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مقدمه 
ذرات آئروسل تروپوسفری بهطور مستقیم از طریق پخش و پراکنش و جذب تابش خورشیدی و بهطور غیرمستقیم با
تعدیل خواص میکروفیزیکی و تابشی ابرها نقش مهمی در بیالن انرژی تابشی زمین ایفا میکنند .در سطوح پایین
تروپوسفر ،ذرات آئروسل سبب کاهش کیفیت هوا ،کاهش قابلیت دید و خطرهای بهداشت عمومی میشوند (لی و
همکاران .)2005 ،به دنبال پیشرفت تکنولوژی ،سنجش از دور ماهوارهای ابزاری کارآمد برای پایش و اندازهگیری
الگوهای مکانی -زمانی توزیع آئروسل در مقیاس جهانی فراهم کرده است (کینگ و همکاران1992 ،؛ کافمن و
همکاران .)1997 ،عمق نوری آئروسل ( 1)AODمبتنی بر دادههای سنجش از دور ماهوارهای یک برآورد کمی از مقدار
آئروسل موجود در اتمسفر است و میتوان از آن بهعنوان شاخصی از غلظت ذرات آئروسل استفاده کرد .بهطور کلی،
2
 AODمیزان انقراض یا خاموشی یک پرتو نوری هنگام عبور از اتمسفر را اندازهگیری میکند که با افزایش AOD
میزان نرخ خاموششدن نور نیز افزایش مییابد .بر همین اساس ،یکی از کاربردهای گستردة  AODدر زمینة مطالعات
گردوغبار و شناسایی کانونهای مولد گردوغبار بر اساس تحلیل الگوهای مکانی -زمانی  AODاست.
* نویسندة مسئول ،تلفن09123246087 :

