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چکیده
در سالهای اخیر آلودگی هوا به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکالت زیست محیطی در سطح جهانی مطرح شده
است .ازن تروپوسفری یک آالینه ثانویه است و سبب بروز مشکالت تنفسی و تاثیر حاد بدر گیاهدان میشدود .در
این مطالعه به دلیل غیر خطی بودن و پیچیهگی این پهیه ها به مقایسه برآورد غلظت آالینه ازن با اسدففاد از
شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی-تطبیقی پرداخفه شه .در پژوهش حاضدر از مفییرهدای هواشناسدی در
ایسفگا های پونک ،گلبرگ ،ففح و شهرداری 61جهت برآورد غلظت ازن شدهر تهدران در سدالهای 6811-6831
اسففاد شه .با اسففاد از رگرسیون گام به گام مفییرهای هواشناسدی مقدهار دمدا ،میدزان بدارر و سدرعت بداد
انفخاب و با اسففاد از مهلهای شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فدازی -تطبیقدی بده پدیش بیندی غلظدت ازن
پرداخفه شه .نفایج نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی در ایسفگا شهرداری 61با مقهار ریشده میدانگین مربعدات
خطا ( 1/140 ،) RMSEو ضریب همبسفگی ( ، 1/08 )R2نسبت به شدبکه عصدبی فدازی -تطبیقدی بدا مقدهار ریشده
میانگین مربعات خطا 1/150 ،و ضریب همبسفگی  1/61در مرحله آزمون توانسفه بدا دتدت بداالیی غلظدت ازن را
برآورد بزنه .همچنین در تمامی ایسفگا ها مفییر مقهار دما به عنوان تاثیرگداارترین مفییدر ورودی بدر غلظدت
ازن شناخفه شه .نفایج بررسی نشان می دهنه که مهل شبکه عصدبی مصدنوعی دارای دتدت بداالتری در بدرآورد
غلظت ازن نسبت به شبکه عصبی فازی -تطبیقی میباشه .بر طبق آزمون آنالیز حساسیت مقهار مفییر دمدا بده
عنوان تاثیرگاارترین مفییر در همه ایسفگا ها میباشه.

واژههای کلیدی :ازن ،رگرسیون گام به گام ،شبکه عصبی مصنوعی ،شبکه عصبی فازی -تطبیقی.

 -1مقدمه
آلودگیهای هوا شامل بسیاری از موواد و ترکیبواتی اسوت

ذرات معلق ،مونوکسید کورب ،،دی اکسویدگوگرد ،ازن و

که از منابع گوناگون طبیعی و مصنوعی بهویژه فعالیتهای

دی اکسید نییروژن پنج آالینده ااولی هووا میباشوند کوه

انسان وارد هوا میشود و باعث دگرگونی خواص فیزیکی

باعث به وجود آمدن بیش از  %10از مووارد آلوودگی هووا

و شیمیایی جوی میگردنود .پیرورفت اونایع و فنواوری،

میشوند و در تعیی ،کیتیت هوا مورد توجه قرار دارنود،

توسعه شهری ،افزایش و تراکم جمعیت ،افوزایش وسوایل

در ای ،مطالعه ازن به عنوان شاخص کیتیت هووا انیاوا
شد .زیرا مطالعات در ای ،زمینه تأکید بیریری داشویه و از

نقلیه موتووری ،ازدیواد مصورر فرآوردههوای نتیوی و در

طرفی ازن یک آالینده ثانویه بوده که حضور آن ارتباط

بعضی موارد شرایط خاص اقلیمی و جغرافیوایی منطقوه

معنی داری با هیدروکرب،ها و اکسیدهای نییروژن دارد

باعوث افوزایش آلوودگی هووا میشوود ( Yildirim and

(علی اکبری بیدخیی.)1322 ،

.)Bayramoglu, 2006
*نویسنده مسئول
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 -1-1ازن

 -2-1-1اثرات بهداشتی ازن

 -1-1-1روابط آب ،هوا و ازن

ازن چرمها ،گلو ،بینی و ریه را تحریک میکنود و باعوث

فرآیند فیوشیمیایی که منجربه ترکیل ازن میشود پیچیوده

تردید عالئم آسم میشوود .کودکوان ،سوالمندان و افوراد

و غیرخطی بوده و بوهخوبی ثابوت شوده اسوت .ازن یوک

مبیال به بیماریهای تنتسی بیریر در معرض خطر هسیند.

