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ماهوارهای و زمینپایه و پراسنجهای هواشناختی :کاربست شبکۀ عصبی مصنوعی
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 .1استادیار ،پژوهشکدۀ سامانههای ماهواره ،پژوهشگاه فضایی ایران ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .3استاد ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،93/8/5 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
در مقالۀ حاضر ،تمرکز روزانۀ ذرات معلق با قطر کمتر از  10میکرون ( )PM10با استفاده از نمایههای نورشناخت حاصل از دادههای
سنجش از دور و پراسنجهای هواشناختی تخمین زده شده است .برای این پژوهش از دادههای حاصل از سنجندۀ مادیس
(ماهوارههای آکوا و ترا) و دادههای دستگاه نورسنج خورشیدی شامل عمق نوری هواویزها ( ،)AODنمای آنگستروم ( )αو ضریب
تیرگی آنگستروم ( )βو همچنین دادههای هواشناختی شامل فشار ،دما ،رطوبت ،تندی و جهت باد و دادههای مربوط به تمرکز
 PM10برای دورۀ مطالعاتی دسامبر  2009تا سپتامبر  2010منطقۀ زنجان که دارای اقلیمی خشک بهویژه در تابستان است ،استفاده
شده است .مقایسۀ نمایههای نورشناخت هواویز در دو فصل تابستان و زمستان نشان میدهد که اندازۀ متوسط ذرات و تیرگی جو
در تابستان در مقایسه با زمستان بیشتر است .برای تخمین تمرکز  PM10با استفاده از نمایههای نورشناخت جو و پراسنجهای
هواشناختی ،از دو روش همبستگی سادۀ چندمتغیره و شبکۀ عصبی مصنوعی با توابع پایۀ شعاعی استفاده شده است .نتایج نشان
میدهد ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهداتی با مقادیر پیشبینیشده برای روش همبستگی سادۀ چندمتغیره و شبکۀ عصبی
بهترتیب برابر 0/62و  0/82است .ازاینرو استفاده از شبکۀ عصبی که قادر به پیشبینی روابط پیچیده بین پراسنجهای ورودی و
خروجی است ،در مقایسه با روش همبستگی سادۀ چندمتغیره ،برای برآورد تمرکز  PM10مناسبتر است.
کلمات کلیدی :شبکۀ عصبی ،ضرایب آنگستروم ،عمق نوری ،گردوغبار ،هواویزهای جوی

 .1مقدمه
هواویزهای جوی ذرات جامد و مایع معلق در هوا هستند

و تمرکز آالیندههای جوی از ایستگاههای اندازهگیری

که میتوانند توسط چشمههای طبیعی (ذرات گردوغبار،

زمینی استفاده میشود .اندازهگیریهای سنجش از دور،

نمک دریا و ذرات ناشی از فعالیتهای آتشفشانی) و

بهویژه اطالعات حاصل از ماهواره نیز ابزاری مناسب و

چشمههای انسانساز (فعالیتهای صنعتی ،حملونقل و

قابلدسترس با پوشش زیاد به شمار میروند ،ولی به علت

سوخت) ایجاد شوند .در مقیاس جهانی ،تعداد

خطاهایی که ممکن است در اندازهگیریها وجود داشته

هواویزهای طبیعی  4تا  5برابر هواویزهای انسانساز است

باشد ،ضرورت دارد که این اندازهگیریها با استفاده از

(سینفیلد و پاندیس .)1998 ،یکی از مهمترین هواویزها،

دادههای زمینی اعتبارسنجی شود (السعدی و همکاران،

ذرات معلق ) (Particle Matters, PMموجود در جو

 .)2005پایش وضعیت آلودگی هوا با استفاده از فناوری

هستند .مطالعات نشان میدهند که ذرات معلق با قطر

سنجش از دور در صورت صحتسنجی توسط

کمتر از  10میکرون ( )PM10سالمت انسان را بهشدت

دستگاههای اندازهگیری مناسب ،امری آسان و از نظر

تهدید میکنند (جول و کیلند1997 ،؛ برونکریف و

اقتصادی مقرونبهصرفه خواهد بود (گوپتا و همکاران،

هولگیت.)2002 ،

2006؛ گوپتا و کریستوفر. )2009a ،

اندازهگیری تمرکز ذرات معلق به روشهای متفاوتی

مطالعۀ توزیع زمانی و مکانی ذرات معلق عالوه بر

انجام میگیرد .معموالً برای پایش دقیق توزیع ذرات معلق

کاربردهای مرتبط با کیفیت هوا ،در مباحث دیگری

*نگارنده رابط:

E-mail: ssabet@ut.ac.ir
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ازجمله تصحیحات جوی تصاویر ماهوارهای ،پایش

هواشناختی و تمرکز ذرات معلق استفاده شده است .برای

فعالیت آتشفشانی ،آتشسوزی جنگلها ،مدلهای انتقال

نمونه بارالدینو و همکاران ( )2012با استفاده از روش

تابش ،تعیین بودجۀ تابشی کرۀ زمین ،تغییر اقلیم ،سالمت

وایازی ساده ،مقادیر تمرکز  PM10را با استفاده از مقادیر

و محیطزیست بسیار حائز اهمیت است (کافمن و

عمق نوری هواویزهای حاصل از سنجندۀ مادیس

همکاران .)1997 ،تمرکز  PM10در هر منطقهای ،تحت

پیشبینی کردند و ضریب همبستگی بین  0/6تا  0/9را

تأثیر چشمههای آن ،پراسنجهای هواشناختی نظیر تندی و

برای مناطق متفاوت موردمطالعه در رومانی در سالهای

جهت باد و رطوبت آن منطقه است (جیورجی و ملکس،

 2008و  2009به دست آوردند.