Email: argany@ut.ac.ir
1. Aerosol Optical Depth
2. Extinction of the light

پیﺶبینیعﻤقنوریآئﺮوسلمﺎﻫوارهایبﺎاستفﺎدهازدادهکﺎویپﺎرامتﺮﻫﺎیاقلیﻤی

 320

طبق بررسیها ،در مطالعات پیشین ،مناطق خشک و نیمهخشکی که میزان  AODدر اتمسفر آنها ،در زمانهای
مختلف از سال ،باال بوده است کانون گردوغبار شناسایی کردهاند .بدین طریق ،برای اولین بار پروسپرو و همکاران
( )2002موقعیت کانونهای مولد گردوغبار جهانی را بر اساس وضعیت آئروسول اتمسفر مبتنی بر بهکارگیری دادههای
سنجندة  /TOMS1ماهوارة  Nimbus 7شناسایی و نقشهبرداری کردهاند .قابلیتهای باالی سنجندههای MODIS2
مستقر بر روی ماهوارههای  Terraو  Aquaشامل پوشش محدودة طیفی وسیع ،پوشش جهانی ،و قدرت تفکیک مکانی
باال در قیاس با سایر مجموعهدادههای ماهواهای مشابه ،اطالعات کافی بهمنظور بازیابی همزمان ستون آئروسل ،بخار آب
و ازن اتمسفری را فراهم کرده است .محصوالت آئروسل سنجندههای  MODISنظیر  AODبهصورت عملیاتی روی
اقیانوسها و خشکیها استخراج میشوند و برای مدلهای گردش عمومی اتمسفر و مطالعات اقلیمی مناسباند (چو و
همکاران .)2002 ،بدین ترتیب ،دومین نقشه از موقعیت کانونهای مولد گردوغبار جهانی با دقت مکانی باال نسبت به
مطالعات گذشته ،با استفاده از محصول  AODسنجندة  MODISرا جینوکس و همکاران ( )2012تهیه کردهاند .بهطور
کلی ،مرور منابع پیشین حاکی از اهمیت باالی محصوالت آئروسل مبتنی بر دادههای سنجش از دور ماهوارهای در
مدلسازی الگوهای مکانی -زمانی گردوغبار و خصوصاً شناسایی کانونهای مولد گردوغبار است (هسو و همکاران،
2004؛ جینوکس و همکاران2010 ،؛ یو و همکاران2018 ،؛ رحمتی و همکاران.)2020 ،
نتایج بررسیهای انجامگرفته نشان میدهد سازگاری خوبی بین اندازهگیریهای ماهوارهای  AODو اندازهگیریهای
زمینی آن توسط شبکة رباتیک آئروسل ( 3)AERONETوجود دارد (سایر و همکاران .)2013 ،با وجود این ،مزایای
بهرهمندی از  AODماهوارهای برای شناسایی رویدادهای گردوغباری در مناطق خشک با میزان ابرناکی نسبتاً اندک
آسمان امکانپذیر است (پروسپرو و همکاران .)2002 ،همچنین ،وجود ابر در آسمان اندازهگیریهای زمینی و ماهوارهای
 AODرا با محدودیت جدی مواجه میکند .به این ترتیب ،مجموعهدادههای  AODبه دلیل عواملی مانند ابرناکی بعضاً
دارای شکاف 4هستند .از آنجا که امکان پایش و اندازهگیری آئروسل در شرایط آسمان ابری با محدودیت مواجه است،
استفاده از مجموعهدادههای نماینده 5برای پُرکردن شکاف مزبور بهعنوان یک مزیت خواهد بود (تان و همکاران.)2016 ،
در این راستا ،در مطالعات متعدد مبتنی بر تجزیهوتحلیل دادههای ماهوارهای ،بر وجود ارتباط بین پارامترهای اقلیمی و
رویدادهای گردوغباری در مناطق مختلف تأکید شده است (ژائو و همکاران2004 ،؛ دو و همکاران .)2009 ،رابطة بین
مقادیر  AODبهعنوان نمایهای از رخداد گردوغبار و پارامترهای اقلیمی اعم از بارش ،دما ،فشار ،و سرعت باد را نامداری
و همکاران ( )2018در نواحی بیابانی سوریه ،عراق ،و عربستان در یک بازة زمانی پانزدهساله مطالعه و بررسی کردهاند .از
طریق تجزیهوتحلیل رگرسیون دومتغیرة خطی ،همبستگی قابلقبولی بین دما و بارش و  AODمشاهده شده است.
بنابراین ،با درنظرگرفتن ارتباط بین پارامترهای اقلیمی و  ،AODمیتوان از این پارامترها بهعنوان یک مجموعهدادة
نماینده برای تخمین مقادیر  AODبرای مناطق فاقد داده یا دارای ابر استفاده کرد .افزون بر این ،نظر به صحت و
کارایی مطلوب اندازهگیریهای ماهوارهای  AODبرای پایش طوفانهای گردوغبار ،پیشبینی الگوهای مکانی -زمانی
 AODبرای اتخاذ تدابیر مدیریت بحران مناسب و بهموقع در راستای کنترل یا کاهش ابعاد زیستمحیطی مخرب و
زیانبار آن حائز اهمیت است .به این صورت که با استفاده از پیشبینی مقادیر پارامترهای اقلیمی و تجزیهوتحلیل روابط
1. Total Ozone Mapping Spectrometer
2. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
3. Aerosol Robotic Network
4. Gap
5. Proxy
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میتوان مقادیر  AODرا پیشبینی کرد .بر این اساس ،برای دستیابی به نتایج پیشبینی قابلاعتماد  ،AODبهرهگیری
از یک رویکرد مدلسازی تعمیمپذیر ،که بتواند عالوه بر مدلکردن روابط بعضاً پیچیده بین مجموعة عظیم دادههای
ورودی ،به نحو رضایتبخشی معضالت مشروح را مرتفع سازد ،ضرورت دارد.
دادهکاوی 1بهعنوان فرایند کشف دانش در پایگاهداده ( 2)KDDتلفیقی از تکنولوژیهای پایگاهداده،
تجزیهوتحلیلهای آماری ،و یادگیری ماشین است .از جمله عملکردهای اصلی دادهکاوی میتوان به خالصهسازی،3
قوانین انجمنی ،4طبقهبندی ،5پیشبینی ،6و خوشهبندی 7اشاره کرد (ژائو .)2003 ،در چند سال اخیر رویکردهای مختلف
مبتنی بر دادهکاوی در زمینة مخاطرات محیطی (گسوامی و همکاران )2018 ،اعم از پیشبینی آالیندههای جوی (سیوک
و اوسوسکی2016 ،؛ بلینگر و همکاران ،)2017 ،نقشهبرداری کانونهای مستعد گردوغبار (غالمی و همکاران،)2020 ،
نقشهبرداری مناطق مستعد زمینلغزش (لی و همکاران ،)2017 ،و فرونشست زمین (قربانزاده و همکاران )2018 ،بهکار
گرفته شده است .بهطور کلی ،در مطالعات نامبرده بر توانمندی و کاربرد گستردة مدلهای دادهکاوی در زمینة استخراج
اطالعات باارزش بر مبنای تجزیهوتحلیل مجموعهدادههای بزرگ تأکید شده است.
در این مطالعه ،برای تجزیهوتحلیل و استخراج روابط بین پارامترهای اقلیمی و  ،AODبهمنظور بهدستآوردن
مدلهای پیشبینیکننده ،یکی از الگوریتمهای دادهکاوی تحت عنوان  M5Pمدنظر قرار گرفت .الگوریتم  M5Pترکیبی
از مدلهای درختی و رگرسیونی است .بهطور کلی ،این الگوریتم متشکل از یک ساختار درختی با مدلهای رگرسیون
خطی در برگهاست .این مدلهای رگرسیون درواقع معادالت رگرسیون چندمتغیرة خطیاند که میتوانند برای یافتن
مقادیر پیشبینیشده حل شوند .ساختارهای درختی معموالً بسیار بزرگتر و پیچیدهتر از معادالت رگرسیونیاند ،اما در
عوض صحت پیشبینی به مراتب باالتری را ارائه میدهند .در مقابل تفسیر نتایج مدلهای درختی به دلیل اندازة زیاد
آنها معموالً دشوار است .از این رو ،در الگوریتم  M5Pتلفیقی از مدلهای درختی و رگرسیونی برای برخورداری همزمان
از صحت پیشبینی باال و سهولت در تفسیر نتایج استفاده شده است (فرانک و همکاران1998 ،؛ شبان و همکاران،
.)2016
پژوهش حاضر با هدف ارائة مدلهای پیشبینیکنندة  AODبر اساس تجزیهوتحلیل ارتباط بلندمدت بین مقادیر
پارامترهای اقلیمی شامل دما ،بارش ،رطوبت نسبی ،و سرعت باد با مقدار  AODساماندهی شده است .استان خوزستان
بهعنوان مطالعة موردی و یکی از مناطق بسیار متأثر از طوفانهای گردوغبار در ایران مدنظر قرار گرفت .برای نیل به این
هدف ،از سری زمانی روزانة دادههای سنجش از دور اعم از محصول  AODسنجندة  MODISو دادههای اقلیمی در
فاصلة زمانی سالهای  2005تا انتهای  2014استفاده شد .بدینمنظور ،الگوریتم دادهکاوی  M5Pنظر به قابلیتهای ویژة
آن در زمینة پیشبینی و طبقهبندی مدنظر قرار گرفت.

