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چکیده
خشکسالی از جمله مخاطرات طبیعی میباشد که در دهههای گذشته کشور ایران را با مشکالت و مخاطرات محیطی جدی زیادی مواجع کرده
است از جمله این مناطق ،بخشهای جنوبی ایران میباشد .پژوهشهای صورت گرفته در منطقه جنوبی ایران در زمینه مدلسازی آماری
خشکسالی به ندرت و خیلی ناچیز میباشد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر فازیسازی شاخص  ،S.M.Sمدلسازی و پیشبینی خشکسالی در
نیمه جنوبی ایران میباشد .برای انجام این پژوهش از داده  92ساله دما و بارش در  92ایستگاه سینوپتیک در نیمه جنوبی ایران در بازه زمانی
( )0221 -9102استفاده شد .در این پژوهش ،ابتدا سه شاخص خشکسالی  SPI, MCZI, SETجداگانه محاسبه و ترکیب شده و شاخص فازی
 S.M.Sبه دست آمد سپس در دو مدل شبکه عصبی  ANFISو  RBFدر نرم افزار  MATLABمقایسه و مدلسازی و برای  01سال آینده
پیشبینی شدند و در نهایت با استفاده از مدل تصمیمگیری چند متغیره  TOPSISمناطق درگیر خشکسالی برای سالهای آتی یعنی  01سال
آینده اولویتسنجی شدند .یافته های پژوهش نشان داد شاخص جدید فازی سه شاخص مذکور خشکسالی را با دقت قابل قبول در خود
منعکس کرد .در ارزیابی دو مدل  ANFISو  ،RBFمدل  RBFبا مقدار  RMSEبرابر با  0/01و مقدار  R2برابر با  1/22بیشترین دقت را نسبت
به مدل  ANFISبرای پیشبینی به خود اختصاص داد .براساس شاخص فازی  S.M.Sایستگاههای مانند کرمان ،یاسوج و آبادان به ترتیب با
درصد خشکسالی ( 1/29 ،1/22و  )1/22در مناطق مورد مطالعه بیشتر در معرض خشکسالی آینده قرار گرفتند .همچنین براساس مدل
 Topsisنیز ایستگاههای مرکزی و شمالی منطقه مورد پژوهش مانند کوهرنگ و صفاشهر به ترتیب ( 1/02و  )1/90در سالهای آتی در معرض
خشکسالی با درصد کمتری قرار گرفتند.

کلید واژهها :تحلیل آماری ،مخاطره ،مدلهای  RBFو  ،ANFISشبیهسازی ،فازیسازی.

* نویسنده مسئول84191124190 :

