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چکیده
شهر مشهدازجمله شهرهای آلوده ایران می باشدکه عوامل متعددی درآلودگی آن نقش دارندازجمله عناصراقلیمی که درای هلاقم ن   
موردبررسی قرارگرفته است .به این منظور داده اوه یگدولآ هب طوبرم یاه

 دیسکونم( ک ،نبر

یسکا ید د دیسکا ید ،نژورتین           

گوگرد ،ازن و ذرات معلق ( )PM10به صورت روزانه وازسال  84 31تاسال  0931ازاداره کل محیط زیست خراسان ر هیهت یوض   
گردیدو برای بررسی تاثیرعناصراقلیمی برآلودگی ازداده ه رثکادحو لقادح لماش یسانشاوه یا د ام  ،،،،،، ،،،،،ح قاد للل وح رثکاد ر تبوط ، ،
جهت وسرعت بادازایستگاه سینوپتیک مشهداستفاده گردید .دراین پ زا شهوژ ش کب هههها ای عص تخاس اب يب ا هر ا دننامه فلتخم ي      
پرسپترون استفاده شد وسعي گرديد تا بهترين و کاراترين شبکه با تع نآ ياطخ رادقم نيي ان رق هدافتسا دروم و باخت ا رد .دريگر        
نهايت جهت انتخاب مدل مناسب و ب يه نه از شاخصهاي  R2و  RMSEاستفاده گرديد .نتا جي برآوردها نشان داد روش رگرس نوي

هيچ برآورد درستي از روزهاي آلوده ندارد اما روش شبكه عصبي در  25درصد موارد برآورد درستتری از روزهاي آلوده دارد.

واژگان کلیدی :عناصراقلیمی ،آلودگی هوا ،شهرمشهد ،شبکه عصبی مصنوعی
( -1نویسنده مسئول) aagandomkar@iaun.ac.ir
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مقدمه
اقلیم یکی از موثرترین عوامل ساختاری سیاره زمین است وبدون شک طبیعت ،انسان وکلیه مظاهر حیات در س حوط
گستردهای متاثراز شرایط اقلیمی میباشد .اقلیم شناسی پهنه وسیعی از مطالعات رانه تنه رملق رد ا و یوج تعیبط  ،،،،، ،،،،
بلکه وظایف مربوط به محیط زیست را نیز در برمی گیرد( .محمدی ) 48،1385 ،پدیده آب وهوایی برکیفی یاوه ت   
یگردد .شناخت ارتب طا
شهرتاثیر زیادی داردوشرایط بحرانی آلودگی هوا تحت شرایط جوی خاصی ایجاد وتشدید م 
بین شرایط جوی وکیفیت هوای شهربه پژوهشگران این امکان رامی دهدکه اثرات سو زا یشان ء ا ر طابترا نی ا هب     
ی من عبا
یکننددد و از طرفی ی
حداقل برسانند .با توجه به آن که در شهر مشهد روزانه بیش از  800هزار خودرو ت در د م مم 
ثابت انتشار آالینده هوا در داخل شهر موجب به دام افتادن دود و انواع آالیندهها میشود ،بنابراین هوای قسمتهاای
مرکزی شهر از نظر شرایط اقلیمی با هوای پیرامون شهر متفاوت است .درج ارح ه ر یرهش هدودحم لخاد رد ت      
افزایش یافته و جزیره حرارتی شهری شکل میگیرد .تحقیقاتی که پیرامون اختالف دمای بخش مرکزی ش دهشم ره   
یدهد که در فص یامد ناتسبات ل    
(در محدوده میدان شهداء) تا حاشیه آن (شهر طرقبه) صورت گرفته است نشان م 
بخش مرکزی شهر مشهد بین  8تا  01درجه سانتی گراد گرمتر از مح و نآ ینوماریپ هدود