1. Data mining
2. knowledge Discovery in Databases
3. Summarization
4. Association rules
5. Classification
6. Prediction
7. Clustering
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وروشﻫﺎ 

مواد
منطقةموردمطﺎلعه 
منطقة موردمطالعه در این پژوهش استان خوزستان (بخشهایی از شهرستانهای اهواز ،شادگان ،ماهشهر ،رامهرمز ،و
شوشتر) واقع در جنوبغربی ایران است (محدودة خاکستریرنگ در شکل  .)1محدودة انتخابی به کانونهای درونمرزی
و فرامرزی گردوغبار نزدیک است .از طرفی ،این محدوده در معرض چندین سیستم گردوغبار قرار دارد و هرساله
طوفانهای گردوغبار زیادی در آنجا رخ میدهد .در برخی شهرستانهای واقع در محدودة موردمطالعه ،نظیر اهواز ،بیش
از  31روز از سال گردوغبار رخ میدهد .این مهم عدیدهای از مشکالت اقتصادی -اجتماعی و زیستمحیطی را در سالیان
گذشته برای ساکنان مناطق نامبرده همراه داشته است (نجفی و همکاران2014 ،؛ صمدی و همکاران.)2014 ،




















موردمطﺎلعه:استﺎنخوزستﺎنواقعدرﺟنوبغﺮبیایﺮانـمحدودۀخﺎکستﺮیرنگبﺎ 

ﺷكل.1منطقة
ومدلسﺎزیرفتﺎربلندمدتپﺎرامتﺮﻫﺎیاقلیﻤیو 

یهوتحلیل
ابعﺎدتقﺮیبی100×100کیلومتﺮبﺮایتجز 
AODمدنظﺮقﺮارگﺮفتهاست 

دادهﻫﺎیمورداستفﺎده 

بهمنظور تجزیهوتحلیل الگوهای زمانی رفتار پارامترهای اقلیمی و  AODاز محصوالت مبتنی بر دادههای سنجش از دور
بهره گرفته شد .مشخصات دادههای مورداستفاده در جدول  1ارائه شده است .برای افزایش تعمیمپذیری نتایج مدلسازی
از طریق لحاظکردن شرایط محیطی متفاوت ،دورة زمانی موردبررسی به گونهای تعیین شد که هم سالهای پُرگردوغبار
را پوشش دهد و همچنین دادههای سنجش از دور روزانه در دسترس باشد .در دو دهة اخیر ناشی از رویدادهای دورهای
خشکسالی و اقدامات انسانی در کشورهای منطقة غرب آسیا طوفانهای گردوغبار شدیدی رخ داده است .بهعنوان نمونة

