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 .1سرآغاز

در سال  2112این رصم به حتود  7میلیون نفر رسیت کاله در

آلودگی هوای مناطق شهری یکی از مهمترین مسائلی است

حتود  4/3میلیون نفر از آن ها مساقیماً در مهرض آلالودگی

که روی محیطزیست ،سالممت اامهاله ،اصادالاد ،مالتیریت

هوای دادلی بودهانت ( .)WHO, 2014بررسی و متلسازی

مناطق شهری و غیره تأثیر میگذارد .بهطور ماوسط ،سالیانه

آلودگی هوا در تحقیقات ماهتد و بسیاری از شهرهای بزرگ

در اهان  3میلیون نفر بر اثر آلودگی هالوا االان دالود را از

مورد تواه صرار گرفاه است ،در حالالی کاله آلالودگی هالوای

دست میدهنت .طبق گزارش های سازمان بهتاشت اهالانی
* نویسنته مسئول:

1

درون سادامانها مسئلة بسیار دطرناکتری بالرای سالممت
Email: n_kaffash@tabrizu.ac.ir
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انسانها است .واود آالینتهها در هوای دادل سادامانهالا

1331؛  .)Goyal & Khare, 2011از منالالاب عمالالتة ذرات

عموه بر اینکه مخل راحای و آسایش ساکنان دواهت بالود،

مهلق در فضاهای دارای میتوان به احارا زغالالسالن ،

تماس طوالنی متت با آنها میتوانت آسیبهای بسیار اتی

اناشار گازهای گلخانالهای ،NO3 ،SO4 ،دود وسالایل نقلیاله،

یا حای مرگ را به دنبال داشاه باشت .از دالیل عمتة آلودگی

دود کاردانالالههالالا ،گردوغبالالار و در فضالالاهای دادلالالی بالاله

هوای دادل سادامان ها میتوان به تهویة نامناسالب ،سالط

گردوغبالالار ،دود سالالیرار ،تجهیالالزات احاالالرا بالالتون تهویالاله

باالی دما و رطوبت ،واود منالاب آالینالته نریالر ااالا هالا،

مناسب ،اسپریها ،تراکم افراد ،انس مدالال  ،میالزان نفالوذ

بخالالاری ،شالالومینه ،مدالالری ددانیالالات ،مدالالال و کاالهالالای

هوای بیرون ،ویژگیهالای فالردی و دالانوادگی اشالاره کالرد

سادامانی ،اسپری ،دوشبوکننتهها ،آفالتکالشهالا و غیالره

(.)Mohammad et al., 2015
سنجش آلودگی هوا در فضاهای بیرونی بالا شالبکهای از

اشاره کرد (لقمانی و همکاران.)2112 ،
بهطور کلی آالینتههایی از صبیل فرمالتهیالت ،مونوکسالیت

ایساراههای انتازهگیری ثابت انجام میشالود .ایسالاراههالای

کربن ،آزبست ،ایالوه  ،ذرات مهلالق ،2رادون ،آلالرنن هالا از

ثابالالت بسالالیار مطمالالئن هسالالانت و صادرنالالت طیالالف وسالالیهی از

مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت هوا در محالیطهالای دادلالی

