعداد دادهها
میباشند ( .)Araghinejad, 2013هر مدل که دارای R
بیشتر RMSE ،و  MAEکمتر باشد ،از مطلوبیت بیشتری
برخوردار میباشد.
آمادهسازی دادهها

پس از بررسی و کنترل کیفی آمار ایستگاهها و رفع نواقص آماری،
همگنی دادهها با استفاده از آزمون  Run Testارزیابی و تصادفی
بودن دادهها در سطح اطمینان  %95پذیرفته شد .در ادامه با توجه
3 Mean Absolute Error
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به وجود سری زمانی متغیر فراوانی روزهای همراه با طوفانهای

ایستگاههای جنوب غرب کشور (مسجدسلیمان ،بستان ،اهواز و

گردوغبار ،اقدام به پیشبینی آن با استفاده از روشهای ،MLP

آبادان) و  2000-2004در جنوب شرق کشور (ایستگاه زابل) را

 RBF ،ANFISو  GRNNشد 80 .درصد دادهها برای مرحله

تشخیص داد.

آموزش و  20درصد آن برای آزمون مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای

پارامترهای مناسب روشهای مختلف از طریق آزمون و خطا

گردوغبار حاکی از عملکرد مناسب تمام روشهای استفادهشده در

تعیین شد .همچنین به منظور جلوگیری از بیش برازش از صحت

ایستگاههای مورد مطالعه (زابل ،آبادان ،اهواز ،زاهدان و بستان) به

سنجی متقاطع استفاده شد .در روش صحت سنجی متقاطع در

غیر از ایستگاه مسجدسلیمان میباشد .در ایستگاه مسجدسلیمان

هر بار اجرای مدل برای پیشبینی با یک پارامتر مشخص ،یک یا

روشهای مختلف هوش مصنوعی توانایی قابل قبولی در پیشبینی

تعدادی از دادههای مجموعه آموزش کنار گذاشته میشوند (به

فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار ندارند ،اما با این

عنوان دادههای صحت سنجی) و مدل بر اساس دادههای باقیمانده

حال روش  ANFISبهترین عملکرد را در میان این چهار روش با

آموزش میبیند .سپس دادههای کنار گذاشتهشده به مجموعه

 MAE ،Rو  RMSEبه ترتیب برابر با  0/52 ،0/41و  0/65به ثبت

آموزش برگردانده شده و داده یا مجموعه دیگری از دادههای

رسانده است .علت عدم توانایی روشهای مختلف برای پیشبینی

آموزش به عنوان داده صحت سنجی از این مسیر جدا میشوند و

فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در این ایستگاه را

بار دیگر شبکه آموزش داده میشود .این فرایند تا زمانی که تمام

میتوان ،در پراکندگی و تغییرات شدید شاخص  FDSDو

دادههای آموزش در قسمت صحت سنجی استفاده شوند ،ادامه

همچنین وجود فصول متوالی عاری از طوفانهای گردوغبار

مییابد .پس از آن بر اساس میانگین خطای مدل در تخمین

جستجو کرد .با توجه به اینکه در جدول ( )3ترتیب ایستگاهها به

دادههای صحت سنجی ،پارامتر (های) مناسب شبکه عصبی

لحاظ شاخص  FDSDاز مسجدسلیمان تا زابل به صورت صعودی

تعیین میشوند .برای پیشبینی از چهار مدل معرفیشده فوق

بوده و متوسط فراوانی روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در

الذکر استفاده شد .مدل مناسب بر اساس معیارهای ارزیابی ،R

مقیاس فصلی از ایستگاه مسجدسلیمان تا ایستگاه زابل به ترتیب

 MAEو  RMSEبرای هر روش در مقیاس فصلی استخراج شد.

از  2/68تا  7/11متغیر است ،میتوان دریافت که بهبود عملکرد

پس از آن ،تحلیل نتایج بر پایه بهترین مدل برای هر یک از

تمامی روشها با افزایش تعداد روزهای همراه با طوفانهای

روشها صورت پذیرفت.

