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چکیده
بهمنظور کنترل و مدیریت صحیح توفانهای گردوغبیار ،آگیاهی از تغیییرات زمیانی ایین پدییده و لی و پییشبینیی و
مدلسازی آن ضروری است .در این پژوهش بهمنظور پیشبینیی متغییر فراوانیی روزهیای همیراه بیا توفیان گردوغبیار
( ،)FDSDنتایج دو روش هیبریدی با نا ماشین بردار پشتیبان -موجک ( )W-SVMو ماشین بردار پشتیبان -الگیوریت
گیاهان مصنوعی ( )AF-SVMبههمراه مدل انفیرادی ماشیین بیردار پشیتیبان ( ،)SVMمقایسیه شید .بیدین منظیور از
دادههای ساعتی گردوغبار و کدهای سازمان جهانی هواشناسیی در مقییاس فصیلی بیا طیول دورة آمیاری چهی سیاله
( )9181-8198در پنج ایستگاه سینوپتیک منتخی اسیتان سیسیتان و بلوچسیتان اسیتفاده شید .معیارهیای ضیری
تبیین ،ریشۀ میانگین مربعات خطا ،میانگین قدرمطلق خطا و ضری نشسیاتکلیف بیرای ارزییابی و مقایسیۀ میدلهیا،
استفاده شد .نتایج در مرحلۀ آموزش و آزمایش نشان داد که ساختارهای ترکیبی اسیتفادهشیده ،نتیایج قابی قبیولی در
مدلسازی شاخص  FDSDارائه میکننید .میدل هیبرییدی ماشیین بیردار پشیتیبان -موجیک بیا ضیری همبسیتگی
( ،)R2=1/199-1/184ریشۀ میانگین مربعات خطا ( ،)RMSE=1/917-1/994 dayمییانگین قیدر مطلیق خطیا (day
 )MAE=1/892-1/995و ضری نشساتکلیف ( ،)NS=1/184-1/125عملکیرد بهتیری نسیبت بیه دیگیر میدلهیای
استفادهشده در پیشبینی شاخص  FDSDداشته است .نتایج ایین تحقییق مییتوانید در میدیریت پیامیدهای ناشیی از
توفانهای گردوغبار و برنامههای مقابله با بیابانزایی در مناطق تحت مطالعه مؤثر واقع شود.
واژههای کلیدی :الگوریت گیاهان مصنوعی ،پیشبینی ،سیستان و بلوچستان ،ماشین بردار پشتیبان.
 نویسندة مسئول ،تلفن11982218829 :