آالینده ثانویه است که بیریر به طور مسیقیم از دودکشهوا

ازن همچنوی ،میتوانود بووه گیاهوان ،ازجملوه محصوووالت

و لولههای کارخانهها ساطع نمیشود؛ ولوی در اتمسوتر از

زراعی و درخیان آسوی

برسواند (علوی اکبوری بیودخیی،

واکوونش بووی ،آالینوودههای اولیووه ترووکیل میشووود .ایوو،

.)1322

آالیندههای اولیه (پیشسازهای ازن) در نییجوه اسویتاده از

 -3-1-1برآورد میزان ازن

بنزی ،و مواد نتیی دیگر و سوختهای فسیلی کوه حجوم

پیچیدگی ترکیل ازن عملیات برآورد روزانوه آن را بسویار

زیادی از آن توسط انعت خودروها به وجود میآیند ،در

دشوار کرده است .یکی از بهیری ،راهها برای بررسی ایو،

جو پاش میشوند .پیشسازهای ازن در دو گروه مقوارن

فعل و انتعاالت اسیتاده از مدلهای فیوشیمیایی است کوه

قوورار میگیرنوود :اکسوویدهای مایلووو نییووروژن ( )NOxو

بهطور عمده برای پژوهش و برنامهنویسی اسیتاده میشود

طیو وسیعی از ترکیبات آلی ( )VOCsبه عنوان حاللها

(بهعنوان مثال مدل شهری  .)Air Shedاما ای ،مدلها در

و هیوودروکرب،های دیگوور اسووت .در شوورایط مناسوو

تنظیمات بسیاری از عملیاتها نامناسو اند زیورا نیواز بوه

هواشناسی (بهعنوان مثوال یوک روز گورم آفیوابی) ،اشوعه

کامپیوترهای پیررفیه ،نیوروی انسوانی میعودد و همچنوی،

ماوراء بنتش باعث میشود کوه طوی یکسوری از واکونش

بسوویاری از ورودیهووای پیچیووده شوویمیایی و هواشناسووی

های فیوشیمیایی ازن از پیشمادههای خود ترکیل شود.

دارنوود (غلظووت پیشسووازها ،انوودازهگیری هواشناسووی در

بوووهطور همزموووان ازن از طریوووق اکسیداسووویون یوووک

مقیوواس میوسووط و .)Comrie, 1997( )...بنووابرای ،در

واکنشدهنووده افووافی از بووی ،موویرود و بووهطور معمووول

حالی که ای ،مدلها به اوورت توووری پیچیوده و بورای

واکنشدهنده افافی  NOxاست .ای ،روابط را به اورت

برآورد مطلو

زیر میتوان بیان کرد:

عملی مناسبی نیسیند .رایجتری ،جایگزی ،بهکار بردن چند

NOx + VOCs + UV → O3
O3 → D → DO + O2

هر معادله در ای ،واکنش وابسیه به عوامول آ

روش میغیر اسوت کوه بوهطور گسویرده در بورآورد ازن و

و هووا در

مدلسازی آماری عملیات پژوهری اسیتاده میشوند.

جهات مایلو میباشد.

هدر از مطالعات مدلسوازی انیروار آالینودههای هووا،

 -1فرآیند تولید پیشسازهای ازن ( احیراق و تبایور) بوه

بهدسوت آوردن اطالعوات متیودی بورای اجورای آتوی

درجه حرارت و فرار باار و ...حساس میباشند.

اسیراتژیهای کنیرل آلودگی هوا است .مدلهای کیتیوت

 -8شرایط انیرار (بهعنووان مثوال سورعت بواد ،ثبوات یوا
پایداری جو ،ترکی

هوا ،در چند دهه اخیر بهاورت گسیرده بهکار رفیه و بر

ارتتاع) بر روی غلظت پیشسوازها و

پایه محاسبات انجام شده توسط کوامپیوتر شوکل گرفیوه

ازن تاثیر میگذارد.

است و همچنوی ،بورای پیروگویی اثورات پیچیوده منوابع

 -3میزان واکنش بی ،آالینده های میتاوت براساس دموا و

آالینده جدید نیز بهکار میروند .بیریر مودلهای کیتیوت

عوامل هواشناسی موجود ،اشعه  UVرا کنیرل میکند.

هوا در سازمان حتاظت محیط زیست آمریکوا و تعودادی

(بهعنوان مثال ابرناکی و سایر اشکال موجود در جو).

از نمایندگیهای آن در دسویرس اسوت کوه ویژگیهوا و

عالوه بر ای ،بسیاری از واکنشهای بی ،آالینده هوا بسویار

امکانات مدلهای انیراری کیتیت هوا توسط سازمانهای

غیرخطی میباشند (.)Comrie, 1997
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هسیند ،اما در بسیاری از مناطق گزینههای

2

عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی -تطبیقی در برآورد غلظت ازن در شهر تهران

مربوطه توسعه می یابود .گونواگونی مودلها ،بوه درجوه

اندازهگیری شده در  84ساعت گذشیه در ارتباط میباشد.

مهارت و همچنی ،گوناگونی روابط  ،نوع و تعداد منوابع

روشهای مایلو مورد اسیتاده در پیشبینی انجام گزفیوه

بسیگی دارد.

عبارتند از :شبکه عصبی چند الیهای ،رگرسویون خطوی و

همچنی ،،برای مدلها با توانمندی باالتر ،نیاز بوه محویط

تداوم که شبکهعصبیمصنوعی بهیری ،نییجه را میدهد.

عمول وسویعتر و دادههوای هواشناسوی کامولتر اسوت.

) Chelani et al (2002در مطالعهای به پیشبینی غلظت

مدلهای ریافی پیررفیه از پارامیرهای ورودی کاملتری

دیاکسیدگوگرد با اسیتاده از شبکه عصبی در سوه منطقوه

نظیر مراصات هواشناسی ،اثر سواخیمانها ،اثور زبوری

دهلووووی پرداخینوووود .در ایوووو ،مطالعووووه الگووووورییم

سطحی و سایر موارد برای شبیهسوازی دقیوقتر اسویتاده

لونبر  -موارکوارت بورای آمووزش موورد اسویتاده قورار

مینمایند .در مناطق شهری باشرایط توپووگرافی پیچیوده

گرفت .همچنی ،از رگرسیون خطی چند میغیره نیوز بورای

مانند شهر تهران ،مدل باید بهخوبی قادر به لحاظ نمودن

مقایسه نیایج به دست آمده از شبکه عصبی اسیتاده کردند.