گردوغبار رابطه مستقیمی دارد .بدین معنی که با افزایش فراوانی
روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار ،مقادیر معیارهای ارزیابی

نتايج و بحث

مورداستفاده همگی بهبود مییابند .جدول ( )3مقادیر معیارهای

شکل ( ،)7تغییرات شاخص  FDSDرا در شش ایستگاه بحرانی

ارزیابی مربوط به مرحله آزمایش روشهای مختلف را نشان

کشور از منظر فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار نشان می

میدهد .بر اساس جدول ( ،)3تمامی روشها در پیشبینی

دهد .بر اساس این شکل ،شاخص  FDSDدر ایستگاههای

گردوغبار ایستگاه مسجدسلیمان که در بین ایستگاههای مورد

مسجدسلیمان ،بستان ،اهواز و زاهدان دارای نوسانات زیادی است

مطالعه کمترین فراوانی را داشته است ،کمترین دقت؛ و در سمت

که به صورت پراکنده در طول سری زمانی پخش شده ولی با

مقابل پیشبینی روشهای هوش مصنوعی در ایستگاه زابل که

افزایش تعداد روزهای گردوغبار در ایستگاههای آبادان و زابل ،از

بیشترین فراوانی را در بین شش ایستگاه مورد بررسی دارد،

پراکندگی نوسانات کاسته شده و مقادیر پیک گردوغبار به صورت

بیشترین دقت را داشتهاند .به نحوی که در روش  MLPضریب

متمرکز در کنار یکدیگر مشاهده میشود که حکایت از وقوع

همبستگی بین مقادیر مشاهداتی فراوانی روزهای همراه با طوفان

طوفانهای گردوغبار پیدرپی در این دو ایستگاه از سال 2000

های گردوغبار و مقادیر محاسباتی آن از  0/08به  0/97افزایش

به بعد دارد .نتایج مشابهی از ویژگیهای شاخص  FDSDدر

مییابد .همچنین برای روشهای  RBF ،ANFISو  GRNNنیز

Ansari Ghojghar ،)2016( Zeinali

ضریب همبستگی به ترتیب از  0/41تا  0/35 ،0/95تا  0/92و

 )2018( & Araghinejadو  )2019( Araghinejad et al.ارائه

 0/22تا  0/98برای پیشبینی در ایستگاههای مورد مطالعه متغیر

شده است .بر اساس شکل ( )7میتوان دو دوره طوالنیمدت پیک

است.

مقیاس زمانی فصلی توسط

طوفانهای گردوغبار مربوط به سالهای  2008-2012در
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شکل  -7سری زمانی شاخص  FDSDدر مقياس زمانی ساالنه برای ايستگاههای مورد مطالعه
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جدول  -3معيارهای ارزيابی محاسبهشده مدلهای مختلف هوش مصنوعی در پيشبينی فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار

روش

معیارهای ارزیابی
مدل بهینه

MLP

R
MAE
RMSE

مدل بهینه
ANFIS

R
MAE
RMSE

مدل بهینه
RBF

R
MAE
RMSE

مدل بهینه
GRNN

R
MAE
RMSE

متوسط روزهای همراه با طوفان
گردوغبار در مقیاس فصلی

مسجدسلیمان
1
(0/08 )4
(0/71 )4
(0/78 )4
2
(0/41 )1
(0/52 )1
(0/65 )1
2
(0/35 )2
(0/68 )3
(0/71 )3
1
(0/22 )3
(0/61 )2
(0/67 )2

بستان
1
(0/35 )4
(0/57 )4
(0/69 )3
2
(0/73 )1
(0/14 )1
(0/16 )1
1
(0/42 )3
(0/48 )2
(0/71 )4
2
(0/64 )2
(0/52 )3
(0/65 )2