آالینته هالا را باله طالور دصیالق انالتازهگیالری کننالت .لالیکن در

محسوب میشونت (لقمانی و همکاران .)2112 ،بالر اسالاس

محیط های دادلی ،نین ایساراههایی واود نالتارد و بالرای
3

مطالهات صورت گرفاه ،یکی از مهالمتالرین آالینالته هالوای

سالالنجش آالینالالتههالالا از حسالالررهای صابالالل حمالالل اسالالافاده

کالالمنشالالهرهای بالالزرگ ذرات مهلالالق ()PM10-PM2.5-PM1

میشود .این حسررهای کو،

و صابلحمل صابالل اسالافاده

است که در دو انتازة کمار از ده میکالرون ) (PM10و کماالر

در هر مکان و زمانی هسانت و اطمعات مربوط به آالینتهها

از دو نیم میکرون ) (PM2.5بر سالممای انسالان هالا تالأثیرات

را از طریق شبکة بیسیم به پایراه داده ارسال یالا بالهعنالوان

مخرب بسیاری دارد ،در این تحقیق نیز برای بررسی کیفیت

ابزاری سری نمایش میدهنت (احمتی و همکالاران1331 ،؛

هوای محیط های دادلی اناخاب شت (احمتی و همکالاران،

.)Li et al., 2018

1331؛ , C.A. et al., 2019PopeIII؛ .)Li, et al., 2018

اهمیت متلسازی کیفیت هوا در محیطهالای دادلالی و

ذرات  PM2.5به دلیل صطالر ریالز و کو،ال  ،مالیتواننالت

پیشالالرفت تکنولالالونی مواالالب تواالاله محققالالان مخالفالالی در

به راحای از ست سیسام امنیاالی بینالی و حلالق انسالان عبالور

سالهای ادیر باله ایالن مسالئله شالته اسالت Balz Maag .و

کرده ،وارد سیسام تنفسی یالا همالان شالش و از آنجالا وارد

همکالالاران ( )2112بالالا طراحالالی حسالالررهایی بالالرای پالالایش

سیسام گردش دون شته و همراه با دون به نقاط حسالاس

آالینتههای  O3و  CO2و کالیبره سازی آنها با تکنی هالای

سالکاههالای صلبالی در

شبکه عدبی مدنوعی در محیط های باز و بساه پردادانالت.

افراد شونت .ذرات  PM10نیز ذرات اامت دطرناکی حساب

 Yifei Jiangو همکاران ( )2111حسررهایی بالرای پالایش

بتن حرکت کرده و در نهایت باعال

شته ولی به دلیل صطر بزرگ آن ها نسبت باله ذرات

PM2.5

بخشی از این ذرات توسط سیسام امنیای یا همالان سیسالام
بینی و حلق اذب مالیشالونت (هاشالمی1331 ،؛

& Goyal

آالینتة  CO2که صابل ندب روی کیف یالا لبالاس اشالخا
بود ،طراحی و کیفیت هالوای دادلالی محالیطهالا را بررسالی
کردنالالت Nima Nikzad .و همکالالاران ( )2112بالاله کمالال

 .)Khare,مقالالالالتار  PM10و  PM2.5در تشالالالالتیت

حسررهای صابل حمالل آالینالتههالای  NO2 ،COو  O3و بالا

بیماریهای صلبی -ریالوی ،کالاهش سیسالام ایمنالی بالتن در

اتدال به تلفن همراه کاربران توسالط بلوتالوب باله نمالایش

مقابل بیماریها ،از بالین رفالان بافالت ریاله ،آسالم کودکالان،

وضهیت آالینالته هالا بالرای کالاربر و همینالین ارسالال ایالن

مرگ ومیر زودرس و سرطان نقش عمته ای دارد (هاشالمی،

اطمعات به همراه مکان و زمان انتازهگیری به سمت سرور

2011

توسعة مدل ترکیبی برپایة شبکة عصبی برای مدلسازی کیفیت ...
ندا کفاش چرندابی و امیر غالمی

 458

مرکزی در محیطهالای بسالاه و بالاز پردادانالت Ming Jin .و

سقف ،دما و رطوبت نسبی بوده است .پیشبینی مقادیر این

همکاران ( )2112نیز با طراحی رباتی مجهز به حسالررهای

آالینتهها به کمال

الرالوریامهالای مخالالف شالبکه عدالبی

ذرات مهلق با صابلیالت حرکالت در محالیطهالای دادلالی باله

مقایسالاله و بررسالالی شالالت .سالالپس الرالالوریام ترکیبالالی برپایالاله

الرالوریامهالای

 Ensembleو شالالبکه عدالالبی ،نتالیالاله پالالس اناشالالار بالالرای

سنجش این آالینته ها پردادانت و به کمال

درونیابی مکانی و زمانی در محیط های بساه کیفیت هوا را
مالالتل کردنالالت Radha Goyal .و )2111( Mukesh Khare
برای سنجش و پیشبینی ذرات مهلق در کمسهای درسالی
در ساعات مخالف بر پایة عواملی نریر انتازه کمس ،دمالا،
رطوبت و  CO2متلی ارائه کردنت .غیابالالتین و همکالاران
( )1322بالالا اانمالالایی بیسالالت ایسالالاراه در منالالازل مسالالکونی
مناطق 1و  2تهالران باله بررسالی و مقایساله وضالهیت ذرات
مهلق پردادانت .در ایالن تحقیالق پالس از بررسالی وضالهیت
ذرات مهلق در فضای بیرونی و در موصهیتها و طبقالههالای
مخالف فضالای دادلالی ،عوامالل مالؤثر در آلالودگی فضالای
دادلی شناسایی شت .مطابق یافاههای ایالن تحقیالق ،غلرالت
بردی آالینتهها در دادل سالادامان تالا  33بالار بالیشتالر از
غلرت آن در محیط دارج است.
در اکثر تحقیقات صالورت گرفااله بالر سالنجش آالینالته
بهطور مساقیم و پیشبینی آنها بر پایه پارامارهای ماالتاولی
نریر دما و رطوبالت تمرکالز شالته اسالت و باله پارامارهالای
مخدو