تاثیرات غلظتهای زمینه آالیندهها ،آالیندههای ثانویوه و

نیایج نران داد که شبکه عصبی قادر به پیشبینی بهیور بوا

تغییوورات توپوووگرافی در ناحیووه شبیهسووازی باشوود

مقدار کمیر مجموع مربعات خطا نسبت به مدل رگرسیون

(  .)EPA, 2003 and Konstantions et al, 2010در

چند میغیره است.

ای ،مطالعه ارتباط پارامیرهای هواشناسی مایلو از قبیول

در مطالعوهای ) Ylmaz Yildirim (2006بوا اسویتاده از

دمای هوا ،سرعت جریان باد ،میزان بارش بوا آالینوده ازن

مدل شبکه عصبی فازی-تطبیقی به برآورد روزانوه سوط

مورد بررسی قرار میگیرد .بدی ،منظور تعیی ،پارامیرهوای

آلودگی در شهر زانگولداک پرداخیند .بورآورد اثور عوامول

هواشناسی موثر در آلوودگی هووا و انودازهگیری تواثیر آن

هواشناسی بر دیاکسیدگوگرد و ذرات معلق با اسویتاده از

میتواند برای برآورد آلودگی دارای اهمیت باشد .میتوان

ای ،مدل با عملکرد  %10-00و  %20-91بود که ایو ،امور

با روشهای مایلوو میوزان غلظوت آالینودههای هووا را

کارایی باالی مدل را نران میدهد.

برآورد کرد .در ای ،مطالعه با اسیتاده از مدل شبکه عصبی

) Noori (2010به تجزیه و تحلیل عدم قطعیوت توسوعه

مصنوعی و مدل شبکه عصبی فازی -تطبیقوی بوه بورآورد

موودل شووبکه عصووبی مصوونوعی و موودل شووبکه عصووبی

غلظت آالینده ازن در هوای شهر تهران پرداخیه میشود.

فازی-تطبیقی در برآورد غلظت روزانه مونواکسیدکرب ،در

در رابطه با ارتباط پارامیرهای هواشناسی با آلودگی هوا و

هوای شوهر تهوران پرداخینود .در ایو ،مطالعوه از آزموون
روبووه جلووو ( )FSو گامووا ( )GTبوورای انیاووا

بوورآورد میووزان آالینوودههووای هوووا در شووهرهای بووزر ،

انیاووا

پژوهشهای میعددی انجام شده که در اینجا به برخی از

میغیرهای ورودی در مدل  ANNو  ANFISاسیتاده شد.

آنها اشاره میشود:

ارزیووابی ایوو ،موودلها نرووان میدهوود کووه کوواهش تعووداد

) Perez et al (2000در مطالعوهای بوه پویشبینوی چنود

میغیرهوای ورودی بووا اسوویتاده از روش  FSو  GSباعووث

سوواعیه ذرات معلووقکمیوور از  8/5میکوورون ( )PM2.5بووا

کوواهش خطووا در خروجووی و همچنووی ،کوواهش هزینووه

اسیتاده از شبکه عصبی در سوانییاگو شویلی پرداخینود .در

محاسوباتی میشووود .موودل  FS-ANNو  FS-ANFISبووا

ای ،مطالعه میوسوط غلظوت  PM2.5در سواعات مایلوو

توجه به  R2و میانگی ،خطای مطلق بهعنوان بهیری ،مودل

روز ،در مرکز شهر و در یک نقطه ثابت اندازهگیری شود.

در برآورد آلودگی هوا انیاا

شدند و در نهایت ،تجزیوه

بوواالتری ،مقووادیر  ،PM2.5از ماههووای مووی تووا سووپیامبر،

و تحلیل عدم قطعیت بور اسواس شبیهسوازی مونتکوارلو

سالهای  1114و  1115گزارش شد ،که پیشبینی غلظوت

برای ای ،دو مدل نران داد که مدل  FS-ANNبا عدم

در هر ساعت از روز با برازش یک تابع از غلظت میوسط

قطعیت کمیری انجام شد و بهیری ،مدل برای برآورد
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غلظت  COانیاا

اورت گرفت .نیایج ای ،پژوهش نروان داد کوه خطوای

شد.

) Bnanankhah and Nejadkoorki (2012به بررسوی

مدل شبکه عصبی کمیر از روش رگرسیون است.

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی بهعنوان یک مدل غیرخطوی

علیجانی و اتوی ( )1325به بررسی عوامل جغرافیوایی

موثر برای مقابله با مرکالت محیطزیسویی پرداخینود .در

در آلودگی هوای تهران پرداخیند و به ای ،نییجه رسیدند

ای ،پژوهش به محدودیتها و مزیتهای شبکه عصبی در

که شرایط توپوگرافی شهر تهران بوه گونوهای اسوت کوه

علوم جوی پرداخیوه شود .مزایوای اسویتاده از ایو ،مودل

شمال و شرق آن به اوورت دیووار بلنود موانع خورو

ظرفیت موثر در روابط بی ،میغیرهوای ورودی و خروجوی

آالیندهها میشود .از طرر دیگور وجوود وارونگیهوای

و ظرفیت باال به خطاهای میغیرهای ورودی است.

