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دانشجوی دکتری ،گروه علوم زمین ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2دانشیار ،گروه علوم زمین ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 3دانشیار ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 4دانشیار ،پژوهشکده هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ایران
(دریافت ،1400 /09 /07 :پذیرش)1401 /02 /29 :

چكيده
یکی از پدیدههای جوّی مرتبط با باد که می تواند بر زندگی بشر و برخی صنایع ازجمله هوانوردی تأثیر مستقیم داشته باشد ،جستباد است .جستباد،
تغییرات شدید و بسیار کوتاه مدت تندی باد نسبت به باد میانگین است و ازاین رو در هواشناسی کاربردی بسیار مهم است .هدف از این مطالعه،
ارزیابی دو روش پیشبینی تندی جستباد با استفاده از برونداد مدل  WRFو پسپردازش نتایج با بهرهگیری از شبکه عصبی مصنوعی در ایران
است .برای این منظور  1880مورد اطالعات جستباد غیرهمرفتی از  32ایستگاه همدیدی بین سالهای  2013تا  2018بررسی شد .در بخش اول،
رابطه استفادهشده در سامانه پسپردازش یکپارچه مدل ( WRFروش  )WPDو رابطه استفاده شده در اداره هواشناسی انگلستان (روش ،)M OA
جهت پیشبینی تندی جستباد غیرهمرفتی ارزیابی شدند .نتایج حاکی از عملکرد بهتر روش M SE=15/2 ،M AE=3/07 ،RM SE=3/89( WPD
و  )R=0/66در مقایسه با روش  M SE=19/1 ،M AE=3/43 ،RM SE=4/37( M OAو  )R=0/55بود.
در بخش دوم ،چندین ساختار شبکه عصبی مصنوعی برای پس پردازش نتایج هر دو روش ،مطالعه و ارزیابی شد .شبکه عصبی مصنوعی یکی از
الگوریتمهای هوش مصنوعی است که با الگوبرداری از گذشته و تطبیق پیشبینیهای حاصل از برونداد مدل و دیدهبانیها ،میتواند خطای مدل را
کاهش دهد  .بررسیها نشان داد بهره گیری از شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با ساختار هیبریدی با پنج الیه ورودی شامل پارامترهای تندی باد
میانگین ،فشار سطح دریا ،دما ،رطوبت نسبی و تندی جستباد محاسبهشده از روابط  WPDیا  ، M OAیک الیه مخفی با نُه نرون و تابع فعالسازی
سیگموئید ،یک الیه خروجی با تابع فعالسازی خطی و بهرهگیری از الگوریتم یادگیری لونبرگ -مارکورات ،میتواند تا حدی پذیرفتنی خطای
پیشبینی حاصل از روابط یاد شده را کاهش دهد .مقادیر سنجههای  M SE ،M AE ،RM SEو  Rبرای شبکه عصبی بهینه  WPD9-LMبهترتیب
برابر با  4/21 ،1/6 ،2/50و  0/83بهدستآمد.
واژههای کلیدی  :پسپردازش ،جستباد ،شبکه عصبی مصنوعی ،مدل عددیWRF ،
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 1مقدمه
تأثير رويدادهای حدی جوّی و اقيانوسی در وارد آوردن

مورد نياز است .در حوزه تهديدات و تلفات انسانی،

خسارت به اموال و زندگی بشر ،موضوعی شناخته شده

میتوان به جشنواره موسيقی در بلژيك در تابستان سال

است .کسب آگاهی و شناخت اينگونه پديدهها و تالش

 2011اشاره کرد که جستباد با تندی بين  29تا  37متر بر

برای پيشبينی آنها ،همواره از مهمترين وظايف مراکز

ثانيه ،باعث مرگ  5نفر و مجروح شدن بيش از  140نفر

هواشناسی در سراسر جهان بوده است .در فهرست

شد (دی ميوتر و همکاران .) 2015 ،نمونه ديگری از اين

مخربترين رويدادهای جوّی بهوقوعپيوسته در ساليان

پديده در تاريخ  9ژوئن  2014در غرب اروپا

wind

بهوقوعپيوست که بيشينه سرعت جستباد تا  40متر بر ثانيه

 ) gustبه دفعات به چشم میخورد .جستباد ،افزايش

اندازه گيری شد و طی آن  6نفر فوت کردند و حدود 650

ناگهانی و کوتاه مدت تندی باد است .بنا بر تعريف،

ميليون يورو خسارت وارد شد (موهر و همکاران.)2017 ،

جستباد زمانی گزارش میشود که بيشينه تندی باد به

گزارشهای ثبتشده جستباد معموالً پراکنده و

بيش از  8متر بر ثانيه برسد و اختالف بيشينه تندی باد با باد

محدود هستند ،اما تهديدها و خسارات ناشی از آن،

ميانگين ،دستکم  5متر بر ثانيه باشد .مدت زمان اين

شناخت و پيشبينی اين پديده را بسيار حائز اهميت کرده

پديده معموالً کمتر از  20ثانيه است (انجمن هواشناسی

است .مطالعات زيادی در سراسر جهان در خصوص

آمريکا.)2018 ،

پيشبينی پارامترهای جوّی با استفاده از مدلهای پيشبينی

گذشته در مناطق مختلف جهان ،نام جستباد (

با وجود پيشرفتهای فناوری ،جستباد هنوز تهديدی

عددی جوّ صورت گرفته است .همچنين برای پسپردازش

جدی برای زندگی انسان و برخی صنايع ازجمله صنعت

آماری نيز روشهای گوناگونی ارائه و استفاده شده است

هوانوردی محسوب میشود .در هوانوردی اين تهديد تنها

که از آن ميان میتوان به روشهای فيلتر کالمن ( Kalman

مربوط به زمان نشست و برخاست هواپيما نمیشود بلکه

 ،) filterميانگين لغزان ( ،) moving averageشبکه عصبی

در زمان پرواز نيز بسيار حائز اهميت است (چان.)2012 ،

مصنوعی ( )artificial neural networkو روش رگرسيون

در کشتيرانی ،اين تهديد اغلب مربوط به منطقه بندرگاه

(  )regressionاشاره کرد .هدف از اين مطالعه ارزيابی دو

میشود .بادهای ناگهانی شديد ممکن است باعث کاهش

روش پيشبينی تندی جستباد در ايران و پسپردازش

بازده يا حتی توقف فعاليت بندرگاه شوند (سوالری و

نتايج با بهره گيری از شبکه عصبی مصنوعی است.

همکاران .) 2012 ،در حوزه بهرهبرداری از انرژی باد،

ازآنجاکه پارامتر تندی جستباد ،خروجی مستقيم اغلب

اطالعات باد از چندين جهت حائز اهميت است .در مرحله

مدلهای منطقهای ازجمله مدل ( WRF

برنامهريزی ،طراحان توربين های بادی نياز دارند از ماهيت

 ) Research and Forecasting Modelنيست ،نياز است

بادها و شرايط تالطم های جوّی منطقه آگاهی داشته و

تا پيشبينی اين پديده با استفاده از روشهای فيزيکی،

همچنين چشم اندازی از دورههای زمانی جستباد شديد

تجربی يا آماری صورت پذيرد .در اين مقاله ،دو روش

داشته باشند تا از عملکرد و استحکام ساختار توربين

تجربی پيشبينی تندی جستباد غيرهمرفتی مطالعه و

مطمئن شوند (برتون و همکاران .) 2011 ،برای برنامهريزی

پارامترهای مورد نياز جهت جاگذاری در اين روشها ،از

ساخت سازههای عظيم يا مرتفع ،تخمين دورههای زمانی

خروجی مدل  WRFاستخراج و در نهايت ،نتايج در

وقوع بيشينه تندی جستباد در مقياس دههها يا حتی قرنها

چندين تاريخ انتخابی ارزيابی شد .در ادامه ،مقادير پيش -

Weather
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بينی حاصل از هر دو روش ،با استفاده از شبکه عصبی

متری ،فشار سطح دريا ،رطوبت نسبی ،سمت و تندی باد

مصنوعی پسپردازش و خروجی شبکه ارزيابی شد.