 .)2007نمایههای نورشناخت جو نیز مانند عمق نوری

از مرسومترین روشهای مورد استفاده برای

هواویزها ،نما و ضریب تیرگی آنگستروم تحت تأثیر

شبیهسازی و پیشبینی پراسنجهای متفاوت بهویژه

تمرکز ذرات تغییر میکنند (گوپتا و همکاران.)2006 ،

فرایندهای غیرخطی ،روشهای شبکههای عصبی است.

پژوهشگران در نقاط مختلف جهان روابط تجربی

شبکههای عصبی مصنوعی از ساختار مغز انسان الهام

متفاوتی را برای تعیین ارتباط بین نمایههای نورشناخت

گرفته شدهاند و در سالهای اخیر از نظر کیفی ،کمی و

جو ،پراسنجهای هواشناختی و تمرکز ذرات معلق به

توانایی در حال رشد و پیشرفت هستند .شبکههای عصبی

دست آوردهاند و برای تخمین تمرکز ذرات معلق در جو

مصنوعی معموالً از چند الیه شکل میگیرند که هر الیه

مدلهایی را پیشنهاد دادهاند (لیو و همکاران2007 ،؛ گوپتا

از تعدادی اجزای کوچک دادهپردازی بهنام نورون

و کریستوفر2009a,b ،؛ دمیر2010 ،؛ تیان و چن2010 ،؛

تشکیل میشود .معموالً اولین الیۀ هر شبکه ،الیۀ ورودی،

وو و همکاران2011 ،؛ بارالدینو و همکاران.)2012 ،

الیۀ آخر ،الیۀ خروجی و الیههای میانی اصطالحاً الیۀ

چنین مدلهایی تحت تأثیر خواص فیزیکی و شیمیایی

پنهان یا مخفی نامگذاری میشوند (الکساندر و مورتون،

هواویزها و الگوهای همدیدی منطقۀ موردمطالعه هستند

.)1995

و قابلیت تعمیم به مناطق دیگر را ندارند (شاپ و

با توجه به فرایندهای پیچیدۀ شکلگیری و تغییر

همکاران2009 ،؛ پینگ گو و همکاران .)2009 ،مطالعات

هواویزهای جوی ،انتظار میرود با بهکاربردن روش دقیق

گستردهای نیز برای تعیین ارتباط خصوصیات نوری

و انتخاب ورودیهای مناسب برای شبکۀ عصبی در

هواویزها با پراسنجهای هواشناسی و کیفیت هوا در کانادا

مقایسه با روشهای همبستگی ،از میزان تمرکز

(اونیل و همکاران ،)1993 ،نحوۀ توزیع هواویزها و

تخمین قابلقبولتری به دست آید .چنین تخمینهای

پراسنجهای هواشناسی در اروپا (بیرمیلی )2001 ،و تعیین

دقیقتر برای تعیین تمرکز ذرات ،میتواند خأل موجود در

ترکیبات هواویزهای منطقهای با عمق نوری آنها در

دادههای  PM10را در هر منطقهای از جهان پر کند.

مجارستان در دو فصل زمستان (مولنار و مسزاروس،

پژوهشگران در مناطق مختلف جهان از کاربستهای

 )2001و تابستان (آلفولدی و همکاران )2007 ،انجام

متفاوتی از شبکههای عصبی مصنوعی برای پیشبینی

گرفته است .تأثیر پراسنجهای هواشناسی و آالیندههای

تمرکز انواع آالیندههای جوی استفاده کردهاند .برای

جوی از یک سو و تغییرپذیری زمانی و مکانی هواویزها

نمونه مطالعات گاردنر و دورلینگ ( )1998در لندن،

در هر منطقه از سوی دیگر ،مطالعات جداگانۀ محلی را

موفقیت شبکۀ عصبی مصنوعی را در پیشبینی تمرکز

برای هر منطقۀ خاص ایجاب میکند.

اکسیدهای نیتروژن ( )NOxنشان میدهد .همچنین ،پرز و

PM10

در مطالعات پیشین از روشهای متفاوتی برای بیان

ریز ( )2000در شهر سانتیاگوِ شیلی ،از شبکههای عصبی

ارتباط میان نمایههای نورشناخت جو ،پراسنجهای

مصنوعی برای پیشبینی تمرکز ذرات معلق با قطر کمتر

تخمين تمرکز ذرات معلق ( )PM10در جو با استفاده از دادههای...

از  2/5میکرون ( )PM2.5استفاده کردند .پرز و ریز
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نهایت ،بخش چهارم به نتیجهگیری اختصاص دارد.

( )2006در مطالعات دیگری به مقایسۀ نتایج کاربرد
شبکههای عصبی مصنوعی و روش وایازی در پیشبینی

 .2دادهها و روش کار

تمرکز آالیندههای جوی پرداختند و نقش شبکۀ عصبی

 .1 .2دادهها

مصنوعی را در بهبود پیشبینیها تأیید کردند.