3/01

در جدول ( )3اعداد داخل پرانتز روبروی مقادیر معیارهای
ارزیابی ،رتبهبندی هر روش بر اساس معیار ارزیابی مورد نظر در
پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان گردوغبار را نشان
میدهد .بر این مبنا ،در ایستگاههای مسجدسلیمان ،بستان،
زاهدان و اهواز روش  ANFISو در ایستگاههای آبادان و زابل روش
 GRNNبیشترین تعداد رتبه اول (بهترین پیشبینی) را داشتهاند.
با ترکیب تعداد معیارهای ارزیابی و تعداد ایستگاههای مورد
مطالعه برای پیشبینی 18 ،رتبه ( )6*3برای هر روش وجود
خواهد داشت .بدین ترتیب روش  MLPو  RBFاصالً رتبه نخستی
به خود اختصاص ندادهاند ،در حالی که روش  ANFISو GRNN
به ترتیب  13و  5بار در رتبه نخست قرارگرفتهاند .در مجموع و با
این حساب ،عملکرد روش  ANFISبهتر از سایر روشها بوده و
باالترین دقت پیشبینی را داشته است .در غیاب روش ،ANFIS
روش  GRNNبا  5بار قرارگیری در رتبه اول و  11بار قرارگیری
در رتبه دوم بهترین عملکرد را داشته است .نکته مهم دیگری که
باید به آن اشاره کرد ،عملکرد مناسب روش  GRNNمیباشد.
هرچند که این مدل در تمامی ایستگاههای مورد مطالعه عملکرد
تقریباً مشابه با سایر روشها داشته و تنها در ایستگاههای آبادان
و زابل از تمامی روشها عملکرد بهتری داشت ،اما نکته قابل توجه؛
آموزش سریع این شبکه و کاهش زمان آزمون و خطا برای انتخاب
پارامتر بهینه آن است GRNN .تنها به یک پارامتر وابسته است
که مقدار مناسب آن نیز در طی چند اجرا به سرعت مشخص

3/21

ایستگاهها
زاهدان
4
(0/41 )4
(0/61 )4
(0/71 )3
4
(0/78 )1
(0/17 )1
(0/18 )1
3
(0/63 )3
(0/43 )3
(0/73 )4
4
(0/66 )2
(0/41 )2
(0/53 )2
3/75

اهواز
2
(0/61 )4
(0/67 )4
(0/78 )4
1
(0/83 )1
(0/18 )1
(0/27 )1
1
(0/72 )3
(0/51 )3
(0/77 )3
2
(0/75 )2
(0/43 )2
(0/55 )2
3/83

آبادان
1
(0/74 )4
(0/79 )4
(0/68 )4
2
(0/91 )2
(0/41 )2
(0/35 )1
2
(0/87 )3
(0/61 )3
(0/61 )3
2
(0/93 )1
(0/38 )1
(0/56 )2
4/47

زابل
4
(0/97 )4
(0/65 )4
(0/64 )4
3
(0/95 )2
(0/40 )2
(0/51 )3
4
(0/92 )3
(0/60 )3
(0/48 )2
4
(0/98 )1
(0/37 )1
(0/48 )1
7/33

میشود .این شبکه از نظر سرعت آموزش از تمامی روشهای
ذکرشده سریعتر است .نتیجهگیری دیگری که از جدول ( )3قابل
استنتاج است ،انتخاب مدلهای سادهتر به عنوان مدل بهینه
پیشبینی کننده در ایستگاههای استان خوزستان میباشد .به
نحوی که برای پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان
گردوغبار در ایستگاههای مسجدسلیمان ،بستان ،اهواز و آبادان
اکثراً از مدل  1و ( 2با یک و دو گام تأخیر) استفاده شده است.
در حالی که برای ایستگاه های زابل و زاهدان که در جنوب شرق
کشور واقع شدهاند ،استفاده از مدل بهینه شماره  3و ( 4با سه و
چهار گام تأخیر) نتیجه بهتری را گزارش میکند.
شکل ( )8مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشده شاخص
 FDSDرا برای دادههای آزمایش نشان میدهد.این شکل بهبود
عملکرد روشهای مورد استفاده با افزایش فراوانی روزهای همراه
با طوفان گردوغبار را به خوبی بیان میکند .به طوری که
ایستگاههای زابل و آبادان به عنوان فراوانترین ایستگاهها از نظر
تعداد روزهای همراه با طوفان گردوغبار ،بهترین مطابقت بین
مقادیر پیشبینی و محاسبهشده شاخص  FDSDرا دارا میباشند.
همان طور که در شکل ( )8مشخص است؛ ارتباط بین مقادیر
محاسباتی و پیشبینیشده از یک خط بدون شیب در ایستگاه
مسجدسلیمان به خطی با شیب  45درجه در ایستگاههای زابل و
آبادان رسیده است .مقایسه میانگین مقادیر مشاهداتی و
پیشبینیشده بر اساس آزمون  Zنشان میدهد که فرض صفر
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مبنی بر برابر بودن میانگین سری مقادیر مشاهداتی و
پیشبینیشده تنها در ایستگاه مسجدسلیمان در سطح خطای
یک درصد رد میشود .بنابراین صرف نظر از پیشبینی ایستگاه
مذکورمیتوان نتیجه گرفت که در بقیه موارد ،تمامی روشهای