Email:sobhani@uma.ac.ir

بررسی و پایش خشکسالی ایستگاههای منتخب ایران

مقدمه
پدیده خشکسالی در پی نوسانات و تغییر اقلیم در مناطق
مختلف کره زمین میتواند رخ بدهد و مخاطرات اقلیمی
زیادی را در بخشهای مختلف زندگی بشر داشته باشد .با
این وجود خشکسالی از فاجعههای اقلیمی با کمبود بارندگی،
رطوبت و افزایش دما نسبت به شرایط نرمال گفته میشود
(زینالی و صفریانزنگیر1۹49 ،؛ امینینیا و همکاران.)2828 ،
و پایش خشکسالی یکی از مهمترین ارکان مدیریت
خشکسالی در مناطق درگیر با خشکسالی میباشد(زینالی و
همکاران1۹49 ،؛ غفاریگیالنده و همکاران .)2828 ،همچنین
پدیده خشکسالی نشانه واضحی از نوسانات اقلیمی میباشد
که بر جوامع بشری بیشتر از دیگر پدیدههای طبیعی تاثیر
میگذارد(پارسامهر و همکاران .)1۹41 ،در نتیجه خشکسالی،
بارندگیهای کم و متعاقباً دورههایی با دبی کم ،اثرات قابل
توجهی بر مدیریت منابع آب داشته باشد(بایزید1۹41 ،؛
مددی و همکاران .)2828 ،همچنین در تعریفی دیگر
خشکسالی پدیدهای اقلیمی میباشد که با کمبود بارش نسبت
به متوسط مورد انتظار در منطقه شکل میگیرد(قربانی و
همکاران1۹41 ،؛ صفریانزنگیر و همکاران(الف).)2828 ،
امروزه خشکسالی یکی از مخاطرات مهم طبیعی است که
دارای پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم در مناطق مختلف کره
زمین دارد(برقی و همکاران1۹41 ،؛ رشیدکلویر و همکاران،
 .)2828با این وجود خشکسالی یکی از وقایع محیطی و
بخش جدایی ناپذیر نوسانات اقلیمی میباشد این پدیده از
ویژگیهای اصلی و تکرار شوندهی اقلیمهای مختلف به
شمار میرود(حجازیزاده و جویزاده1۹40 ،؛ یزدانی و
همکاران .)2828 ،پژوهشگران دیگری هم در زمینه مطالعه و
تحقیق خشکسالی در داخل و خارج کشور اقدام به پژوهش
کردند که از جمله آن میتوان به :حدادی و حیدری(،)1۹49
منتصری و امیرعطایی( ،)1۹49سبحانی و همکاران(،)1۹49
صالحی و مجتبیپور( ،)1۹41ذولفقاری و همکاران(،)1۹41
دماوندی و همکاران( ،)1۹41فنی و همکاران(،)1۹41
غالمعلی و همکاران( ،)2811هوانگ و همکاران( ،)2811جان
درمیان و همکاران ( ،)2811خشتکاریثان ( ،)2811تیوما و
همکاران( ،)2811اسپینونی و همکاران ( ،)2811هانگ و
همکاران( ،)2819کیس و همکاران( ،)2811جینیوم و
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همکاران ( ،)2811سبحانی و همکاران( ،)2828صفریان
زنگیر(ث) )2828( ،اشاره کرد .همچنین نوروزی و همکاران
( )1۹41به پیشبینی وضعیت خشکسالی طی دوره -28۹1
 2810تحت رویکرد تغییراقلیم در ایالم و دهلران اقدام نموده
و به این نتیجه رسیدند که با افزایش دوره آماری ،تداوم
دورههای خشکسالی و ترسالی بیشتر و شدت آنها کمتر
خواهد بود .پارسامهر و همکاران( )1۹41با استفاده از تئوری
 RUNدر تحلیل شدت ،مدت و دوره بازگشت خشکسالی
استان فارس را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که طی
دهه اخیر شدت خشکسالی نسبت به دهه قبل از آن روند
افزایشی داشته است .حجابی و همکاران( )1۹41به تعدیل
شاخص شدت خشکسالی پالمر ( )PDSIبر مبنای طرحواره
برهمکنش جو -سطح خشکی ( )ALSISدر حوضه آبریز
کرخه پرداختند و به این یافته رسیدند که ارزیابی
شاخصهای خشکسالی برای دوره زمانی  140۹-2811در
حوضه آبریز کرخه بیانگر گزارش وقوع خشکسالیهای
شدیدتر به ازای تداوم معین توسط شاخص  AL-PDSIدر
مقایسه با شاخص  SC-PDSIمیباشد .بایزیدی( )1۹41به
ارزیابی خشکسالی ایستگاههای سینوپتیک غرب کشور با
استفاده از روش هربست و مدل عصبی -فازی تطبیقی اقدام
نموده و به این یافته رسیدند که بیشترین و کمترین مقادیر
شاخص خشکسالی ( )Iدر ایستگاههای تکاب ،سراب ،سقز و
سرپلذهاب و در ایستگاههای لرستان و اردبیل رخ داده
است .قربانی و همکاران( )1۹41به بررسی روند تغییرات
مکانی -زمانی شاخص دو متغیره خشکسالی هواشناسی
 SPEIدر ایران اقدام نمودند و به این یافته رسیدند که در
سالهای اخیر تغییر اقلیم رخ داده و ایران به سمت دورههای
خشکتر متمایل بوده است .برقی و همکاران( )1۹41تحلیل
و شناسایی پیامدهای خشکسالی بر ساکنین مناطق روستایی
مورد پژوهش قرار دادند و به این یافته رسیدند خشکسالی
در روستای مورد مطالعه در گروه عوامل اقتصادی (کاهش
درآمد ناشی از تولیدات زراعی و باغی) را در پی داشته
است .بابائیان و همکاران( )1۹41به پیشبینی ماهانه
خشکسالی در حوضه آبریز جنوب غرب کشور با استفاده از
مدل  CFSv.2پرداختند و به این یافته رسیدند با لحاظ
فراوانیهای کل رخدادهای خشکسالی مشاهداتی برای
وضعیتهای نرمال ،ترسالی و خشکسالی که به ترتیب ،19/9
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 12/1و  0درصد کل حاالت را شامل میشوند ،صحت کلی

خشکسالی زیرزمینی اقدام نموده و به این یافته رسیدند که

پیشبینی نمایه خشکسالی  SPIبه  1۹/9درصد میرسد.

مدل توانایی ارزیابی خشکسالی را دارا میباشد و در دهههای

حجازیزاده و جویزاده( )1۹40به تحلیل آمار فضایی

اخیر خشکسالی اتفاق افتاده است .کی و همکاران( )2814به

خشکسالی در ایران اقدام نموده و به این نتیجه رسیدند که

شبیه سازی و پیشبینی خشکسالی مبتنی بر شاخص  SPIبا

دادههای شاخص خشکسالی  SPIدارای خود همبستگی

استفاده از مدل  ARMA-GARCHپرداختند و به این یافته

فضایی و دارای الگوی خوشهای میباشند .جیمز و همکاران

رسیدند که دقت مدل  ARMA-GARCHبسیار باالتر از مدل

( )2811به مدلسازی تأثیرات خشکسالی بر اساس شاخص-

 ARMAاست .جبرماسکیل و همکاران( )2814در پژوهشی

های خشکسالی هواشناسی در اروپا اقدام نمودند و به این

به علل ،اثرات و انعطاف پذیری خشکسالی در شرق آفریقا

یافته رسیدند که مدلهای تاثیر گذار خشکسالی دارای دو

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که درک بهتر از علل و

مدل خوب مناسب ( )Pseudo-R2 = 0.225-0.716و توانایی

اثرات خشکسالی ،مدیریت مشارکتی و اقدامات محلی برای

پیشبینی عنوان شدند ،که امکان استفاده از چنین مدلهایی

ایجاد مقاومت در برابر خشکسالی ضروری است .همکاری

برای پیشبینی احتمالی خشکسالی مناسب میباشد .آالم و

قوی شهروندان و دولت نیز در نظارت و مدیریت خشکسالی

همکاران ( )2811به ارزیابی خشکسالی با استفاده از مدل

مفید میباشد .ویی و همکاران( )2814به مدلسازی ارزیابی

 SPEIخشکسالی برای مناطق مختلف کشاورزی و اکولوژیک

تلفات خشکسالی در جنوب غربی چین بر اساس یک

هند اقدام کردند و به این یافته رسیدند در طول  29سال

فعالیت مماس هذلولی اقدام کردند و به این یافته رسیدند که

گذشته خشکسالی تقریبا در تمام شش منطقه افزایش یافته

ارزش تخمینی نیز بسیار مشابه زیانهای واقعی اقتصادی بود.