نیب ناتسمز رد       7تا 9

درجه سانتی گراد میباشد( .بهنیافروهمکاران ) 1389،41 ،بنابراین به منظور بررسی وضعیت آلودگی هوا درشهرمش ده
وبا توجه به اینکه عناصر اقلیمی یکی ازدالیلی میباشند که برافزایش ویا کاهش غلظت آالیندهها مؤثر اندو همچن نی
چون شبکه عصبی یکی ازمدل هایی است که جهت برآورد وپیش بینی آالیندههای جوی دارای اهمیت میباشد این
پژوهش به بررسی ارتباط عناصر اقلیمی با آلودگی هوا درشهرمشهد با استفاده ازمدل ش تسا هتخادرپ یبصع هکب ..... ....
شبکههای عصبی که به وسیله الگوبرداشتن ازبدن انسان به وجودآمده اند ،همانندبدن انسان ازسلولهایی ک دنویپرگیدکی هب ه    
خوردهاند تشکیل شده است .درشبکه های عصبی دومرحله فرآیندوجوددارد :پیشرو وپسرو .درشبکه های عصبی ورودیهاا
ازالیه ورودی به خروجی به صورت پیشرو دروزن های ضرب ش رخ فلتخم یاه هیالزاروبع زا سپو هد و هکبش یج

     

راتشکیل میدهند ،اگربین الیههای مختلف ویا خروجی پسخوری وجودداش اب هت شش شششد ،ش کب ههه تغذی رسپ( یتشگرب ه ووووووو) بههه
وجودمی آید .ساختارقابل یادگیری شبکههای عصبی ،باعث به وجودآمدن روشهای گوناگون وتصمیم های گوناگون جهت
آموزش این گونه شبکهها میباشد ،شبکه با کمک یک سری ازداده ها درورودی آموزش میبیند ودرهنگام حرک رشیپ ت و ،،، ،،
بهترین ونزدیک ترین گزینه رابه خروجی واقعی درجهت کاهش میزان خطا ارائه میکند .ازشبکه های عص نیب شیپرد یب ی    
ی کالس کی
کهای ی
سری زمانی ،علی الخصوص جایی که شرایطی ازقبیل ایستایی یا شرایط دیگ یگراکب یارب یر ری     تکنیک ک
بای م نیبزادشاب مهارفد ی دور و ماگنه نینچمه ی ک  ه نید  امی اهیرس ک ی زززززززززززززززز زم دنشابدایز ینا  ، ،،،،بسیاراس دافت هه ه ش تسا هد . ....
(1دورفینر  ) 996،447 1، ،،امروز هه ه کاربرده یارب یدایز یا        ش کب هه هه اا ای عص جوب یب و تسا هدمآد ن هب هجوتابو وع           
کاربردساختاروقوانین یادگیری درشبکه می تواندمتفاوت باشد .بطورخالصه مهمترین شبکههای عصبی رامی تو تروصب نا   
ی ( )TDNNو
زیرتقسیم بندی نمود :پرسپترون چندالیه ( ،)MLPشبکه خودسازمانده ( ،LVQ،)SOMهاپفیلد ،،تأخخخیر زم نا ی ی
ی هواا
یهای ی
 .RBFاز بین شبکههای عصبی مذکور شبکه پرسپترون چندالیه ( )MLPبیشترین کاربرد را در پیش بینی آلودگگگ 
Dorffiner

1

بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای75 ...

دارد .شبکه ( )MLPاز چندالیه ورودی ،خروجی و الیه یا الیههای مخفی که خروجی الیه اول ،ب ادر ررر ورودی الی مود ه هب   
ی الی مود ه خساپ   
حساب میآید .به همین ترتیب خروجی الیه دوم ،بردار ورودی الیه سوم را تشکیل میدهد .خروجیهای ی
واقعی شبکه رانشان میدهند( .چی الن )1 163 : 2002 ،نحوه عمل پرسپترون چندالیه به این صورت است که الگوی به شبکه
عرضه می شودوخروجی آن محاسبه میگردد .مقایسه خروجی واقعی وخروجی مطلوب ،باعث می شو ینزو بیرض هکد    
شبکه تغییریابدبه طوریکه دردفعات بعدخروجی درستتری حاصل میشود .قاعده فراگی ندرک نازیم یر  ،،،، ،،،ضراایب وزنی
شبکه رابیان میکنددد( .رحیمی ) 24 1 1385، ،،درزمین لدم ه    ش کب ههههاای عص یقحت یگدولآو یب ق جنا یتا ا هدش م

:هلمجزا       

(2هیلتونن ) 12 ، 2004 ،به بررسی شبکه عصبی وسری های زمانی برای پیش بینی آلودگی هواپرداختند ،درای لدمزا هلاقم ن    
پرسپترون چندالیه به منظور پیش بینی غلظت س یتعا

وروزان رهشرد نژورتیندیسکا ید ه ه کنیسلی ی ش هدافتسا  ده تسا ....... ......