Email: Jbazr@ut.ac.ir
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مقدمه
توفان گردوغبار از مخاطرات طبیعی و انسانی است کیه هرسیاله در حیدود  8111میلییون تین
خاک به اتمسفر وارد میکند که  75درصد آن در خشکی و  85درصد آن در اقییانوس ترسیی
میشود ] .[82حدود  85درصد از مساحت ایران بهدلیی قیرار گیرفتن روی کمربنید خشیک و
بیابانی جهان ،تحت سیطرة توفانهای گردوغبیاری اسیت ] .[92مهی تیرین منیابع گردوغبیاری
واردشده به غرب کشیور ،صیحرای سیوریه ،صیحرای نفیو در شیمال شیبهج ییرة عربسیتان و
بیابانهای جنوب عراق هستند و نقش صحرای ب رگ آفریقا در این مییان بسییار نیاچی اسیت.
نتایج بررسیها حاکی از آن است که منشأ اصلی ایجاد توفانهای گردوغبار سیالهیای اخییر در
جنوب غرب و غرب کشور ،خارجی و قسمتهیایی از سیرزمینهیای عیراق ،سیوریه و عربسیتان
است ] .[94،98در جنوب شرق ایران نی مه ترین منبع تغذیۀ مواد معلق توفانها ،بستر خشک
هامون است .اقلی دشت سیستان دارای ویژگیهایی همچون زیاد بودن درجۀ حرارت طی دورة
وزش بادهای  981روزه ،قطع منابع بارش و خشکی فی یکی محیط اسیت .ایین عوامی موجی
مهیا شدن شرایط جوی مناس برای وزش بادها میشود و با وجود کاهش رطوبت خاک ،امکان
تغذیۀ توفانهای گردوغباری را فراه میسازد .همچنین اخیتف فشیار هیوا بیین افغانسیتان و
دشت سیستان و وجود مراک پرفشار در سیبری از عوام پیدایش و تشدید بادها و توفیانهیای
گردوغباری در دشت سیستان است ].[89
دامنۀ وسیعی از مدلها شام میدلهیای عیددی مبتنیی بیر فی ییک مسیئله و فرامیدلهیای
هوشمند (جعبۀ سیاه) و ترکی آنها با الگوریت های بهینهسازی (بهوییژه نیوف فراکاوشیی) ،کیاربرد
زیادی در علو هیدرولوژی و هیدروژئولوژی دارند .به همین دلی در سالهای اخیر بهیرهگییری از
ترکی فرامدلها با الگوریت های بهینهسیازی بیهمنظیور پییشبینیی متغیرهیای هییدرولوژیکی و
هواشناسی اف ایش یافته است که در ادامه به برخی از این پژوهشها اشاره مییشیود .در پژوهشیی
کارایی روشهای هیبرییدی ژنتییک -تبریید ( )GA-SA1و الگیوریت ژنتییک بیهمنظیور انتخیاب
متغیرهای ورودی بهینه در پیشبینی فراوانی روزهای همراه با توفان گردوغبیار اسیتان خوزسیتان
بررسی شد .نتایج این تحقیق نشان داد که روش هیبریدی ژنتیک -تبرید ( )GA-SAدر بین همیۀ
حالتهای انتخاب متغیرهای ورودی ،بهترین عملکرد را دارد؛ بهطوریکه در این حالیت معیارهیای
ارزی یابی  MAE8 ،Rو  RMSEبییهترتی ی از 1/81تییا  1/19و  1/44تییا  1/11و  1/99تییا  1/97در
ایستگاههای تحت بررسی متغیر بود .همچنین با اف ایش شاخص فراوانی روزهای همیراه بیا توفیان
1. Genetic Annealing Algorithm
2. Mean Absolute Error
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گردوغبار در ایستگاههای بررسیشده ،دقت پییشبینیی همیۀ حالیتهیا افی ایش داشیت ] .[95در
پژوهشی دیگر برای تخمین جریان روزانۀ رودخانیۀ خیاوچیای ،از میدلهیای شیبکههیای عصیبی
مصنوعی ،هیبرید موجک -عصبی ،برنامهری ی بیان ژن و ماشین بردار پشتیبان استفاده شد .نتیایج
این تحقیق نشان داد که مدل هیبرید موجک -عصبی با بیشترین ضری همبستگی (،)R=1/877
کمترین ریشۀ میانگین مربعات خطا ( ،)RMSE=1/212و ضری نیش سیاتکلیف برابیر  1/727در
مرحلۀ صحتسنجی ،نسبت به دیگر مدلهای بهکاررفته برتری دارد ] .[8بررسی عملکرد مدلهای
هیبریدی شبکۀ عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در تخمین دبی رودخانۀ زرینه رود نشیان
داد که مدل هیبریدی شبکۀ عصبی مصنوعی دقت بیشتری از ماشیین بیردار پشیتیبان دارد ].[97
در پژوهشی بارندگی درازمدت شهر ان لی در یک دورة زمانی  27ساله توسط مدل عددی موجک-
سیست استنباط فازی عصبی تطبیقی ) (W-ANFIS9ارزیابی شد .نتایج این پژوهش نشان داد کیه
مدل  W-ANFISبا مقادیر ضری همبستگی ،شاخص پراکندگی و نش ساتکلیف بهترتی مسیاوی
با  1/858 ، 1/128و  1/811توانایی خوبی در شبیه سازی پدیدة بارندگی دارد ] .[8نتیایج اسیتفاده
از روش هیبریدی ماشین بردار پشتیبان -الگوریت گیاهان مصنوعی برای برآورد دبی رودخانههیای
حوضۀ آبریی دز نشیان داد کیه سیاختار ترکیبیی اسیتفادهشیده بیا ضیری همبسیتگی (-1/185
 ،)R=1/199ریشۀ میانگین مربعات خطا ( ،)RMSE=1/118-1/188و ضری نش ساتکلیف برابیر
( )NS=1/159-1/115نتایج قاب قبولی در مدلسازی دبی رودخانه ارائه میکنید ] .[9بیا مقایسیۀ
مدل ترکیبی موجک -برنامهری ی بیان ژن و رویکرد منفرد آن در پیشبینی جریان روزانۀ رودخانۀ
خشکرود واقع در استان گیفن روشن شد که رویکرد ترکیبی موجک -برنامیهریی ی بییان ژن در
ترکی با پارامترهای هواشناسی ،میتواند با کارایی زیادی در پیش بینی جریان بیهکیار رود ] .[9در
پژوهشی جریان ماهانۀ رودخانۀ ایستگاه هواکسیی 8چیین بیا اسیتفاده از ماشیین بیردار پشیتیبان
پیشبینی شد و نتایج نشان داد که مدل ماشین بردار پشتیبان دقت زیادی در پیشبینیی جرییان
ماهانه رودخانه دارد ] .[81مدل هیبریدی ماشین بردار پشتیبان -موجک برای پیشبینیی جرییان
روزانۀ رودخانۀ سوریس 9واقع در شمال ایاالت متحده بررسیی شید و نتیایج نشیان داد کیه میدل
هیبریدی ماشین بردار پشتیبان -موجک کیارایی و دقیت مناسیبی در پییشبینیی جرییان روزانیۀ
رودخانه از خود نشان داده است ].[91
با توجه به اهمیت توفانهای گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور ،نیاز به تحقیقیات جیامع
1. Wavelet- Adaptive Network Based Fuzzy Inference System
2. Huaxian
3. Souris
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در این زمینه بسیار محسوس اسیت .از ایینرو بیا توجیه بیه اینکیه ایین پدییده اثرهیای مخیرب و
پیامدهای نامطلوب در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و سیفمت میرد داشیته اسیت ،مطالعیات و
پیشبینی آن ضروری است .در مجموف با توجه به پژوهشهای صورتگرفته (که به برخیی از آنهیا
در باال اشاره شده است) ،قابلیت فرامیدلهیا و نیوف ترکیبیی آنهیا در پییشبینیی زمیانی -مکیانی
متغیرهای هیدرولوژیکی روشن شده و به اثبات رسیده است؛ ایین در حیالی اسیت کیه تحقیقیات
بسیار محدودی بهمنظور پیشبینی شاخص  FDSD9با استفاده از ترکیی فرامیدلهیای هوشیمند
صورت گرفته است .حال سؤال اساسی اینجاست که با توجیه بیه سیاختار هیر ییک از ایین دسیته
مدلها و ال امات و شرایط مورد نیاز از دادههای اولییه ،ترکیی فرامیدل ماشیین بیردار پشیتیبان
 (SVM)8با الگوریت های بهینهسازی هوشمند که توسعۀ هرروزة آنهیا را شیاهدی  ،تیا چیه انیدازه
میتوانند کارایی این فرامدل را در پیشبینی شاخص  ،FDSDبهبود دهنید بیرای پاسیخ بیه ایین
پرسش ،در این پژوهش فرامدل  SVMو نوف ترکیبی آن با الگوریت های گیاهیان مصینوعی )AF(9
و موجک  )W(4بهمنظور پیشبینی شاخص  FDSDدر پنج ایستگاه سینوپتیک استان سیسیتان و
بلوچستان ارزیابی خواهد شد .از اینرو این پژوهش میتواند رویکردی جدیید در نحیوة اسیتفاده از
روشهای هیبریدی هوشمند بهمنظور پیشبینی شاخص  FDSDدر منطقۀ تحت بررسی باشد.
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق و روشها