در پژوهش حاضر از سه دسته داده شامل دادههای

پیشبینی تمرکز ذرات معلق ،با در نظر گرفتن

سنجش از دور ،دادههای ایستگاه هواشناسی همدیدی و

دادههای هواشناسی بهعنوان ورودی مدل شبکۀ عصبی

ایستگاه سنجش تمرکز آالیندههای جوی استفاده شده

مصنوعی در بلژیک نقش پراسنجهای هواشناختی را در

است .موقعیت مکانی ایستگاهها نسبت به یکدیگر در

تمرکز روزانۀ ذرات معلق نشان میدهد (هویبرق و

شکل  1نشان داده شده است .مطالعات در بازۀ زمانی

همکاران .)2005 ،از سوی دیگر کانیا و همکاران ()2014

دسامبر  2009تا سپتامبر  2010انجام گرفته است .دادههای

در مطالعات خود در سه منطقۀ شهری در مالزی ،به

هواشناختی شامل دادههای فشار ،دما ،رطوبت ،تندی و

استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و مطالعۀ تأثیر آن بر

جهت باد با فواصل زمانی هر سه ساعت یکبار از ایستگاه

بهبود ضریب همبستگی رابطۀ تمرکز  PM10با عمق نوری

هواشناسی همدیدی زنجان گرفته شده است و اطالعات

هواویزها پرداختند .یاهی و همکاران ( )2013نیز نقش

مربوط به تمرکز ذرات معلق با قطر کمتر از  10میکرون

عوامل هواشناختی بر ارتباط میان تمرکز  PM10و عمق

که از ایستگاه سنجش آالیندههای جو سازمان حفاظت از

نوری هواویزها برای منطقۀ غرب آفریقا را با استفاده از

محیط زیست به دست آمده ،به فواصل زمانی هر یک

شبکۀ عصبی مصنوعی مطالعه کردند و نشان دادند که

ساعت یکبار است .دادههای سنجش از دور شامل

سطح ارتباط با در نظر گرفتن نوع سامانۀ جوی مستقر در

اطالعات اندازهگیریهای زمینی دستگاه نورسنج

هر منطقه ،متفاوت است.

خورشیدی مرکز تحصیالت تکمیلی زنجان در ساعات

هدف مقالۀ حاضر ،تخمین تمرکز ذرات معلق با قطر

مختلف روز و دادههای سنجندۀ مادیس مربوط به

کمتر از  10میکرون با استفاده از نمایههای نورشناخت

ماهوارههای ترا و آکوا است که در هر روز تقریباً دو بار

هواویزها نظیر عمق نوری هواویزها ،ضریب تیرگی و

در ساعات  10:30و  13:30از ایستگاه زنجان میگذرد.

نمای آنگستروم ،همچنین پراسنجهای هواشناختی ازجمله

تمامی دادههای اندازهگیریشده و پراسنجهای

رطوبت نسبی ،سرعت باد ،جهت باد با در شهر زنجان

محاسبهشده در هر روز برای هماهنگی با گذر

برای دورۀ مطالعاتی دسامبر  2009تا سپتامبر  2010است.

ماهوارههای آکوا و ترا ،همزمان استفاده میشوند.

با در نظر گرفتن نمایههای نورشناخت و پراسنجهای
هواشناختی ،تمرکز  PM10با توجه به شرایط متفاوت

نمایههای محاسبهشده در این مقاله با استفاده از
دادههای سنجش از دور به اختصار عبارتاند از:

هواشناختی ،با استفاده از نوع خاص از شبکۀ عصبی مبتنی

الف) عمق نوری هواویزها (  τaerیا 𝐷𝑂𝐴) در طول

شعاعی (Radial Basis Function )RBF

موجهای  870 ،675 ،440و  1020نانومتر؛ عمق نوری

بر توابع پایه

تخمین زده میشود.
دادهها و روش کار این پژوهش در بخش دوم توضیح

هواویزها کمیت بیبعد و بیانگر میزان عبوردهی پرتو نور
در جو است (کوخانوفسکی )2008 ،که از رابطۀ ()1

داده شده است .در بخش سوم تحلیل نتایج بررسیهای

محاسبه میشود:

زمانی و نتایج پیشبینی تمرکز ذرات معلق با قطر کمتر از

()1

 10میکرون با استفاده از شبکۀ  RBFارائه شده است .در

که در آن ،σext ،ضریب خاموشی جو و  ،zارتفاع

𝑧𝑑)𝑧 𝐴𝑂𝐷(𝜆) = ∫ 𝜎𝑒𝑥𝑡 (𝜆,
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انتگرالگیری از سطح زمین تا قلۀ جو و 𝜆 ،طول موج نور

خورشید میشود و به ثبت مقادیر بسیار بزرگ در عمق

ورودی است.

نوری جو میانجامد .این مسئله ممکن است با وقوع

ب) نمای آنگستروم ()α؛ نشاندهندۀ توزیع میانگین

رویدادهای شدید آلودگی و گردوغبار اشتباه شود.

اندازۀ ذرات هواویز در جو است .هرچه ذرات موجود در

روشهای پیشنهادی برای تشخیص هواویزها و ابرها و

هوا ریزتر باشد ،آلفا افزایش مییابد .محدودۀ تغییرات

همچنین حذف اثر ابر در اندازهگیریهای عمق نوری

آلفا در جو بین صفر و چهار است.