(3یاردانم ،بایرام اغلو  ) 23 ،5 00 2با استفاده ازشبکه عصبی فازی به بررسی پیش بینی روزانه آلودگی هوادرش ره

Zonguldak

ی ب ظلغ ر تت تت
پرداخته در این مقاله ،از روش منطق عصبی فازی تطبیقی به منظور برآورد تأثیر عوامل هواشناسی ی
ت SO2
استفاده شد که نتیجه رضایت بخشی رابه دنبال داشته است( .نیسکا )5 00 2 4،بااستفاده ازمدل پرسپترون چندالی هب ه   

بررسی وپیش بینی غلظت آالیندههای موجوددرهوادرمناطق شهری پرداخته است .این مدل بامدلهای متناس شیپ ب   
بینی     MLPک ادزا ه د  ه ه هدش هدافتسا یسانشاوه شزادرپ شیپ یجورخ یا

یسرربدروم

تسا هتفرگرارق . ......................

(مارتین ) 16 ، 2008 ،5به پیش بینی حداکثرغلظت  coبا استفاده ازشبکه عصبی دراسپانیا پرداختند وازدوروش  MLPsبه همراه
قانون آمو  شز (( K-Nearest neighboursاس دافت هه ک در ههانددد6( .س رادنا  )1102،2بههه بررس هام تظلغ ی ا  نوزا هن و یامد     
حداکثرماهانه کلکته با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی پرداختند7( .هاجیک وهمکاران )2,2102،درمقاله ای ب لدم هعلاطم ه    
پیش بینی میانگین روزانه سطح اوزون پرداختهاند8( .دی .جنارو  )3102،3به بررسی وپیش بین تظلغ ی   

 pm10درمدیترانههه

غربی براساس مدل شبکه عصبی پرداختندودریافتند این روش ابزاری قدرتمندبرای بدست آوردن اطالعات زمانی دربررسی
کیفیت هوا میباشد9( .شالوهمکاران )1 ,3102،ازمدل شبکه عصبی برای پیش بینی سرعت باد استفاده کردنددرایران (علیاری
وهمکاران 387 1،ص )1،به بررسی پیش بینی کوتاه مدت آلودگی هواباکمک شبکههاای عص هیالدنچ نورتپسرپ یب  ،،،، ،،،خططط
حافظه دارتاخیر ،گاماو  ANFISباروشهای ترکیبی آموزشی مبتنی بر  PSOپرداخته ونتیجه گرفتندکه روش پیشنهادی ترکیبی
براساس  psoوفیلترکالمن برای آموزش ش هکب

 anfisتواناایی مناس نیب شیپدرکلمعدوبهبرد یب ی تساراد  ( ..... ....صدرموسوی

ورحیمی ) 88،65 31،به مقایسه نتایج شبکههای عصبی پرسپترون چندالی یسرگراب ه و ب شیپرد هناگدنچ ن ی تظلغ ین

نزا   

   

درشهرتبریزپرداخته اند ،نتایج به دست آمده نشان می دهدکه مدل شبکه عصبی توانایی بیشتری نس یطخ یاهشور هب تب     
داشته است ،به طوریکه ضریب همبستگی درمدل رگرسیون چندگانه  0/ 45درحالیک هکبشرد یگتسبمه بیرض ه      عصببی
 0/ 91بوده است( .بداقپوروچرخستانی  )1،0931به بررسی پیش بینی میزان غلظت آالیندههای هوای تهران بااستفاده ازش هکب
1
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عصبی مصنوعی پرداختند ،تحقیقات انجام شده در رابطه با آلودگی هوا در شهر مشهد ،نیزبیانگر آن است که علیرغم اف شیاز
غلظت آالیندههای جوی و بروز پدیده آلودگی هوا در این شهر ،پدیده یادشده در کالنشهر مشهد کمتر مورد توجه محقق نی
قرار گرفته و به همین جهت جنبههای مختلف این معضل محیطی چه در مقیاس محل سایقم رد هچ و ی    