فضاهای بساه کمار توااله شالته اسالت .ایالن در

حالی است که تأثیر پارامارهای مخالفالی نریالر نالوض فضالا،
انس مدالال  ،انالتازه فضالا و کالاربری بالر کیفیالت هالوای
فضاهای دادلی واض و روشن اسالت .در تحقیالق حاضالر
پس از ادذ مقادیر ذرات مهلق توسط حسرر صابل حمل در
مکالالانهالالا ،زمالالانهالالا و شالالرایط مخالالالف ،نقشالاله پهنالالهبنالالتی
آالینتههای  PM10و  PM2.5برای بازار تبریز بهعنالوان یکالی
از وسی ترین و پیییته ترین بناهای سرپوشیته اهان ،تهیاله
شت .پیشبینی مقادیر این آالینتهها به کم

الرالوریامهالای

مخالف شبکه عدبی مقایسه و بررسی شت .این پالیشبینالی
برمبنای تأثیر عوامل مخالفی شامل؛ طول مهبر ،عرض مهبر،
تراکم ماوسط امهیت ،انس کف ،واود یالا عالتم واالود
تهویه ،تنوض کاربری ،فاصله از دیابانهالای مجالاور ،بلنالتی

متلسازی اسافاده شت.
 .2شبکة عصبی مصنوعی
شبکههای عدبی مدنوعی الهام گرفاه شالته از شالبکههالای
عدبی بیولونیکی مواود در مغز مواالودات زنالته هسالانت.
این شبکهها بر اساس نمونههای آموزشی وارد شته به شبکه
و تغییر مقادیر وزنها برای نورونها و اتداالت بالین آنهالا
آموزش داده میشونت و پس از آن میتوان برای پیشبینی یا
تخمین مقادیر از شبکة عدبی آمالوزش دیالته اسالافاده کالرد
(تقوی1331 ،؛ صربانیان و محمتزاده .)1337 ،شبکه عدالبی
مدنوعی با تهتاد الیالههالا ،تهالتاد نالورونهالا در هالر الیاله،
الروریام یادگیری و تاب اناقال در شبکه مشخص میشالود.
شبکههالا ی عدالبی بالا توااله باله ماهیالت مسالئله در صالالب
متل های مانالوعی نریالر تال
نورون، ،نت نورون ،ی

ورودی، ،نالت ورودی ،تال

الیاله ،دو الیاله، ،نتالیاله باله حالل

مسائل مخالف پیشبینی ،طبقهبنتی ،دوشهبنتی ،رگرسیون
و غیره میپردازنالت (تقالوی1331 ،؛ صربانیالان و محمالتزاده،
.)1337
انواض شبکههای عدالبی بالرای تحلیالل مسالائل مخالالف
طراحی شته است که از میان آنها بالا توااله باله تحقیقالات
پیشین شبکة عدبی پرسپارون ،نتالیه 4بالرای پالیشبینالی و
طبقهبنتی آالینتهها اناخاب شت .در شبکههالای  MLPپالس
اناشار 2در مرحلة نخست پس از عبور ورودیها از الیههای
میانی (با پارامارهای اولیاله و تدالادفی شالبکه) و بالهدسالت
آوردن درواالالی ،ادالالامی درواالالی مطلالالوب و درواالالی
محاسبه شته (دطا) بهدست میآیالت و ضالمن برگشالت باله
الیة نخست و تنریم پارامارهای شبکه ،این کار تالا رسالیتن
به حت آساانه مطلوب تهیین شالته اداماله مالییابالت (تقالوی،
1331؛ صربانیان و محمتزاده .)1337 ،محاسبة دطالا مطالابق
رابطة  1است.
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تفاوت که برای اناخابِ زیر مجموعة دادهها برای طبقالهبنالت

()1

بهتی ،شانس آن نمونههایی که طبقهبنالت نخسالت ناوانسالاه
که در آن  εمقتار دطا d ،دروای واصهی y ،درواالی
مطلوب N ،تهتاد دروای و  kشالمارنتة تکالرار اسالت .در
شکل  1ساداار این شبکه نشان داده شته است.
طبقهبنتی ترکیبی 6روشی مناسب برای طبقهبنتی است
که بر پایة گرادیان تقویای ،دردتهای تدمیمگیری ماهالتد
و رأیگیری از عناصالر باله طبقالهبنالتی مالیپالردازد .ضالمن
ترکیب این طبقهبنت با شبکه عدبی میتوان باله دصالتهالای
باالیی رسیت ،را که ایته این روش بر این اساس است کاله
از ترکیب طبقهبنتیگرهای کمدصت ،میتوان به طبقالهبنالتی
صوی دست یافت .روشهای ماهتدی بالرای سالادت شالبکه
ترکیبی واود دارد که دو روش ماالتاول آن دسالاهبنالتی 7و
تقویای 2نام دارد (.)Buhlmann, 2012
در روش دساهبنتی ی