است .یافتههای این مطالعه به شدت به ارزیابی تاثیرات

بنابراین ،مدل ارزیابی خسارات ناشی از خشکسالی منطقهای

خشکسالی بر تولید ناخالص اولیه و توسعه برنامههای آینده

که در این مطالعه ایجاد شده است و مدل ارزیابی تلفات

احتمالی در منطقه مشابه در سراسر جهان کمک خواهد کرد.

خشکسالی در جنوب غربی چین قابل اعتماد میباشد .با

کوسادا و همکاران( )2811به بررسی تغییرات هیدرولوژیک

توجه تحقیقات صورت گرفته مذکور در اهمیت خشکسالی

در جهت رویکردی سازگار برای ارزیابی تغییرات در سیل و

و مخاطرات حاصل از آن ،در مورد روش مورد مطالعه

خشکسالی پرداخته و به این یافته رسیدند که اغلب

میتوان اذعان کرد که پدیده خشکسالی اهمیت بسزای در

روشهای مورد استفاده در تشخیص روندهای افراطی

مخاطرات طبیعی دارد .با توجه به بررسیهای صورت گرفته

هیدرولوژیکی برای تشخیص روند مناسب نیست و نمیتواند

روشهای موجود برای مطالعه خشکسالی که تا کنون انجام

در تصمیمگیری مورد استفاده قرارگیرد .مدرسیراد و

شده به صورت کلی بوده و کفایت موضوع رو نداشته است.

همکاران ( )2811به بررسی خشکسالی هواشناسی و

هدف از پژوهش حاضر برای فایق آمدن به این موضوع ابتدا

هیدرولوژیکی اقدام نمودند و به این یافته رسیدند که

دادههای دما و بارش آنالیز شده سپس با استفاده از مدل

شاخص  SPIقادر با نشان دادن دو ویژگی اصلی خشکسالی

شبکه عصبی -مصنوعی  ANFISو  RBFبه صورت

هواشناسی و هیدرولوژیکی در ارائهی برآورد دقیق دردورهی

مقایسهای مدلسازی شده و شاخص نوین خشکسالی

برگشت مجدد خشکسالی شدید میباشد .زلکی و همکاران

 S.M.Sطراحی شد .در نهایت برای دید بهتر وضعیت

( )2811با استفاده از شاخص بارش استاندارد ( )SPIو

خشکسالی از آینده ،مناطق درگیر با خشکسالی در مناطق

شاخص خشکسالی پالمر ( )PDSIو داده های ماهوارهای به

جنوبی ایران بعد از پیشبینی ،خشکسالی ایستگاههای مورد

بررسی خشکسالی در اتیوپی اقدام نموده و به این نتیجه

مطالعه با استفاده از مدل  Topsisاولویتسنجی و پهنهبندی

رسیدند که دورههای خشکی و رطوبت مشاهده شده در

شدند.

شمال محدوده مورد مطالعه به طور عمده به تغییر انسو در
فصلهای بهار و تابستان بستگی دارد .مارسارتا و بلوم
فیلدب ( )2810به مدلسازی فضایی و زمانی از وضعیت
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 -۹شاخص اصالح شده CZI

مواد و روشها

MCZI: Modified CZI Index

موقعیت جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه

و ترکیب آنها شاخص جدید خشکسالی با نام  ،S.M.Sبرای

منطقه جنوب غربی ایران که در این تحقیق مورد بررسی قرار

سالهای آینده پیشبینی شدند و در نهایت با استفاده مدل

گرفت  0استان ،شامل  20ایستگاه سینوپتیک میباشد که از

تصمیمگیری چند متغیره

TOPSIS (Technique for

لحاظ جغرافیای ،نیمه جنوبی ایران مناطق با آب و هوای

)Order Preference by Similarity to Ideal Solution

خاص خود را دارا میباشد که هرساله خسارت مخاطرهای
طبیعی زیادی را از لحاظ خشکسالی به خود میبیند .در
شکل ( )1منطقه مورد مطالعه و در جدول ( )1مشخصات
جغرافیای  20ایستگاه مورد مطالعه ارائه شدند.

مناطق بیشتر درگیر با پدیده مخاطرهای خشکسالی اولویت
سنجی شده و با بهرهگیری از نرمافزار  ArcGISدادههای
خروجی پهنهبندی شدند.
مدل شبکه عصبی RBF

روش تحقیق

شبکههای عصبی با تابع پایه شعاعی به طور گسترده برای

در این پژوهش بعد از اخد دادههای  24ساله دما و بارش

تخمین غیرپارامتریک توابع چند بعدی ازطریق مجموعهای

برای  20ایستگاه مناطق درگیر خشکسالی ایران ،ابتدا

محدود از اطالعات آموزشی به کار میروند .شبکههای

دادههای مذکور آنالیز و سپس نرمالسازی شدند و

عصبی شعاعی با آموزش سریع و فراگیر ،بسیار جالب و

ایستگاههای که داده غیرنرمال داشتند نرمالسازی شدند .بعد

کارآمد هستند و به آن توجه خاصی شده است( ،هارتمن و

از نرمالسازی دادههای دما و بارش با استفاده از دو مدل

همکاران .)1448 ،ژیروسی ،پوگی و همچنین هارتمن و کپلر

نوین و قوی کاربردی برای مدلسازی و پیشبینی در

در سال  1448میالدی اثبات کردند که شبکههای با تابع پایه

RBF

شعاعی ،تقریب سازهای بسیار قدرتمندی هستند؛ بهطوری

مدلسازی صورت گرفتند و سپس دو مدل مذکور برای

که با داشتن تعداد نرونهای کافی در الیة مخفی ،قادر به

پیشبینی دقیق برای آینده مقایسه شدند و بعد از آموزش

تقریب زدن هر تابع پیوسته و با هر درجه دقت هستند .این

دادن دادههای سه شاخص:

شبکهها ،اغلب با شبکه عصبی پس انتشار خطا مقایسه

 -1تبخیروتعرق استاندارد شده تورنت وایت

میشود .معماری اصلی  RBFمتشکل از یک شبکه دو الیه

اقلیمشناسی یعنی مدلهای شبکه عصبی  ANFISو

SET:
Standardized
Evapotranspiration
Torrent White Index
 -2شاخص بارش استاندارد شده

مانند شکل ( )2است (خانجانی و همکاران.)1۹41 ،

SPI: Standardized Precipitation Index

شکل  -9موقعیت منطقه و ایستگاههای مورد مطالعه در سطح کشور
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جدول  -9مشخصات ایستگاهها و طول دوره آماری دادهها
عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا

(شمالی)

(متر)
1/0

1448-2810
1448-2810
1448-2810

ردیف

نام ایستگاهها

طول جغرافیایی (شرقی)

1

بستان

'90° 88

'۹1° 9۹

2

صافی آباد

'90° 21

'۹2° 19

02/4

۹

آبادان

'90° 11

'۹8° 22

9/9

9

دزفول

'90° 2۹

'۹2° 29

19۹

1448-2810

1

مسجد سلیمان

'94° 11

'۹1° 19

۹28/1

1448-2810

9

بوشهر

'18° 94

'20° 10

4

1448-2810

1

بندر دیر

'11° 19

'21° 18

9

1448-2810

0

کنگان جم

'12° 22

'21° 94

911

1448-2810

4

شیراز

'12° ۹9

'24° ۹2

1909

1448-2810

18

فسا

'19° 11

'20° 91

1840/2

1448-2810

11

نیریز

'19° 28

'24° 12

19۹2

1448-2810

12

صفاشهر

'1۹° 18

'۹8° ۹1

2211

1448-2810

1۹

کازرون

'11° ۹4

'24° ۹9

098

1448-2810

19

بروجن

'11° 10

'۹1° 14

2298

1448-2810

11

شهرکرد

'18° 11

'۹2° 11

2890/4

1448-2810

19

کوهرنگ

'18° 18

'۹2° 29

2201

1448-2810

11

لردگان

'18° 94

'۹1° ۹1

1108

1448-2810

10

بندرعباس

'19° 22

'21° 1۹

4/0

1448-2810

14

میناب

'11° 18

'21° 98

24/9

1448-2810

28

دوگنبدان

'18° 94

'۹8° 28

129

1448-2810

21

یاسوج

'11° ۹۹

'۹8° 91

1019/۹

1448-2810

22

زاهدان

'98° 1۹

'24° 20

1۹18

1448-2810

2۹

چابهار

'98° ۹1

'21° 11

0

1448-2810

29

زابل

'91° 24

'۹1° 28

904/2

1448-2810

21

کرمان

'19° 10

'۹8° 11

111۹/0

1448-2810

29

کهنوج

'11° 92

'21° 10

994/1

1448-2810

21

رفسنجان

'11° 19

'۹8° 21

1108/4

1448-2810

20

جیرفت

'11° 90

'20° ۹1

981

1448-2810

شکل  -2ساختار معماری مدل شبکه عصبی RBF
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الیة پنهان ،یک انطباق غیرخطی مابین فضای ورودی و یک

است( ،هارتمن و همکاران .)1448 ،عرض کرنلها نیز در

فضای معموالً با بُعد بزرگتر برقرار میکند و نقش مهمی در

راستای مینیمم کردن خطای میان خروجی شبکه آموزش

تبدیل الگوهای غیرخطی به الگوهای تفکیکپذیر خطی دارد.

دیده و مقادیر واقعی برابر  ۹8/84به دست آمد .خروجی

الیة خروجی ،جمع وزنی الگوهای خطی شده را به همراه

شبکه  RBFمقدار فراوانی گرد و غبار خواهد بود .میانگین

یک خروجی خطی تولید میکند .درصورتی که از برای

مربعات خطا ،RMSE1 ،است .این معیار را میتوان طبق

RBF

رابطه ( )9محاسبه کرد .هر چقدر خطای  RMSEپیشبینی

تقریب تابع استفاده شود ،چنین خروجیای مفید

خواهد بود؛ ولی درصورتیکه نیاز باشد طبقهبندی الگوها

کمتر باشد ،عملکرد شبکه بهتر بوده است.
𝑅𝑀𝑆𝐸=1𝑛𝑖=1𝑛𝑦𝑖−𝑦𝑖2

انجام شود ،آن گاه یک محدودکنندة سخت یا یک تابع

()8

سیگموئید را میتوان بر روی عصبهای خروجی قرار داد تا

در این رابطه  yˆiمقدار پیشبینی شده برای نمونة  iام و yi

مقادیر خروجی  8یا  1تولید شوند .همان طور که از

مقدار واقعی آن نمونه است .یک معیار دیگر که برای ارزیابی

توضیحات باال مشخص میشود ،خصوصیت منحصربه فرد

عملکرد شبکه استفاده شده ،ضریب همبستگی است .این

این شبکه ،پردازشی است که در الیة پنهان انجام میشود

ضریب بیان کننده میزان همبستگی بین نتایج پیشبینی شدة

(خانجانی و همکاران .)1۹41 ،تابع الیة پنهان ،رابطهای

مدل و دادههای واقعی است که براساس رابطه ( )1محاسبه

مطابق با رابطه ( )1دارد:

میشود .بدیهی است که هرچه مقدار آن به یک نزدیکتر

()9

𝑥𝐹=𝑗𝑢𝑗=1𝑝𝑤𝑗∅𝑥−

باشد ،نشاندهنده نزدیکی بیشتر مقادیر پیشبینی شده به

 wjها وزنهای مربوط به هر نرون و  ujها مراکز ثقل تابع

مقادیر واقعی است.