دمایی فوراوان بوه ویوژه در دوره سورد سوال و اسویقرار

) Oyediran (2013عملکرد مدل پرسوپیرون چنود الیوه

سیسیمهای پرفرار در زمسیان همگی داللت بر اسویعداد

 MLPشووبکه عصووبی مصوونوعی ( )ANNو موودل شووبکه

باالی پایداری شهر دارد.

عصبی فازی-تطبیقی ( )ANFISرا برای بورآورد شورایط
آ

 -2روشها

و هوا مورد ارزیابی قورار دادنود .دادههوای حوداقل و

حداکثر دما ،بارندگی ،سرعت باد و رطوبت نسبی در یوک

 -1-2موقعیت جغرافیايی و توپوگرافی شهر تهران

دوره ده ساله مورد اسیتاده قرار گرفت .ارزیوابی عملکورد

شهر تهران در محدوده جغرافیایی  51درجوه و  10دقیقوه

ای ،دو مودل نروان داد کوه مودل  ANFISنیوایج بهیوری

تا  51درجه و  33دقیقه طوول شورقی و  35درجوه و 39

نسبت به مدل  ANNدر بورآورد شورایط هووا بوه هموراه

دقیقه تا  35درجه و  48دقیقه عرض شمالی قورار گرفیوه

داشت.

است .ای ،شهر در دامنه جنوبی کوههای البرز ،در حاشویه

شرعیپوور و بیودخیی ( )1324در پژوهروی بوه بررسوی

شمالی کویر مرکزی ایران قرار گرفیه و شی

آلوودگی شوهر تهوران پرداخینود .نیوایج نروان داد کوه

شمالی -جنوبی است .ای ،شهر موقعییی چاله ماننود دارد

آن در جهت

همبسیگی بی ،مراصههای هواشناسی و غلظت آالیندهها

بهطوری که از قسمتهای شمالی غربی تا جنو

در فصل سرد دارای معنیداری باالیی میباشد.

با ارتتاعوات محصوور و در دشویی میوان ایو ،ارتتاعوات

در مطالعهای بوداقپور و چرخسیانی ( )1310با اسیتاده از

گسیرده شده است (اجیهادی.)1329 ،

شوبکه عصبیمصونوعی بوه بورآورد و پیشبینوی غلظوت

در پژوهش حافر از دادههوای پارامیرهوای آلوودگی هووا

اکسیدهای نییروژن در هوای شهر تهران پرداخیند .در ایو،

(ازن) ایسیگاههای مایلو وابسیه به شرکت کنیرلکیتیوت

مطالعه از مدل رگرسیون خودکوار و سوریهوای زموانی

هوای تهران و دادههای هواشناسوی (سورعت بواد ،میوزان

جهت تعیی ،ورودیهای شبکه عصوبی اسویتاده شود .بور

بارش ،دما) سازمان هواشناسی کول کروور اسویتاده شود.

اساس ایو ،مودل غلظوت آالینودهها در زموان فعلوی بوه

ایسیگاههای مورد بررسی در ایو ،مطالعوه شوامل ایسویگاه

غلظتشان در هتت روز گذشیه وابسیه اسوت .بنوابرای،

هواشناسووی شوومیران و تجووریش در شوومال ،ایسوویگاه

ورودیهای شبکه عصبی غلظوت آالینوده در هتوت روز

ژئوفیزیک در قسمت مرکزی ،ایسیگاه مهرآباد در غور

و

گذشیه و خروجی آن که در واقع پیشبینی شبکه عصوبی

ایسیگاه چییگر در شمال غربی شهر تهران و ایسویگاههای

است ،غلظت آالینده در زمان فعلی میباشد .سپس مدل

کنیرل کیتیت هووای گلبور

شبکه عصبیمصنوعی طراحی شده و پیشبینی انجام شد.

جنووو

همچنی ،ای ،پیشبینی با اسیتاده از رگرسویون غیورخطوی

شهرداری  19در جنو

شورقی

در شورق ،ایسویگاه فوی در

غربووی ،ایسوویگاه پونووک در شوومال وایسوویگاه
شهر تهران میباشد .دوره زموانی

مورد مطالعه به علت تغییور منوابع تولیود آالینودهها ،نووع
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وجووود دارد کووه

سوخت ،روش مورد اسیتاده در تحلیل دادهها دو سوال در

نرونهووا الیووه خووارجی مقوودار مطلووو

نظر گرفیه شد .همچنی ،بهدلیل کامولتر بوودن دادههوا در

میتواند وزنها را تعودیل کنود .پوس از محاسوبه خطوای

سالهال  1321و  1310نسبت به سال های دیگر در ایو،

آموزش توسط شبکه ،مقدار آن با مقدار مطلو

مقایسه و

مطالعه از داده های آماری ای ،دو سال اسیتاده شد.

الگورییم یادگیری اقدام به بهینهسازی مقدار خطای مربوط
میکند .اگر خطای آموزش از خطوای تعیی،شوده از قبول

 -2-2شبکه عصبی مصنوعی

کمیر باشود ،فرآینود یوادگیری پایوان مییابود .در مرحلوه

شبکه عصبی مصنوعی یکی از روشهای محاسباتی اسوت

آموزش ابیدا محاسبات از ورودی شبکه به سوی خروجی

که به کمک فرآیند یادگیری و با اسیتاده از پردازشوگرهای

آن انجام و سپس مقادیر خطای محاسبه شده بوه الیوههای

ساده به نام نرون تالش میکند.