مورد استفاده ،میانگین سری زمانی مشاهداتی را حفظ کردهاند
(جدول  .)4این ویژگی نیز میتواند تأکیدی بر کارایی روشهای
هوش مصنوعی در پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفان
گردوغبار باشد.
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شکل  -8نتايج مقادير محاسبهشده و پيشبينیشده شاخص  FDSDدر ايستگاههای مورد مطالعه
جدول  -4آزمون مقايسه ميانگين سری زمانی مشاهداتی و پيشبينیشده FDSD

ایستگاه
مسجدسلیمان
بستان
زاهدان
اهواز
آبادان
زابل

آمارهZ

میانگین
مشاهداتی

MLP

ANFIS

RBF

GRNN

MLP

ANFIS

RBF

GRNN

0/238
0/411
0/502
0/603
0/675
0/911

0/007
0/256
0/419
0/532
0/598
0/802

-0/014
0/271
0/460
0/532
0/601
0/793

-0/083
0/309
0/531
0/604
0/627
0/774

-0/027
0/311
0/397
0/511
0/602
0/774

1/990
1/300
1/011
0/617
0/611
0/437

2/180
1/298
0/656
0/618
0/448
0/343

2/720
0/895
0/214
0/049
0/311
0/423

2/327
0/764
1/013
0/711
0/457
0/437

نتيجهگيری کلی
هدف از این تحقیق پیشبینی فراوانی روزهای همراه با طوفانهای
گردوغبار ( )FDSDدر مقیاس زمانی فصلی بود .بدین منظور از
دادههای ساعتی گردوغبار و کدهای سازمان هواشناسی در شش
ایستگاه همدید کشور با طول دوره آماری  25ساله (-2014
 )1990استفاده شد .در ادامه با در دست بودن سری زمانی فراوانی
روزهای همراه با طوفان گردوغبار ،با استفاده از چهار روش ،MLP
 RBF ،ANFISو  GRNNاقدام به پیشبینی گردوغبار شد .نتایج
نشان داد که پیشبینی در ایستگاه مسجدسلیمان با دقت بسیار
پایینی انجام میشود به نحوی که در بهترین حالت روش ANFIS