منطقهههای کمتر

آشکار گردیده است .از نخستین تحقیقات انجام شده میتوان به طرح جامع آلودگي هواي شهر مشهد در س لا  377 1اش هرا
نمود ،این طرح دردومرحله باهمکاری اداره استانداردوتحقیقات صنعتی خراس ه تیفیک لرتنک تکرشو نا و یاربا      
چهارفصل درسالهای  76و  77انجام گرفت ،این طرح شامل :ا-اندازه گیری آالیندههای محیطی درهو یا
-2ارزیابی آالیندههای خروجی ازخودروهای بنزین لاعف یلزیدو ی     درشهرمش ده

شهرمش ده

-3بررس تاعالطا شزادرپو ی    

هواشناسی شهرمشهدمی شدویاپژوهشی که باعنوان بررسی آلودگی هواناشی ازس سوط هاگورین ه  ،،،، ،،،مشهدوشررریعتی
انجام شده که طبق نتایج بدست آمده غلظت اکسیدهای نیتروژن و  HOانتشاریافته ازنیروگاه مشهدوش یوررب یتعیر   
شهرمشهدقرارگرفته وآلودگی ناش ثات یبرهش یوررب سوط هاگورینزا ی ی تسار  ....... ......وی ییاطرح ج یاوه یگدولآ عما    
مشهدازسال  1384توسط سازمان محیط زیست خراسان رضوی انجام گرفت که به صو نیب طابترا هبدودحم تر     
آلودگی هواواقلیم پرداخته شده است .و (جهانشیری )0 389،1 1،به بررس لاس یاوه یگدولآدیدمه ی       388 1شهررر
مشهد پرداخته است .همچنین علیجانی ونجفی نیک (  ) 1388،2به بررسی الگوهای سینوپتیکی اینو د نژر ررر مشهددد باا
استفاده از تحلیل عاملی پرداختند و نتیجه گرفتند که دوتیپ نشان دهنده الگوی تابستانه ،سه تیپ نشان دهنده الگوی
زمستانه و دوتیپ نشان دهنده الگوی پاییزی است واینورژن های فص  هدوبرت یوقدرس ل د دیاپ یارا ا  یر وووو ووووو ت مواد
یمانددد و دوام بیش ،راشفاودرف یمیهف( .دراد یرت    
بیشتری هستند که درنتیجه الیهای ازموادآالینده درسطح شهری م مم 
یها نشان داد ک ج هب هجوتاب ه هت     
 ) 1389،1به بررسی و اندازه گیری آلودگی هوای مشهد پرداختهاند ،نتایج بررس 
یباشد( .موسوی وهمکاران،
بادهای غالب ،محل استقرار نیروگاههای مشهد ،شریعتی و کورههای آجرپزی نامناسب م 
 ) 1382،1به بررسی آلودگی هوای ناشی ازسه نیروگاه موجود در شهر مشهد با اس دنتخادرپ سوگ لدمزا هدافت  ،،،،، ،،،،و
نتیجه گرفتند که باتوجه به جهت باد غالب در شهر مشهد ،موقعیت مک هشم هاگورینود ینا ددد دددد و ش بسانمان یتعیر   
یهاای مختلف
وموقعیت مکانی نیروگاه طوس مناسب است( .قربانی وزارع ) 1388،2 ،به بررسی ارزش گذاری ویژگ 
آلودگی هوای شهر مشهد پرداختند و نتیجه گرفتند که  30درصد بهبود وض دهشم یاوه یگدولآ تیع  ،،،،، ،،،،از ارزشی
معادل  0 7265 4 03 311ری ییال در م ادروخرب ها رر ررر است ..همچن راکمهورفاینهب( نی ا ،ن     ) 1389،1ب رب ه ر لماوع یس    
وپارامترهای مؤثر بر آلودگی هوا در شهر مشهد ،منابع انتشارآلودگی هوا در تعدادی ازمحورهای مشهد ک ا ه ززز ت مکار
آلودگی درفصل زمستان برخوردارند پرداختند .مروری بر تحقیقات انجام شده مبین آن است که بررسی جامعی در راب هط
با نقش فرآیندهای جوی بر غلظت آالیندهها درکالنشهر مشهد به انجام نرسیده است