قبل انیرار مییابد .در ابیدا محاسبه خروجوی بوه اوورت

با شناخت روابط ذاتی میان دادهها ،ارتبواط میوان فضوای

الیه به الیه انجام میشود و خروجی هر الیه ،ورودی الیه

(الیوه خروجوی)

بعدی خواهد بود .ساخیار یک شبکه عصبی مصونوعی بوا

ارائه کند .در شبکه عصبی مصنوعی سعی بر ای ،است که

تعیی ،تعداد الیهها ،تعداد نرونها در هر الیه ،تابع محرک

ساخیاری مرابه ساخیار زیسیی مغز انسوان و شوبکه بودن

(کنیرل کننده خروجی هر نرون) ،روش آموزش ،الگورییم

طراحی شود تا همانند آن ،قدرت یادگیری ،تعمیمدهوی و

تصحی وزنها و نوع مدل ،تعیی ،میشود ( Noori et al,

تصمیمگیری داشیه باشد .الیه یا الیههای ماتی ،اطالعات

.)2010

ورودی (الیه ورودی) و فضای مطلوو

دریافت شده از الیه ورودی را پردازش و در اخییوار الیوه

 -1-2-2اجرای شبکه عصبی مصنوعی

خروجی قرار میدهد .هور شوبکه بوا دریافوت مثالهوایی

ابیدا قبل از آموزش ،دادههای اسویاندارد شوده وارد مودل

آموزش میبیند .آموزش فرآیندی است کوه در نهایوت بوه

میشوووند .اهمیووت اسوویانداردسووازی در یکسووان سووازی

یووادگیری منجوور میشووود .یووادگیری شووبکه زمووانی انجووام

واحدهای دادههای مورد اسویتاده در مودل شوبکه عصوبی

میشود که وزنهای ارتباطی بی ،الیهها چنوان تغییور کنود

مصنوعی میباشود .بورای اسویانداردسوازی از رابطوة زیور

که اخیالر مقادیر پیشبینی شده و محاسبه شوده در حود

اسیتاده میشود.

قابل قبولی باشد .بوا دسوتیابی بوه ایو ،شورایط ،فرآینود
یادگیری محقق شدهاست .ایو ،وزنهوا ،حافظوه و دانوش

()1

شبکه را بیان میکنند .شبکهعصبی آموزش دیده میتوانود

در اینجا Ni :داده نرمالسازی شوده Xi ،داده اولیوهXmax ،

برای پیشبینی خروجیهایی میناس

بوا مجموعوه جدیود

بزرگیری ،داده و  Xminکوچکیری ،داده است.

داده به کار رود .پژوهشهای اورت گرفیه نران میدهد

سپس دادهها به سه قسمت تقسیم میگردد ،بوهطووریکوه

که شبکه پرسپیرون چند الیه پیش خور با قانون یوادگیری

 00دراد دادهها برای آموزش 15 ،دراد بورای اوحت

پس انیرار خطا ،سوادهتری ،و پرکواربردتری ،نووع شوبکه

سنجی و  15دراد بورای آزموون اسویتاده خواهنود شود

عصبی است که در خصوص برآورد پارامیرهوای مجهوول

( .)Wang et al, 2009 and Noori et al, 2010در

ارزیابی شده است .ای ،نوع شبکه دارای یک الیوه

پایان دادهها وارد شبکه عصبی مصنوعی میشووند .شوبکه

ورودی ،یک یا چند الیه ماتی و یک الیه خروجی است.

عصبی مصنوعی شامل سه الیة ورودی ،ماتی و خروجی

پارامیرهای ورودی در الیه اول و پارامیرهای خروجوی در

میباشند .ویژگیهای اندازهگیری میغیرهای هواشناسی که

الیه سوم قرار دارد .در شبکه پسانیرار پویش خوور ابیودا

انیاا

شدهاند بهعنوان الیة ورودی وارد شبکه میشوند،

وزنها الیه خروجی تعدیل میشوند ،زیرا برای هر یک از

الیه ماتی با آزمون و خطا انیاا

مناس

5

میشود توا در نهایوت
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توکلی و اسماعیلی ساری

خروجی شبکه که مقدار میزان آالیندههای هوا میباشد ،به

 -3-2شبکه عصبی فازی-تطبیقی

دست آیود و بوا میوزان آالینودههوای مرواهدهای مقایسوه

شبکه عصبی فازی -تطبیقی از الگورییمهای شبکه عصبی

میشود (جمرویدی و همکواران 1329 ،و Noori et al,

و منطق فازی به منظور طراحی نگاشوت غیور خطوی بوی،

.)2010

فضای ورودی و خروجی اسیتاده میکند .ایو ،سیسویم از

 -1-1-2-2مرحله آموزش

قدرت زبانی سیسیم فازی بوا قودرت عوددی یوک شوبکه

مرحله آموزش برای تعیی ،الگوهای بی ،میغیرهای وابسیه

عصبی در مدلسازی فرآیندهای پیچیوده بسویار قدرتمنود

و مسیقل میباشد که در ای ،مرحله با توجه بوه الگوورییم

میباشد .شبکه عصبی تطبیقی-فازی شبکهای پنج الیوهای

مورد نظر شبکه آموزش پیودا مویکنود .بهیوری ،الگوورییم

میرکل از گرهها و کمان اتصال دهنده گره میباشود .الیوه

آموزش الگورییم لونبر  -مارکوارت میباشود کوه در آن

اول ،دادههای ورودی با درجه عضویت میباشد که توسط

برای به هنگامسوازی وزنهوای شوبکه عصوبی مصونوعی

کوواربر مروواص میگووردد .کلیووه عملیووات مدلسووازی در

اسیتاده شد که یکی از الگورییمهوای پرکواربرد مویباشود

الیههای دوم تا چهارم انجام میگیرد.