منطقه و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای بررسیشده در استان سیستان و بلوچسیتان در شیک
 9نشان داده شده است .در این پیژوهش دو روش هیبرییدی بیا نیا ماشیین بیردار پشیتیبان-
موجک ( )W-SVMو ماشین بردار پشتیبان -الگوریت گیاهان مصنوعی ( )AF-SVMبیههمیراه
مدل انفرادی ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبهمنظور پیشبینی فراوانی روزهای همراه با توفیان
گردوغبار ( )FDSDدر پنج ایستگاه سینوپتیک اسیتان سیسیتان و بلوچسیتان (زابی  ،زاهیدان،
ایرانشهر ،خاش و سراوان) با جامعیۀ آمیاری بلندمیدت چهی سیاله ( )9181-8191در مقییاس
فصلی مقایسه شدند .بدین منظور از دادههای ساعتی قدرت دید افقی و کدهای سازمان جهیانی
هواشناسی  )WMO(5استفاده شد .مشاهدات پدیده های هواشناسی به فاصلۀ سه ساعت یکبیار

1. Frequency of Days With Dust Storm
2. Support Vector Machines
3. Artificial Flora
4. Wavelet
5. World Meteorological Organization
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و در مجموف هشت بار در شبانهروز ثبت میشود .در این مشاهدات ،پدیدههای بصیری آبوهیوا
براساس دستورالعم سازمان جهانی هواشناسی در  911کد ( )11-11تعریف شیده کیه از ایین
 911کد بهطورکلی بهمنظور ثبت و گ ارش پدیدة گردوغبار در ایستگاههای مختلف هواشناسیی
از  99کد استفاده میشود ] .[88کدهای مربوط به توفانهای گردوغبار در جدول  9ارائیه شیده
است .با توجه به اینکه دادههای گردوغبار بهصورت تفکیکنشده از دیگر پدیدههیای هواشناسیی
از سازمان هواشناسی در اختیار قرار میگیرد ،در وهلۀ اول کدهای مربوط به گردوغبیار از دیگیر
پدیدههای اقلیمی در ساعات مختلف همدیدی جدا شد ] .[92براساس تعرییف سیازمان جهیانی
هواشناسی روزهای همراه با توفانهای گردوغبار به روزی گفته میشود که دستک در یکیی از
هشت سینوپ (گ ارشهای سهساعتۀ دیدبانی) ،یکی از کدهای مربیوط بیه گردوغبیار (،17 ،12
 91 ،11 ،18تا  95و  )18در بخش هوای حاضیر گی ارش شیده باشید .البتیه بیه شیرط اینکیه
داده های قدرت دید افقی متناظر با آن کد گردوغبار کمتر از  9111متر به ثبیت رسییده باشید
] .[92در این مطالعه برای تشخیص توفانهای گردوغباری از عامی قیدرت دیید افقیی ≥9111
متر برای همۀ کدهای هواشناسی گردوغبار استفاده شده است.
جدول  . 1کدهای سازمان جهانی هواشناسی مرتبط با فرسایش بادی و پدیدههای گردوغبار ].[11
توضیحات

کد
12
17
18
11
91
99
98
99
94
95
18

مه ناشی از گردوغبار
غبار یا شن برخاسته از زمین
توفان گردوغبار
توفان گردوغبار اتفاقافتاده در گذشته (اتفاقافتاده در یک ساعت قب از مشاهده یا در ایستگاه)
گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  9111متر اما بیشتر از  811متر
گردوغبار پایدار یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  9111متر اما بیشتر از  811متر
شروف یا اف ایش گردوغبار خفیف یا متوسط شن و ماسه همراه با کاهش میدان دید کمتر از  9111متر اما
بیشتر از  811متر
توفان گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  811متر
توفان گردوغبار پایدار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  811متر
شروف یا اف ایش توفان گردوغبار شدید همراه با کاهش دید کمتر از  811متر
رعدوبرق با گردوغبار یا توفان شن و ماسه

بعد از انتخاب ایستگاهها و بررسی دادهها در دورة زمانی چه سیاله ( ،)9181-8191تعیداد
روزهای همراه با توفان گردوغبار ( )FDSDبرای پنج ایستگاه هواشناسیی در اسیتان سیسیتان و
بلوچستان با استفاده از دادههای دید افقی و کدهای سازمان هواشناسی محاسبه و در جیدول 8
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نشان داده شده است .ضمن اینکه ایستگاههای هواشناسی ،طول و عیر جغرافییایی ،ارتفیاف از
سطح دریا ،متوسط شاخص  FDSDدر مقیاس فصلی و تعیداد روزهیای گردوغبیاری بیهترتیی
صعودی قاب مشاهده است.
جدول  .1فراوانی روزهای همراه با توفانهای گردوغبار استان سیستان و بلوچستان ()1291-1112
ایستگاه

سراوان
خاش
ایرانشهر
زاهدان
زاب

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

(درجه)

(درجه)

(متر)

87/81
88/99
87/98
81/88
99/81

28/81
29/98
21/48
21/59
29/81

9915
9914
519
9971
481

میانگین فصلی

مجموع

FDSD

FDSD

(روز)

(روز)

9/98
8/85
8/28
9/59
7/94

889
921
481
528
9975

شکل  .1معرفی ایستگاههای بررسیشده در پژوهش حاضر

بررسی عملکرد مدل هیبریدی ماشین بردار پشتیبان -موجک درپیشبینی توفانهای گردوغبار 997 ...
ماشین بردار پشتیبان