323

ﻫﺶﻫﺎیﺟﻐﺮافیﺎیطبیعی،دورۀ،53ﺷﻤﺎرۀ،3پﺎییز1400
پژو 

بارز آن میتوان به خشکسالی شدید اتفاقافتاده در فاصلة زمانی سالهای  2007تا  2009در این منطقه اشاره کرد
(تریگو و همکاران .)2010 ،در بازة زمانی مزبور ،خصوصاً سال  ،2008فعالیتهای گردوغباری نیز در کانونهای منطقة
غرب آسیا افزایش چشمگیری داشته است .قبل و بعد از این دورة خشکسالی ،فعالیتهای گردوغبار با شدت و فراوانی
کمتری اتفاق افتاده است (نبوی و همکاران .)2016 ،بر این اساس ،یک بازة زمانی دهساله از  2005تا ( 2014معادل
 1384تا  )1393مدنظر قرار گرفت .به این صورت که از دادههای  2005/1/1تا  90( 2013/12/30درصد دادهها) برای
مدلسازی و از  2014/1/1تا  10( 2014/12/30درصد دادهها) برای اعتبارسنجی استفاده شد .بدین ترتیب ،برای چهار
پارامتر اقلیمی شامل بارش ،دمای سطح زمین ،رطوبت نسبی ،و سرعت باد تعداد  14600تصویر و  3650تصویر نیز برای
 AODتهیه شد .در ادامه سری زمانی تصاویر به اندازة محدودة موردمطالعه (شکل  )1برش داده شد .سپس ،مقادیر
پیکسلهای تصاویر سری زمانی مربوط به هر یک از پارامترها برای تجزیهوتحلیل آماری استخراج شد .مطابق با
مندرجات جدول  ،1برای دادههایی با قدرت تفکیک مکانی باالتر اعم از بارش ،سرعت باد ،و  ،AODتعداد پیکسلهای
هر تصویر در محدودة موردمطالعه به ترتیب برابر با  ،16 ،16و  10000بود که از آنها به تفکیک هر پارامتر میانگین
گرفته شد.
.مشخصﺎتدادهﻫﺎیسنجﺶازدورمورداستفﺎدهدربﺎزۀزمﺎنی2005تﺎ 2014

ﺟدول1
پﺎرامتﺮ 

بارش
دمای سطح زمین
رطوبت نسبی
سرعت باد
عمق نوری آئروسل

مشخصه 
3B42 v7
AIRX3STD v006
AIRX3STD v006
CLSM025_D v2.0
MCD19A2

واحد 

قدرتتفكیکمكﺎنی 

میلیمتر بر ساعت
سانتیگراد
درصد
متر بر ثانیه
-

 0/25درجه
 1درجه
 1درجه
 0/25درجه
 1کیلومتر

قدرتتفكیکزمﺎنی 

 3ساعته
روزانه
روزانه
روزانه
روزانه

منبع 
TRMM
AIRS
AIRS
GLDAS
MODIS

روشتحقیق 
در این مطالعه بهمنظور استخراج مدلهای پیشبینیکنندة  AODبر اساس پارامترهای اقلیمی ،از الگوریتم دادهکاوی
 M5Pمبتنی بر ساختار درختی و تجزیهوتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد .بر این اساس ،یک پایگاهدادة
مکانی متشکل از دادههای سری زمانی سنجش از دور مربوط به چهار پارامتر اقلیمی (بهعنوان متغیرهای مستقل) شامل
4
3
2
1
دمای هوای سطح زمین ( ، )SATبارش ( ، )Pرطوبت نسبی سطح زمین ( ، )SRHو سرعت باد ( )WSو AOD
بهعنوان متغیر وابسته تولید شد .برای اجرای مدل  M5Pاز نرمافزار وکا ( 5)WEKAاستفاده شد .پس از تجزیهوتحلیل
روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق ساختار مدل درختی و رگرسیون چندمتغیرة خطی ،قوانین پیشبینیکنندة
 AODاستخراج شد .برای اعتبارسنجی مدلهای پیشبینیکنندة خطی از شاخصهای آماری استفاده شد .ساختار کلی
پژوهش در شکل  2ارائه شده است.

1. Surface Air Temperature
2. Precipitation
3. Surface Relative Humidity
4. Wind Speed
5. Waikato Environment for Knowledge Analysis
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ﺷكل.2فلوچﺎرترونداﺟﺮایپژوﻫﺶ 

الگوریتم M5P
بهطور کلی ،مدلهای مبتنی بر ساختار درختی بر اساس روش تقسیم و غلبه 1برای ایجاد روابط بین متغیرهای مستقل و
وابسته ساخته میشوند (پال .)2006 ،مدل درختی  M5Pجزو رویکردهای یادگیری استقرایی 2بهشمار میرود .این
رویکردها از طریق تشکیل قوانین اگر -آنگاه 3گروههای خواص منحصربهفرد بهاشتراکگذاشتهشده توسط مجموعه
نمونهها را شناسایی مینمایند .رویکردهای یادگیری استقرایی برای کشف روابط بین دادهها و بهدستآوردن دانش
ساختاری از آنها کارآمدند .مدل  M5Pدر وهلة نخست بهمنظور تولید دانش دامنه 4یک درخت تصمیم میسازد .این
مدل بهطور کلی ترکیبی از قابلیتهای درختان تصمیم متعارف و رگرسیون خطی 5است .توابع خطی در گرههای درخت
استفاده میشود .به جای به حداکثر رساندن اطالعات کسبشده ،در هر گره از یک معیار تقسیم استفاده میشود که تغییر
درون -زیرمجموعه 6در مقادیر کالس در هر شاخه را به حداقل میرساند (آندینا و فام .)2007 ،وهلة دوم ،پس از ساختن
درخت ،هرسکردن 7است و به دنبال آن روش نرمکنندگی برای جلوگیری از ناپیوستگیهای شدید انجام میشود .درخت
تصمیم مدل  M5Pطبقهبندیکنندههای 8دقیقی ایجاد میکند ،بهویژه هنگامی که بسیاری از خصوصیات عددی باشند