بود .نتايج دمای دو متری سطح زمين که با مدل

WRF

مطالعات مشابه ديگری در ايران و ساير نقاط جهان در

پيشبينی شده بود ،با نتايج شبکه عصبی مصنوعی

خصوص ارزيابی پيشبينی پارامترهای جوّی و روشهای

پسپردازششده مقايسه شد .بررسیهای آماری نشان داد

مختلف پسپردازش آنها صورت گرفته است که به

خطای مدل با توجه به فصل و نيز موقعيت جغرافيايی هر

چندين نمونه از آنها اشاره میشود.

ايستگاه متفاوت است .برای بيشتر ايستگاهها پيشبينی مدل

سلکوک نوگی و همکاران ( )2012در مطالعهای به
پيشبينی کوتاه مدت تندی باد با استفاده از شبکه عصبی

با مقداری خطا همراه بود ولی پس از اعمال شبکه عصبی
مصنوعی ،اين مقدار کاهش يافت.

مصنوعی در شهر ماردين ترکيه پرداختند .آنها از دادههای

عرب عامری و همکاران ( )1393از سری زمانی

ده سال اداره هواشناسی کشور استفاده کردند و پس از

دادههای متار ( )METARايستگاه مهرآباد در بازه زمانی

بررسی مدل های مختلف شبکه عصبی مصنوعی به اين

 2005تا  2013استفاده و روشهای مختلف انتخاب

نتيجه رسيدند که مدل با  60نرون دقيقترين روش برای

ويژگی مانند معيار اطالعات متقابل ،روشهای انتخاب

پيشبينی کوتاه مدت تندی باد است .مربع ميانگين خطا و

پيشرو ،پسرو و گام به گام را اِعمال کردند و در نهايت ،به

ضريب همبستگی برای آموزش مدل بهترتيب برابر  0/37و

اين نتيجه رسيدند که انتخاب ويژگی پسرو بهترين روش

 0/97بهدست آمد و مدل نتايجی پذيرفتنی توليد کرد.

است و اگر ورودی شبکه عصبی پرسپترون چنداليه شامل

کورباتوا و همکاران ( ،) 2018هفت روش مختلف را

تندی باد ،دما ،دمای نقطه شبنم ،فشار و باياس باشد ،شبکه

برای پيشبينی تندی جستباد در کشور روسيه بررسی

میتواند تندی باد را برای يك ساعت آينده پيشبينی

کردند .پارامترهای موجود در اين روشها از برونداد مدل

کند.

 WRFاستخراج شدند .نتايج با اندازهگيریهای بادسنج

حبيبی ( )1397کارايی شبکههای عصبی را در پيشبينی

صوتی در همان نقطه در شهر مسکو مقايسه شد .دادههای

جستباد بررسی کرد و دادههای مربوط به  27کميت

جمعآوریشده از شبکه ايستگاهی سينوپتيك در بخش

اندازهگيریشده در ايستگاه مهرآباد را در بازه زمانی

اروپايی روسيه نيز برای افزايش آمار در تجزيه و تحليل

مارس تا اوت  2013به صورت تصادفی با نسبتهای ،70

گنجانده شد .در روش پيشنهادی هيبريدی ( )hybrid

 15و 15درصد بهترتيب برای آموزش ،آزمون و

توازن خوبی بين احتمال تشخيص ( )PODو برآورد نسبت

اعتبارسنجی شبکه درنظرگرفت .بيست و پنج کميت

هشدار نادرست ( )FARبرقرار بود ،اما در مجموع

ورودی به شبکه پيشخور با الگوريتم يادگيری پسانتشار

هيچيك از روشهای برآورد جستباد ،نتيجه ايدئالی را

ارتجاعی ،تابع سيگموئيد و هشت نرون در اليه پنهان و

در همه پارامترهای ارزيابی نشان نداد .نياز عليزاده و

تابع خطی در اليه خروجی داده شد .خروجی شبکه سمت

همکاران ( )1388پسپردازش برونداد مدل ميان مقياس

و تندی جستباد بود .طبق آن مطالعه ،نزديك به 100

 WRFرا برای دمای دو متری سطح زمين با استفاده از

درصد مقدار تندی جستباد تحت تأثير متغيرهای مستقل

شبکه عصبی مصنوعی بررسی کردند .آنها از شبکه عصبی

و نزديك به  85درصد مقدار جهت باد تحت تأثير اين

مصنوعی پيشرو با توانايی بازگشت به عقب استفاده

متغيرهای مستقل هستند و مابقی تغييرات آن به ساير عوامل

کردند .ورودی شبکه شامل پنج کميت دمای سطح دو

وابسته است.
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 2دادهها و روش پژوهش

در تندی باد ميانگين ايجاد شود ،جداگانه و در قالب

 1- 2دادهها ،منطقه و بازه زمانی مورد مطالعه
اين مطالعه به بررسی دادههای جستباد در ارتفاع

گزارش های ويژه ثبت خواهد شد .دادهها از بانك داده
سازمان هواشناسی ايران دريافت شدند .جهت افزايش

استاندارد  10متر از سطح زمين میپردازد که از مجموع

اطمينان از صحت دادههای در دسترس ،سعی شد تا حد

گزارشهای متار و گزارشهای ويژه (32 )SPECI

امکان از اطالعات ايستگاه های فرودگاهی استفاده شود

ايستگاه همديدی کشور ايران بين سالهای  2013تا 2018

که دقت بيشتری دارند و اغلب از نوع ايستگاههای

ميالدی استخراج شده است .معموالً اطالعات باد ميانگين

خودکار هستند .همچنين سعی شد انتخاب ايستگاهها

و جستباد مربوط به  10دقيقه قبل از زمان ارائه

بهگونه ای باشد که کل منطقه ايران را پوشش دهد .شکل

گزارشهای متار ،برابر شيوهنامه ثبت و گزارش میشود.

 ،1موقعيت ايستگاهها را نشان میدهد.

البته اگر بين ساعات ديدهبانی نيز تغيير شديد و کوتاه مدت

شکل  .1پراکندگی ایستگاه های همدیدی مورد استفاده در مطالعه.

 2- 2روشهای پیشبینی تندی جستباد

را در زير خود بهوجودمیآورند .برخورد اين جريانات با

تفکيك جستبادهای غيرهمرفتی از همرفتی موضوعی

سطح زمين سبب میشود سطح ،هوای شامل اين جريانات

اساسی است و آگاهی از تفاوت آنها در نوع شکلگيری،

نزولی را منحرف کند و باعث افزايش لحظه ای تندی باد

میتواند به شناخت بيشتر اين پديده جوّی منجر شود.

افقی و ايجاد جستباد شود (جستبادهای همرفتی) .دليل

ازآنجاکه ماهيت شکلگيری جستبادهای همرفتی کامالً

سوم ،ايجاد تالطم ناشی از اصطکاک ،چينش باد يا

متفاوت از جستبادهای غيرهمرفتی است ،تفکيك نکردن

گرمای سطح زمين است که اين سه سازوکار میتوانند باد

آنها در اين مرحله ممکن است بر آمارهای استخراجشده و

را به تغيير تندی و همچنين تغيير جهت وادار کنند

تحليلهای بعدی تأثير بگذارد .جستبادها میتوانند به سه

(جستبادهای غيرهمرفتی) .روشهای مختلفی برای

دليل اصلی ايجاد شوند (کُلِندُويچ و همکاران.)2016 ،

تفکيك جستبادهای همرفتی از غيرهمرفتی ارائه شده

دليل اول ،گردش های جوّی چرخندی و گراديان افقی

است که ازجمله آنها میتوان به تفکيك بر اساس تصاوير

فشار همراه با اين گردشها است .دليل دوم ،وجود ابرهای

راداری /ماهواره ای در زمان وقوع جستباد يا جدا کردن

توفانزا مانند ابرهای کومهای بارا (  ) cumulonimbusاست

آنها با استفاده از جستجوی توفانهای همراه با رعد و برق

که شرايط ايجاد جريانهای شديد پايينسو ()downburst

(توفانهای تندری) در زمان ثبت گزارشهای جوّی اشاره
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کرد .در اين مطالعه از نتايج تحقيقات چوی و هدايت

(2007 ،RUC20؛ شريدِن 2011 ،و استوکی و همکاران،

( ) 2002و کوک و همکاران ( ) 2003استفاده شد .آنها آن

:)2016
𝐿𝐵𝑃 ℎ

𝑈𝑔10 = 𝑈10 + ( 𝑈𝑃𝐵𝐿 − 𝑈10 ) × (1 −

دسته از گزارشهای جستباد را که همراه با توفان تندری

() )1

بودند ،جستبادهای همرفتی و ساير گزارشها را

که در اين رابطه 𝑈10 ،تندی باد در ارتفاع  10متری و

جستبادهای غيرهمرفتی فرض کردند .بر اساس نتايج

𝐿𝐵𝑃𝑈 تندی باد در تارک اليه مرزی ( 𝐿𝐵𝑃 ) ℎاست .رابطه

مطالعه محمدی و همکاران ( ،) 1399تعداد گزارشهای

( ،) 1رابطه ای تجربی است که در آن بيشينه ارتفاع اليه

جستباد غيرهمرفتی نسبت به نوع همرفتی در کشور ايران

مرزی عميق ( 1000 )ℎ𝑃𝐵𝐿 <1000mمتر فرض شده

2000

𝐿𝐵𝑃 ℎ

به مراتب بيشتر است؛ لذا برای توجه به اهميت وقوع

است؛ بنابراين مقدار

پديده های حدی و شديد جوّی تأثيرگذار و پرتکرار در

کمتر از  0/5خواهد بود.