ماشین بردار پشتیبان ،نوعی سیست یادگیری کارامد برمبنای تئوری بهینهسازی مقید است که
از اص استقرای کمینهسازی خطای ساختاری استفاده میکنید و بیه ییک جیواب بهینیۀ کلیی
میرسد ] .[87در مدل رگرسیون  SVMتابعی مرتبط با متغیر وابسته  Yکه خود تابعی از چنید
متغیر مستق  xاست ،برآورد میشود .مشابه دیگر مسائ رگرسیونی فر میشیود کیه رابطیۀ
میان متغیرهای مستق و وابسته با تابع جبری مانند ) f(xبیهعیفوه مقیداری اغتشیاش (خطیای
مجاز ( ))مشخص شود ].[4، 87
()9

f ( x)  W T . ( x)  b

()8

y  f ( x)  noise

چنانچه  WTترانهاده بردار ضرای و  bثابت مشخصههیای تیابع رگرسییونی و  نیی تیابع کرنی
باشد ،هد یافتن فر تابعی برای ) f(xاست .این مه با آموزش میدل  SVMتوسیط مجموعیهای از
دادهها (مجموعه آموزش) محقق میشود ] .[4، 89برای محاسبۀ  Wو  bبایید تیابع خطیا (معادلیۀ )9
در مدل  -SVMبا در نظر گرفتن شرایط مندرج (قیود) در معادلههای  4و  5کمینه شود ]:[4، 89
()9

N
N
1 T

W .W  C   i C   i
2
i 1
i 1

()4

W T . ( X i )  b  y i     i

()5

 i  0, i  1,2,........, N

y i  W T . ( X i )  b     i ,  i

در معادالت باال  Cعددی صحیح و مثبت است ،که عام تعیین جریمه در هنگیا ر دادن
خطای آموزش مدل است  .تابع کرن  N ،تعیداد نمونیههیا و دو مشخصیۀ * iو  iمتغیرهیای
کمبود هستند .در نهایت تابع  SVMرگرسیونی را میتوان به فر زیر بازنویسی کرد ]:[4
N

()2

f ( x )   i  ( xi ) Y . ( x )  b
i 1

در معادلۀ   i ،2میانگین ضرای الگرانیژ اسیت .محاسیبۀ )   (xدر فضیای مشخصیۀ آن
ممکن است بسیار پیچییده باشید ] .[99بیرای حی ایین مشیک رونید معمیول در میدل SVM
رگرسیون انتخاب یک تابع کرن بهصورت رابطۀ زیر است ]:[4
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()7

K ( X J , X )   ( X i )T b2  4ac

میتوان از توابع مختلف کرن برای ساخت انواف مختلف  -SVMاستفاده کرد .انواف توابع کرن
قاب استفاده در مدل  SVMرگرسیونی عبیارتانید از :کرنی چندجملیهای 9و کرنی توابیع پاییه
شعاعی )RBF( 8و کرن خطی ،بهترتی براساس رابطههای  8تا  91محاسبه میشوند .با توجه بیه
اینکه کرن پایۀ شعاعی ،خطی و چندجملهای از پرکاربردترین توابع کرنی هسیتند ] ،[99، 87در
این پژوهش از این سه تابع کرن استفاده شد که کرن توابع پایۀ شعاعی عملکردی بهتیر از دیگیر
کرن ها داشت .شایان کر است که فرایند محاسبات ماشین بردار پشتیبان براسیاس کدنویسیی در
محیط  Rانجا گرفت و پارامترهای توابع کرن از طریق سعی و خطا بهینه شدند ].[4
K ( x, x J )  ( t  x i  x j ) d

()8
2

()1

)

x  xi
2 2

K ( x, x J )  exp( 
K ( x, x J )  x i  x j

()91
الگوریتم گیاهان مصنوعی
 مبانی بیولوژیکی4

9

گیاهان از دو روش خودگشنی و دگرگشنی برای پخش دانههیای خیود اسیتفاده مییکننید .در
روش خودگشنی ،گیاهان دانهها را خودشان پخش میکنند و در دگرگشنی آنها را بیا اسیتفاده از
نیروهای خارجی انتشار میدهنید .خودگشینی ،شیرایط مهیاجرت مسیتق گیاهیان بیه محییط
مناس تر را فراه میکند ] .[9، 99از طر دیگر ،دگربرافشیانی شیرایط مهیاجرت گیاهیان بیه
مناطق دورتر و نامعلو را فراه میکند .این روشهای پخش دانیه دامنیۀ جسیتوجیوی فلیور را
گسترش داده و احتمال انقرا آن را کاهش میدهد ].[9 ،99
 -نظریۀ الگوریتم گیاهان مصنوعی

5

الگوریت گیاهان مصنوعی از چهار عنصر اساسی تشکی شده است :گیاه اصلی ،گیاه فرزند ،موقعیت
1. Polynomial
)2. Radial Basis Functions (RBF
3. Self-pollinated
4. Cross pollination
5. Artificial Flora
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گیاه و فاصلۀ پخش .گیاهان اصلی به گیاهانی گفته میشود که آمادة پخش دانیه هسیتند .گیاهیان
فرزند دانۀ گیاهان اصلی هستند و در آن لحظه نمیتوانند دانه پخش کننید .موقعییت گییاه همیان
مح استقرار گیاه است .منظور از فاصلۀ پخش ه می ان فاصلۀ انتشار دانه است .در این الگیوریت
سه الگوی اصلی رفتاری وجود دارد :رفتار تکام  ،رفتار پخش و رفتار انتخاب ] ،[89 ، 85 ،81رفتار
تکام بهمعنای احتمال تکام گیاه برای سازگاری با رفتارهای محیطی اسیت ] .[98،91 ،91رفتیار
پخش به حرکت دانهها اشاره دارد .این دانهها میتوانند از طریق خودگشنی یا دیگرگشینی حرکیت
کنند .رفتار انتخاب نی بهمعنای بقا یا انقرا گیاه به دالی زیستمحیطی است ].[9، 99
 -رفتار تکامل

گیاه اصلی دانهها را در دایرهای با شعاعی برابر فاصلۀ پخش پراکنده میکند .این فاصله پخیش از
فاصلۀ پخش گیاه مادر ]والدین[ و گیاه مادرب رگ ]جد[ بهدست میآید ].[9
()99

d j  d1 j  rand (0,1)  C1  d 2 j  rand (0,1)  C2

 d1jفاصلۀ پخش گیاه مادر ب رگ d2j ،فاصلۀ پخیش گییاه میادر C1 ،و  C2ضیرای ییادگیری
هستند rand )0,1( .عیددی بیا توزییع یکنواخیت مسیتق در بیازة ( )0,1اسیت .فاصیلۀ پخیش
مادرب رگ جدید برابر است با ]:[9
d1 j  d 2 j