و همچن د نی ررر زمین لدمزا هدافتسا ه    

شبکه عصبی و پیش بینی آلودگی هوا نیز در مشهد تاکنون پژوهشی چندانی صورت نگرفته است ،بنابراین تحقیق حاض هبر
بررسی تاثیرعناصراقلیمی برآلودگی هوا و روش شبکه عصبی در پیش بینی آلودگی هوای مشهد پرداخته است.
محدوده موردمطالعه
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی با  300کیلومتر مربع مساحت ،در شمال شرق ایران و در طول جغرافیایی ۵۹
درجه و  ۱۵دقیقه تا  ۶۰درجه و  ۳۶دقیقه و عرض جغرافیایی  ۳۵درجه و  ۴۳دقیق ات ه     ۳۷درج و ه  ۸دقیق رد و ه

بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای77 ...

حوضه آبریز کشف رود ،بین رشته کوههای بین ولا دد و ه جسم راز دد ددد واق حطس زا رهش عافترا .تسا ع

ایرد

      ۹۸۵

متراست.این شهر دردشت مشهدجای گرفته که جزئی ازحوضه آبریزقره قوم است.

(شکل  )1موقعیت شهر مشهد در استان خراسان رضوی

شها
دادهها و رو 
جهت بررسی تاثیرعناصراقلیمی برآلودگی هوادرشهرمشهدبا استفاده ازشبکه عصبی ازدودس داد هت ه ه اس دیدرگ هدافت ::: ::
دادههای آلودگی هوا که ازسازمان محیط زیست خراسان رضوی تهیه شداین دادههای مربوط به ایستگاه وح عقاو تد   
در مرکز شهر مشهدمی باشد که شامل آالیندههای منوکسیدکربن ،دی اکسید نیتروژن ،دی اکس تارذو نزا ،درگوگ دی    معلق
( )PM10است که در مقیاس روزانه و برای یک دوره آماری  7ساله ( ) 1384 -0931تهیه و مورد پردازش قرار گرفت تسا ه ،،، ،،
همچنین باتوجه به اینکه پدیده آلودگی هوامتاثرازعناصراقلیمی حاکم دریک منطقه است الزم بود که فراسنج هایی مانند دما،،
بارش ،بادو ....به همراه شاخص آلودگی هواموردبررسی قرارگیرد بدین منظورعناصراقلیمی نیزازسازمان هو ناتسا یسانش ا    
خراسان رضوی تهیه گردید .همچنین به منظور پیش بینی غلظت آالینده ازروش شبکه عصبی مصنوعی اس دیدرگ هدافت  ... ..باا
توجه به اینکه یکی ازمسایل بسیارمهم درشبکه های عصبی مصنوعی تهیه دادههای اولیه برای آموزش شبکه می باشدوتوانایی
ع آوری ،ان زاد هه
شبکه عصبی درپاسخ به مسائل جدید تا حدزیادی به دادههای اولیه بستگی دارد ،الزم است به بررسی ،،جمع ع
گیری ومحاسبه ورودیهای شبکه عصبی پرداخته شودتادرمراحل بع  اب ید ا نیازا هدافتس      دادههاا ب شیامزآو شزومآ ه    
شبکههای عصبی گوناگون پرداخته وبهترین شبکه برگزیده شود.
بحث
از بررسی انجام شده برروی دادههای آلودگی هوادرمشهدازلحاظ آماری این نتایج به دست آمد:
ق ای دج ن و نازیم ل    
توزیع فصلی روزهای آلوده برای دوره هفت ساله  0931- 1384درجدول  1درج شدهانددد .طبق ق
آالیندهها درفصل زمستان بیشتربوده است 93( .روزآلودگی) ودرمجموع دوره سردسال ،آلوده ترازدوره گرم سال بوده
است .بیشترین غلظت آالینده هامربوط به ذرات معلق ( )PM10میباشد ،برای نمونه میزان ذرات معلق در  22آباننن
سال  ) 365 / 13 ( 1386بوده است .جدول  2نیزمشخصات روزهای آلوده رابرای کل دوره آماری (  )0931- 1384نش نا
یدهد.
م
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(جدول  )1توزیع فصلی روزهای آلوده درایستگاه وحدت
زمستان