زیرمجموعاله از مجموعاله دادة

اصلی به هر کتام از طبقالهبنالتها داده مالیشالود .یهنالی هالر
طبقهبنت صسمای از مجموعالة داده را مشالاهته کالرده و بایالت
متل دالود را بالر اسالاس همالان صسالمت از دادههالا کاله در
ادایارش صرار گرفاه است ،بسازد .در روش تقویای نیز ی
زیرمجموعه از دادهها به هر طبقهبنت داده میشالود؛ بالا ایالن

است بهدرسای طبقهبنتی کنت ،بالرای اناخالاب در طبقالهبنالت
دوم بیشار است .به همالین ترتیالب بالرای ایجالاد یال

زیالر

مجموعالالة داده بالالرای طبقالالهبنالالت سالالوم ،آنهالالایی کالاله در
طبقهبنتهای نخست و دوم مشکلتر به نرر میرسالیتنت ،بالا
احامال بیشالاری اناخالاب مالیشالونت .روش تقالویای انالواض
مخالفی دارد کاله از املاله آنهالا مالیتالوان باله ،LPBoost9
 AdaBoostM110و  LSBoost11اشاره کرد که بساه به نالوض
دود در رگرسیون ،طبقهبنتی باینری ،طبقهبنتی ،نتکمسه
و غیره به کار میرونت .در تحقیالق حاضالر روش

LSBoost

برای طبقهبنتی ترکیبی اناخاب شالت، .راکاله ایالن روش بالا
برازش یادگیرنته به ادامی مقادیر مشاهته شته از مقالادیر
توافقی پیشبینی شته از طبقهبنتهای پیشین (رابطالة  )2باله
کمینه کردن مرب دطا میپردازد (.)Hastie et al., 2009
()2

)k=yn-ηf(xn

که در آن  ynمقتار مشاهته شته؛ ) f(xnمقتار به دسالت
آمته از طبقهبنتهای پیشین برای ماغیر  xnو  ηنرخ یادگیری
است .نرخ یادگیری در بازة صفر تا ی
هر،ه به ی

نزدی

تهریف میشود که

باشت سرعت یادگیری افزایش مییابت.

شکل  .1ساختار شبکة عصبی پس انتشار با یک الیة پنهان
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 .3پیادهسازی و ارزیابی

ثبت رسیته است (پایراه ثبت اهانی مجموعه بازار تبریالز،

مراحل اارایی تحقیق حاضالر مطالابق رونالتنمای شالکل 2

 .)1323این بازار شامل عناصر مهمی نریر امالاکن مالذهبی،

است .در گام نخست ،بالرای پیالادهسالازی و ارزیالابی روش

متارس ،مراکز تجاری ماننت مغالازههالا ،حجالرههالا ،انبارهالا،

پیشنهادی تحقیق ،بازار تبریز بهعنوان یکی از بالزرگتالرین،

کاروانسالالراها ،پالالل-بالالازار و غیالالره اسالالت (مرصوصالالی و

مهم ترین و پیییته ترین فضاهای سرپوشیته اهان اناخالاب

باصردانی .)1331 ،بازار تبریز ،شبکه ای ارتباطی ماشالکل از

شت .از مهمترین دالیل این اناخاب میتوان به ابهالاد بالزرگ

تهتادی راساههای موازی و ماقاط اسالت (شالکل  .)3ایالن

این سازه تاریخی ،ساداار پیییته آن ،واود طیف وسالیهی

مجموعاله بالا  21راسالاه 32 ،سالرا 22 ،تیمیالاله 11 ،داالن3 ،

از کسبه و افراد مخالف شاغل در بازار ،مرااهه شالهرونتان

مترسه ،حتود  2111مغازه و  41نوض شغل دارای مساحای

و گردشالالرران ماهالالتد در طالالول سالالال بالاله آن اشالالاره کالالرد

بالغ بر  27هکاار است (پالوراهفر و همکالاران .)1332 ،در

(پوراهفر و همکاران .)1332 ،مجموعاله بالازار سرپوشالیته

شکل  3موصهیت بازار در شهر تبریز و ازئیالات عناصالر آن

تاریخی تبریز ،یکی از میرابهای اهانی کشور ایران اسالت

نشان داده شته است.