()98

فاصلۀ پخش والدین جدید ،انحرا معیار بین موقعیت گیاه اصلی و موقعیت گیاه فرزند است ].[9
()99

)  Pi, j

N

 (P

i, j

N

i 1

d 2 j 

 -رفتار پخش

ابتدا ،الگوریت فلور مصنوعی بهطور تصادفی فلور اصلی را با  Nجواب تولید میکند ،یعنی  Nگیاه
در فلور وجود دارد .موقعیت گیاهان اصلی توسط ماتریس  Pi,jبیان میشیود کیه در آن  iبُعید و j
تعداد گیاهان فلور است]:[9
()94

Pi , j  rand (0,1)  d  2  d

 dبیشترین حد منطقه و ( rand )0,1مجموعهای از اعداد تصادفی است که بهطور یکنواخت بیین
( )0,1توزیع شدهاند .موقعیت گیاه فرزند با توجه به تابع پخش و بهشرح زیر تولید میشود]:[9
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()95

Pi, jm  Di , j m  Pi , j

که در آن  mتعداد دانههایی است که یک گیاه میتواند پخش کند Pi, j ،موقعییت گیاهیان فرزنید،
 Di , j mیک عدد تصادفی با توزیع گاوسی با میانگین صفر و وارییانس dj

 Pi , jموقعیت گیاه اصلی و
هستند .اگر هیچ گیاه فرزندی زنده نماند ،مطابق معادلۀ ( )94گیاه اصلی جدید تولید میشود ].[9
 -رفتار انتخاب

این که گیاهان فرزند زنده هستند یا نه ،با استفاده از احتمال بقا و بهشرح زیر تعیین میشود]:[9
()92

) Q x( i m 1

) F ( Pi, j m
Fmax

P

که در آن ) Qx( im1برابر  Qxبه توان ( )j×m-1بوده و  Qxاحتمال انتخابی است .این مقدار باید
بین صفر تا  1باشد .میتوان دید که برازندگی گیاهان فرزند دورتر از گیاه اصلی ،کمتر اسیتQx .
توانایی جستوجوی الگوریت را تعیین میکند Qx .باید برای مسئلهای که بهراحتی میتواند بیه
جیواب بهینیۀ محلیی برسید ،بی رگتیر باشید Fmax .حیداکثر برازنیدگی در فلیور ایین نسی و
)  F ( Pi, jmبرازندگی جواب jا است].[9
 -تبدیل موجک

تبدی موجک روشی جایگ ین برای تبدی فوریۀ زمان کوتاه و هد از ارائۀ آن ،غلبه بر مشکفت
مربوط به قدرت تفکیکپذیری فرکانس در تبدی فوریۀ زمیان کوتیاه اسیت .در تبیدی موجیک
همانند تبدی فوریۀ زمان کوتاه ،سیگنال مورد نظر به پنجرههایی تقسی شده و تبدی موجیک
روی هر کدا از این پنجرهها جداگانه انجا میگیرد ] .[88اما مه ترین تفاوت آنها در این است
که در تبدی موجک عفوهبر اینکه قدرت تفکیک فرکانسهای ییک سییگنال ییا طیول پنجیره،
متناس با نوف فرکانس تغییر میکند ،هم مان عر پنجره یا مقیاس فرکانس نی متناسی بیا
نوف فرکانس تغییر میکند .تبدی موجک به دو صورت پیوسته و گسسته تعریف میشود ].[9
 -تبدیل موجک پیوسته)CWT( 1

تبدی موجک پیوستۀ تابع ) f(tبهصورت رابطههای  97و  98تعریف میشود ]:[9

1. Continues Wavelet Transform
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t 
) )dt  f (t ), s , (t
s

()97

(





 f (t )



1
s

CWT f ( s, )   f ( s, ) 

t 
)
s

()98

(

1
s

 s , (t ) 

رابطۀ 98رابطهای با دو متغیر  sو  است که  sپارامتر مقیاس (عکس فرکیانس) و  پیارامتر
انتقال هستند .عفمت * نی نشاندهندة م دوج مختلط است  .تابع پنجره ییا موجیک میادر و
)  1  ( t  موجکهای حاص از انتقال و تغییر مقیاس موجک مادر هستند .واژة مادر بیه ایین
s

s

سب بهکار میرود که همۀ نسخههای انتقالیافته و مقیاسشده (موجکهای دختر( ،از این تیابع
بهدست میآیند ،یعنی موجک میادر ییک الگیو بیرای دیگیر پنجیرههاسیت .عفمیت     نیی
نشاندهندة ضرب برداری دو تابع در فضای سیگنال است ].[9
 -مدلهای پیشبینی

بهمنظور پیشبینی کمّی فراوانی روزهای همراه بیا توفیانهیای گردوغبیار ( )FDSDاز دو میدل
هیبریدی مختلف و یک مدل انفرادی استفاده شد .سپس براسیاس معیارهیای ارزییابی بهتیرین
مدل در هر پیشبینی انتخاب شد .متغیر تعداد فص (های) گذشته برای پیشبینی فصی آتیی
بهکار گرفته شد که میتواند شام یک ،دو ،سه و چهار فصی قبی از متغییر فراوانیی روزهیای
همراه با توفانهای گردوغبار باشد .در مدل  ،9برای پیشبینی متغیر فراوانی روزهیای همیراه بیا
توفانهای گردوغبار در فص بعد ،از سری زمانی  FDSDبا یک گا تأخیر اسیتفاده شید .بیدین
صورت که برای پییشبینیی در زمیان  ،t+1از مقیدار آن در زمیان  tاسیتفاده شید .در میدل ،8
پیشبینی در فص بعد براساس مقادیر فراوانی روزهای همراه با توفانهای گردوغبار تا دو فصی
قب استفاده شد و بهطور مشابه در مدلهای  9و  ،4پیشبینیها براساس مقیادیر متغییر میورد
نظر تا سه و چهار فص قب صورت پذیرفت .روابط زیر در تکمیی توضییحات بییانشیده ارائیه
میشود .روشهای پیشبینی بهکاررفته در ایین پیژوهش شیام  AF-SVM ،SVMو W-SVM
است.
مدل 9