1. divide-and-conquer
2. Inductive Learning Method
3. If - then
4. Domain Knowledge
5. Linear Regression
6. Intra-Subset
7. Pruning
8. Classifier

325

ﻫﺶﻫﺎیﺟﻐﺮافیﺎیطبیعی،دورۀ،53ﺷﻤﺎرۀ،3پﺎییز1400
پژو 

(اپرا و همکاران .)2016 ،درواقع ،در  M5Pمعادالت رگرسیون خطی چندمتغیره به ازای زیرمجموعههای مختلفی از
متغیرهای مستقل ورودی حل میشوند .شکل  -3الف تقسیم فضای ویژگی حاصل از برازش دو متغیر مستقل  x 1و
 x 2به شش مدل خطی ( 1)LMرگرسیونی بر اساس الگوریتم  M5Pرا نشان میدهد .شکل  -3ب نحوة تقسیم فضای
متغیرهای مستقل ورودی و روابط شاخهها و برگها را در ساختار درختی مدل  M5Pنمایش میدهد (رحیمیخوب و
همکاران.)2013 ،

کنندهبﺮاسﺎستجزیهوتحلیلرگﺮسیونخطی

یﺎفتنقوانینپیﺶبینی

ﺷكل.2مفهومﺷﻤﺎتیكیمدلدرختی  M5Pبﺮای
یخوبو
چندمتﻐیﺮهازطﺮیقتقسیمفضﺎیمتﻐیﺮﻫﺎیمستقلورودیبﺎاستفﺎدهازتشكیلسلسلهقوانیناگﺮ-آنگﺎه(رحیﻤ 
ﻫﻤكﺎران)2013،

اعتبﺎرسنجی 
در مطالعة حاضر برای ارزیابی ارتباط بین متغیرهای ورودی مدل  M5Pو همچنین قابلیت پیشبینی مدل ،از سه شاخص
آماری شامل ضریب همبستگی پیرسون (  ،2) rمیانگین خطای مطلق ( ،3)MAEو خطای جذر میانگین مربعات
( 4)RMSEاستفاده شد .آمارة  rبرای اندازهگیری ارتباط خطی بین مقادیر متغیرهای ورودی (پارامترهای اقلیمی و
 )AODبهکار گرفته شد .مقدار این آماره بین  -1تا  +1متغیر است .مقادیر مثبت بیانگر رابطة مستقیم و مقادیر منفی به
معنی رابطة معکوس است .مقدار  +1بیانگر همبستگی مستقیم و کامل -1 ،بیانگر همبستگی معکوس و کامل ،و مقدار
صفر بیانگر عدم همبستگی و استقالل کامل متغیرها از همدیگر است (شوبر و همکاران .)2018 ،فرض کنید  Xو Y
دو مجموعه از نمونهها هستند که هر یک از آنها شامل

n

تعداد مشاهده بهصورت )  X  (x 1 , x 2 ,..., x nو

)  Y  ( y 1 , y 2 ,..., y nهستند .بر این اساس ،ضریب همبستگی پیرسون بهصورت رابطة  1تعریف میشود (خو و
دنگ:)2017 ،
رابطة 1

N  x y   x y 
   x  Ny    y 
i

2

i

i

2

2

i

i

i

i

r

Nx i 2

1. Linear Model
2. Pearson Correlation Coefficient
3. Mean Absolute Error
4. Root Mean Square Error
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در خصوص مدلهای درختی ،مقادیر پیشبینیشده در نمونههای آزمون 1که در تکرارهای مختلف مدل از طریق
رویکرد اعتبارسنجی متقاطع( 2تعدادی تکرار 3برای هرسکردن) بهدست میآید عبارتاند از p1 , p 2 ,..., p n :و مقادیر
واقعی عبارتاند از . a1 , a2 ,..., an :بدین ترتیب p i ،بیانگر مقدار عددی پیشبینی برای نمونة آزمون  iام است .بر این
اساس ،میتوان آمارة  MAEرا تعریف کرد MAE .میانگین خطاها را در مجموعهای از پیشبینیها اندازهگیری میکند و
بدین ترتیب یک امتیاز خطی 4ایجاد میکند .این امتیاز به این معنی است که همة تفاوتهای منحصربهفرد بهطور
متوسط در میانگین وزندهی میشوند .این آماره عبارت است از میانگین بزرگی خطاهای منفرد بدون درنظرگرفتن
عالمت آنها که از طریق رابطة  2محاسبه میشود (ویتن و فرانک:)2002 ،
p1  a1  ...  p n  an