هواویزها توسط اسمیرنوف و همکاران ( )2000و کافمن

ج) ضریب تیرگی آنگستروم ()β؛ این مقدار برابر

و همکاران ( )1997ارائه شده است .در این پژوهش برای

عمق نوری هواویزها در طول موج مرجع یک میکرومتر

تصحیح دادههای بهدستآمده از نورسنج خورشیدی از

و معیاری از شفافیت جو است .برای جو پاک ضریب

روش تصحیح ابر اسمیرنوف و همکاران ()2000

تیرگی آنگستروم کمتر از  0/1برآورد میشود .اگر

(اندازهگیری سهگانه) استفاده شده است .اساس کار این

 β>0/1باشد ،بیانگر عدم شفافیت جو است β .برابر  0/2و

روش بر این فرض استوار است که تغییر زمانی عمق نوری

بیشتر (تا حد باالی برابر  )0/5بیانگر جو تیره است.

هواویزها از عمق نوری ابرها کمتر است .از این رو سه

ارتباط بین ضرایب  αو  βبا عمق نوری هواویزها با

ثانیهای  τ1, τ2, τ3صورت میگیرد .اندازهگیریهایی که

رابطۀ ( )2بیان میشود (آنگستروم:)1961 ،
()2

اندازهگیری متوالی از عمق نوری با فاصلۀ زمانی 30

τaer = βλ- α
در اندازهگیری عمق نوری هواویزها توسط نورسنج

خورشیدی ،وجود ابر بهخصوص ابرهای نازک یخی

در رابطۀ زیر صدق کنند ،مقادیری هستند که به احتمال
زیاد در آنها اثر ابر وجود ندارد.
()3

0.02

> ()τ = )max(τ1,2,3) - min(τ1,2,3

سطوح باال ،باعث بروز خطا میشود .اگر در مسیر پرتو

مقادیر حاصل از رابطۀ ( )3نباید از  20تا  30درصد

نور خورشید تا دستگاه نورسنج خورشیدی ابری وجود

تجاوز نکند (اگر حاصل بیش از  0/02تا  0/03باشد،

داشته باشد ،این مانع سبب تضعیف و پراکندگی پرتو نور

بیانگر وجود خطای ابر در مسیر پرتو نور است).

شکل  .1موقعیت مکانی ایستگاههای اندازهگیری؛ ایستگاه شمارۀ  :1محل استقرار نورسنج خورشیدی ،ایستگاه شمارۀ  :2ایستگاه اندازهگیری آالیندهها ،ایستگاه
شمارۀ  :3ایستگاه هواشناسی همدیدی زنجان .فاصلۀ بین ایستگاه شمارۀ  1تا شمارۀ  2و  3حدود  3کیلومتر است.
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 .2 .2روش کار

است (برومهد و لو .)1988 ،شبکههای  RBFدارای

 .1 .2 .2روش وايازی سادۀ چندمتغيرۀ خطی

ساختاری هستند که معموالً برای پیشبینی سریهای

معادالت وایازی برای شناخت مؤثرترین پراسنج بر یک

زمانی مناسب است .این شبکهها میتوانند تقریب خوبی

متغیر و مدلسازی آماری استفاده میشود .گاهی الزم

برای توابع چندمتغیرۀ پیوسته ارائه دهند ،منوط به آنکه

است رابطۀ یک متغیر در ارتباط با چند متغیر دیگر به

تعداد توابع شعاعی کافی در آنها بهکار گرفته شود.

شکل ریاضی بیان شود که در این صورت وایازی

ساختار شبکههای  RBFشامل یک الیۀ ورودی از

چندمتغیره به کار میرود (نیکالیدس .)2010 ،در

گرههای منبع ،یک الیۀ مخفی از واحدهای پردازش

پژوهش حاضر ،از تحلیل وایازی چندمتغیره برای تعیین

غیرخطی به همراه یک بایاس و یک الیۀ خروجی از

ارتباط تمرکز روزانۀ  PM10با متغیرهای نورشناخت

وزنهای خطی است .با استفاده از خروجیهای

هواویز و پراسنجهای هواشناختی استفاده شده است.

محاسبهشده در الیۀ مخفی ،در پاسخ به یک بردار ورودی

تعیین ضرایب وایازی چندمتغیره بر اساس روش

و با استفاده از یک پاسخ مطلوب در خروجی ،وزنها

کمترین مربعات خطا و با استفاده از انتگرال چند معادلۀ

تعیین میشوند .این شبکهها تقریبزنندۀ فراگیر از نوع

خطی همزمان امکانپذیر است .انتخاب متغیرهایی که

پیشرو هستند و یک نگاشت ورودی-خروجی ارائه

سهم بیشتری در ایجاد پدیدۀ مورد بررسی دارند ،بسیار

میدهند که با استفاده از رابطۀ زیر نشان داده میشود

حائز اهمیت است .در وایازی چندمتغیره ،هدف یافتن

(هایکین:)1999 ،

ترکیبی از متغیرهاست که دارای بزرگترین ضریب

()4

همبستگی باشد .از این رو برای محاسبۀ ضرایب معادلۀ

جملۀ )  k , (u; tkاُمین تابع مبتنی بر پایۀ شعاعی (کرنل)

وایازی ،انتخاب متغیرها و تحلیل وایازی از روش وایازی

است .این تابع ،فاصلۀ بین یک بردار ورودی  uو مرکز tk

گامبهگام استفاده میشود.