) ) FDSD( t 1)  f ( FDSD( t

مدل 8

) )FDSD( t 1)  f ( FDSD( t ) , FDSD( t 1
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مدل 9

) ) FDSD( t 1)  f ( FDSD( t ) , FDSD( t 1) , FDSD( t 2

مدل 4

) )FDSD( t 1)  f ( FDSD( t ) , FDSD( t 1) , FDSD( t 2 ) , FDSD( t 3

در این پژوهش یک روش پیشنهادی هیبرییدی حاصی از میدل ماشیین بیردار پشیتیبان-
موجک بررسی میشود .ابتدا بیهمنظیور کیاهش دامنیۀ تغیییرات دادههیای گردوغبیار ایسیتگاه
سینوپتیک واقع در استان سیستان و بلوچستان و همچنیین نییاز بیه همسیانسیازی اطفعیات
ورودی و خروجییی ،استانداردسییازی دادههییا صییورت پییذیرفت .در مرحلییۀ بعیید ،مقییادیر بهینییۀ
مشخصههای مدل  SVMشام  و  Cتعیین میشیود .همچنیین در ایین پیژوهش کرنی هیای
متفاوتی بررسی و با توجه به عملکرد کرن ها ،تابع  RBFبهعنوان تابع کرن انتخاب شد ،چراکیه
از دقت بهتری در برآورد دادههای گردوغبار برخوردار است ] .[92در این تابع نی پارامتر  بایید
تعیین شود .بنابراین در حالت کلی برای پیشبینی توفانهای گردوغبار بیهوسییلۀ میدل ،SVM
باید مقادیر بهینۀ سه مشخصۀ مذکور محاسبه شود کیه بیدین منظیور سیه مشخصیۀ  C ، و 
توسط الگوریت موجک به بهترین مقادیر برازش داده میشوند .حال میتوان از بیین میدلهیای
توسعه دادهشده مدلی با کمترین خطا را تعیین و مشخصههای آن را بهعنوان مقیادیر بهینیۀ ، 
 Cو  انتخاب کرد که در جدول  9مقادیر بهینۀ پارامترهای میدل ماشیین بیردار پشیتیبان کیه
توسط الگوریت موجک بهنیهسازی شده است ،نشان داده شد.
جدول  .3مقادیر بهینۀ مدل ماشین بردار پشتیبان
C

SVM Parameters




Alghorithm

1/94

1/8

97

)Wavelet (W

پس از بررسی و کنترل کیفی آمار ایستگاهها و رفع کاستیهای آمیاری ،همگنیی دادههیا بیا
استفاده از  Run Testارزیابی و تصادفی بودن دادهها در سطح اطمینان  15درصد پذیرفته شید.
در ادامه با توجه به وجود سری زمانی متغیر فراوانی روزهیای همیراه بیا توفیانهیای گردوغبیار،
پیش بینی آن با استفاده از فرامدل  SVMو ترکی آن با الگیوریت هیای بهینیهسیازی  AFو W
صورت گرفت 71 .درصد دادهها برای مرحلۀ آموزش و  91درصد آن برای آزمون اسیتفاده شید.
پارامترهای مناس روشهای مختلف از طریق آزمون و خطا تعییین شید .همچنیین بیهمنظیور

بررسی عملکرد مدل هیبریدی ماشین بردار پشتیبان -موجک درپیشبینی توفانهای گردوغبار 949 ...

جلوگیری از بیشبرازش از صحتسنجی متقاطع 9استفاده شد .در روش صحتسینجی متقیاطع
در هر بار اجرای مدل برای پیشبینی بیا ییک پیارامتر مشیخص ،ییک ییا تعیدادی از دادههیای
مجموعۀ آموزش کنار گذاشته میشوند (بهعنیوان دادههیای صیحتسینجی) و میدل بیراسیاس
دادههای باقیمانده آموزش میبیند .سپس دادههیای کنیارگذاشیتهشیده بیه مجموعیۀ آمیوزش
برگردانده شده و داده یا مجموعۀ دیگری از دادههای آموزش بهعنوان دادة صحتسنجی از ایین
مسیر جدا میشوند و شبکه بار دیگر آموزش داده میشود .این فرایند تا زمیان اسیتفاده از همیۀ
دادههای آموزش در قسمت صحتسنجی ادامه مییابد .پس از آن براساس میانگین خطای مدل
در تخمین دادههای صحتسنجی ،پارامتر (های) مناس شبکۀ عصبی تعییین مییشیود .بیرای
پیشبینی از سه میدل یادشیده اسیتفاده شید .میدل مناسی براسیاس معیارهیای ارزییابی ،R2
 MAE ،RMSEو  NSبرای هر روش در مقیاس فصلی استخراج شد .پیس از آن ،تحلیی نتیایج
برپایۀ بهترین مدل برای هر یک از روشها صورت پذیرفت.
 -معیارهای ارزیابی