رابطة 2

n

MAE 

 RMSEمیانگین خطاها را اندازهگیری میکند .این آماره وزن نسبتاً باالیی به خطاهای بزرگ میدهد که از طریق
رابطة  3بهدست میآید:
2

رابطة 3

 ...   p n  an 
n

2

 p1  a1 

RMSE 

که در رابطههای  2و  p 3بیانگر مقادیر پیشبینیشده a ،مقادیر واقعی a ،مقادیر میانگین واقعی ،و
متغیرهاست .بهطور کلی ،برای تشخیص تغییرات خطا در مجموعة پیشبینیها میتوان از آمارههای  MAEو RMSE
استفاده کرد .دامنة عددی مقادیر این دو آماره میتواند بین صفر تا بینهایت متغیر باشد (ویلموت و ماتسورا.)2005 ،
n

تعداد

بحثونتﺎیج 
بینیکننده 
ﻫﺎیپیﺶ 


استخﺮاجمدل
در این مطالعه ارائة مدلهای پیشبینیکنندة  AODبهعنوان شاخصی از وضعیت گردوغبار اتمسفر بر اساس
تجزیهوتحلیل رفتار بلندمدت پارامترهای اقلیمی و ارتباط آنها با  AODمورد نظر است .پس از پیشپردازش سری زمانی
دادههای مربوط به پارامترهای اقلیمی و  AODبهعنوان مجموعهدادههای آموزشی ،متغیرهای مستقل و وابستة ورودی
مدل طبقهبندیکنندة درختی  M5Pتعریف شد .متغیرهای مستقل ورودی مدل شامل سری زمانی روزانة مقادیر
پارامترهای دما ،بارش ،رطوبت نسبی ،و سرعت باد در یک بازة زمانی دهساله در شکل  4ارائه شده است .در همة
نمودارها روند کلی تقریباً ثابتی وجود دارد .در این میان ،صرفنظر از روندهای فصلی ،برخی نوسانات و روندهای کاهشی
و افزایشی در مقادیر پارامترها در برخی برهههای زمانی مشهود است .با درنظرداشتن ارتباط قابلتوجه بین  AODو
مقادیر پارامترهای اقلیمی ،این تغییرات و واریانس موجود در دادههای سری زمانی حاوی اطالعات ارزشمندی است .بر
همین اساس ،در پژوهش حاضر برای کشف ارتباطات موجود بین دادههای سری زمانی و دستیابی به مدلهای
پیشبینیکننده از قابلیتهای منحصربهفرد الگوریتم  M5Pاستفاده شد.

1. Test Instances
2. Cross-Validation
3. Fold
4. Linear Score
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ﺷكل.4نﻤودارسﺮیزمﺎنیروزانةپﺎرامتﺮﻫﺎیمستقلورودیمدلM5Pدربﺎزۀزمﺎنی2005تﺎ.2014الف)رطوبتنسبی
بﺎرش(میلیمتﺮ) 

سﺎنتیگﺮاد)؛ج)سﺮعتبﺎد(متﺮبﺮثﺎنیه)؛د)

سطحزمین(درصد)؛ب)دمﺎیﻫوایسطحزمین(درﺟة

در ادامه مراحل اجرای الگوریتم  M5Pاعم از همگنسازی مجموعهدادههای مستقل ورودی از طریق تشکیل درختان
تصمیمگیری بر اساس سلسله قوانین اگر -آنگاه ،تجزیهوتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره در کالسهای همگن ،و
نهایتاً اعتبارسنجی نتایج مدل در محیط نرمافزار وکا انجام شد .بهمنظور حداقلسازی انحرافات و بهبود فرایند پردازش،
برای دستیابی به بهترین مدل طبقهبندیکننده /پیشبینیکننده متناسب با مجموعهدادههای آموزشی (آلسانتانی،
 ،)2020درختان تصمیم با ده بار اعتبارسنجی متقابل 1اجرا شد (سرینیواسان و مکاال .)2014 ،درخت تصمیم تولیدشده با
استفاده از  M5Pبرای ارائة مدلهای پیشبینیکنندة  AODدر شکل  5ارائه شده است .بدین ترتیب ،درمجموع ،چهار
1. 10 folds-cross validation
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مدل خطی یا قانون پیشبینیکننده 1برای تخمین  AODبر اساس مقادیر پارامترهای اقلیمی استخراج شد (جدول .)2
درنهایت ،با قراردادن مقادیر پارامترهای اقلیمی در مدلهای خطی بهدستآمده ،میتوان مقدار  AODرا بر اساس
آستانههای تعریفشده توسط الگوریتم  M5Pبرآورد کرد .مدلهای خطی بهدستآمده قادر به پیشبینی مقادیر  AODدر
شرایط مختلف (بر اساس پارامترهای اقلیمی) است .غالباً طوفانهای گردوغبار در دماهای باال و حداقل میزان بارش رخ
میدهد .بر همین اساس ،برای شناسایی طوفانهای گردوغبار بر مبنای  ،AODمدل خطی شمارة  )LM-2( 2از اهمیت
باالتری در قیاس با سایر مدلها برخوردار است.