زیرا آموزش شوبکه را بسویار سوریع انجوام داده و سوط

الیه آخر ،خروجی شبکه میباشد کوه اهودار آن حوداقل

خطای موجود را حداقل میکند .در واقوع ایو ،الگوورییم

نمودن اخیالفوات خروجوی بوه دسوت آموده از شوبکه و

برای افزایش سرعت یادگیری شبکه طراحی شوده کوه بور

شووبکه عصووبی

خروجووی واقعووی اسووت .سوواخیار مناسو

مبنای ماتریس هیس ،میباشد.

فازی-تطبیقی میناس

 -1-1-1-1-2تابع فعال

قوانی ،و توابوع درجوه عضوویت ،قووانی ،و توابوع درجوه

با دادهها ورودی ،درجه عضوویت،

در ای ،پژوهش از تابع غیرخطی مریقپوذیر سویگموئید و

عضویت خروجی انیاا

تابع نامیقارن تانژانوت هیپربولیوک در الیوه پنهوان و توابع

ااالح پارامیرهای درجه عضویت بر اساس میزان خطوای

خطی در الیه خروجی اسیتاده میشود.

قابووول قبوووول ،مقوووادیر ورودی بوووه مقوووادیر واقعوووی

 -2-1-1-2تابع انتقال سیگموئید

نزدیکتر میشوند.

از ای ،تابع انیقال در شبکههای پسانیرار اسیتاده میشود.

در ای ،پژوهش از توابع مایلو (نواقوس تعمیموی یافیوه،

ایوو ،تووابع انیقووال مقووادیر ورودی را در محوودوده مثبووت

گوسووی ،نوووع یووک ،گوسووی ،نوووع دوم ،ذوزنقووهای ،چنوود

بینهایت تا منتوی بینهایوت دریافوت کورده و بور مبنوای

جملهای) برای فازیسازی اسیتاده شود .در شوبکه نیوز از

فرمووول زیوور یووک مقوودار خروجووی بووی 1 ،و  -1تولیوود

 00دراد دادهها برای آموزش 15 ،دراود دادههوا بورای

مینمایند.

احتسنجی و  15دراد داده ها بورای آزموون انیاوا
شد ( .)Jang, 1993بهمنظور اجرای شبکه عصبی فوازی-

()8

تطبیقی ،نرمافزار  MATLABنساه 10مورد اسیتاده قرار

 -3-1-1-2تابع انتقال تانژانت هیپربولیک

گرفت.

از ای ،تابع انیقال در شبکههای پسانیرار اسیتاده میشود.

بهمنظور انیاوا

ایوو ،تووابع انیقووال مقووادیر ورودی را در محوودوده مثبووت

شوبکه عصوبی مصونوعی و شوبکههای

عصبی فوازی -تطبیقوی برتور ،ابیودا شوبکههای بوا توابوع

بینهایت تا منتوی بینهایوت دریافوت کورده و بور مبنوای

عضویت مایلو مورد آزمایش قرار گرفیه و سپس در هر

فرمول زیر یک مقدار خروجی بی 1 ،و  0تولید مینمایند.

مرحله با تعداد ورودی معی ،،شبکههای کوه  R2بواالتر و
 RMSEکمتری را دارا بودند ،به عنوان شوبکههای برتور

()3
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میگردد .در مرحله آموزش بوا

انیاا
6

شدند.
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 -4-2ارزيابی مدلها

 -3بحث و نتايج

به منظور مقایسه عملکرد مدلهای شوبکه عصوبی فوازی-

 -1-3مدل شبکه عصبی مصنوعی

تطبیقی و شوبکه عصوبی مصونوعی از پارامیرهوای ریروه

نیایج حاال از شبکه عصبی مصنوعی در جدول  1آمده

میانگی ،مربعوات خطوا ( )RMSEو فوری

همبسویگی

است .بوا توجوه بوه نیوایج جودول شوماره  1در ایسویگاه

( )R2اسیتاده گردید.