کشور ايران ،اين مطالعه تنها بر جستبادهای نوع
غيرهمرفتی متمرکز شد.

2000

در رابطه پيش گفته همواره

روش ديگر ،رابطه ( ) 2است که در پروژه  NIMRODو
همچنين سامانه پسپردازش اداره هواشناسی انگلستان

مدلهای پيشبينی جستباد غيرهمرفتی بر پايه تخمين

( ) Met Officeاز آن استفاده میشود و از اين پس با

يا محاسبه تالطم در اليه مرزی و انتقال قائم تکانه استوار

عنوان ( MOA

هستند .تأثير اين محاسبات در مدلهای مختلف ،با

 ) predictionاز آن ياد میشود و بيانگر روش ساده

روشهای مختلف تشريح میشود .اين روشها میتوانند

جستجوی به سمت باال ،شامل اولين اليه پايدار و سقف

حاصل روابط فيزيکی مانند رابطه تخمين جستباد

اليه مرزی (که اغلب مشابه هم هستند) يا برخی ترازهای

(( ) WGEبِرَسِر ) 2001 ،يا روابط تجربی مانند الگوريتم

مشخص برای اندازه گيری ارتفاعاتی است که تکانه ممکن

استفادهشده در پروژه  NIMRODيا رابطه استفادهشده در

است از آنجا به سطح منتقل شود .اين روش بر پايه اين

سامانه پسپردازش يکپارچه مدل  ) UPP( WRFباشند.

استدالل است که زير اين ارتفاعات ،در اصل هيچ مانعی

در اين مطالعه به منظور پيشبينی تندی جستباد ،از ميان

برای آميختگی رو به پايين تکانه وجود ندارد (برای مثال:

روشهای پيشبينی تندی جستباد غيرهمرفتی مورد

شريدِن:)2011 ،

Met Office Algorithm of wind gust

𝑥𝑎𝑚𝑈 × ) 𝑥𝑎𝑚𝑈𝑈𝑔10 = (0.89 − 0.002

استفاده در مدلهای پيشبينی عددی جوّ که مراکز

()2

هواشناسی در کشورهای مختلف استفاده میکنند ،دو

 𝑈𝑔10تندی جستباد و 𝑥𝑎𝑚𝑈 بيشينه تندی باد افقی از

روش انتخاب شد .يکی از آنها رابطه ( ) 1است که در

سطح زمين تا ارتفاع  1کي لومتری از سطح زمين است.

سامانه پسپردازش يکپارچه مدل  ) UPP( WRFاستفاده
میشود و از اين پس با ( WPD

WRF post-process

3- 2

مدل WRF

 ) diagnostic of wind gustsاز آن نام برده میشود .اين

در اين پژوهش از مدل  WRFنسخه  3/9برای شبيهسازی

رابطه با برآورد بيشترين تکانه بالقوه که میتواند از باالی

و برآورد مقادير پارامترهای مورد نياز در روابط ( )1و ()2

اليه مرزی تا سطح منتقل شود ،تندی جستباد را پيشبينی

استفاده شد .تعداد آشيانه های انتخابی ،دو آشيانه و نسبت

میکند .کدنويسی اوليه ( ) 1997 ،NCOو مستندات

تفکيك افقی آشيانهها  1به  3درنظرگرفتهشد؛ بنابراين

پراکنده موجود حاکی از اقتباس رابطه ( ) 1از الگوريتم

مدل با تفکيك افقی  27کيلومتر برای آشيانه اول و 9

مورد استفاده در فرايند پسپردازش مدل  RUC20است

کيلومتر برای آشيانه دوم تنظيم شد .شکل  2آشيانهها را
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شكل  .2دو آشیانه مفروض جهت اجرای مدل .WRF
جدول  .1طرحواره های فیزیکی استفاده شده جهت اجرای مدل .WRF
طرحواره استفادهشده
Lin

عنوان طرح واره
mp_physics

(خرد فیزیک (

RRT M

(تابش موج بلند )

ra_lw_physics

Goddard

(تابش موج کوتاه (

ra_sw_physics

Revised MM5

(الیه سطحی (

sf_sfclay_physics

Noah

(سطح زمین (

sf_surface_physics

YSU

(الیه مرزی سیارهای (

Kain-Fritsch

جهت اجرای مدل نشان میدهد .آشيانهها تودرتو هستند و

(همرفت (

bl_pbl_physics
cu_physics

نتايجی پذيرفتنی دارد (قادر و همکاران.)1398 ،

با انديسهای  1و  2مشخص شدهاند.
در اين مدل از نگاشت المبرت استفاده شد .ورودی

 4- 2مدل شبکه عصبی مصنوعی

مدل ،دادههای  GFSبا تفکيك  0/5درجه با گامهای

سامانه های آماری ،بر اساس آموزش مدلهايی با نمونه

زمانی سهساعته بود .تعداد ترازهای قائم برابر با  49تراز

داده های واقعی مشخص در يك منطقه اجرا میشوند.

فرض شد .گام زمانی برای هر اجرای مدل  90ثانيه و زمان

تفاوت بين خروجی پيشبينیشده و خروجی واقعی

اجرای هر شبيهسازی از ساعت  00 UTCو برای يك روز

(خطا) ،با تنظيم دقيق آن به سطحی که بتواند برای حال

کامل ( 24ساعت) درنظرگرفتهشد که شش ساعت اول،

حاضر يا پيشبينی آينده استفاده شود ،کمينه میشود .يکی

زمان تطبيق (  )spin upو هجده ساعت باقيمانده زمان

از جديدترين رويکردهای آماری ،شبکه عصبی مصنوعی

تحليل بود .طرحوارههای فيزيکی مورد استفاده برای

است که در اين مطالعه برای پسپردازش و بهبود دقت

سنجش فرايندهای فيزيکی ،همرفت ،اليه مرزی ،سطح

نتايج پيشبينی تندی جستباد حاصل از روابط اشارهشده

زمين و تابش در جدول  1ارائه شده اند .فيزيك مدل

در بخش ( ) 2- 2از آن استفاده شده است.

انتخابی ،مشابه فيزيك يك عضو از اعضای سامانه همادی

شبکه عصبی مصنوعی ()Artificial Neural Network

مدل پيشبينی جوّ و اقيانوس است .اين سامانه و هريك از

که بهاختصار  ANNناميده میشود ،در واقع يك ابزار

اعضای آن بيش از دو سال ارزيابی عملياتی شده است و

رياضی قدرتمند است که با تقليد ساده از سامانه عصبی
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زيستشناختی ساخته شده است .ايده اصلی شبکه عصبی

(آموزش) برقرار میشود .مقايسه خروجی واقعی و

بر مبنای شبيهسازی عملکرد مغز انسان است و در مقياس

خروجی مطلوب باعث میشود ضرايب وزنی و اريبی

خيلی کوچك ،میتواند مانند شبکهای زيستی قدرت

شبکه تغيير يابند تا در دفعات بعد ،خروجی درستتری

يادگيری داشته باشد و اين يادگيری را تعميم هم بدهد.