پیﺶبینیمقﺎدیﺮ  AODبﺮاسﺎسپﺎرامتﺮﻫﺎیاقلیﻤی
تشكیلﺷدهبﺮای 

ﺷكل.5سﺎختﺎردرختتصﻤیم M5P
.مدلﻫﺎیخطی ()LMپیﺶبینیکنندۀ  AODبﺮاسﺎسپﺎرامتﺮﻫﺎیاقلیﻤی

ﺟدول2
مدلپیﺶبینیکنندۀخطی 

قﺎنون/

AOD  0.0064  SRH  0.0156  SAT  0.0612 WS  0.031 P  1.0029
AOD  0.0062  SRH  0.0121 SAT  0.1589 WS  0.0045  P  0.779
AOD  0.0368  SAT  3.6843
AOD  0.1472  P  1.633

ﺷﻤﺎرۀقﺎنون 

LM-1
LM-2
LM-3
LM-4

بینیکننده 
اعتبﺎرسنجیقوانینپیﺶ 

موضوع مهم در خصوص مدلهای پیشبینیکننده ارزیابی و تعیین درجة اطمینان آنهاست .در این راستا ،بهمنظور
ارزیابی صحت پیشبینی و بهطور کلی عملکرد الگوریتم  M5Pدر رابطه با پیشبینی  AODبر اساس مدلهای خطی
مستخرج ،با بهکارگیری روابط  1تا  ،3شاخصهای آماری  ،MAE ، rو  RMSEبهترتیب برابر با  ،0/22 ،0/69و 0/31
محاسبه شد .بهطور کلی ،وجود همبستگی باالتر بین هر یک از پارامترهای اقلیمی با  AODمیزان خطای پیشبینی
مدلهای خطی استخراجشده از طریق درخت تصمیم  M5Pرا کاهش میدهد؛ بهطوریکه به ازای مقادیر همبستگی
باالتر ،مقادیر آمارههای  ،MAEو  RMSEکاهش خواهد یافت و بالعکس .میتوان گفت میزان قابلیت اطمینان و صحت
مدلهای خطی ارائهشده به میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابستة ورودی مدل بستگی دارد .جدول  3یک
مقیاس پنجسطحی برای اندازهگیری و توصیف میزان قدرت همبستگی را نشان میدهد (آلسانتانی .)2020 ،بر اساس این
تقسیمبندی ،میزان همبستگی محاسبهشده بین پارامترهای اقلیمی و  AODدر محدودة همبستگی قوی است.
اعتبارسنجی نتایج الگوریتم  M5Pبر اساس ارزیابی میزان همبستگی و خطاهای پیشبینی از طریق آمارههای  MAEو
 RMSEنشاندهندة عملکرد و صحت قابل قبول مدلهای خطی در رابطه با پیشبینی  AODاست.
1. Predictive Rule
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با توجه به پویایی ذرات آئروسل (بهویژه گردوغبار) و قابلیت حمل از طریق جریان هوا و باد تا فواصل بسیار دوردست
از منبع انتشار آنها (گودی ،)2009 ،این احتمال وجود دارد که مقدار  AODثبتشده برای یک پیکسل توسط سنسور
ماهوارهای دقیقاً مربوط به همان منطقه بر روی زمین نباشد (درویشی بلورانی و همکاران .)2021 ،بنابراین ،در رابطه با
میزان خطای پیشبینی مدلها ذکر این نکته الزم است که این مهم میتواند ناشی از قابلیت حمل ذرات آئروسل توسط
باد باشد .نظر به ارتباط قوی بین  AODو پارامترهای اقلیمی ،ناهمخوانیهای احتمالی میتواند ناشی از دلیل مشروح
باشد ،زیرا فرضاً طوفان گردوغبار برخاسته از یک کانون ممکن است هیچ ارتباطی با مقادیر پارامترهای اقلیمی در مکان
مقصد نداشته باشد.
ﺟدول.3تفسیﺮمیزانقدرتﻫﻤبستگی
مقدارﻫﻤبستگی 