شووهرداری  19بوورای بوورآورد ازن مروواهده میشووود تووابع

()4

عضویت سیگموئید با مقودار RMSE=0/048 ،R2=0/83

()5

)) (t )  q p (t

در مرحلووه آزمووون نییجووه بهیووری نسووبت بووه سووایر توابووع

n

p

 (q (t )  q (t ))(q
o

o

i 1

n

n

i 1

i 1

( (qo (t )  qo (t ))2 )0/ 5 ( (q p (t )  q p (t ))2 )0/ 5

R2 

عضویت در بی ،ایسیگاههای مورد مطالعه دارد.
 -2-3مدل شبکه عصبی فازی -تطبیقی

 -5-2تحلیل حساسیت

نیایج نرانداد که مدل شبکه عصبی تطبیقی-فازی با توابع

به منظور تعیوی ،مهمیوری ،عوامول موؤثر بور هور یوک از

چند جملهای  RMSE= 0/050 ، R2= 0/19در ایسویگاه

پارامیرهای آالینوده هووا از تحلیول حساسویت در محویط

گلبر

نرمافزار  Statisticaاسیتاده شد .بدی ،اورت پارامیرهای

نییجه بهیوری را نسوبت بوه سوایر توابوع دارد .در

جدول  8نیایج حاال از مدل شبکه عصبی تطبیقی-فازی

هواشناسی به همراه مقوادیر هور پوارامیر در نرمافوزار وارد

با سواخیار ذکور شوده در بورآورد غلظوت ازن بوه هموراه

شده و تاثیر هر یک از پارامیرهای هواشناسوی بور بورآورد

دادههای آنالیز مجذور میوانگی ،مربعوات خطوا و فوری

غلظت ازن مورد بررسی قرار گرفوت ،بودی ،اوورت کوه

همبسیگی ارایه گردیده است .نیایج نران داد کوه مجوذور

نرم افزار با تغییر مقادیر میغیرهوای ورودی و تواثیر آن بور

میانگی ،مربعات خطا در تابع چند جملهای بیرویری ،و در

میزان خروجی به هر میغیر ورودی وزنی داده که میغیوری

تابع ذوزنقهای کمیری ،مقدار را داشت.

که بیریری ،وزن را دارا بود ،بهعنوان اثر گوذارتری ،میغیور
در برآورد پارامیر مربوطه مراص شد.

جدول .1نتايج حاصل شبکه عصبی مصنوعی
ایسیگاه

مراحل

تابع عضویت
آموزش

گلبر
فی
پونک
شهرداری 19

احت سنجی
2

آزمون
2

2

سیگموئید

RMSE
0/015

R
0/30

RMSE
0/041

R
0/89

RMSE
0/048

R
0/88

تانژانت هیپربولیک

0/013

0/40

0/050

0/34

0/044

0/33

سیگموئید

0/01

0/30

0/091

0/82

0/091

0/12

تانژانت هیپربولیک

0/023

0/88

0/099

0/89

0/049

0/81

سیگموئید

0/011

0/44

0/018

0/30

0/105

0/80

تانژانت هیپربولیک

0/022

0/30

0/020

0/81

0/1

0/88

سیگموئید

0/012

0/33

0/028

0/82

0/048

0/83

تانژانت هیپربولیک

0/101

0/42

0/009

0/53

0/049

0/38
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جدول .2نتايج حاصل از شبکه عصبی تطبیقی-فازی
تابع عضویت
ایسیگاه

مراحل
احت سنجی

آموزش
R2

آزمون
R2

R2

ذوزنقهای

RMSE
0/021

0/34

RMSE
0/121

0/15

RMSE
0/092

0/10

ناقوسی

0/021

0/33

0/113

0/81

0/505

0/19

گوسی

0/021

0/33

0/318

0/10

0/351

0/88

گوسی8

0/01

0/38

0/852

0/82

0/102

0/84

چندجملهای

0/021

0/34

0/105

0/88

0/050

0/19

ذوزنقهای

0/000

0/31

0/132

0/13

0/148

0/11

ناقوسی

0/003

0/32

1/215

0/10

0/023

0/19

گوسی

0/003

0/35

0/804

0/81

0/802

0/11

گوسی8

0/004

0/30

0/142

0/12

0/028

0/15

چندجملهای

0/001

0/38

0/50

0/12

0/000

0/10

ذوزنقهای

0/001

0/32

0/93

0/81

0/100

0/19

ناقوسی

0/008

0/33

1/190

0/12

0/002

0/15

گوسی

0/000

0/39

0/222

0/83

0/482

0/88

گوسی8

0/009

0/32

0/581

0/89

1/129

0/10

چندجملهای

0/001

0/35

0/540

0/80

0/331

0/83

ذوزنقهای

0/018

0/81

0/351

0/12

0/120

0/14

ناقوسی

0/022

0/31

0/510

0/88

0/300

0/80

گوسی

0/011

0/31

0/505

0/11

0/501

0/10

گوسی8

0/019

0/39

0/14

0/84

0/100

0/81

چندجملهای

0/011

0/34

0/848

0/88

0/111

0/15

گلبر

فی

پونک

شهرداری 19

 -3-3تحلیل حساسیت

وقوع رگبارها ،غلظوت ازن نوه فقوط بوه سورعت کواهش

نیووایج تحلیوول حساسوویت بوورای هوور یووک از میغیرهووا در

مییابد ،بلکه گاهی ای ،کاهش غلظت تا ساعتهایی پس از

هرایسوویگاه بووهطور جداگانووه در جوودول  3آمووده اسووت.

رگبار نیز ادامه دارد.