را محاسبه میکند .سیگنال خروجی تولیدشده بهوسیلۀ

+ 𝑤0

𝐾∑
) 𝑘𝑡 ;𝑢(𝑘=1 𝑤𝑘 Φ

=𝑦

روش وایازی گامبهگام معموالً روشی بسیار مناسب

نورون مخفی  kاُم (گره کرنل) تابعی غیرخطی از آن

است ،زیرا سهم متغیرها در هر گام بررسی میشود .گاهی

فاصله است .فاکتور مقیاس  wkدر رابطۀ  4وزنی است که

یک متغیر خیلی زود وارد معادلۀ وایازی میشود ،ولی در

نرون مخفی  kاُم را به گره خروجی شبکه وصل میکند.

مرحلۀ بعدی وقتی متغیرهای دیگر وارد میشوند ،از

ثابت  woبیانگر بایاس است .برای آموزش شبکه از

معادله بیرون میرود؛ زیرا متغیرهای بعدی دارای

تعدادی سری آموزشی که هر سری شامل یک بردار

اطالعاتی مشترک با متغیر قبلی هستند .این روش بسیار

ورودی و یک بردار خروجی متناظر است ،استفاده

کارآمد است و مجموعۀ نسبتاً رضایتبخشی از متغیرهای

میشود .تعداد نورونهای الیۀ ورودی و خروجی به

اصلی را انتخاب میکند .محاسبۀ روابط معرفیشده در

ترتیب برابر با بعد بردارهای ورودی و خروجی است

بخش  ،2-3با استفاده از نسخۀ  13نرمافزار آماری SPSS

(الکساندر و مورتون .)1995 ،نحوۀ آموزش شبکههای

انجام گرفته است.

 RBFبا استفاده از روش گرادیان تصادفی است .یادگیری
تصحیح خطا با استفاده از روش گرادیان تصادفی محک

 .2 .2 .2توصيف الگوريتم شبکة عصبی

خطا پیادهسازی میشود .مفهوم اساسی این روش ،مشابه

شبکههای عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی ( )RBFاز

الگوریتم حداقل متوسط مربعات است .خالصۀ الگوریتم

جمله شبکههای عصبی پیشرو هستند که در الیۀ مخفی

گرادیان تصادفی برای طراحی شبکه  RBFدر جدول 1

آنها بهطور معمول از تابع غیرخطی گوسی استفاده شده

بیان شده است (برومهد و لو.)1988 ،
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جدول  .1خالصۀ الگوریتم گرادیان تصادفی برای طراحی شبکۀ  tk .RBFبیانگر مرکز و )  k2 (nمربع پهنای تابع شعاعی  kاُم برای الگوی  nاُم و )wk(n
مقدار وزن  kاُم در الیۀ خروجی است .هدف یافتن مقادیر این پارامترها به شرط کمینهشدن خطای ) e(nاست.
K

))y (n)   wk (n).(u (n); t k (n
k 1

) e( n )  d ( n )  y ( n
))wk (n  1)  wk (n)   w .e(n).(u (n); t k (n
)u ( n)  t k ( n
) k2 (n
2

)u ( n)  t k ( n

) k2 (n

))t k (n  1)  t k (n)  21 .e(n).wk (n).(u (n); t k (n

 (n  1)   (n)   .e(n).wk (n).(u (n); t k (n)).
2
k

2

1
)u ( n)  t k ( n
) ( n
2
k

2
k

(u (n); t k (n))  exp( 

 .3نتايج و بحث

همکاران2008 ،؛ رتالیس و همکاران .)2010 ،رتالیس و

 .1 .3بررسی تغييرات زمانی

همکاران ( )2010در مطالعۀ قبرس ،ضریب همبستگی بین

دادههای سنجندۀ مادیس پیش از محاسبۀ نمایههای

دو عمق نوری را برابر  0/83به دست آوردهاند.

نورشناخت هواویزها توسط اندازهگیریهای زمینی

همانطور که پیشتر اشاره شد ،مطالعۀ حاضر در دو بازۀ

واسنجی میشوند .ارزیابی نتایج اندازهگیری عمق نوری

زمانی تابستانی و زمستانی جداگانه انجام میگیرد .برای

هواویزها توسط سنجندۀ مادیس و نورسنج خورشیدی در

فصل زمستان دادههای  PM10از اول دسامبر  2009تا بیستم

شکل ( 2الف و ب) نشان داده شده است .نتایج نشان

مارچ  2010و در فصل تابستان از بیستم جوالی تا بیستم

میدهد که مقادیر عمق نوری هواویزها در هر دو روش

سپتامبر در اختیار بودهاند .پراسنجهای نورشناخت جو

با دقت قابل قبولی به هم وابستهاند( rپیرسون = )0/87و

شامل نمایه و ضریب تیرگی آنگستروم با استفاده از

ضرایب همبستگی در سطح  0/01معنادارند (شکل -2

اطالعات عمق نوری هواویزها محاسبه و با دادههای

الف) .در سری زمانی دادههای عمق نوری هواویزها،

هواشناختی همزمان میشود .بهعلت وجود روزهای ابری

حاصل از سنجندۀ مادیس و نورسنج خورشیدی نیز

و بارندگی در بازۀ زمانی زمستان و احتمال بروز خطا،

هماهنگی قابل قبولی ،بهویژه در مقادیر حدی مشاهده

حدود  50درصد اطالعات از سری دادهها حذف شده

میشود .اختالف ناچیز بین دادههای حاصل از مادیس و

است .جدول  2جزئیات آماری و محدودۀ تغییرات

دستگاه نورسنج احتماالً ناشی از عدم تطابق کامل پهنای

دادههای موجود را بیان میکند.