س ال

ت ا بس ت ا ن

پاییز

بهار

1

1

-

1

3

2

12

1384

01

1385

-

-

1386

01

14

387 1

01

6

3

388 1

3

1

3

1

1389

5

4

1

1

0931

1

1

1

1

کل

93

38

12

13

6
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جدول ( )2مشخصات روزهای بسیارآلوده (  )PSI< 200درایستگاه وحدت درطول دوره موردمطالعه () 84 31- 90 31
ردیف

مشخصات

1

 20اکتبر 5 00 2

2

 21اکتبر 5 00 2

3

 71نوامبر

4

 21نوامبر 5 00 2

5

 16دسامبر 5 00 2

6

 11می 2006

7

 27جوالی 2007

8

 5نوامبر 2007

9

 13نوامبر 2007

01

 14نوامبر 2007

11

 20نوامبر 2007

12

 21نوامبر 2007

13

 81فوریه 2008

14

 19فوریه 2008

15

 4مارس 2008

16

 15مارس 2008

71

 81آوریل 2008

نوع آالینده
Pm10
Pm10
Co
co
Pm10
Pm10
co
Pm10
Pm10
Pm10
Pm10
Pm10
Pm10
Pm10
Pm10
Pm10
Pm10

PSI

ردیف

219 /18

81

264 /9

19

 11می 2008

مشخصات
 19آوریل 2008

204 / 19

20

 29می 2008

201 / 99

21

 14جون 2008

211

22

 16مارس 2009

218 / 15

23

 16سپتامبر 2009

24

 71سپتامبر 2009

206 / 99

52

 21سپتامبر 2009

266 /9
365 / 125

26

 22نوامبر 2009

234 / 62

27

 20فوریه 0102

522/ 28

28

 21فوریه 0102

227 / 57

29

 24فوریه 0102
 1دسامبر 0102

220 /9

30

219 /9

31

 11دسامبر 0102

32

 31دسامبر 0102

216 / 95
643

33

214 /9

34

 9فوریه 2102
 4مارس 2006

PSI

Pm10
Pm10
Pm10
Pm10
Pm10
Pm10
O3
O3
O3
O3
O3
O3
Pm10
Pm10
Pm10
O3
co

م ش خص ا ت
227 /9
203 / 45
201 / 45
210
279 / 15
462 /63
842/ 75
206 /52
251 /52
223 / 75
212 /5
233 / 75
327 / 84
310 / 55
418 / 69
231
564 / 87
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مدلسازي با شبکه عصبي مصنوعي:
بسط و توسعه كي

مدل شبكه عصبي مصنوعي مستلزم طراحي اجزاء فني تش يك ل دهنده آنست .جهت دس هب يبايت   

اهداف مورد نظر از شبکههاي عصبي با ساختارهاي مختلف همانند پرسپترون سعي گرد نيرتاراک و نيرتهب ات دي     
شبکه با تع يي ن مقدار خطاي آن انتخاب و مورد استفاده قرارگيرد .در نهايت جهت انتخ با

 بسانم لدم و نيهب  ه زا 

  

شاخصهاي  R2و  RMSEاستفاده گرديد .در اين تحقيق پارامترهاي س داب تعر  ،،، ،،دماا ،بارندددگی و  .....و آلو يگد

روزهاي قبل ازروزآلوده به عنوان دادههاي ورودي و روزآلوده به عنوان دادههای خروجي در نظر گرفته شدند .مدل-

هاي شبکه عصبي مصنوعي جهت طراحي نيازمند سه دسته داده آموزشي ،اعتبارسنجي و آزمون ميباشند .از دادههاي
آموزشي به منظور پيدا ک طبار ندر هه ههه ب دورو ني ييي ه جورخ و ا ييييي ه دهاشم يا هههههاي ،اس م هدافت ييييي گ در د داد زا  .ه هه يا
اعتبارسنجي به منظور کنترل و نظارت بر يادگيري صحيح شبکه استفاده ميشود و از دادههاي آزمو يبايزرا يارب ن    

بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای79 ...