همانگونه که مراهده میشود در همه ایسویگاههوا اعوداد

جدول .3نتايج حاصل تحلیل حساسیت
ایسیگاه

مربوووط بووه دمووا از سووایر میغیرهووا بیروویر بوووده ،پووس
تاثیرگذارتری ،میغیر ورودی در برآورد ازن میباشود .ایو،
مساله میتواند ناشی از وفعیت توپوگرافی سط تهران و
همچنی ،جریان باد و برخورد به موانع فیزیکی موجود در

مجموع بارش

مقدار دما

سرعت باد

گلبر

1/018

1/481

1/015

فی

0/114

1/902

1/044

پونک

1/019

1/250

1/009

شهرداری 19

0/123

1/520

1/001

کالن شهر تهران باشد
) Wise and Comrie (1997در مطالعواتی بوه بررسوی

 -4-3نتايج ارزيابی مدلها

توواثیر شوواخصهای هواشناسووی بوور ازن پرداخینوود .نیووایج

نیایج حاال از شبکه عصوبی مصونوعی و شوبکه عصوبی

نرانداد که دمای هووا و ارتتواع الیوه آمیایوه ،مهمیوری،

فازی-تطبیقی در برآورد غلظت ازن در جدولهای  1و 8

عوامل هواشناسی مؤثر بر غلظت ازن میباشوند .همچنوی،

آمده است .با توجه بوه نیوایج جودولها  1و  8مالحظوه

اداقت کردار و همکاران ( )1328بیان کردند کوه پوس از

میشود که در کل بهیری ،عملکرد در ایو ،دو مودل بورای
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عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی -تطبیقی در برآورد غلظت ازن در شهر تهران

برآورد غلظت ازن مربوط به مدل شبکه عصبی مصونوعی

و 1310پرداخیه شد .پارامیرهای ورودی بر اسواس روش

میباشد که از نظر هر دو معیار  R2و  RMSEبهیر از مدل

رگرسیون گام به گام انیاا

که همه

شبکه عصبی فازی-تطبیقی میباشد.

دادهها وارد نرمافزار  SPSSشده و بعد از انیاوا

شکلهای  1و  8مقدار غلظت ازن برای دادههای واقعی و

وابسیه و مسیقل رگرسیون گام به گام را در سط  %5اجرا

بوورآورد شووده در ایسوویگاه شووهرداری  ،19تووابع عضووویت

کرده و نییجه میغیرهای موثر بر روی ویژگوی موورد نظور

سیگموئید و ایسیگاه گلبر  ،تابع عضویت چنودجملوهای

مراص شد .همچنی ،در بیریر مطالعات انجام شده برای

را نران میدهند .مقدار پایی RMSE ،برای بیریر مدلها،

برآورد غلظت ازن از میغیرهای دما ،میزان بارش و سرعت

پووایی ،بووودن خطووا و دقووت بوواالی موودلهووای بوورازش را

بوواد اسوویتاده شووده اسووت .در نییجووه در ایوو ،مطالعووه از

نران میدهد.

میغیرهووای دمووا ،میووزان بووارش و سوورعت بوواد بووهعنوووان

شدند .به ای ،ترتی

میغیور

ورودیهای مدل اسیتاده شد .با توجه به جودولهای  1و
 8مراص شد که بهیری ،عملکرد در ای ،دو مودل بورای
برآورد غلظت ازن مربوط به مدل شبکه عصبی مصونوعی
در ایسوووویگاه شووووهرداری  19بووووا مقوووودار ،R2=0/83

 RMSE=0/048در مرحله آزمون میباشود .بوا توجوه بوه
آمارههای  RMSEو R2نیایج بررسی نروان میدهنود کوه
مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل شوبکه عصوبی
فازی-تطبیقی دارای کوارایی و دقوت بواالتری در بورآورد
شکل .1برازش بین دادههای مشاهداتی و برآوردی با استفاده

غلظت ازن میباشد .همچنی ،با توجه به جدول  3در همه

از تابع انتقال سیگموئید

ایسیگاهها دما به عنوان تاثیرگوذارتری ،میغیور ورودی بور
غلظت ازن میباشد .همانطور که گتیه شود ،تموامی ایو،
روشها بر پایه فرض دقیق بودن میغیرهای مورد مطالعه و
مراهدههای مربوط به آنهوا اسویوار اسوت و روابوط بوی،
میغیرها نیز دقیق فرض میگردد .حال آنکه در سیسیمهای
طبیعی مانند هوا ،بیریر مراهدهها یا روابط ناشوناخیه بوی،
میغیرها وجود دارد .در چنی ،شرایطی ،بایود از مودلهایی
بهره گرفت که قادر به ارایه الگوهای مناس تر باشوند ،بوه
گونهای که ای ،مدلها بیواننود انطبواق بیرویری بوا دنیوای

شکل .2برازش بین دادههای مشاهداتی و برآوردی با استفاده

واقعی داشیه باشند.

از تابع عضويت چندجملهای

بدی،ترتی

با توجه به روابط پیچیده پدیدههای مرتبط بوا

 -4جمعبندی و نتیجهگیری

آلودگی هووا یوا تقریبوی بوودن مقوادیر انودازهگیری شوده

در ای ،مطالعه بهطور خالاه به مقایسه مدل شبکه عصبی

میغیرهای مایلو هوا ،به نظر میرسد کوه کوارایی بواالتر

مصنوعی و شبکه عصبی فازی -تطبیقی بوهمنظور بورآورد

مدل مبینی بر مجموعههای هووش مصونوعی در پوردازش

غلظت ازن و ارتباط آن با پارامیرهای هواشناسی در هوای

میغیرهای هووا ،بوههمی ،علوت اسوت .در پایوان پیرونهاد

شهر تهران با اسیتاده از دادههای مربووط بوه سوال 1321

میشود برای برآورد غلظت ازن از روشهای دیگر هوش
9
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