باند ماهواره و باند طیفی نورسنج خورشیدی و همچنین

مطابق جدول  ،2بازۀ تغییرات عمق نوری هواویزها در

اختالف فاصلۀ زمانی حدود  15دقیقه بین

تابستان بین  0/06تا  0/59با مقدار میانگین  0/26و در

اندازهگیریهای دو دستگاه است که برای باند 550

زمستان بین  0/04تا  0/75با میانگین  0/21است .بازۀ

نانومتر استفاده شده است (خوشسیما و همکاران،

تغییرات  PM10در تابستان بین  132تا  15 mg/m3و در

 .)1392در ایستگاههای متفاوتی در اروپا چنین

زمستان بین  265و  14 mg/m3بوده و بیشینه تمرکز ساعتی

بررسیهایی انجام گرفته و نتایج ضریب همبستگی حداقل

ذرات معلق در زمستان و تابستان بهترتیب  265و mg/m3

 %50را نشان میدهد (شاپ و همکاران2008 ،؛ بامر و

 132است که در مقایسه با دیگر نقاط مطالعهشده در
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جهان مقدار شایان توجهی دارد (در مقایسه با فیلیپ و

نشان میدهد که تیرگی جو در دو فصل تابستان و زمستان

استفان2011 ،؛ محیالدین و همکاران.)2013 ،

به ترتیب برابر  0/17و  0/13است که تیرگی بیشتر جو در

مقدار میانگین تمرکز  PM10نیز در بازۀ زمستانی از

تابستان را نشان میدهد .تندی بادها دارای کمینه و بیشینۀ

دورۀ تابستانی کمتراست که احتماالً به دلیل وجود

حدوداً بین  0تا  10متر بر ثانیه هستند و بازۀ تغییرات

ناپایداریهای دینامیکی و بارشها در این فصل و

رطوبت نسبی بین  12تا  89درصد است .بیشینۀ تمرکز

همچنین فراوانی رویدادهای گردوغبار در تابستان در

 PM10برای دورۀ تابستان و زمستان به ترتیب  132و 265

مقایسه با زمستان است .در ماههای فصل بهار و تابستان

 µg/m3است .عمق نوری هواویزها در طول موج 440

بادهای غربی و جنوب غربی بهعلت وقوع خشکسالی

نانومتر متناسب با این تمرکزها به ترتیب  0/59و 0/75

در مناطق بیابانی عراق و عربستان ،حجم وسیعی از ذرات

است .مقایسۀ اندازۀ متوسط ذرات در دورۀ موردبررسی،

گردوغبار را با خود به داخل کشور حمل میکنند که این

بزرگتر بودن اندازۀ متوسط ذرات در تابستان در مقایسه

امر باعث افزایش تمرکز ذرات در منطقه میشود .نتایج

با زمستان را نشان میدهد.

(الف)

(ب)
شکل ( .2الف) مقایسۀ عمق نوری هواویزها حاصل از سنجندۀ مادیس و نورسنج خورشیدی؛ خطچین بیانگر سطح اعتماد  %95است؛ (ب) سری زمانی
دادههای حاصل از حاصل از سنجندۀ مادیس و نورسنج خورشیدی در زنجان از دسامبر  2009تا سپتامبر .2010
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جدول  .2خصوصیات آماری شامل تعداد ،کمینه ،بیشینه ،متوسط و انحراف معیار دادههای تمرکز ذرات ( ،)PM10عمق نوری هواویزها در طول موج 440
نانومتر ( ،)AOD440نمایۀ آنگستروم ( ،)ALPHAضریب تیرگی آنگستروم ( ،)BETAتندی باد ( )FFو رطوبت نسبی ( )RHبرای دو فصل
تابستان و زمستان  2010در منطقۀ زنجان.
.Std

Mean

Summer
.Max

.Min

N

.Std

Mean

.Max

.Min

N

Winter

23.3

60.9

132

15

237

49.9

72.8

265

14

97

PM10

0.1

0.26

0.59

0.06

237

0.14

0.21

0.75

0.04

97

AOD440

0.3

0.97

1.53

0.24

237

0.43

1.1

1.64

0.07

97

ALPHA

0.06

0.17

0.4

0.02

237

0.14

0.13

0.79

0.01

97

BETA

2.6
16.1

3.34
32.9

11
89

0
12

237

2.25

3.49

10

0

97

FF

237

16.42

48.24

88

13

97

RH

 .2 .3پيشبينی تمرکز ذرات
پیش از کاربرد شبکۀ عصبی ،ابتدا از مدل همبستگی سادۀ

است .این دادهها که شامل سه دسته هستند که در بخش

چندمتغیرۀ خطی برای پیشبینی تمرکز روزانه  PM10برای

 1-2به آن اشاره شد ،تصادفی به دو بخش تقسیمبندی

مقایسۀ عملکرد ،استفاده شده است .در این مدل از

شدند .بخش اول که شامل  291داده (حدود  90درصد

متغیرهای نورشناخت هواویز و پراسنجهای هواشناسی

دادهها) است ،برای آموزش و ساخت مدل استفاده شد و

بهعنوان ورودی و تمرکز ذرات معلق بهعنوان خروجی

بخش دوم برای آزمون مدل بهکاررفت که شامل  43داده

استفاده شده است .ضریب همبستگی این مدلسازی برابر

است .پس از تقسیمبندی اطالعات ،شبکۀ عصبی  RBFبه

 0/62برآورد شده و رابطۀ آن به شکل زیر است:

ازای تعداد نورونهای متفاوت ،برای ساخت بهترین مدل

Y=31 AOD440- 22α+123 β- 0.21RH+0.01Wdir

برآورد تمرکز ذرات معلق استفاده شده است .نتایج نشان

 0.59Ws-در رابطۀ ( Wdir ،Ws )5و  RHبه ترتیب بیانگر

میدهد که افزایش تعداد نرونهای الیۀ مخفی ،خطای

تندی و جهت باد و رطوبت نسبی هستند .از جمله

آموزش را بهبود میبخشد ،ولی این افزایش سبب

کاستیهای این مدل ،در نظر گرفتن ارتباط تمامی متغیرها

طوالنیترشدن فرایند آموزش میشود .الیۀ مخفی تابع

بهصورت خطی است .همانطور که مشاهده میشود در

انتقال غیرخطی ،در پیشبینی الگوهای غیرخطی را شبکه

رابطۀ  5ضریب تأثیر جهت باد کمترین نقش را در

فراهم میکند .سپس با انتخاب مدل با کمترین بایاس،

پیشبینی تمرکز ذرات معلق در جو دارد ،در حالی که

نتایج پیشبینیشده برای تمرکز  PM10با مقادیر

انتظار میرود جهت باد نقش شایان توجهی بر مقدار

اندازهگیریشدۀ واقعی مقایسه میشود (شکل  .)3نتایج

تمرکز ذرات داشته باشد .جهت باد غالب در منطقۀ زنجان

نشان میدهد که همبستگی مقادیر مشاهداتی با مقادیر

شمالی است که حامل تودۀ هوای تمیز به منطقه است .در

پیشبینیشده حدود  0/82است.

()5

مقابل بادهای غربی و جنوبی عامل انتقال ذرات گردوغبار

پیشبینی تمرکز ذرات  PM10توسط شبکۀ عصبی

به منطقه هستند؛ ازاینرو به نظر میرسد در صورت

 RBFقابلیت خوبی در تخمین رویدادهای بیشینه و کمینه

برقراری ارتباط پراسنجها بهصورت ترکیب خطی و

دارد (شکل  -3الف) .در بیشتر موارد ،مدل شبکۀ عصبی

غیرخطی نتایج متفاوتی به دست آید؛ بنابراین در ادامه

تمرکز ذرات را کمتر از مقدار واقعی آن پیشبینی

پس از دستهبندی دادههای ورودی ،از روش شبکۀ عصبی

میکند .به نظر میرسد علت خطا در برخی شبیهسازیها

برای پیشبینی تمرکز ذرات استفاده میشود.

ناشی از در نظر نگرفتن شارهای تالطمی نزدیک سطح و

دادههای استفادهشده در شبکۀ عصبی شامل  334داده

پراسنجهای مربوط به الیۀ آمیخته است .دستگاه

تخمين تمرکز ذرات معلق ( )PM10در جو با استفاده از دادههای...
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آشکارساز معموالً تمرکز ذرات  PM10را در فاصلۀ

مربوط است .در فصل تابستان به علت قویبودن شارهای

نزدیک سطح زمین اندازه میگیرند ،در حالی که ماهواره

تالطمی نزدیک سطح ،الیۀ آمیخته عمیقتر شکل

یا سامانۀ سنجش از دور زمین پایه ،خصوصیات نوری جو

میگیرد .به دلیل جایگزیدگی هواویز در الیۀ مرزی

را در ستون قائم جو تعیین میکنند .ازاینرو در مواقعی

جو ،ذرات در مقایسه با حالتی که عمق الیه کمتر است،

که ارتفاع الیۀ آمیخته کم است ،به دلیل تمرکز ذرات در

پراکندگی کمتری دارند و از این رو ارتباط قویتری با

این الیه ،دستگاه آشکارساز تمرکز زیادی را در نزدیک

شاخصهای نوری جو مشاهده میشود (خوشسیما و

سطح زمین اندازهگیری میکند ،اما در شرایطی که عمق

همکاران .)2014 ،در مطالعۀ مشابهی وو و همکاران

الیۀ آمیخته زیاد باشد ،تمرکز ذرات معلق نزدیک سطح

( )2011تمرکز ذرات معلق را در دو فصل تابستان و

کاهش یافته و بهاصطالح رقیق میشود و دستگاه

زمستان در شرق چین پیشبینی کردند که نتایج آنها فقط

اندازهگیری تمرکز  PM10مقدار کمتری را مشخص

برای فصل زمستان پذیرفتنی به نظر میرسد.