عملکرد شبکه پيشنهادي استفاده ميگردد .الزم به ذكر است كه گاه جهت طراحي شبکههای عصبي مصنوعي تنها دو
دسته داده آموزشي و آزمون استفاده ميشوند .در اين تحقيق  70و  30درصد کل دادهها ،به ترتيب ب و شزومآ يار
آزمون مدل اختصاص يافت.
طراحي شبكه:
مهمترین خصوصيات مؤثر بر آلودگي شامل آلودگي كي

روز قبل ،رطوبتتت س تعا

 ، 12 /5س داب تعر  ،،، ،،ب ناونع ه   

یهاا پ ماجنا زا س
پارامترهاي ورودي و آلودگي به عنوان خروجي شبكه در نظر گرفته شدند( .شکل  )2اين ویژگی ی
آزمايش روي تمام پارامترها و بررسي تأثير اهميت هر كي

از آنها روي آلو ندمآ تسدب يگد د هب  .مآ روظنم و شز       

شبكهي عصبي ،شبكه  MLPمورد استفاده قرار گرفت .فرايند آموزش كه شامل تغ يي ر وزنها بين اليههاي مختلف در
طول زمان آموزش است ،انجام گرديد تا جا يي كه تفاوت بين دادههاي واقعي (ب داد يار ه هه و )نومزآ يا اد د هه هههه يا
پي 
شبيني شده به حداقل برسد .براي فرايندهاي آموزش بكار گرفته شدند ،تعداد عناصر پردازش اليه مركزي نيز از 1
تا  N( N+12تعداد نرونهاي ورودي ميباشد) و تعداد اليههاي مخفي نيز از  1تا  2بار در فرايند آمو نومزآ و شز   
مدل تكرار گرديدند و در نهايت بيش از  220شبكه مختلف تهيه گرديد .در ه شهاك ،فده يشزومآ متيروگلا ر      
ميزان ريشه ميانگين مربع خ  اط ( () 1RMSEو اف شياز

ی از اه یقحت نیا فاد ق د هسیاقم  ،و شور 
 R2است ..یکی ی

   

رگرسیون و شبکه عصبی در برآورد آلودگي است .لذا برای مقایسه بهتر ،در برازش مدلهای شبکه عص نامه زا یب   
متغیرهای مستقل منتخب در مدلهای رگرسیونی گام به گام به عنوان ورودی و آلودگي به عنو هدافتسا یجورخ نا    
شد .به منظور ارزيابي و مقايسه عملکرد شبکه عصبي مصنوعي ،مقادير آلودگي برآورد شده به وسيله روشهاي شبکه
عصبي مصنوعي در مقابل مقادير واقعي ترسيم گرديد و بهترين خط عبوري از مابين دادهه يدرگ شزارب ا د جياتن      .
بهترين شبكه و رگرسیون به صورت شکلهای  3و  4نشان داده شده است .هرچه مقدار ش بي

خ کي ددع هب ط    

نزديکتر باشد و همچنين ضريب تبین از مقدار باالتري برخوردار باشد ،نشان دهنده دقت ب م لدم رتالا ييييييي باش اب .د   
مقايسه شکلهای  3و  4مشاهده ميگردد كه روش شبكه عصبي داراي دقت بيشتري در برآورد آلو هب تبسن يگد    
یباشد.
روش رگرسيون ميباشد كه دليل اين امر در نظر گرفتن روابط غیرخطی بین پدیده هادرروش شبکه عصبی م 

)- Root Mean Square Error (RMSE

1
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(شکل  )2ساختار اليهاي شبكههاي عصبي مصنوعي

( ع ال ي م  HN 1ت ا  ، HNNن ش ا ن گ ر گ ر ه ه ا ي ال ي ه ي پ ن ه ا ن م ی ب ا ش ن د ) .

(شکل  )3شبکه عصبی وخط رگرسیون
منبع :یافتههای پژوهش

(شکل  )4نتایج شبکه عصبی وخطرگرسیون
منبع :یافتههای پژوهش

یدهد.
جدول زير مقادير  RMSEو  R2را براي دو روش شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون نشان م 
(جدول  )3برآوردمقادیر ميانگين مربع خطاوافزایش درشبکه عصبی ورگرسیون
روش