هر نرون هستند .تابع معروف در شبکههای شعاعی تابع

()5

گوسی یا نمایی به فرم رابطه ( )2است:

𝑅=𝑖=1𝑁𝑦−𝑦𝑦−𝑦𝑖=1𝑁𝑦−𝑦2𝑖=1𝑁𝑦−𝑦2
که در آنˆ yخشکسالی پیشبینی شده و ̂̅
𝑦 میانگین مقادیر

()2

𝑗𝜎𝑗𝑢∅𝑥−𝑢𝑗=𝑒𝑥−

در این رابطه  jσفاکتور عرض کرنل jام است .شبکه عصبی

𝑦 میانگین
پیشبینی شده y ،مقدار واقعی گرد و غبار و ̅

با تابع شعاع مداری نیز مانند هر شبکه عصبی دیگر ،دو مدل

مقادیر واقعی هستند.

عملکردی آموزش و مرجع دارد .در طی مدل آموزش،
پارامترهای تعدیلپذیر شبکه که عبارتند از ui :و  σiو

مدل شبکه عصبی ANFIS

ماتریس وزن الیة خروجی  Wچنان تغییر میکند که خطای

در این مرحله امکان مدلسازی و پیشبینی گرد و غبار در

میانگین بین خروجیهای شبکه در یک مجموعه آموزشی و

منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل شبکه عصبی -فازی

مقادیر واقعی به حداقل برسد .در مدل مرجع ،شبکة آموزش

تطبیقی  ANFISبررسی میشود(انصاری .)04 ،در این

دیده با ارائة بردارهای ورودی جدید به شبکه ،بردارهای

پژوهش پدیده خشکسالی به صورت سری زمانی به طول

خروجی را به دست میآورد (خانجانی و همکاران.)1۹41 ،

 219ماه ( )2۹×12=219در دو مدل شبکه عصبی  ANFISو

شبکه عصبی در ورودی شامل ( Mبعد محاط) نرون خواهد

 RBFدر هر کدام از ایستگاهها در نظر گرفته شده است .در

بود و در الیة مخفی فضای حالت مفروض بازسازی خواهد

یک سری زمانی متشکل از  nنمونه 𝑥1, x2 ,…,xn

شد .تعداد نرونهای الیة پنهان با توجه به تعداد ورودیها

مقدار آتی رابطه  9از مقدار قبلی خود است (اصغری

مشخص میشود .تابعی که برای الیة پنهان در نظر گرفته

اسکوئی.)1۹01 ،

میشود ،تابع گوسی معرفی شده با رابطه ( )1است و برای

()6

نرم اقلیدسی از رابطه ( )۹استفاده میشود.

سیستم فازی یک سیستم مبتنی بر قواعد منطقی "شرط-

()9

𝑗𝑢𝑘=1𝑝𝑥𝑘−𝑢𝑗(𝑘)2=𝑥−

) 𝑥k=f ( xk−1 , xk−2 ,…,xk−p

نتیجه" است که با استفاده از مفهوم متغیرهای زبانی و روند

که در این رابطه  pتعداد نقاط موجود در فضای حالت است.
برای محاسبة مراکز ثقل از الگوریتم  kمیانگین استفاده شده

1. Root-mean-square error
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تصمیمگیری فازی ،فضای متغیرهای ورودی را بر فضای

میزان خطا را در کمترین زمان آموزش حاصل کند ،بهعنوان

متغیرهای خروجی تصویر میکند .ترکیب سیستمهای فازی

تابع عضویت برگزیده شد .اصوالً وارد کردن دادهها به

که مبتنی بر قواعد منطقی بوده ،و روش شبکههای عصبی

صورت خام باعث کاهش سرعت و دقت شبکهها میشود .از

مصنوعی که توان استخراج دانش از اطالعات عددی را

این رو برای جلوگیری از اشباع زود هنگام نرونها و

دارند ،منجر به ارائه سیستم استنتاج تطبیقی عصبی شده

یکسانسازی ارزش دادهها برای شبکه ،بایستی ورودی

است .در شکل ( )۹یک سیستم فازی سوگنو با سه ورودی،

خالص آنها در محدوده تابع سیگموئید (بین  8و  )1قرار

یک خروجی و دو قانون و سیستم  ANFISمعادل آن ارائه

گیرد .این کار مانع از کوچک شدن بیش از حد وزنها شده

شد .این سیستم دارای دو ورودی  xو  yو یک خروجی f

و از اشباع زود هنگام نرونها جلوگیری میکند (کنارکوهی،

میباشد (احمدزاده و همکاران .)1۹0 ،در پایان میزان خطای

.)1۹04

مدلهای حاصل با هم مقایسه میشود و تابعی که کمترین

شکل  -9ساختار مدل ANFIS

تعریف عملیاتی اعداد فازی
اعداد فازی حامل بار عددی ارزشهای زبانی و واژههای
زبانی در طول یک دامنه مشخص از اعداد است (سبحانی و
همکاران .)1۹49 ،در واقع ،هر عدد فازی در عطف به یک
واژه زبانی و یک مجموعه فازی مطرح میشود .با تبدیل
ارزشهای زبانی با اعداد فازی ،انجام عملیاتهای حسابی و
منطقی بر روی آنها ،روال مشخصی به خود میگیرد
(انصاری و همکاران .)۹0 :1۹04 ،معموالً به شکل استاندارد
شده و در قالب بازه بسته  8تا  1و یا  8تا  ،188در نظر

گرفته شد .به عنوان مثال اعداد فازی مربوط به شیبهای
پایین ،متوسط و باال در طول یک دامنه استاندارد شده
عبارتند از =)8 ،8 ،8/2 ،8/9( :پایین)8/2 ،8/2 ،8/1 ،8/0( ،
= متوسط و ( = )8/9 ،8/0 ،1، 1باال .تعداد اعداد فازی و بار
عددی هر کدام بر روی یک دامنه استاندارد میتوان به
تناسب واژههای زبانی سه تایی ،چهارتایی ،هشت تایی و
نظایر آن تعیین شدند ،پس برای استانداردسازی
شاخصهای  SPIاز رابطه ( 1و  )0شاخصهای
 MCZIاز رابطه  0استفاده شد.