در این تحقیق بهمنظور ارزیابی دقت و کارایی مدلها ،از نمایههای ضری تبیین (  )Rریشۀ مییانگین
مربعات خطا ) (RMSEمیانگین قدر مطلق خطا ( )MAEو ضری نش ساتکلیف ( )NSطبیق روابیط
زیر استفاده شد .بهترین مقدار برای این چهار معیار بهترتی یک ،صفر ،صفر و یک است.
2
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1. Cross Validation
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در روابط باال xi ،و  yiبهترتی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی در گا های زمانی  iا  N ،تعداد
گا های زمانی ،و  yو  xبهترتی میانگین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی است ].[98
بحث
جدول  4مقادیر معیارهای نیکویی برازش مربوط به مرحلۀ آزمایش مدلهای هیبرییدی  AF-SVMو
 W-SVMو همچنین مدل انفرادی  SVMرا بهمنظور پیشبینیی فراوانیی روزهیای همیراه بیا توفیان
گردوغبار در استان سیستان و بلوچستان نشان میدهد .نتایج پیشبینیی شیاخص  FDSDحیاکی از
عملکرد مناس هر دو روش هیبریدی  AF-SVMو  W-SVMدر همیۀ ایسیتگاههیا (زابی  ،زاهیدان،
ایرانشهر ،خاش و سراوان) است .نکتۀ دیگری که از جدول  4استنتاج میشود ،عملکرد ضیعیف میدل
انفرادی ماشین بردار پشتیبان نسبت به هر دو روش هیبریدی است .در جدول  ،4اعداد داخ پرانتی
روبهروی مقادیر معیارهای ارزیابی ،رتبهبنیدی هیر روش براسیاس معیارهیای ارزییابی میورد نظیر در
پیشبینی فراوانی روزهای همراه با توفان گردوغبار را نشان میدهد .بر این مبنا ،در همیۀ ایسیتگاههیا
مدل هیبریدی  W-SVMبیشترین مقدار رتبۀ اول (بهترین پیشبینیی) را داشیته اسیت .بیا ترکیی
مقدار معیارهای ارزیابی و تعداد ایستگاههای تحت بررسی برای پیشبینی فراوانی روزهیای همیراه بیا
توفان گردوغبار 81 ،رتبه ( )4×5برای هر روش وجود دارد .بدین ترتی مدل انفیرادی ماشیین بیردار
پشتیبان هیچ رتبۀ نخستی را به خود اختصاص نداده است ،در حیالی کیه میدلهیای هیبرییدی W-
 SVMو  AF-SVMبهترتی هجده و دو بار در رتبۀ نخست قرار گرفتند .در مجمیوف ،عملکیرد میدل
هیبریدی  W-SVMبهتر از روشهای دیگر است و در غیاب این روش ،مدل هیبریدی  AF-SVMبیا
دو بار قرارگیری در رتبۀ اول و هجده بار قرارگیری در رتبۀ دو بهترین عملکرد را داشته است.
نتیجۀ دیگری که از جدول  4برمیآید ،انتخاب مدلهیای پیچییدهتیر بیهعنیوان میدل بهینیۀ
پیشبینیکننده در ایستگاههاست؛ بهنحوی که برای پیشبینی شاخص  FDSDدر همۀ ایستگاههیا
از مدلهای  9و ( 4با سه و چهار گا تأخیر) اسیتفاده شید کیه دلیی آن را مییتیوان تیأثیر رات
بهجامانده از توفانهای قبلی و فص های گذشته بر شک گیری توفانهیای گردوغبیار فصی آینیده
دانست .نتایج این قسمت با تحقیقات انجا گرفته در این زمینه مطابقیت دارد ] .[5، 2 ،7 ،1 ،84بیا
توجه به اینکه در جدول  4ترتی ایستگاهها بهلحاظ تعداد روزهای گردوغباری از ایستگاه سیراوان
تا زاب صعودی بوده و متوسط شاخص  FDSDدر مقیاس فصیلی از  9/98تیا  7/94متغییر اسیت،
میتوان نتیجه گرفت که عملکرد همۀ روشها بهمنظور پیشبینی شاخص  FDSDبا اف ایش تعداد
روزهای همراه با توفان گردوغبار رابطۀ مسیتقیمی دارد .نتیایج ایین بخیش بیا تحقیقیات پیشیین
همسوست ] .[7،1،92شک  8مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشدة شاخص  FDSDرا برای دادههای
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آزمایش نشان میدهد .این شک بهبود عملکرد روشهای استفادهشده با اف ایش فراوانیی روزهیای
همراه با توفان گردوغبار را بهخوبی بیان میکند؛ بهطوری که ایستگاه زاب بیهعنیوان فیراوانتیرین
ایستگاه در منطقه ،بهترین مطابقت را بین مقادیر مشاهداتی و پییشبینییشیدة  FDSDداراسیت.
همانطور که در شک  8مشخص است ،ارتباط بین مقادیر مشاهداتی و پیشبینییشیده در همیۀ
ایستگاهها ،خطی با شی  45درجه است .مقایسۀ میانگین مقیادیر مشیاهداتی و پییشبینییشیدة
شاخص  FDSDبراساس آزمون  tنشان داد که فر صفر مبنیی بیر برابیر بیودن مییانگین سیری
مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشده در هیچکدا از ایستگاههای منطقه در سیطح خطیای  9درصید
رد نمیشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که همۀ مدلهای استفادهشده برای پیشبینی شیاخص
 ،FDSDمیانگین سری زمانی را حفظ کردهاند (جدول  )5که این ویژگی نی میتوانید تأکییدی بیر
کارایی فرامدل ماشین بردار پشتیبان و بهویژه ترکی این فرامدل بیا الگیوریت موجیک و گیاهیان
مصنوعی بهمنظور پیشبینی شاخص  FDSDباشد.
جدول  .4معیارهای ارزیابی محاسبهشدۀمدلهای هیبریدی  AF-SVMو  W-SVMدر مقایسه با مدل
انفرادی  SVMبهمنظور پیشبینی فراوانی روزهای همراه با توفان گردوغبار
حالت