با معیارهای ارزیابی  MAE ،Rو  RMSEبرابر با  0/52 ،0/41و
 0/65بهترین عملکرد را حاصل کرد .همچنین با افزایش فراوانی
روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در ایستگاههای مورد
مطالعه ،دقت پیشبینی تمام روشها افزایش داشته است .با این
توضیح که تمام روشها در ایستگاه مسجدسلیمان که کمترین
فراوانی را داشته ،بدترین عملکرد و در ایستگاههای زابل و آبادان
که بیشترین فراوانی را به همراه داشتند ،بهترین عملکرد را از خود
نشان دادهاند .همچنین میتوان گفت عدم وجود فصول متوالی
عاری از طوفانهای گردوغبار و عدم انقطاع و داشتن یک سری
زمانی متصل و به تبع آن تشکیل طوفانهای پیدرپی در دو
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ایستگاه زابل و آبادان ،دلیل دیگری بر عملکرد بسیار مناسب
روشهای هوش مصنوعی برای پیشبینی طوفانهای گردوغبار در
ایستگاههای مذکور میباشد  .به طوری در ایستگاه آبادان تنها در
دو مقطع زمانی پاییز و زمستان سال  1991و تابستان و پاییز
سال  1993شاهد دو فصل متوالی بدون روزهای همراه با
طوفانهای گردوغباری بودهایم .این در حالی است که در ایستگاه
زابل هیچگونه دادههای صفر متوالی و یا فصول متوالی عاری از
طوفانهای گردوغبار مشاهده نشد .از طرفی ،در پیشبینی فراوانی
روزهای همراه با طوفانهای گردوغبار در غرب و جنوب غرب
کشور علیالخصوص استان خوزستان ،مدل بهینه پیشبینی
کننده مدل سادهتری بوده است ،به صورتی که برای تمام
ایستگاههای واقع در استان خوزستان در کلیه روشها ،مدلی که
تنها از یک و یا دو گام تأخیر در پیشبینی استفاده کرد ،بهترین
مدل پیشبینی کننده بوده است.
از طرفی ایستگاههای زابل و زاهدان که در جنوبشرق
کشور واقع شدهاند ،استفاده از سه و یا چهار گام تأخیر در
پیشبینی نتایج بهتری را حاصل کرد .علت آن را میتوان در
متفاوت بودن عوامل تشکیل طوفانهای گردوغبار در غرب و شرق
کشور جستجو کرد .با توجه به اینکه بادهای  120روزه عامل اصلی
وقوع طوفانهای گردوغبار در شرق و جنوب شرق کشور میباشد،
افزایش سرعت و گستره فعالیت بادهای منطقهای سیستان از 120
روز به  165روز و همچنین رسوب و تهنشین شدن این ذرات خود
یک اهرم قدرتمند برای وقوع طوفانهای بعدی میباشد که در
مطالعات Rashki et al. ،)2011( Farajzadeh Asl & Alizadeh

( )2018( Yarmoradi et al. ،)2013و
( )2019بدان اشاره شده است .این ذرات به جا مانده از طوفانهای
قبلی میتواند دلیل مؤثری برای تأثیر طوفانهای چند فصل
گذشته بر شکلگیری طوفانهای گردوغبار در فصلهای آینده
باشد .این در حالی است که میتوان بیابانزایی ،خشک شدن
تاالبهای منطقه ،تغییر اقلیم ،عدم مدیریت صحیح منابع آب،
جنگها و آشفتگیهای کشورهای همجوار و عدم پیگیری و
رسیدگی به مشکالت منطقه را از جمله عوامل تشکیل طوفانهای
گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور بر شمرد .نتایج این قسمت
با مطالعات  )2014( Cao et al. ،)2012( Azizi et al.و Zeinali
( )2016همخوانی دارد .در خصوص بررسی دقت روشهای
مختلف استفاده شده میتوان عملکرد تمامی روشها را
رضایتبخش دانست اما در قضاوت سختگیرانه روش ANFIS
بهترین عملکرد را از خود نشان داده است .بعد از  ،ANFISروش
 GRNNکه برای اولین بار در پیشبینی فراوانی روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار مورد استفاده قرار گرفت ،بهترین دقت را
داشته است .صرف نظر از دقت مناسب روش  ،GRNNیک مزیت
دیگر آن نسبت به سایر روشها ،سرعت آموزش بسیار باالی این
شبکه عصبی است .سرعت باالی آموزش  GRNNدر کنار دقت
مناسب آن (معیارهای ارزیابی ،جدول  ،)3میتواند این مدل را به
یک روش مناسب برای پیشبینی فراوانی روزهای همراه با
طوفانهای گردوغبار و سایر مسائل رگرسیونی تبدیل نماید.
Araghinejad et al.

"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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