حاصل شود (منهاج و سيفیپور .) 1377 ،عملکرد اين

شبکه عصبی مصنوعی روشی عملی برای يادگيری توابع

شبکه با معادالت ( )5و ( )6مشخص میشود:

گوناگون نظير توابع با مقادير حقيقی ،توابع با مقادير

( a𝑗1 (t) = 𝐹 [∑𝑅𝑖=1 𝑊𝑗,𝑖1 𝑃𝑖 (𝑡) + 𝑏2𝑘 ]) 5

1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑆1

𝑆

1
1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑆2 a2𝑘 (t) = 𝐺 [∑𝑖=1
( 𝑊𝑘2,𝑖 a𝑗1 (t) + 𝑏2𝑘 ]) 6

گسسته و توابع با مقادير برداری است.
شکل  3ساختار کلی شبکه عصبی را نشان میدهد .در

که  Rتعداد سيگنال ورودی P ،بردار ورودی W1 ،و

W2

n

ماتريسهای وزن در اليههای پنهان و خروجی S 1 ،و

S2

اين شکل p ،و  aورودی و خروجی هستند و پارامتر

ورودی خالص است که وارد  fمیشود تا خروجی ايجاد

تعداد نرونها b 1 ،و  b 2بردارهای اريبی در اليههای مخفی

شود .نمايش رياضی شبکه عصبی مصنوعی بهصورت

و خروجی،

 a1و  a2بردارهای خروجی اليههای متناظر و F

روابط زير است (منهاج و سيفیپور:)1377 ،

و  Gتوابع فعالسازی (  )activation functionدر اليههای
مخفی و خروجی هستند (عليقلینيا و همکاران .)1395 ،با
تقريب جهانی ،هر پرسپترون چنداليه با تابع فعالسازی
سيگموئيد (  ) sigmoidبرای اليه مخفی و يك اليه
خروجی با تابع فعالسازی خطی ( ،) linearقادر به برآورد

شكل  .3طرح کلی شبکه عصبی مصنوعی.

هر پارامتر پيچيدهای است اگر تعداد نرونهای اليه مخفی
()3

𝑏 n = 𝑤𝑝 +

()4

)𝑏 𝑎 = f(n) = 𝑓(𝑤𝑝 +

در فرايند آموزش شبکههای عصبی ،پارامترهای

w

درست انتخاب شود (تکار و مارکوس.)2000 ،
در اين مطالعه از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون
چنداليه پيشخور (

Feed Forward Multilayer

(  )weightو  ) bias ( bتا زمان بهدستآمدن بهترين تقريب

 ) Perceptronاستفاده شد .شبکه عصبی پرسپترون چنداليه

برای عضو خروجی مربوط به ورودی مورد نظر تغيير

يکی از متداولترين شبکههای مورد استفاده در علوم

میکنند ( منهاج و سيفیپور.)1377 ،

مختلف ازجمله هواشناسی است (حسينی .)1388 ،حسن
Multilayer

اين نوع شبکه در تسريع عمليات برآورد پارامترها و نوع

در ساختار پرسپترون چنداليه (

 ،)Perceptronعالوه بر اليههای ورودی و خروجی ،چند

يادگيری و آموزش شبکه است .شبکه طراحیشده در اين

اليه بين اين اليهها وجود دارد که اليههای مخفی

مطالعه ساختار هيبريدی با تابع فعالساز سيگموئيد برای

( )hidden layerناميده میشوند .اليه ميانی يا مخفی که از

اليه مخفی و يك تابع فعالسازی خطی در اليه خروجی

نرونهای (  )neuronپردازشگر تشکيل شده است ،محل

دارد (سبزی پرور و عليائی1390 ،؛ کنانی و همکاران،

پردازش دادهها است .نرونهای اليههای مجاور در شبکه

 2008و امير مرادی و بهمنی .) 1393 ،در اين مطالعه از سه

بهطور کامل با هم در ارتباط هستند .اين ارتباط با

روش مختلف آموزش در اجرای مدل استفاده شد که

بهره گيری از رابطه های پيچيده غيرخطی بين اليههای

(Levenberg-

ورودی و خروجی و با آموزش و فرايند يادگيری

شامل الگوريتم لونبرگ -مارکورات
،) Marquardt

الگوريتم

بيزين

(

Bayesian
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 ) Regularizationو الگوريتم شيب توأم مقياسشده

دما ،رطوبت نسبی ،فشار سطح دريا و تندی باد حاصل از

(  )Scaled Conjugate Gradientبود .روشهای مختلفی

خروجی مدل  WRFو همچنين تندی جستباد

برای تشخيص تعداد بهينه نرون های اليه مخفی پيشنهاد

محاسبهشده از روابط ( ) 1و ( ) 2درنظرگرفتهشد .تابع

شده است .راه تجربی و معمول برای تعيين تعداد نرونهای

هدف نيز تندی جستباد ديدهبانیشده (مشاهداتی)

اليه مخفی اين است که برای يك شبکه عصبی با چندين

انتخاب شد.

ورودی ،تعداد نرونهای مخفی ،نسبت کوچکی از تعداد
ورودیها باشدد .اگر شبکه  MLPبه جواب مطلوب

 5- 2سنجههای آماری جهت ارزیابی نتایج

همگرا نشود ،تعداد نرونهای اليه مخفی را افزايش می -

راستیآزمايی يك پيشبينی ،فرايندی است که کيفيت آن

دهند و اگر شبکه همگرا شود و از قدرت تعميم خوبی هم

پيشبينی را تعيين میکند و میتوان با کمك آن ،نتايج

برخوردار باشد ،در صورت امکان تعداد نرونهای مخفی

پيشبينی را ارزيابی کرد .در اين تحقيق از سنجههای

کمتری را آزمايش میکنند و در نهايت روی يك اندازه

آماری ضريب همبستگی پيرسون ( ،) Rخطای مطلق

مناسب بر اساس عملکرد کلی سامانه توافق میشود

ميانگين ( ،) MAEميانگين مربع خطا ( ) MSEو جذر

(منهاج.)1381 ،

ميانگين مربع خطا ( ) RMSEبرای ارزيابی نتايج پيشبينی

مهمترين شرطها برای خاتمه الگوريتم شبکه ،توقف

حاصل از روابط مورد مطالعه (روشهای  WPDو )MOA

بعد از دفعات معين تکرار و توقف هنگام کمتر شدن خطا

و همچنين ارزيابی عملکرد مدل شبکه عصبی مصنوعی

از مقدار تعيينشده يا به عبارت ديگر ،توقف هنگام کمينه

استفاده شد که روابط آنها به شرح ذيل است (جوليف و

شدن ميانگين مربع خطا ( ) MSEبين خروجیهای شبکه و

استفنسون:) 2003 ،

تابع هدف است .اگر دفعات تکرار کم باشد ،خطا وجود

الف) خطای مطلق ميانگين ()MAE

مسئله بيشبرازش (over-

مقدار اين سنجه از رابطه ( )7محاسبه میشود:

 ) fittingرخ میدهد (اميرمرادی و بهمنی .) 1393 ،در اين

()7

𝑁∑
| 𝑖𝑂 𝑖=1 |𝐹𝑖 −

پژوهش ،تعداد مناسب دفعات تکرار و خطای معيار به -

که 𝑖𝐹 مقدار پيشبينیشده متغير مورد نظر و 𝑖𝑂 مقدار

خواهد داشت و اگر زياد باشد،

1
𝑁

= 𝐸𝐴𝑀

ترتيب  1000و  1E  07درنظرگرفتهشد .همچنين شبکه

ديدهبانیشده متناظر با آن و  Nتعداد کل دادهها است.

طوری برنامه ريزی شد که اگر مدل در شش تکرار متوالی

ب) ميانگين مربع خطا ()MSE

قادر به بهبود ميزان خطا نباشد ،متوقف شود .هفتاد درصد

ميانگين مربع خطا سنجهای از مناسب بودن خط رگرسيون

دادهها برای آموزش 15 ،درصد برای آزمون و  15درصد

برازش داده شده است .اين سنجه ميزان نزديك بودن اين

باقيمانده برای اعتبارسنجی مدل بهصورت تصادفی انتخاب

خط را به دادهها تعيين میکند .مربعسازی خطاها برای

و استفاده شدند.