که در سال  1323در فهرست میالراب اهالانی یونسالکو باله

شکل  .2روندنمای مراحل اجرایی تحقیق
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سالالپس اطمعالالات مخالالالف مربالالوط بالاله مهالالابر و امالالاکن

کاربری مخالف  ،1/72بالرای ساله کالاربری مخالالف  1/2و

مخالف بازار تبریز شامل طول مهبالر ،عالرض مهبالر ،تالراکم

برای بیش از سه کالاربری برابالر  1/22مهالادل شالته اسالت.

ماوسط امهیت ،انس کف ،واود یا عالتم واالود تهویاله،

تراکم امهیت با تواه باله ماوسالط شاللوغی مهالابر در مالاه

تنوض کاربری ،فاصله از دیابانهالای مجالاور ،دمالا ،رطوبالت

فروردین ،در ،هار کمس تراکم امهیت ،دیلی زیاد ،زیاد،

نسبی و بلنتی سقف از طریق مشاهتات میتانی ثبالت شالت.

ماوسط و کم با اعتاد  1/2 ،1/72 ،1و  1/22ثبت شت .طول

از اسفنتماه سال  1336تا اردیبهشت ماه  1337امال آوری

مهابر و فاصله نقاط از دیابان های اصلی اطرای باله ماالر از

داده های بازار تبریز بهصورت میتانی به طالول انجامیالت .در

روی گرای مهابر اساخراج شت .نمونهای از دادههالای ثبالت

بخشهالای مخالالف از مهالابر بالازار؛  1121نقطاله تهیالین و

شته در  21موصهیت مخالف در اتول  1آمته است.

اطمعات مربوط به هری

از این نقاط در  11مهیالار مالورد

در ماه فروردین داده های آموزش بالرای شالبکه عدالبی

نرر به شرح ذیل برداشت شالت .ارتفالاض سالقف باله ماالر در

ام آوری شت .این کار به کم

نواحی سربساه ثبت و نواحی روباز مشخص شالت .دمالا باله

PM2.5 Sensorکه صابلیالت سالنجش آالینالتههالای  PM2.5و

دراة سانایگراد و رطوبت نسالبی باله درصالت بالرای نقالاط

 PM10در بالازه (  1111-1 ) μg/m^3را دارد ،در  26نقطالاله

مورد نرر ثبت شت .از طریق مشالاهتات میالتانی در محالل،

در شرایط مخالف انجام شت .از امله مزایای ایالن حسالرر

یالا صالفر مشالخص شالت.

بهدصت باال ،محیط کالاربر پسالنت ،کالو،کی انالتازه و حمالل

انس کف مهابر برای آسفالت ،کاشی ،دالاکی و سالنرفرش

راحت و از املاله مهایالب آن مالیتالوان باله صیمالت بالاال و

به ترتیب با اعتاد  3 ،2 ،1و  4درج شت .عالرض مهالابر باله

پشایبانی فقط در سیسام عامل انترویت اشاره کرد .موصهیالت

بالا اعالتاد  1/2 ،1و

نقاط آموزش و مقادیر ثبت شته برای آالینتههالای  PM2.5و

واود یا عتم واود تهویه با ی

ترتیب برای عریض ،ماوسط و باریال

 1/22و تنوض کاربری برای کاربریهای یکسان  ،1بالرای دو

حسالرر ناپنالی

 PM10در شکل  4نشان داده شته است.

شکل  . 3محدودة بازار تاریخی سرپوشیدة تبریز تهیه شده توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری

Pocket
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جدول  .1نمونهای از دادههای ثبت شده در  22موقعیت مختلف بر اساس  12معیار انتخابی

طول

بلنتی سقف

رطوبت نسبی

دما

انس

عرض

فاصله از مهابر

تنوض

تهو

تراکم ماوسط

(مار)

(درصت)

()°C

کف

مهابر

اصلی (مار)