ورودي

RMSE

R2

ش هكب     

آلودگي كي

روز قبل

5/29

42/0

عص يب    

رطوبت ساعت 2 /1 5

1/32

38/0

مصنوعي

سرعت باد

1 8/4

0 9/ 1

رطوبت ساعت  6/5عصر

8/48

0 8/ 1

هر چهار متغير
رگرسيون

1/21

47/0

روز قبل

5/38

0/1

رطوبت ساعت 2 /1 5

4/42

08/0

سرعت باد

8/48

05/0

رطوبت ساعت  6/5عصر

6/51

03/0

هر چهار متغير

1/36

0 2/ 1

آلودگي كي

* همه مقاددير  R2در سطح  99درصد معني دار هستند.
منبع :یافتههای پژوهش

همانطور كه مقادير  RMSEو  R2نشان میدهند آلودگي كي

روز قب  شور ود ره رد ل ش و يعونصم يبصع هكب    

رگرسيون ،پارامتر مؤثر و مهمتری میباشد .چراكه وقتي تنها با آلودگي كي

روز قبل مقدار آلودگي برآورد م ممیگ در د د

یباشد .همچنين ،مقدار  R2نيز براي آلودگي كي
مقدار  RMSEنسبت به ساير پارامترها كمتر م 

روز قبل بيشتراست.

بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای81 ...

نتیجه گیری
نتايج بدست آمده نشان میدهند كه مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي بدليل در نظرگرفتن روابط غيرخ يط موجود ميان
پارامترها و بدنبال آن افزايش دقت در برآورد پيشبين يييه م ا يييييتوانن  يبسانم نيزگياج د ب دم يار للللل لللللله موسرم يا
رگرسيوني در مدلسازي آلودگي باشند .بر اساس پارامترهاي آماري مندرج در جدول  3و ب جوت ا هه ههه ب نازيم ه     R2و
 RMSEحاصل از دو روش رگرسيوني و شبكه عصبي ،از هر لحاظ شبكه عصبي ب يسرگر شور ر و هريغتم دنچ ن     
خ يط برتر بوده و از طرف ديگر وجود رابطه غيرخ يط بين پارامترها و آلودگي را تأیید ميكند .شايان ذكر اس هك ت   
در مدلهاي رگرسيوني،همبستگي ضعيف بين دو متغير وابسته به هم ،هميشه نشان دهنده عدم ارتباط اين دو متغ ري
با همديگر نيست .در برخي مواقع ممكن است همبستگي غير خ يط بين دو متغير وجود داشته باش  هب هك د و هليس     
ضريب همبستگي خ يط قابل اندازه گيري نيست .نتايج اين تحقيق نشان داد كه يبصع هكبش لدم زا هدافتسا هك      
مصنوعي ابزار موثري براي پيشبيني آلودگي با استفاده از خصوصيات اقليمي ديگر از جمله رطوبت س تعا

 12 /5و

سرعت باد است .نتايج برآوردها نشان داد روش رگرسيون هيچ برآورد درس  درادن هدولآ ياهزور زا يت ا مممم م مممممما روش
یرسددد بجزعام میلقا ل ،،، ،،
شبكه عصبي در  52درصد موارد برآورد درست از روزهاي آلوده دارد .به هرحال به نظر م مم 
عوامل مهم ديگري مانند تعداد وسايل نقيله و تردد آنها درآلودگی هوای مشهدموثرمی باشد.
منابع
بهنیافر ،ابوالفضل ،قنبرزاده ،هادی ،بررسی عوامل وپارامترهای مؤثر برآلودگی هوادرشهرمشهد ، 1389 ،دانشگاه آزاداسالمی واحدمشهد
بداقپور ،سیامک ،چرخستانی ،امیر ، 387 1،پیش بینی میزان غلظت آالیندههای هوای تهران با استفاده ازشبکه عصبی .مجله علوم وتکنولوژی
محیط زیست ،دوره سیزدهم ،شماره یک ،بهار 90
جهانشیری ،مهین ، 1389 ،بررسی آماری-همدید آلودگی هوای مشهدسال  ، 388 1پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه سبزوار
رحیمی ،اکبر ، 1385 ،بررسی آلودگی هوادرقسمت مرکزی و صنعتی تبریز با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ،دانشگاه تبریز
صدرموسوی ،میرستار ،رحیمی ،اکبر 388 1،مقایسه نتایج شبکههای عصبی پرسپترون چند الیه بارگرسیون چندگان نیب شیپرد ه ی تظلغ      
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