حذف عالمت منفی فاصله بين مقدار واقعی و مقدار

با توجه به اينکه از کميت های هواشناسی مختلفی برای

حاصل از رگرسيون الزم است .اين عمل ،به خطاهای

ورودی شبکه عصبی میتوان استفاده کرد ،ترکيبهای

بزرگتر وزن بيشتری میدهد .هرچه اين سنجه به صفر

گوناگونی از ورودی ها انتخاب شد تا به بررسی تأثير بهينه

نزديكتر باشد ،خطا کمتر است .مقدار اين سنجه از رابطه

هر گروه از کميتها پرداخته شود .ورودی جهت آموزش

( ) 8محاسبه میشود:

شبکه ،ترکيب های مختلفی از متغيرهای نرمالشده شامل

()8

2
𝑁∑
) 𝑖𝑂 𝑖=1(𝐹𝑖 −

1
𝑁

= 𝐸𝑆𝑀

ارز يابی دو روش پيشبينی تندی جستباد در ايران و پسپردازش نتايج با بهره¬گيری از شبکه عصبی مصنوعی

109

ج) جذر ميانگين مربع خطا () RMSE

 3یافتههای پژوهش

جذر ميانگين مربع خطا ،انحراف معيار باقيماندهها

برای پيشبينی تندی جستباد

(خطاهای پيشبينی) است .باقيماندهها سنجه ای از فاصله

با شرايط اوليه و فيزيك اشارهشده در بخش ( ) 3- 2برای

داده ها از خط برازش داده شده هستند و جذر ميانگين

 57تاريخ منتخب (که تعداد گزارشهای روزانه در آنها

مربع خطا سنجه ای از پراکندگی اين باقيماندهها است .به

نسبت به ساير روزها بيشتر بود) بهصورت  24ساعته اجرا

عبارت ديگر ،اين سنجه چگونگی تراکم دادهها در

شد .اين تاريخها از سالها و ماههای مختلف در طول دوره

اطراف بهترين خط برازش داده شده را تعيين میکند.

مورد مطالعه انتخاب شدند تا تأثير عوامل فصلی و ساليانه

معموالً از اين سنجه در اقليمشناسی ،پيشبينی و تحليل

در آنها به حداقل برسد .دادههای ديدهبانیشده و همچنين

رگرسيون برای تأييد نتايج تجربی استفاده میشود .مقدار

دادههای خروجی مدل پيشپردازش شدند و پس از

اين سنجه از رابطه ( )9محاسبه میشود:

ارزيابی اوليه ،تعداد  1880مورد گزارش جستباد طی اين

()9

1
2
𝑁∑ √ = 𝐸𝑆𝑀𝑅
) 𝑖𝑂 𝑖 =1(𝐹𝑖 −
𝑁

در کشور ايران ،مدل WRF

 57روز از ايستگاههای مختلف بهدستآمد .در ادامه،
دادههای مورد نياز از فايلهای خروجی مدل استخراج و

اين سنجه محدودهای از صفر تا ∞ +دارد و مقدار مطلوب

همچنين مقادير تندی افقی باد در ترازهای مختلف جوّ

آن صفر است.

درونيابی شد تا تندی باد در تارک اليه مرزی جهت

د) ضريب همبستگی پيرسون ()R

استفاده در رابطه ( ) 1و بيشينه تندی باد از سطح زمين تا

اين سنجه بيانکننده ميزان همبستگی بين نتايج برآوردشده

ارتفاع  1کيلومتری جهت استفاده در رابطه ()2

مدل و دادههای واقعی است .به عبارت ديگر ،سنجهای از

بهدستبيايد .پس از آن ،تندی جستباد در ارتفاع 10

استحکام رابطه بين دو متغير است .بديهی است که هرقدر

متری از سطح زمين بر اساس هر دو روش مورد مطالعه

ميزان آن به يك نزديكتر باشد ،ارتباطی مستحکمتر بين

( WPDو  ،) MOAدر زمانهای مورد نظر پيشبينی شد.

دو متغير (در اينجا مقادير برآوردشده و مقادير واقعی)

کليه کدنويسیها با استفاده از نرمافزار  NCLنسخه 6/5

وجود دارد .ضريب همبستگی سادهترين سنجه برای

صورت پذيرفت .در نهايت ،نتايج با استفاده از دادههای

بررسی ارتباط خطی بين دو متغير است که با استفاده از

ديدهبانیشده ارزيابی شد.

رابطه ( )10محاسبه میشود (استوکی و همکاران2016 ،؛
بختياری و همکاران 1392 ،و عزيزی و منتظری:)1394 ،
()10

𝑁∑
)̅𝐹̅ )×(𝐹 𝑖−
𝑂𝑖 =1(𝑂𝑖 −
2
𝑁∑√
𝑁∑ × ̅ )2
𝑂𝑖 =1 (𝑂𝑖−
)̅𝐹𝑖=1 (𝐹 𝑖−

=𝑅

جدول  ،2نتايج راستیآزمايی پيشبينی تندی جستباد
را بر اساس دو روش  ) Vg.WP D ( WPDو

MOA

(  ) Vg.MOAنشان میدهد .حالت بهينه برای سنجه خطای
مطلق ميانگين ( ،) MAEسنجه ميانگين مربع خطا ()MSE

 ̅Fو ̅ Oبهترتيب ميانگين مقادير پيشبينیشده و

و سنجه جذر ميانگين مربع خطا ( ،) RMSEمقادير کمتر و

ديدهبانیشده متغير مورد نظر هستند .مقدار اين ضريب بين

نزديك به صفر است و حالت بهينه برای سنجه ضريب

 - 1تا  1تغيير میکند که « »1به معنای همبستگی مثبت

همبستگی پيرسون ( ) Rمقاديری است که بزرگتر هستند

کامل »0« ،به معنی نبود همبستگی ،و « »- 1به معنی

و به سمت عدد يك ميل میکنند .همانگونهکه از جدول

همبستگی منفی کامل است.

مشخص است ،مقدار سنجه  MAEبرای روش

MOA

برابر با  3/43و برای روش  WPDبرابر با 3/07

محمدی و همکاران
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بهدستآمد .مقدار سنجه  MSEبرای روش  MOAبرابر

دستيابی به نتايج بهتر ،از روش نرمالسازی کمينه  -بيشينه

با  19/1و برای روش  WPDبرابر با  15/2است .مقدار

استفاده شد .مزيت روش پيشگفته در اين است که تمام

سنجه  RMSEبرای روش  MOAبرابر با  4/37و برای

روابط بين دادهها را حفظ میکند و نياز به معرفی

روش  WPDبرابر با  3/89بهدستآمد .مقدار سنجه  Rنيز

سوگيری نيست (حبيبی .)1398 ،اين کار باعث میشود اثر

برای روش  MOAبرابر با  0/55و برای روش  WPDبرابر

مقياس واقعی ( ) absolute scaleکمينه شود و همه

با  0/66است .بر اساس مقادير محاسبهشده ،هر چهار سنجه

ورودیها تقريباً در يك دامنه باشند .نرمالسازی دادهها در

عملکرد مطلوبتری را برای روش  WPDنسبت به روش

اين روش از رابطه زير محاسبه میشود (هان و همکاران،

 MOAدر پيشبينی تندی جستباد نشان دادند .البته

:)2012

اختالف در درصد توليد نتايج مقرون به صحت بين دو

()6

روش چندان فاحش نبود.