کاربری

یه

امهیت

1

2

23

22

1

1

23/24

1/22

1

1

37/61

2

2

23

22

1

1

2

1

1

1

16/33

3

روباز

23

22

4

1

1

1

1

1/72

2213/13

4

2

23

22

1

1

22/71

1/2

1

1

73/71

2

2

23

21

1

1

22/31

1/2

1

1

73/71

6

2

22

21

1

1

61/22

1/22

1

1/22

33/12

7

2

22

21

4

1

72/13

1/22

1

1/22

32/16

2

2

23

21

4

1

23/33

1/72

1

1

14/72

3

2

23

21

1

1

112/16

1/22

1

1

23/77

11

2

23

21

4

1

114

1/2

1

1

17/72

11

4/2

23

13

1

1

114

1/2

1

1

17/12

12

4/2

23

21

1

1

171/12

1/22

1

1/22

22/11

13

4/2

23

21

1

1/2

122/22

1/22

1

1/22

2/63

14

4/2

23

21

1

1/2

132

1/2

1

1

37/42

12

4/2

23

21

1

1

123/13

1/72

1

1

23/62

16

2

22

21

2

1

42/24

1

1

1

123/27

17

2

22

21

1

1

112

1/2

1

1/22

13/12

12

2

22

21

4

1

123/13

1/72

1

1

22/13

13

2

22

21

4

1

132/23

1

1

1

123/27

21

2

22

21

1

1

131/33

1/2

1

1

22/26

ردیف

مهابر
(مار)

بیشینه و کمینه مقادیر ثبت شته برای آالینته  PM2.5باله

مواود و شالرایط محالل در ،هالار کالمس سالالم ،ماوسالط،

ترتیب برابر  273و  4/2و بالرای آالینالته  PM10باله ترتیالب

هشتار و دطرناک طبقهبنتی شت و با بر،سب ی

تا ،هار

برابر  333/3و  ) μg/m^3 ( 3/4بوده است .دادههای امال

نشان داده شت (مطابق اتول .)2

آوری شته بالرای هالر دو آالینالته ،بالر پایاله اسالاانتاردهای
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شکل  .4موقعیت  68نقطه ورودی به همراه مقادیر ثبت شده برای ذرات معلق

جدول  .2کالسبندی مقادیر آالیندههای  PM10و PM2.5

شماره کمس

آالینته )μg/m^3( PM2.5

آالینته )μg/m^3( PM10

1

12/4-1

24-1

2

41/4-12/4

124-24

3

121/4-41/4

324-124

4

333-121/4

333-324

با تواه به اینکه تهیین پارامارهایی نریر تهتاد الیههالای
پنهان ،تهالتاد نالورون ،تهالتاد تکالرار ،نالوض توابال اناقالال و
آموزش در بهرهگیری از شبکه هالای عدالبی بسالیار مهالم و
تأثیرگذار است ،برای تهیین بهینه آنها از ی

کالت در زبالان

شت.
به دلیل دصت کم ناایج حاصالل ،بالرای بهبالود شالبکه از
الروریام طبقهبنت ترکیبی اسافاده شت .الرالوریام

Ensemble

متل  LSBoostبا بهرهگیری از صت دردالت تدالمیمگیالری
( )1=ηناالایج بسالیار

برنامه نویسی مالب اسافاده شت که ضمن بررسی تمام تواب

بهصورت تقویای با نرخ یادگیری ی

ممکن و تهتاد مناسب برای نالورونهالا و الیالههالا ،بهاالرین

مناسبی را برای دادههالای ایالن تحقیالق فالراهم آورد .ناالایج

مقادیر آن ها را تهیین کنت .با سادت شبکه عدبی ،نتالیاله

حاصل از پیادهسازی الرالوریامهالای مخالالف در االتول 3

پس اناشار در حالت های مخالف مقالادیر آالینالته هالا صابالل

آمته است .برای اارای شبکة عدبی در مرحلة آمالوزش و

پیشبینی است .در این تحقیق با تواه به نیاز کاربران برای

سادت شالبکه ،دادههالا باله ساله بخالش دادههالای آمالوزش،

Round

اعابارسالنجی و آزمالون تقسالالیمبنالتی مالیشالالونت کاله نحالالوه

آگاهی از کمس آالینته و افزایش دصالت از عملرالر
برای گردکردن ناایج به ،هار کمس ی

تا ،هالار اسالافاده

12

همررایی دطالای مربال میالانرین و صالحت ناالایج بالرای

توسعة مدل ترکیبی برپایة شبکة عصبی برای مدلسازی کیفیت ...
ندا کفاش چرندابی و امیر غالمی

هری

از آالینته های  PM2.5و  PM10ارزیالابی شالت .شالبکه

بیل 13و تالاب  trainlmالرالوریام
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Levenberg Marquadrat