تفسیﺮ 

≥ ±0/7

همبستگی بسیار قوی

 ± 0/4تا ≤ ± 0/7

همبستگی قوی

 ± 0/3تا ≤ ± 0/4

همبستگی متوسط

 ± 0/2تا ≤ ± 0/3

همبستگی ضعیف

 ± 0/1تا ≤ ± 0/2

فقدان همبستگی

درنهایت ،برای نمایش نتایج اعتبارسنجی و ارزیابی عملکرد مدلهای خطی بهصورت بصری از مقادیر پارامترهای
اقلیمی موردبررسی از  2014/1/1تا  2014/12/30بهعنوان ورودی مدلهای پیشبینیکنندة خطی (جدول  )2استفاده شد.
مطابق با شکل  ،6نتایج ارزیابی صحت صورتگرفته درمجموع حاکی از همگرایی نتایج مدلهای خطی به مقادیر واقعی
 AODدر یک بازة زمانی یکساله در منطقة موردمطالعه است .بهطور کلی ،این همگرایی متضمن قابلیت اطمینان
مدلهای خطی مستخرج از الگوریتم  M5Pبرای پیشبینی  AODبر اساس پارامترهای اقلیمی است .بر اساس شکل ،6
میزان اختالف بین مقادیر پیشبینیشده و مشاهدهشده تقریباً از اواخر ماه چهارم سال (آوریل) تا ماه هفتم (جوالی)
افزایش یافته است .با توجه به وجود کانونهای فعال گردوغبار در منطقة بینالنهرین و قابلیت حمل ذرات گردوغبار از
طریق وزش بادهای شمال با راستای شمال غرب به جنوب شرق در عراق در فصول بهار و تابستان (درویشی بلورانی و
همکاران ،)2021 ،این مهم باعث افزایش غلظت ذرات گردوغبار در اتمسفر شده و متعاقباً افزایش و تشدید  AODدر
اتمسفر منطقة موردمطالعه را سبب شده است .باالتربودن مقادیر  AODمشاهداتی در ماههای مزبور نسبت به مقادیر
پیشبینیشده بر دالیل مشروح صحه میگذارد.
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رابطهبﺎپیﺶبینی  AODبﺮاسﺎسمقﺎدیﺮپﺎرامتﺮﻫﺎی

ارزیﺎبیعﻤلكﺮدمدلﻫﺎیخطیمستخﺮجازالگوریتم  M5Pدر

ﺷكل.6
اقلیﻤیدمﺎ،بﺎرش،رطوبتنسبی،وسﺮعتبﺎددرمحدودۀاستﺎنخوزستﺎن(محورافقینﻤوداربیﺎنگﺮروزازمﺎهومحورعﻤودی
نشﺎندﻫندۀمیزان  AODاست)


نتیجهگیﺮی 

بهطورکلی ،در این مطالعه قابلیت الگوریتم دادهکاوی  M5Pدر زمینة پیشبینی  AODارزیابی شد .با استفاده از الگوریتم
 M5Pمبتنی بر یادگیری استقرایی و بهکارگیری دادههای سری زمانی سنجش از دور از طریق تشکیل درختان
تصمیمگیری بر اساس مجموعه قوانین اگر -آنگاه ،چهار مدل پیشبینیکنندة خطی بر مبنای پارامترهای اقلیمی
استخراج شد .مدلهای پیشبینیکننده با استفاده از دادههای مربوط به محدودة شهرستان اهواز استخراج و اعتبارسنجی
شد.
 AODبهعنوان شاخصی از وضعیت آئروسل اتمسفر اهمیت باالیی برای انجامدادن مطالعات در زمینة طوفانهای
گردوغبار یافته است .دسترسی به دادههای  AODدر برخی مناطق کرة زمین و در برخی فصول از سال ناشی از دالیلی
من جمله پوشش ابر با محدودیت همراه است .از سوی دیگر ،حصول آگاهی از الگوهای مکانی -زمانی گردوغبار در آینده
برای اتخاذ تدابیر مدیریت بحران حائز اهمیت است .با بهکارگیری مدلهای پیشبینیکنندة استخراجشده در این مطالعه
میتوان در مکانهای فاقد  ،AODبرآورد قابل قبولی از  AODبهعمل آورد .همچنین ،با واردسازی مقادیر پیشبینیشدة
پارامترهای اقلیمی ،میتوان الگوهای مکانی -زمانی  AODرا در آینده نیز تخمین زد.
رخداد طوفانهای گردوغبار عموماً تابعی از طیف وسیعی از شرایط محیطی شامل خصوصیات اتمسفری و همچنین
پارامترهای سطح زمین نظیر پوشش گیاهی ،رطوبت ،و بافت خاک است .با این علم ،صرف درنظرگرفتن وضعیت اتمسفر
و تأثیر آن بر الگوهای مکانی -زمانی  AODممکن است در برخی مواقع نتایج مطلوبی بهدست ندهد .بنابراین ،توصیه
میشود در مطالعات آتی در این زمینه ،عالوه بر پارامترهای اقلیمی که بیشتر نمایههایی از وضعیت اتمسفرند ،از
پارامترهای سطح زمین نیز در مدلسازی استفاده شود .با انجامدادن این کار انتظار میرود میزان صحت مدلهای خطی
برای پیشبینی  AODافزایش یابد.
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