SET,
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()7

میباشد (مالچسفکی1۹01 ،؛ صفریانزنگیر و همکاران(ب)،

𝑛𝑖𝑚𝑗𝑥xij=𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑗𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥−
()4

 .)2828یکی از راههایی که میتوان واژههای زبانی را در

𝑛𝑖𝑚𝑗𝑥xij=𝑥𝑗−𝑥𝑗𝑚𝑖𝑛𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥−
در این روابط  xijمعرف مقدار استاندارد شده 𝑥𝑗 ،مقدار
شاخص مورد نظر 𝑥𝑗𝑚𝑎𝑥 ،بیشترین مقدار موجود در
سری اعداد و 𝑛𝑖𝑚 𝑗𝑥 معرف کمترین مقدار در سری اعداد

قالب منظم ،به اعداد فازی متناظر با آنها تبدیل کرد استفاده
از توابع عضویت در محیط نرمافزار  Matlabمیباشد که
دامنه چهار شاخص ورودی بین  ±2میباشد جدول ( ،)2و
دامنه شاخص خروجی بین صفر و یک جدول ( ،)۹است.

جدول  -2متغیرهای زبانی و مقادیر فازی سه شاخص ورودی ()SPI, SET, MCZI
متغیر زبانی

مقدار فازی

WVH

≤2

WH

 9/11تا 9/5

WA

 9/91تا 0/11

WS

 0/11تا 0/5

N

 0/91تا -0/91

DS

 -0/5تا -0/11

DA

 -9/00تا -9/91

DH

 -9/50تا -9/11

DVH

≥-2

جدول  -9متغیرهای زبانی و مقادیر فازی ،شاخص جدید حاصل از مدلسازی S.M.S

متغیر زبانی

مقدار فازی

WVH

0 ، 0 ، 0 ، 0/ 9

WH

0 ، 0/ 9 ، 0/ 9 ، 0/ 2

WA

0،0/2 ،0/2 ،0/8

WS

0/2 ،0/95 ،0/95 ،0/5

N

0/ 9 ، 0/ 5 ، 0/ 5 ، 0/ 7

DS

0/5 ،0/65 ،0/65 ،0/4

DA

0/6 ،0/4 ،0/4 ،9

DH

0/4 ،0/1 ،0/1 ،9

DVH

0/1 ،9 ،9 ،9

روش نزدیکی به حالت ایدهآل ()TOPSIS
هوانگ و یون در سال  1401روش  TOPSISرا پیشنهاد
کردند .در این روش  mگزینه ( )A1, A2, …, Amبا n
شاخص ( ،)C1, C2, …, Cnارزیابی شدند (مومنی.)1۹01 ،
حل این مساله با این روش ،مستلزم طی گامهای زیر است
(مکوندی و همکاران1۹41 ،؛ نظمفر و علیبخشی:)1۹4۹ ،

 -1بیمقیاسسازی ماتریس تصمیم با استفاده از بیمقیاس
سازی نورم ،رابطه :4
( )4

𝑛 ‚… ‚𝑟𝑖𝑗=𝑓𝑖𝑗𝑗=1𝑗𝑓𝑖𝑗2 𝑗=1‚…‚ 𝐽 𝑖=1

 -2تشکیل ماتریس بیمقیاس موزون ( )Vijبا ضرب
ماتریس بیمقیاس شده ( )rijدر ماتریس قطری وزنها
( )Wiرابطه (:)18
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𝑛 ‚…‚𝑣𝑖𝑗=𝑤𝑖×𝑟𝑖𝑗 𝑗=1‚ …‚ 𝐽 𝑖=1

و اطمینان مدل شبکه عصبی  RBFبرای پیشبینی مورد تایید

 Wiوزن شاخص iام و جمع اوزان شاخصها برابر  1است.

قرار گرفت که در شکل ( )1انحراف مقدار هدف نیز ارائه

 -۹تعیین راهحل ایدهآل مثبت (* )Aو منفی ( )A-به

شد ،پس در ادامه برای پیشبینی از مدل شبکه عصبی

صورت روابط ( 11و .)12

استفاده شد.

()18

RBF

∗𝑛𝑣 ‚… ‚∗𝐴∗=𝑣1

()11

"𝐼∈𝑖𝑗𝑖𝑣 𝑗𝑛𝑖𝑚‚=𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑣𝑖𝑗𝑖∈𝐼′
𝐴−=𝑣1−‚ …‚ 𝑣𝑛−