میکند؛ حال آنکه در هر دوی این شرایط حسگر

از دیگر منابع خطای احتمالی وجود فاصلۀ حدوداً 3

ماهواره عمق نوری یکسانی را اندازهگیری میکند

کیلومتری

پراسنجهای

(آلفولدی و همکاران2007 ،؛ گوپتا و همکاران)2006 ،؛

نورشناخت ،ایستگاه هواشناسی و ایستگاه سنجش تمرکز

بنابراین احتماالً بخشی از خطا در پیشبینی ،مربوط به

 PM10است .همچنین اختالف ناچیز بین دادههای حاصل

زمانهایی است که عمق الیۀ آمیخته بیش از روزهای

از مادیس و دستگاه نورسنج خورشیدی ،در ایجاد خطای

عادی است که این خصوصیت عمدتاً به فصل تابستان

پیشبینی دارای اهمیت است.

بین

سایت

اندازهگیری

(الف)

(ب)
شکل ( .3الف) پیشبینی سری زمانی تمرکز ذرات معلق ()PM10؛ خطوط پیوسته بیانگر مقادیر مشاهداتی اندازهگیری شده و خطچین بیانگر پیشبینی توسط
مدل است( .ب) همبستگی مقادیر مشاهداتی با مقادیر پیشبینیشده.
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افزایش زمان فرایند آموزش همراه است .مدل در تخمین

پیشبینی تمرکز ذرات معلق در جو عالوه بر سالمت

رویدادهای بیشینه و کمینۀ پیشبینی تمرکز ذرات PM10

جامعه در مباحث مربوط به فرایندهای بودجۀ تابشی جو

قابلیت خوبی دارد که البته در بیشتر موارد تمرکز ذرات

و تصحیح تصاویر ماهوارهای در باندهای مرئی از اهمیت

را کمتر از مقدار واقعی آن پیشبینی میکند .دلیل

بسزایی برخوردار است .در مقالۀ حاضر ،پیشبینی تمرکز

احتمالی بروز خطا در برخی شبیهسازیها ناشی از در نظر

ذرات معلق  PM10با استفاده از پراسنجهای نورشناخت

نگرفتن پراسنجهای مربوط به الیۀ آمیخته جو در مدل

هواویزها نظیر عمق نوری هواویزها ،ضریب تیرگی و

است .از دیگر منابع خطا میتوان به وجود فاصلۀ مکانی

نمای آنگستروم ،همچنین پراسنجهای هواشناختی شامل

بین سایت اندازهگیری پراسنجهای نورشناخت ،ایستگاه

رطوبت نسبی ،تندی و جهت باد برای شهر زنجان در دورۀ

هواشناسی و ایستگاه سنجش تمرکز  PM10و اختالف

مطالعاتی دسامبر  2009تا سپتامبر  2010با استفاده از روش

زمانی حدود  15دقیقه بین اندازهگیریهای انجامگرفته در

شبکۀ عصبی مصنوعی با تابع پایه شعاعی به دست آمده

دو ایستگاه با زمان گذر ماهواره اشاره کرد.

است.

در صورت در دسترس بودن ابزار کمکی برای

مطالعه در دو بازۀ زمانی تابستان و زمستان انجام گرفته

اندازهگیری دقیق پراسنجهای الیۀ آمیخته و استفاده از این

است .نتایج بررسی تغییرات زمانی نشان میدهد که مقدار

پراسنجها بهعنوان ورودی تکمیلی مدل شبکۀ عصبی،

میانگین تمرکز  PM10در بازه زمستانی از دورۀ تابستانی

انتظار میرود نتایج دقیقتری به دست آید .شایان ذکر

کمتر است که احتماالً به دلیل وجود ناپایداریهای

است؛ با توجه به تفاوت خواص فیزیکی و شیمیایی جو و

دینامیکی و بارشها در این فصل و همچنین فراوانی بیشتر

ذرات معلق در شهرهای آلوده و پرجمعیت ،میتوان نتایج

رویدادهای گردوغبار در تابستان در مقایسه با زمستان

متفاوتی را برای مناطق مختلف کشور بهویژه شهری و

است .تیرگی جو در دو فصل تابستان و زمستان به ترتیب

غیرشهری ،انتظار داشت.

برابر  0/17و  0/13است که بیانگر تیرگی بیشتر جو در
بازۀ تابستان است .همچنین مقایسۀ اندازۀ متوسط ذرات با

تشکر و قدردانی

استفاده از نمایههای نورشناخت جو ،بزرگتر بودن اندازۀ

نویسندگان مقاله از سازمان هواشناسی و مرکز تحصیالت

متوسط ذرات در تابستان را در مقایسه با زمستان نشان

تکمیلی زنجان برای فراهم کردن امکان دسترسی به

میدهد .با توجه به این ،نوع ذرات در تابستان عمدتاً گرد

دادههای مورد نیاز و آقای دکتر حسین رحامی برای ارائه

و غبار از نوع اولیه و در زمستان از نوع ثانوی شهری است.

راهنماییهای ارزنده در مباحث شبکۀ عصبی تشکر

نتایج کاربست روش شبکۀ عصبی در تخمین تمرکز

میکنند.

 PM10با استفاده از نمایههای نورشناخت و پراسنجهای
هواشناختی حاکی از آن است که همبستگی مقادیر
مشاهداتی با مقادیر پیشبینیشده حدود  0/82است .این
مقدار در مقایسه با مقادیر بهدستآمده از روش همبستگی
خطی ( )0/62دقیقتر است که به دلیل درنظرگرفتن
روابط غیرخطی و پیچیده بین پراسنجها در روش شبکۀ
عصبی است .افزایش تعداد نورونهای الیۀ مخفی در
شبکۀ عصبی ،موجب بهبود خطای آموزش شده ولی با
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