کارآمت با تواه باله صالحت ،کالارایی و سالرعت همررایالی

ترکیبی از روشهای گاوس نیوتن و گرادیان نزولی است که

اناخاب شت .همینین ناایج مقایسه صحت و دصت دادههای

از توانایی هر دو الروریام بهره میبرد و سرعت بالاالیی در

آموزش ،اعابارسنجی و آزمون بهصورت مجزا و در حالالت

یادگیری دارا است (.)Levenberg, 1994
شایان ذکر است عموه بر شبکههای مالذکور ،الرالوریام

کلی در شکل  2تا  2نشان داده شته است.
با تواه به پیادهسازی صورت گرفاه بهارین شبکه برای

طبقهبنتی  Ensembleنیز بهتنهایی بر دادههای ایالن تحقیالق

آالینته  PM2.5با دو الیه پنهان (الیة نخست بالا  3نالورون و

اارا شت که به صحت  67/44درصت برای  PM10و صالحت

تاب اناقال  poslinو الیالة دوم بالا  2نالورون و تالاب اناقالال

 62/61درصت برای  PM2.5مناج شت که حالاکی از بهینرالی

 )tansigبا تاب آموزش  traincgbو با صالحت کلالی 37/67

رویکردهای ترکیبی بهکار رفاه در این تحقیق باشت .به بیالان

درصت و  MSEبرابر  1/322تهیین شته است .برای آالینالته

سادهتر با بهکارگیری الروریام ترکیبالی  Ensembleو شالبکة

اناقالال tansig

عدبی ،نتالیه پس اناشار ،صالحت ناالایج در حالتود سالی

 PM10نیز با ی

الیه پنهان با  4نورون ،تالاب

و تاب آموزش  trainlmبالا صالحت کلالی  37/67درصالت و
 MSEبرابر  1/2773به دسالت آمالته اسالت .تالاب

درصت بهبود یافاه است.

traincgb

الروریام آموزشی گرادیان مزدوج با شالروض مجالتد پالاول-
جدول  .3نتایج اجرای الگوریتمهای مختلف شبکه عصبی برای آالیندههای  PM10و PM2.5
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شکل  .5مقایسه صحت نتایج الگوریتمهای پیاده شده برای دادههای PM10

شکل  .8مقایسة صحت نتایج الگوریتمهای پیاده شده برای دادههای PM2.5

شکل  .7مقایسة کارایی نتایج الگوریتمهای پیاده شده برای دادههای PM10
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شکل  .6مقایسة کارایی نتایج الگوریتمهای پیاده شده برای دادههای PM2.5

سالالپس برپایالالة دادههالالای ام ال آوری شالالته در شالالرایط
مخالف ،به کم

شبکة عدالبی  ،Newff-Ensembleبالرای

کمس  4بوده و حضور افرادی که از ناراحایهالای تنفسالی
رنج میبرنت در این مکانها دطرناک است.

آالینالالتة  PM2.5و شالالبکة  Feedforward-Ensembleبالالرای

مطابق داده های ام آوری شته برای این تحقیالق و بالا

آالینتة  PM10آموزش انجالام شالت و پالیشبینالی بالرای 332

بررسی ناایج حاصل از متل پیشنهادی ایالن تحقیالق، ،هالار

موصهیت دیرر از بازار انجام شالت و نقشالة پهنالهبنالتی ایالن

مهیار طول مهبر ،تراکم نسبی امهیت ،واود تهویه و نالوض

آالینتهها تهیه شت (شکل .)3

کاربری بیشارین تالأثیر را در افالزایش کالمس ذرات مهلالق

همانگونه که از نقشههای به دست آمته مشخص است

داشاه است .از این رو با تواه به ناایج حاصل شته از ایالن

بیشار فضاهای دادلی بازار تبریز از کیفیت هالوای مناسالبی

تحقیق ،بایسای در اماکن واصال شالته در کالمس دطرنالاک

بردوردار است .بخشهایی از بازار شامل بازار،ه شالاربان،

راهکارهای مؤثر و اتی اارا شود .برای مثال با توااله باله

بازار،ه یخیال، ،هارسو صادصیه ،بازار دالله زن بالزرگ،

ساداار آن بخش از بازار میتالوان بالا ندالب سیسالام هالای

راساه بازار صادصیه ،کاروانسرای شازده بزرگ ،داالندان و

به بهبود کیفیت هوای دادلی بالازار

بازار اام بُرها باله لحالاو واالود ذرات مهلالق در وضالهیت

الف) آالینده PM10

تهویه مترن یا کمسی
کم

کرد.