()12

پیشبینی خشکسالی براساس مدل شبکه عصبی
 RBFو شاخص نوین S.M.S

"𝐼∈𝑖𝑗𝑖𝑣 𝑗𝑥𝑎𝑚‚=𝑚𝑖𝑛𝑗 𝑣𝑖𝑗𝑖∈𝐼′

بعد از صحت سنجی اعتبار مدلهای شبکه عصبی در مدل

 -9میزان فاصله هر گزینه تا ایدهآلهای مثبت و منفی تعیین

سازی ،مدل شبکه عصبی  RBFدقت بیشتری را برای

میشود .فاصله هر گزینه تا ایدهآل مثبت (* )Djبه صورت

پیشبینی پدیده خشکسالی نشان داد .بعد از فازیسازی سه

رابطه (:)1۹

شاخص  ،SPI, SET, MCZIشاخص نوین خشکسالی با نام

𝐽 ‚… ‚𝐷𝑗∗=𝑖=1𝑛𝑣𝑖𝑗−𝑣𝑗∗2 ‚ 𝑗=1

()1۹

فاصله هر گزینه تا ایدهآل منفی

()D-j

 S.M.Sبه دست آمده این شاخص سه شاخص مذکور را به

به صورت رابطه

(:)19

از خروجی شاخص  S.M.Sایستگاههای مرکزی و غربی

𝐽 ‚… ‚𝐷𝑗−=𝑖=1𝑛𝑣𝑖𝑗−𝑣𝑗−2 ‚ 𝑗=1

()19

 -1تعیین نزدیکی نسبی ( )C*iیک گزینه به راهحل ایدهآل
رابطه ()11
‚

()11

𝐶𝑗∗=𝐷𝑗−𝐷𝑗∗+𝐷𝑗−

𝐽 ‚… ‚𝑗=1

 -9رتبهبندی گزینهها براساس نزدیکی نسبی

خوبی در خود منعکس کرد .براساس دادههای به دست آمده

(،)C*j

گزینهای که ( )C*jآن بزرگتر باشد ،بهتر است.

منطقه مورد مطالعه بیشتر در معرض خشکسالی قرار گرفتند،
سه ایستگاه کرمان ،یاسوج و آبادان به ترتیب با درصد
خشکسالی  8/41 ،8/44( S.M.Sو  )8/04بیشترین درصد
خشکسالی را به خود اختصاص دادند و ایستگاههای
جیرفت ،رفسنجان ،و صفاشهر به ترتیب با درصد
خشکسالی ( 8/۹1 ،8/14و  )8/۹4کمترین مقدار درصد
خشکسالی را شامل شدند شکل ( ،)9همچنین برای نشان
دادن منعکس شدن سه شاخص خشکسالی

نتایج و بحث
مقایسه دو مدل شبکه عصبی  ANFISو RBF
با توجه به مقایسههای صورت گرفته در دو مدل شبکه
عصبی  ANFISو  RBFتوانایی دو مدل مذکور برای پیش
بینی خشکسالی مورد آموزش قرار گرفتند .نتایج به دست
آمده از آموزش مدل شبکه عصبی  ،ANFISدر بهترین
حالت مقدار  RMSEبرابر با  4/99و مقدار  R2برابر با
 8/9801به دست آمد جدول  .9اما نتایج به دست آمده از
آموزش مدل شبکه عصبی  ،RBFدر بهترین حالت مقدار
 RMSEبرابر با  1/11و مقدار  R2برابر با  8/4491به دست
آمد جدول ( .)1با مقایسه صورت گرفته دو مدل مذکور ،در
نهایت جدول ( ،)9حاصل شد که نشان دهنده عملکرد بهتر
مدل شبکه عصبی  RBFبود ،شکل ( .)9طبق مدلسازی
صورت گرفته و نتایج به دست آمده از مقایسه مدلها ،دقت

SPI, SET,

 ،MCZIدر شاخص نوین خشکسالی  S.M.Sنمودار
خشکسالی ایستگاه آبادان در شکل ( )1ارائه شد .بعد از به
دست آمدن شاخص  S.M.Sو نمایان شدن دقت اطمینان
باالی مدل  RBFنسبت به مدل  ،ANFISمقدار دمای
حداکثری ایستگاهها براساس مدل  RBFنیز برای سالهای
آتی پیشبینی شدند که سه ایستگاه زاهدان ،آبادان و
بندرعباس به ترتیب با مقدار ( 11/1 ،1۹/81و )94/80
درجه سانتیگراد بیشترین مقدار ممکن دمای حداکثری
برای سالهای پیشبینی به خود اختصاص دادند و
ایستگاههای نیریز ،صفاشهر و جیرفت در بخش مرکزی
مناطق مورد مطالعه به ترتیب با مقدار دمای حداکثری
( ۹1/22 ،۹1/19و  )۹0/14کمترین مقدار دمای حداکثری را
شامل شدند شکل (.)0

جدول  -8نتایج آموزش خشکسالی برای مدل  ANFISدر  24ایستگاه ایران
Model

Type of

Type of output

Number of

R2

RMSE
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12/84

8/92۹0

MFs
222

function
Linear

4/19

8/9819

۹۹۹

Linear

12/10

8/۹914

222

Linear

11/92

8/9140

۹۹۹

Linear

12/۹4

8/۹40۹

222

Linear

18/10

8/1180

۹۹۹

Linear

12/12

8/۹001

222

Linear

4/99

8/9801

۹۹۹

Linear

MF
Trap

Trim

Gbell

Gauss

 ایستگاه ایران24  درRBF  نتایج آموزش خشکسالی برای مدل-5 جدول
RMSE

R2

1/10

8/1192

Number of
neurons
18

1/11

8/4491

11

۹/48

8/0019

28

2/11

8/419

21

9/81

8/0۹91

۹8

Model
RBF

ANFIS  وRBF  مقایسه نتایج آزمایش برای مدلهای-6 جدول

RMSE
1/11

R2
8/4491

The best RBF

4/99

8/9801

The best ANFIS

ب

Model

الف

ANFIS ) بRBF ) الف، نمودار دیاگرام برای آزمایش نتایج-8 شکل

ANFIS
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شکل  -5انحراف از مقدار هدف برای مدلهای  RBFو ANFIS

شکل  -6نقشه فراوانی خشکسالی در مناطق جنوبی ایران در سالهای شبیهسازی شده براساس شاخص نوین S.M.S

شکل  -7نمودار فراوانی خشکسالی ایستگاه آبادان در سالهای شبیهسازی شده براساس شاخص نوین S.M.S