که  xmin ،xiو  xmaxبهترتيب دادههای ورودی واقعی ،کمينه

جدول  .2نتایج راستیآزمایی پیشبینی تندی جستباد حاصل از هر دو
روش  Vg.WPDو .Vg.MOA

)𝑎(𝑥𝑖 −𝑥𝑚𝑖𝑛 )(𝑏−
) 𝑛𝑖𝑚𝑥(𝑥𝑚𝑎𝑥 −

𝑥 𝑖,𝑎 𝑡𝑜 𝑏 = 𝑎 +

و بيشينه است a .و  bمقادير کمينه و بيشينه هدف هستند
که در اينجا بهترتيب  0و  1انتخاب شدند xi,a to b .داده iام

R

RMSE

MSE

MAE

نرمالسازیشده در فاصله  aتا  bاست؛ بنابراين تمامی

0/55

4/37

19/1

3/43

Vg.MOA

0/66

3/89

15/2

3/07

دادههای ورودی با اين رابطه به بازه  0تا  1آورده شدند

Vg.WPD

در ادامه ،ساختار شبکه عصبی مصنوعی مطابق با الگوی
اشارهشده در بخش ( ) 4- 2طراحی و با استفاده از
ترکيبهای مختلف کميتهای ورودی و الگوريتمهای
آموزشی مختلف ،نتايج پيشبينی تندی جستباد حاصل
از هر دو روش  WPDو  ،MOAپسپردازش شد .برای
اين منظور مقادير پيشبينیشده تندی جستباد حاصل از
روشهای  WPDو  MOAبه همراه ترکيبی از ساير
کميتهای خروجی مدل  WRFبهعنوان ورودی به شبکه
عصبی داده شد و خروجی شبکه عصبی مصنوعی ،تندی
جستباد ديدهبانیشده بود .انتخاب ترکيبهای مختلف
ورودی بهعلت دستيابی به بهينهترين حالت ممکن بود.
در اين مطالعه کليه محاسبات مربوط به شبکه عصبی
مصنوعی با نرم افزار متلب ( ) MATLABنسخه 2018
انجام پذيرفت.
ازآنجاکه کميتهای اندازهگيریشده ورودی شبکه
مرتبه يکسانی ندارند ،برای افزايش دادن دقت محاسبات و

(سينگ 2016 ،و آنتوناکس.)2016 ،
در ادامه ،ترکيب های مختلف ورودی برای هر مدل
بهصورت زير انتخاب شد:
 - 1مدل )Vg.WP D ( Vg.MOA :)WPD1 ( MOA1؛
 - 2مدل  ) Vg.WP D ( Vg.MOA :)WPD2 ( MOA2و دما؛
 - 3مدل  ) Vg.WP D ( Vg.MOA :)WPD3 ( MOA3و فشار
سطح دريا؛
 - 4مدل  )Vg.WP D ( Vg.MOA :)WPD4 ( MOA4و
رطوبت نسبی؛
 - 5مدل  ،) Vg.WP D ( Vg.MOA :)WPD5 ( MOA5تندی
باد ميانگين؛
 - 6مدل  ،) Vg.WP D ( Vg.MOA :)WPD6 ( MOA6تندی
باد ميانگين ،دما و رطوبت نسبی؛
 - 7مدل  ،) Vg.WP D ( Vg.MOA :)WPD7 ( MOA7تندی
باد ميانگين ،دما و فشار سطح دريا؛
 - 8مدل  ،) Vg.WP D ( Vg.MOA :)WPD8 ( MOA8تندی
باد ميانگين ،فشار سطح دريا و رطوبت نسبی؛
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 - 9مدل  ،) Vg.WP D ( Vg.MOA :)WPD9 ( MOA9تندی

بيزين ( ) BRو شيب توأم مقياسشده ( ،) SCGدر

باد ميانگين ،دما ،فشار سطح دريا و رطوبت نسبی.

جدولهای  3و  4ارائه شده است .در اين جدولها ،حالت

ارزيابی پسپردازش نتايج پيشبينی تندی جستباد

بهينه برای سنجه ميانگين مربع خطا ( ) MSEمقادير کمتر و

حاصل از دو روش  WPDو  MOAبا شبکه عصبی

نزديك به صفر است و حالت بهينه برای سنجه ضريب

مصنوعی با توجه به انتخاب ترکيبهای مختلف

همبستگی پيرسون ( ) Rمقاديری است که بزرگتر هستند

کميت های ورودی و بر اساس سه الگوريتم يادگيری

و به سمت عدد يك ميل میکنند.

مختلف شامل الگوريتمهای لونبرگ  -مارکورات )،(LM
جدول  .3مقادیر سنجه های ارزیابی حاصل از پسپردازش نتایج با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بر اساس ترکیب کمیت های ورودی و الگوریتمهای
یادگیری مختلف برای روش .MOA
الگوریتم

R

R

R

(اعتبارسنجی)

(آزمون)

(آموزش)

MSE

0/62

0/57

0/58

7/46

LM

0/60

0/58

0/56

7/77

BR

0/41

0/59

0/56

8/71

SCG

0/59

0/69

0/63

7/15

LM

0/65

0/64

0/61

7/68

BR

0/59

0/65

0/56

7/34

SCG

0/66

0/76

0/67

6/53

LM

0/68

0/66

0/60

7/89

BR

0/58

0/60

0/55

7/15

SCG

0/64

0/63

0/69

6/58

LM

0/71

0/62

0/67

6/96

BR

0/55

0/72

0/61

5/6

SCG

0/70

0/69

0/72

5/38

LM

0/76

0/72

0/71

5/79

BR

0/51

0/63

0/59

7/13

SCG

0/68

0/74

0/71

5/84

LM

0/67

0/69

0/75

5/91

BR

0/62

0/59

0/58

7/56

SCG

0/70

0/64

0/72

5/79

LM

0/69

0/70

0/74

4/98

BR

0/61

0/51

0/54

8/08

SCG

0/67

0/72

0/78

5/6

LM

یادگیری

0/77

0/74

0/76

4/72

BR

0/62

0/61

0/59

6/85

SCG

0/77

0/75

0/79

5/2

LM

0/69

0/71

0/74

5/6

BR

0/66

0/68

0/63

6/8

SCG

نام مدل

MOA1

MOA2

MOA3

MOA4

MOA5

MOA6

MOA7

MOA8

MOA9
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جدول  .4مقادیر سنجه های ارزیابی حاصل از پسپردازش نتایج با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بر اساس ترکیب کمیت های ورودی و الگوریتمهای
یادگیری مختلف برای روش .WPD
الگوریتم

R

R

R

(اعتبارسنجی)

(آزمون)

(آموزش)

MSE

0/72

0/66

0/71

7/34

LM

0/71

0/65

0/63

8/57

BR

0/76

0/64

0/68

7/75

SCG

0/68

0/72

0/72

7/35

LM

0/70

0/64

0/70

7/45

BR

0/65

0/64

0/64

8/6

SCG

0/71

0/70

0/73

6/9

LM

0/66

0/71

0/74

6/95

BR

0/62

0/61

0/65

8/98

SCG

0/76

0/73

0/71

7/23

LM

0/73

0/67

0/69

7/78

BR

0/68

0/67

0/70

7/89

SCG

0/75

0/69

0/76

6/87

LM

0/79

0/75

0/73

7/71

BR

0/71

0/66

0/70

7/45

SCG

0/75

0/72

0/74

7/25

LM

0/69

0/71

0/78

7/94

BR

0/75

0/63

0/68

8/57

SCG

0/76

0/69

0/73

6/84

LM

0/76

0/74

0/78

6/53

BR

0/64

0/70

0/73

7/38

SCG

0/77

0/83

0/80

4/9

LM

0/75

0/79

0/80

5/3

BR

0/72

0/74

0/63

8/16

SCG

0/73

0/87

0/83

4/2

LM

0/75

0/82

0/80

4/4

BR

0/71

0/79

0/74

5/3

SCG

یادگیری

نام مدل

WPD1

WPD2

WPD3

WPD4

WPD5

WPD6

WPD7

WPD8

WPD9

گفتنی است تعداد بهينه نرون های اليه مخفی با استفاده

دريا ،دما و رطوبت نسبی حاصل از خروجی مدل  WRFو

از روش سعی و خطا ،نُه عدد درنظرگرفتهشد که تقريباً

تندی جستباد حاصل از روابط محاسباتی بود (مدل

برای تمامی مدل ها نتايج بهتری را حاصل کرد .بررسی

 MOA9و  .) WPD9همچنين بهترين الگوريتم برای

مقادير سنجههای  MSEو  Rدر جدولهای  3و  4نشان

آموزش شبکه عصبی بهصورت کلی از ميان سه الگوريتم

می دهد بهترين حالت برای ترکيب پارامترهای ورودی،

انتتخابی ،الگوريتم  LMبود .البته الگوريتم  BRنيز در

استفاده از هر پنج کميت تندی باد ميانگين ،فشار سطح

مواردی نتايج تقريباً نزديکی با الگوريتم  LMداشت و
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حتی در بعضی موارد ،نتايج مطلوبتری برای برخی

(شکل  - 4ب) ،همه دادهها (شکل  - 4ج) و دادههای

MSE

آزمون (شکل  - 4د) نشان میدهد .همانگونهکه از شکل

برای مدل  MOA8-BRيا  .) MOA7-BRدر بهترين حالت

مشخص است ،مقدار سنجه  Rحاصل از اين مدل برای

و برای مدلهای  WPD9-LMو  ،MOA9-LMمقدار

در مقايسه با مقدار R

مدل ها به همراه داشت (برای نمونه مقدار سنجه

سنجه  MSEبهترتيب برابر با  4/2و  5/2و

کل دادهها برابر  0/8بهدستآمد که

مقدار سنجه R

حاصل از روش  ) 0/66( WPDبه ميزان چشمگيری

برای دادههای آزمون ،بهترتيب برابر با  0/87و 0/75

افزايش داشته است .اين موضوع نشان از بهبود دقت

بهدستآمد.