ب) آالینده PM2.5

شکل  .9نقشههای پهنهبندی آالیندههای  PMبه کمک شبکه عصبی  Newff-Ensembleو Feedforward-Ensemble
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 13و  12یال است .در نایجه طبق یافاههای این تحقیق ،در

با تواه به دطراتی که آلالودگی هالوا بالرای سالممت افالراد

حتود  1/31 ،24/22 ،63/72و  4/13درصت از بخالشهالای

ساکن در مناطق آلوده دارد ،الزم است با آگاهی و شالنادت

بازار برای آالینته  PM10و در حتود 2/43 ،32/16 ،22/13

از این مسالئله ،در راسالاای الالوگیری از تولیالت یالا کالاهش

و  4/22درصت از بخش های بازار بالرای آالینالته  PM2.5باله

دطرات آن اصتام کالرد .یکالی از راهکارهالای االتی بالرای

ترتیالالب در وضالالهیت سالالالم ،ماوسالالط ،هشالالتار و دطرنالالاک

بررسی وضهیت آلودگی هوا ،تهیالة نقشاله هالای پهنالهبنالتی

بودهانت .با تواه به اینکه دادههای ام آوری شته در فدل

آالینتههای مخالف برای فضاهای دادلی و دارای اسالت.

بهار ،ماه فروردین بوده است و نیالز بالا توااله باله تغییالرات

در این تحقیق بررسی کیفیت هوای دادلی بالازار تبریالز باله

مقادیر آالینتههالا در زمالانهالا و شالرایط مخالالف ،پیشالنهاد

لحالالاو ذرات مهلالالق اناخالالاب شالالت، .راکالاله طیالالف وسالالی و

میشود برای ادامه کار در این زمینه بالا امال آوری داده در

مانوعی از افراد به لحاو شغلی یا برای بازدیت و دریالت باله

فدول و زمان های مخالف و در صالب دادههالای بیشالار باله

این بازار بزرگ مرااهه میکننالت .بالرای پالیشبینالی و تهیاله

بررسی اام تر آالینتههای مخالف پرداداه شود .همینالین

نقشه این آالینتهها از شبکه عدبی مدالنوعی بهالره گرفااله

با بهکالارگیری دیرالر مالتلهالای یالادگیری ماشالین ،کالارایی

شت .متل های مانوض این شبکه با تهتاد الیه ،تهتاد نالورون،

روش های مخالف در پیشبینی مقالادیر غلرالت آالینالتههالا

تهتاد تکرار ،تواب آموزش و تواب اناقال مافاوت اارا شت.

ارزیابی و مقایسه شالود .توسالهة برناماله کالاربردی در بسالار

مقادیر  MSEبرای آالینالته  PM2.5باله ترتیالب در بهاالرین و

تلفنهای هوشمنت برای هتایت افراد و مسالیریابی بالر پایاله

بالالتترین حالالالت برابالالر  1/1623و  1/4211و بالالرای آالینالالته

کیفیت هوا از دیرر بسارهای تحقیقاتی برای اداماله کالار در

 PM10بالاله ترتیالالب برابالالر  1/1361و  1/3312بالالوده اسالالت.

این زمینه دواهت بود.

همینین در مقایساله شالبکه هالای مخالالف صالحت بیشالینه
 36/37درصت و صحت کمینه  73/16درصت به دست آمالته

یادداشتها

است .سپس از بین شبکههای ساداه شته ،شالبکة بهیناله بالا

1. World Health Organization
)2. Particulate Matter (PM
3. Portable
)4. Multi-Layer Perceptron (MLP
)5. Back-Propagation (BP
6. ensemble classification
)7. bootstrap aggregation (Bagging
8. boosting
9. Linear Programming Boosting
10. Adaptive Boosting for Binary Classification
11. Least Squares Boosting
12. mean squared error
13. Conjugate gradient backprogation with
)Powell-Beale restarts (traincgb

الروریام طبقهبنت  Ensembleترکیب شت و متل بهینه نهایی
به دست آمت .ناایج به دست آمته برای هالر دو آالینالته ،بالر
پایة اساانتاردهای مواود و شرایط محل در ،هالار کالمس
سالم ،ماوسط ،هشتار و دطرناک طبقهبنتی شت .در گالرای
اساخراج شته از مهابر بازار تبریز  322یال واالود دارد کاله
با تواه به دادههای ام آوری شالته از بالازار و پالیشبینالی
صورت گرفاه برای آالینته  PM10در حالتود  242یالال در
وضالالهیت سالالالم 26 ،یالالال در وضالالهیت ماوسالالط 7 ،یالالال در
وضهیت هشتار و  14یال در وضهیت دطرناک بوده است.
این آمار برای آالینته  PM2.5به ترتیب در حتود ،114 ،217
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