 33

بررسی و پایش خشکسالی ایستگاههای منتخب ایران

پهنهبندی شدت خشکسالی در مناطق جنوبی ایران

است که از نظر شدت خشکسالی مکانهای بیشتر و کمتر

با استفاده از TOPSIS

درگیر با خشکسالی برای  19سال آینده در مناطق جنوبی

اولویت سنجی ایستگاههای درگیر با خشکسالی در مناطق
جنوبی ایران با استفاده از مدل تاپسیس تحلیل و بررسی
شد ،ابتدا برای انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل دادههای
آماری ،وزنی برای هر یک از پارامترهای مورد استفاده در
نظر گرفته شد و سپس میزان مطلوبیت و عدم مطلوبیت هر
یک از ایستگاههای مورد مطالعه از نظر شاخصهای اقلیمی
بررسی و در نهایت گزینه مناسب از راه نزدیکی نسبی به
میزان ایدهآل انتخاب گردید (سبحانی و صفریانزنگیر،
 .)1۹41نتایج اجرای مدل تاپسیس با استفاده از درجه

ایران اقدام شد .سه ایستگاه بندرعباس ،زاهدان و آبادان به
ترتیب با درصد ( 8/48 ،8/44و  )8/01در معرض بیشتر
خشکسالی برای سالهای شبیهسازی شده قرار گرفتند و
ایستگاههای مرکزی و شمالی منطقه مورد مطالعه شامل
کوهرنگ ،صفاشهر و جیرفت به ترتیب با درصد (،8/14
 8/21و  )8/29شدت خشکسالی را کمتر نشان داد شکل
( .)4با توجه به مدل  TOPSISجنوب ،شرق و غرب ایران
برای سالهای شبیهسازی شده بیشتر در معرض خشکسالی
قرار گرفتند.

ارجعیت معیارهای حاصل از روش آنتروپی حاکی از آن

شکل  -4نقشه فراوانی خشکسالی در مناطق جنوبی ایران در سالهای شبیهسازی شده براساس مدل RBF

شکل  -1نقشه نهائی شدت خشکسالی سالهای آتی مناطق جنوبی ایران بر اساس مدل Topsis
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تحقیق براساس شبکه عصبی  RBFسه ایستگاه زاهدان،

نتیجهگیری
خشکسالی جزء مخاطرات طبیعی میباشد که به
صورت تدریجی در طول سالیان بلند مدت بر اثر نواسانات
اقلیمی در مناطق درگیر خود نمایان میباشد که اثرات خود
را در بخشهای مختلف محیط زندگی موجودات زنده
میگذارد .یکی از این مناطق در جنوب غرب آسیا ،کشور
ایران میباشد که در سالهای اخیر خشکسالی را در مناطق
مختلف خود به ویژه مناطق جنوبی با شدت باالی نشان داده
است .توجه به این نوع مخاطرات طبیعی (خشکسالی) و
ارائه راهکار و شناسایی مناطق درگیر آن ،میتواند کمک
شایانی به بخشهای آسیبپذیر از خشکسالی کند .با توجه
به مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور در زمینه
مدلسازی و پیشبینی شناسایی مناطق مستعد خشکسالی در
سالهای آتی که بتواند دیدی کلیتر از آینده خشکسالی در
مناطق جنوبی ایران را به ما نشان دهد تحقیق یا پژوهشی که
بتواند دقت و کفایت موضوع را در بربگیرد وجود نداشت و
اگر هم باشد بسیار نادر میباشد .هدف از پژوهش حاضر
مدلسازی و بررسی امکان پیشبینی خشکسالی در نیمه
جنوبی ایران بود برای این کار از فازیسازی شاخص
 S.M.Sکه بر گرفته از سه شاخص ،SPI, MCZI, SET
مقایسه و نتایج دو مدل جدید شبیهسازی در اقلیمشناسی
یعنی مدلهای شبکه عصبی  ANFISو  RBFو همچنین از
مدل تصمیمگیری چند متغیره  TOPSISاستفاده شد .نتایج
پژوهش نشان داد شاخص  S.M.Sسه شاخص

SPI,

 ،MCZI, SETرا به خوبی در خود منعکس کرد .مقایسه دو
مدل شبکه عصبی  ANFISو  ،RBFمدل  RBFنسبت به
مدل  ANFISدقت بیشتری را دارا میباشد .در نتیجه برای
پیشبینی خشکسالی برای سالهای آینده از مدل

RBF

استفاده شد .دقت مدل  RBFدر بهترین حالت با مقدار
 RMSEبرابر با  1/11و مقدار  R2برابر با  8/4491مورد
تایید قرار گرفت .نتایج فازیسازی شاخص  S.M.Sنشان
داد که بخشهای مرکزی و غربی مناطق مورد پژوهش
ایستگاههای مانند کرمان ،یاسوج و آبادان به ترتیب با درصد
خشکسالی  8/41 ،8/44( S.M.Sو  )8/04بیشتر در
معرض خشکسالی آینده قرار گرفتند .همچنین نتایج به
دست آمده از پیشبینی دمای حداکثری در مناطق مورد

آبادان و بندرعباس به ترتیب با مقدار ( 11/1 ،1۹/81و
 )94/80درجه سانتیگراد بیشترین مقدار ممکن دمای
حداکثری برای سالهای پیشبینی را شامل شدند و براساس
مدل  RBFبخشهای شمالی خلیج فارس ،تنگه هرمز و
شرق منطقه مورد مطالعه بیشتر در معرض خشکسالی در
سالهای آینده قرار گرفتند و براساس مدل تصمیمگیری
چند متغیره  Topsisایستگاههای مرکزی و شمالی منطقه
مورد مطالعه شامل کوهرنگ ،صفاشهر و جیرفت به ترتیب با
درصد ( 8/21 ،8/14و  )8/29با شدت خشکسالی کمتر
برای سالهای آتی در معرض خشکسالی قرار گرفتند.
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