پيشبينی تندی جستباد حاصل از روش  WPDپس از

شکل  ،4مقادير ضريب همبستگی پيرسون ( ) Rمدل
شبکه عصبی مصنوعی بهينه ) (WPD9-LMرا برای

اِعمال پسپردازش با شبکه عصبی مصنوعی

WPD9-LM

داشت.

دادههای اعتبارسنجی (شکل  - 4الف) ،دادههای آموزش

شكل  .4نمودار ضر یب همبستگی ( ) Rنتا یج مدل شبکه عصبی مصنوعی به ینه ( ) WPD9-LMبرای (الف) دادههای اعتبارسنجی (ب) داده های آموزش (ج) همه
داده ها (د) داده های آزمون
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شكل  .5نمودار کمترین مقدار سنجه ( MSEبهترین عملکرد) برای داده های اعتبارسنجی مدل شبکه عصبی مصنوعی بهینه ( ) WPD9-LMپس از  19تکرار.
جدول .5مقادیر سنجه های ارزیابی نتایج پیشبینی تندی جستباد حاصل از هر دو روش پیشبینی تندی جستباد مورد مطالعه ( Vg.MOAو  ) Vg.WPDو پس از
پسپردازش نتایج با استفاده از مدل شبکه عصبی () Vg.ANN (MOA9-LMو ).) Vg.ANN (WPD9-LM
R

RMSE

MSE

MAE

0/55

4/37

19/1

3/43

Vg.MOA

0/77

2/37

5/2

1/86

)Vg.ANN (MOA9-LM

0/66

3/89

15/2

3/07

Vg.WPD

0/83

2/05

4/21

1/6

)Vg.ANN (WPD9-LM

شکل  ، 5تعداد دفعات تکرار مدل و همچنين مقدار

لونبرگ  -مارکورات جهت آموزش شبکه و نُه نرون در

سنجه ميانگين مربع خطا ( ) MSEرا برای شبکه عصبی

اليه مخفی و ساختار اشارهشده در بخش ( ،) 4- 2در

مصنوعی بهينه ( )WPD9-LMنشان میدهد .همانگونهکه

جدول  5آورده شده است .رديفهای  1و  2بهترتيب

از شکل مشخص است ،اين مدل پس از  19بار تکرار در 6

اشاره به مقادير سنجههای ارزيابی نتايج پيشبينی تندی

MSE

جستباد حاصل از روش  MOAو مدل شبکه عصبی

نمیشود و در نهايت ،پس از  25بار تکرار ،ادامه روند

مصنوعی  MOA9-LMدارند .رديفهای  3و  4بهترتيب

متوقف میشود .کمترين مقدار سنجه ( MSEبهترين

اشاره به مقادير سنجههای ارزيابی نتايج پيشبينی تندی

عملکرد) برای داده های اعتبارسنجی شبکه عصبی

جستباد حاصل از روش  WPDو مدل شبکه عصبی

مصنوعی  WPD9-LMدر اين حالت برابر 5/86

مصنوعی بهينه ( ) WPD9-LMدارند .همانگونهکه از

بهدستآمد.

جدول  5مشخص است ،پسپردازش با استفاده از شبکه

تکرار بعدی خود موفق به بهبود مقدار سنجه

مقايسه سنجه های ارزيابی نتايج دو روش پيشبينی

عصبی مصنوعی توانست نتايج هر دو روش پيشبينی

تندی جستباد غيرهمرفتی با استفاده از برونداد مدل

تندی جستباد را بهبود دهد؛ برای مثال مقدار سنجه

( WRFروشهای  WPDو  ) MOAو نتايج پس از

 MAEبرای نتايج پيشبينی تندی جستباد با استفاده از

پسپردازش با مدل شبکه عصبی مصنوعی  WPD9-LMو

روش  MOAبرابر با  3/43بهدستآمد که پس از

 MOA9-LMبا پنج کميت بهعنوان ورودی و الگوريتم

پس پردازش با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

ارز يابی دو روش پيشبينی تندی جستباد در ايران و پسپردازش نتايج با بهره¬گيری از شبکه عصبی مصنوعی
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 ،MOA9-LMمقدار آن به  1/86کاهش پيدا کرد.

با روش  WPDنسبت به روش  ،MOAعملکرد بهنسبت

همچنين مقدار اين سنجه برای نتايج پيشبينی تندی

بهتری در کشور ايران دارد .البته اختالف در درصد توليد

جستباد با استفاده از روش  WPDبرابر با 3/07

نتايج مقرون به صحت بين دو روش چندان فاحش نبود

بهدستآمد که پس از پسپردازش با استفاده از مدل شبکه

(نتايج مندرج در جدول .)2

عصبی مصنوعی بهينه ) ،) WPD9-LMمقدار آن به 1/6

در بخش دوم تالش شد تا با پسپردازش نتايج مدل

کاهش پيدا کرد .بررسی مقادير ساير سنجهها نيز حاکی از

شبکه عصبی مصنوعی ،نتايج پيشبينی تندی جستباد

کاهش خطا و بهبود نتايج پيشبينیها پس از پسپردازش

حاصل از هر دو روش گفتهشده بهبود يابد .مدل

با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی طراحیشده بود.

استفادهشده در اين مطالعه ،شبکه عصبی مصنوعی با

به دليل دقت بهنسبت بيشتر روش  WPDدر پيشبينی

الگوريتم پرسپترون چنداليه پيشخور با الگوريتم

تندی جستباد (جدول  ،) 2نتايج پسپردازش با مدل

پس انتشار خطا و يك اليه مخفی بود .شبکه ساختار

شبکه عصبی مصنوعی که پيشبينی حاصل از اين روش را

هيبريدی با تابع فعالسازی سيگموئيد و نُه نرون برای اليه

بهعنوان ورودی خود داشت ( ) WPD9-LMنيز از دقت

مخفی و يك تابع فعالسازی خطی در اليه خروجی

بهنسبت بيشتری نسبت به مدل ديگر ()MOA9-LM

داشت .از سه روش آموزش در اجرای مدل استفاده شد

برخوردار بود.

که شامل الگوريتمهای لونبرگ  -مارکورات ،بيزين و
شيب توأم مقياسشده بود .ترکيبهای مختلفی از

 4بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی از اين مطالعه ،ارزيابی نتايج پيشبينی

نسبی و فشار سطح دريا حاصل از برونداد مدل  WRFو

تندی جستباد غيرهمرفتی حاصل از دو رابطه عملياتی و

همچنين تندی جستباد حاصل از روابط مورد مطالعه،

کاربردی مورد استفاده در مراکز پيشبينی هواشناسی و

بهعنوان ورودی جهت آموزش شبکه درنظرگرفتهشد .تابع

پسپردازش نتايج با بهره گيری از يك مدل شبکه عصبی

هدف نيز تندی جستباد ديدهبانیشده (مشاهداتی) فرض

مصنوعی برای کاهش خطا و بهبود دقت پيشبينی در

شد .نتايج نشان داد بهترين عملکرد شبکه عصبی مصنوعی

کشور ايران بود.