SVM

AF-SVM

W-SVM

معیارهای ارزیابی

سراوان

خاش

ایرانشهر

زاهدان

زابل

مدل بهینه

4

4

9

4

4

R2

(1/729 )9

(1/788 )9

(1/719 )9

(1/889 )9

(1/854 )9

RMSE

(1/597 )9

(1/599 )9

(1/487 )9

(1/472 )9

(1/458 )9

MAE

(1/429 )9

(1/487 )9

(1/485 )9

(1/988 )9

(1/981 )9

NS

(1/789 )9

(1/899 )9

(1/897 )9

(1/898 )9

(1/891 )9

مدل بهینه

9

4

4

9

4

R2

(1/719 )8

(1/889 )8

(1/827 )8

(1/199 )8

(1/195 )8

RMSE

(1/485 )8

(1/488 )8

(1/429 )8

(1/488 )8

(1/982 )8

MAE

(1/999 )9

(1/987 )9

(1/998 )8

(1/999 )8

(1/918 )8

NS

(1/819 )8

(1/115 )8

(1/111 )8

(1/185 )8

(1/197 )8

مدل بهینه

4

4

4

9

4

R2

(1/199 )9

(1/194 )9

(1/192 )9

(1/127 )9

(1/184 )9

RMSE

(1/917 )9

(1/979 )9

(1/979 )9

(1/945 )9

(1/994 )9

MAE

(1/995 )8

(1/998 )8

(1/885 )9

(1/857 )9

(1/892 )9

(1/187 )9

(1/184 )9

(1/149 )9

(1/151 )9

(1/125 )9

9/98

8/85

8/28

9/59

7/94

NS

متوسط روزهای همراه با توفان گردوغبار در مقیاس فصلی

توجه :اعداد داخ پرانت رتبۀ مدل را از نظر معیار ارزیابی معین نشان میدهد.
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شکل  .2نتایج مقادیر مشاهداتی و پیشبینیشدۀ شاخص  FDSDدر ایستگاههای تحت بررسی واقع در
استان سیستان و بلوچستان

بررسی عملکرد مدل هیبریدی ماشین بردار پشتیبان -موجک درپیشبینی توفانهای گردوغبار 947 ...
جدول  .5آزمون مقایسۀ میانگین سری زمانی مشاهداتی و پیشبینیشدۀ شاخص FDSD

ایستگاه
سراوان
خاش
ایرانشهر
زاهدان
زاب

آمارةt

میانگین
مشاهداتی

SVM

AFSVM

W-SVM

1/215
1/712
1/799
1/899
1/154

1/279
1/274
1/219
1/719
1/715

1/289
1/288
1/218
1/799
1/719

1/214
1/212
1/718
1/789
1/885

SVM

AFSVM

W-SVM

1/584
1/582
1/518
1/218
1/215

1/519
1/519
1/214
1/272
1/787

1/299
1/287
1/252
1/795
1/819

نتیجهگیری
هد این پژوهش ،بررسی عملکرد مدل هیبریدی ماشین بردار پشیتیبان -موجیک ()W-SVM
در مقایسه با مدل هیبریدی ماشین بردار پشتیبان -الگوریت گیاهیان مصینوعی ( )AF-SVMو
همچنین مدل انفرادی ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبیهمنظیور پییشبینیی فراوانیی روزهیای
همراه با توفان گردوغبار ( )FDSDدر پنج ایستگاه سینوپتیک استان سیستان و بلوچستان بود.
ورودی مدلها ،مقادیر فراوانی روزهای همراه با توفیان گردوغبیار در تأخیرهیای قبی (حیداکثر
چهار فص ) و خروجی شام مقادیر فصلی فراوانی روزهای همراه با توفان گردوغبار بیود .نتیایج
شاخصهای نیکویی برازش در مرحلۀ آمیوزش و آزمیایش نشیان داد کیه میدلهیای هیبرییدی
بهکاررفته ،نتایج قاب قبولی در مدلسیازی شیاخص  FDSDارائیه مییکننید .میدل هیبرییدی
پیشنهادی ماشین بردار پشتیبان -موجک ،دقیت بیشیتر و خطیای کمتیری از میدل هیبرییدی
ماشین بردار پشتیبان -گیاهان مصنوعی و مدل انفرادی ماشین بیردار پشیتیبان از خیود نشیان
داد .در مجموف میتوان گفت دقت زیاد مدلهای هیبرییدی ناشیی از بهینیهسیازی پارامترهیای
مدل ماشین بردار پشتیبان مطابق الگوریت های موجک و گیاهان مصنوعی بیه بهتیرین مقیادیر
ممکن است .این الگوریت ها ترکیبی از بهینهسازی پیوسته و گسستهاند که در مسائ بیا دامنیۀ
ب رگ ،زمان دستیابی به جواب بهینۀ سراسری را کاهش میدهند و از جوابهای بهینیه محلیی
خارج میشوند که این ویژگی ،سب توانایی قاب قبول این الگوریت ها در ح مسائ غیرخطیی
با ابعاد ب رگ و سرعت زیاد در همگرایی به جواب بهینه میشود .در مجموف این تحقییق نشیان
داد که استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان -موجک میتوانید در زمینیۀ پییشبینیی
فراوانی روزهای همراه با توفان گردوغبار بسیار مؤثر باشد .همچنیین در همیۀ روشهیای میورد
استفاده برای پیشبینی شاخص  ،FDSDمدلی که از سیه ییا چهیار گیا تیأخیر در پییشبینیی

948

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،7شمارة  ،4زمستان 9911

استفاده کرد ،بهترین مدل پیشبینیکننیده بیوده اسیت کیه علیت آن را مییتیوان تیأثیر رات
بهجامانده از توفانهای قبلی و فص (های) گذشته بر شک گیری توفانهیای گیردوغبیار فصی
آینده دانست .با توجه به اینکیه تصیمی گییری بیرای کنتیرل توفیانهیای گردوغبیار و اجیرای
راهبردهای مدیریتی در بسیاری از مناطق بحرانی کشور به برآورد دقیق توفیانهیای گردوغبیار
وابسته است ،استفاده از مدل هیبریدی پیشنهادی برای پیشبینیی شیاخص  ،FDSDمییتوانید
اب اری مناس در اتخا تصمیمات مدیریتی باشید .بیدون شیک بیهمنظیور اعتبارسینجی نتیایج
بهدستآمده از این پیژوهش ،تحقیقیات بیشیتری در زمینیۀ کیاربرد فرامیدلهیای ترکیبیی در
مدلسازی و پیشبینی زمانی توفانهای گردوغبار در مناطق تحت تأثیر این پدییده بایید انجیا
گیرد .همچنین پیشنهاد میشود از مدلهای هیبریدی ماشین بردار پشتیبان بیا الگیوریت هیای
بهینهسازی جدید همچون اسکی ،ازدحا مرغ ،ازدحا گربه ،تفنگدار خیفق و غییره اسیتفاده و
یافتهها با نتایج مدل پیشنهادی مقایسه شود.
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