با انتخاب نُه نرون برای اليه مخفی و استفاده همزمان از هر

متغيرهای نرمالشده شامل تندی باد ميانگين ،د ما ،رطوبت

در بخش اول اين مطالعه ،مدل  WRFبا شرايط اوليه و

پنج پارامتر تندی باد ميانگين ،فشار سطح دريا ،دما و

فيزيك مورد نظر برای  57تاريخ انتخابی و بهصورت 24

رطوبت نسبی حاصل از برونداد مدل  WRFو تندی

ساعته اجرا شد .تندی جستباد در ارتفاع  10متری از

جستباد حاصل از روابط محاسباتی بهدستآمد .همچنين

سطح زمين بر اساس دو روش مورد استفاده در اداره

مناسبترين الگوريتم برای آموزش شبکه عصبی از ميان

هواشناسی انگلستان (  ) MOAو روش مورد استفاده در

سه الگوريتم انتخابی ،الگوريتم لونبرگ  -مارکورات بود.

پسپردازش يکپارچه مدل  ) WPD( WRFدر زمانهای

البته الگوريتم بيزين نيز نتايج تقريباً مشابهی با الگوريتم

مورد نظر محاسبه شد .نتايج بررسی سنجههای ارزيابی

لونبرگ  -مارکورات داشت .در نهايت ،شبکه عصبی

خطای مطلق ميانگين ( ،) MAEميانگين مربع خطا

مصنوعی اجراشده قادر به کاهش خطا و بهبود نتايج هر دو

( ،) MSEجذر ميانگين مربع خطا ( ) RMSEو ضريب

روش پيشبينی تندی جستباد ( WPDو  ) MOAدر ايران

همبستگی پيرسون ( ) Rنشان داد پيشبينی تندی جستباد

بود .به دليل دقت بهنسبت بيشتر روش  WPDدر پيشبينی
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تندی جستباد در کشور ايران ،نتايج پسپردازش با

سبزیپرور ،ع .ا ،.عليائی ،ا ،1390 ،.ارزيابی عملکرد

استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی که پيشبينی حاصل

شبکههای عصبی مصنوعی در برآورد تابش

از اين روش را بهعنوان ورودی داشت ،از دقت بهنسبت

خورشيدی کل روزانه و مقايسه آن با نتايج مدل

بيشتری برخوردار بود (نتايج مندرج در جدول .)5

انگستروم (مطالعه موردی :ايستگاه همديدی تبريز):
مجله ژئوفيزيك ايران.41- 30 ،)3(5 ،

تشکر و قدردانی

عرب عامری ،م ،.حبيبی ،ف ،.کلهر ،ا ،1393 ،.پيشبينی

نگارندگان اين مقاله از سازمان هواشناسی ايران برای

سرعت باد با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون

همکاری سازنده و در اختيار قرار دادن دادههای مورد نياز

چنداليه در فرودگاه مهرآباد :مجموعه مقاالت

ايستگاه های هواشناسی کمال تشکر را دارند.

شانزدهمين کنفرانس ژئوفيزيك ايران.122- 117 ،

منابع
اميرمرادی ،ک ،.بهمنی ،ا ،1393 ،.برآورد دمای روزانه
خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی :نشريه
پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) الف،)3(28 ،
.556- 543
بختياری ،ب ،.قهرمان ،ن ،.رحيمی ،ا ،1392 ،.استفاده از
رويکرد شبکة عصبی مصنوعی جهت پيشبينی
کوتاه مدت سرعت باد (مطالعه موردی :ايستگاه
هواشناسی جيرفت ) :مجله تحقيقات آب و خاک
ايران.20- 11 ،)1(44 ،
حبيبی ،ف ،1397 ،.پيشبينی باد جستی با شبکه پيشخور
توسط الگوريتم يادگيری پس انتشار ارتجاعی:
مجموعه مقاالت هجدهمين کنفرانس ژئوفيزيك
ايران.371– 367 ،
حبيبی ،ف ،1398 ،.انتخاب ويژگی و پيشبينی باد گاستی
با شبکه عصبی پرسپترون چنداليه ای در ايستگاه
خودکار فرودگاهی :مجله ژئوفيزيك ايران،)3(13 ،
.52– 33
حسينی ،س .ا ،1388 ،.برآورد و تحليل دماهای حداکثر
شهرستان اردبيل با استفاده از مدل تئوریهای شبکه
عصبی مصنوعی :پاياننامه کارشناسی ارشد :دانشگاه
محقق اردبيلی ،گروه جغرافيای طبيعی.

عزيزی ،ح .ر ،.منتظری ،م ،1394 ،.پيشبينی دماهای
ماهانه ايستگاههای همديد منتخب استان اصفهان با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چنداليه:
فصلنامه تحقيقات جغرافيايی.258- 241 ،)3(30 ،
عليقلینيا ،ت ،.رسولی مجد ،ن ،.رضايی ،ح ،.جباری ،آ،.
 ،1395کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پيشبينی
تبخير  -تعرق با حداقل دادههای هواشناسی ( مطالعه
موردی :شهر اروميه) :محيط زيست و مهندسی آب،
.135- 122 ،) 2( 2

قادر ،س ،.صفر ،م ،.جواننژاد ،ر ،1397 ،.پيشبينی برخی
ميدانهای هواشناسی با استفاده از يك سامانه همادی
توسعه داده شده برای مدل  :WRFمطالعه موردی:
اولين کنفرانس بينالمللی پيشبينی عددی وضع هوا و
اقليم ،تهران 28 ،تا  29آبان .1397
محمدی ،م .ح ،.مشکوتی ،ا .ح ،.قادر ،س ،.آزادی ،م،.
 ،1399بررسی آماری جستبادهای همرفتی و
غيرهمرفتی در محدوده ايران :مجموعه مقاالت
نوزدهمين کنفرانس ژئوفيزيك ايران ،آبان ،1399
.91- 88

منهاج ،م .ب ،1381 ،.مبانی شبکههای عصبی :دانشگاه
صنعتی اميرکبير (پلیتکنيك تهران).1381 ،
منهاج ،م .ب ،.سيفیپور ،ن ،1377 ،.کاربرد هوش
محاسباتی در کنترل :مرکز نشر پروفسور حسابی،
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Summary

Atmospheric currents, known as winds, are among the most important fields of study in different
disciplines of science. One of the most important characteristics of wind is gustiness. Wind gust, among
many other characteristics of the wind field, is studied extensively due to severe impacts that it may
have on many aspects of human socio-economic activities. There are several models to predict wind
gust speed. The results of these models always contain random and systematic errors that reduce the
accuracy of predictions due to the lack of topographic resolution as well as the deficiencies of different
physical schemes in the models. Consequently, post-processing is the most important process in the
course of simulation and prediction using different types of models. Artificial neural network is one of
the available tools that may be used to reduce errors of models by matching their outputs and
observations.
The aim of this study was to evaluate the performance of two models and artificial neural network in
forecasting wind gust in Iran. First, a study was designed to examine two methods of the nonconvective wind gusts forecasting, i.e., the UK Meteorological Office (MOA) and WRF post-process
diagnostic of wind gusts (WPD) performances. To investigate the performace of two methods, 1880
cases of non-convective wind gust observations of 32 synoptic stations in Iran, between 2013 and 2018,
were studied. Four RMSE, MAE, MSE and R were used to measure the performace of those two
methods. The results for WPD and MOA were 3.89, 3.07, 15.2, 0.66 and 4.37, 3.43, 19.1, 0.55,
respectively. The results showed that the WPD method performed better than the MOA method. To
post-process the wind gust forecasts with an artificial neural network, a feedforward multilayer
perceptron with the back-propagation learning algorithm was designed. The model had a hybrid
structure with a sigmoid activation function for the hidden layer and a linear transfer function in the
output layer. Three training algorithms were used in the implementation of the model. Various
combinations of normalized output variables of the WRF were used as input for network training and
the target was observational wind gust speed. Seventy percent of the data were used for training, fifteen
percent for testing and fifteen percent for validation.
The results showed that the best way to combine the input parameters is to use 10m wind, sea level
pressure, temperature and relative humidity resulting from the output of the WRF model and the wind
gust speed resulting from both methods mentioned above. Also, the best algorithm for neural network
training was the Levenberg-Marquardt algorithm. Finally, the implemented artificial neural network
was able to improve the results of both wind gust speed prediction methods (WPD and MOA). Due to
the relatively higher accuracy of the WPD method compared with MOA method in predicting the wind
gust speed in Iran, the artificial neural network that assumed the prediction of this method as input, was
more accurate than MOA method (RMSE, MAE, MSE and R were 2.05, 1.6, 4.21, 0.83 and 2.37, 1.86,
5.2, 0.77, respectively).
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