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 روش مونت کارلو و زنجیره مارکوف به منظور پیش بینی  ارائه مدلی براساس

 سرعت باد در استان خوزستانمیانگین 

 

 

 3. ندا سالمی 2. پوریا شکسته بند 1حسن شاه محمد

 

 

 

 دکترای مهندسی صنایع ، عضو هئیت علمی گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

  دکترای مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشجوی

 کارشناسی آمار و کاربردها ، دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

 

 

 گیر مردم استان خوزستان از پدیده هایی که چند سالی است گریبان :چكيده

شده است ، گرد و غباری است که در پی وزش بادهایی با سرعت چشم گیری 

  . شکل می گیردبر روی مناطق خشک و بیابانی اطراف این منطقه از کشور 

 ترین عمده از یکی احتمال توزیع روش از استفاده با باد سرعت سازی مدل

وع توزیع آمار وزش باد تا پیشتر ن. است بادی الگوهای کردن پیدا های روش

براساس توزیع ویبول بود، لیکن دیگر نمی توان از این توزیع برای همه مناطق 

 های عتوزی تا است الزم باد سرعت متنوع الگوهای به توجه بادنبا استفاده کرد 

 ردنب بکار و بیزی روش از استفاده. شود تعریف سازی مدل برای احتمالی جدید

 فهد.  آید می بحساب سازی مدل های شیوه بهترین از یکی پیشین اطالعات

 1331 سال در باد سرعت روزانه میانگین های داده تحلیل و تجزیه پژوهش این

 امایگ احتمال توزیع استفاده با خوزستان به مرکزیت کالنشهر اهواز  منطقه در

 متری 11 ارتفاع در باد سرعت روزانه میانگین. باشد می بیزی روش به مدی دو

 این پارامترهای.است گرفته قرار بررسی مورد 1331 سال مختلف روزهای در

 هزنجیر -کارلو مونت الگوریتم از استفاده با و بیزی روش به احتمالی مدل

  .است شده برآورد  Rسپس به کمک نرم افزار ( MCMC) فومارک

 زنجیره مارکوفسرعت باد ، توزیع گاما ، مونت کارلو ، : كليدي كلمات 
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 مقدمه. 1

 تمام منبع یک به دستیابی برای تالش و بوده بشر زندگی در مهم اساسی مسائل از همواره انرژی منابع به انسان نیاز گستردگی

 هک کرد می جستجو را نشدنی تمام نیرویی خود تصورات در همواره انسان است بوده انسان دیرینه آرزوهای از نشدنی انرژی

 ننخستی بشر ذهن و تخیل ساخته که مختلف داستانهای در توان می را موضوع این. باشد دسترس در مکان و هر زمان در همواره

 به اام. گردیدند انرژی بازار وارد گاز و نفت ، سنگ ذغال آن از پس و چوب ، بشری تمدن پیشرفت با. خوبی دریافت به ، بوده

 این دنسوزان از ناشی زیست محیط آلودگی افزایش سو یک از فسیلی منابع محدودیت و انرژی به نیاز روز افزون افزایش دلیل

  .است نموده تر گسترده و تر اهمیت با روز به روز را پذیر تجدید های انرژی از دیگر استفاده سوی از منابع

 باد سرعت هاي توزيع. 2

 اه توزیع این.  اند داده قرار آزمون مورد باد سرعت توجیه حهت کاندبدا عنوان به را متعددی احتماالتی توزیع توابع محقیق

 مورد یشترب وایبل توزیع ها آن میان در که باشند می شده بریده ویبل و ،ویبل ریلی ، ،لجستیک نرمل ،گاما ،لوگ بتا تابع شامل

 اغلب( .  2111)  همکاران و پیشکار ،(  2111)  همکاران و کنتار مرات ،( 2111)  چانگ. گرفته است قرار پژوهشگران استفاده

 به توجه با که شود می مشاهده گاها باد سرعت های داده ی مطالعه در.  باشند مدی می تک صورت به اشاره مورد های توزیع

 جدی ربطو مسله این کنون تا. کنیم استفاده دادها دقیقتر پردازش برای مدی یا چند دو های توزیع از تا داریم نیاز دادها ساختا

 داده تحلیل و سپس تجزیه و بار اولین برای گاما مدی دو توزیع معرفی پژوهش نخست این هدف.  است نگرفته قرار توجه مورد

 این در شده معرفی مدی دو گامای جدید توزیع. باشد می مذکور توزیع از با استفاده کرمان منطقه در باد سرعت میانگین های

 . شود می ساخته گاما مبنای توزیع اساس بر بخش

 BMGD( BGدومدي ) جديدگاماي توزيع معرفي. 3

است هرگاه دارای تابع چگالی زیر  β  ،λ ،α( با پارامترهای BMGDدارای توزی گاما دومدی ) Xتعریف : گوییم متغیر تصادفی 

 باشد .

𝑓𝑥(𝑥. 𝛼. 𝛽. 𝜆) =
1

(𝛽 −
𝛼
𝜆
)2 +

𝛼
𝜆2

𝜆𝛼𝑥𝛼−1𝑒(−𝜆𝑥)(𝛽 − 𝑥)2

Γ(𝛼)
. 𝑥 > 0. 𝛼. 𝛽. 𝜆 > 0 

.𝛼و با ) 𝛽. 𝜆 )BMGD ~ X .نشان داده می شود 

.Gamma ( =𝜆0,  = 𝛼( ,𝜆 α+1آنگاه ) β = 0واضح است که وقتی  𝛽  )BMGD 

.𝛼)دارای توزیع  X: فرض کنید متغیر تصادفی  1قضیه  𝛽. 𝜆) BMGD تابع توزیع  باشد، آنگاهX . به صورت زیر است 

(X) X3F3(X) + WX2F2(X) + WX1F1(X) = WXF 

 به ترتیب توابع توزیع متغیرهای تصادفی x1F  ،X2F  ،X3Fبه طوری که 

𝑋1~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼 + 2. 𝜆). 𝑋2~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼 + 1. 𝜆). 𝑋3~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼. 𝜆) 
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 می باشند.به صورت زیر  3Wو  1W  ،2Wو وزن های 

𝑊1 =
𝛽2

(𝛽 −
𝛼
𝜆
)2 +

𝛼
𝜆2
.𝑊2 = −

2𝛽𝛼

𝜆 [𝛽 −
𝛼
𝜆
)2 +

𝛼
𝜆2
]
.𝑊3 =

𝛼(𝛼 + 1)

𝜆2 [(𝛽 −
𝛼
𝜆
)2 +

𝛼
𝜆2
]
 

 (MCMCبرآورد بيزي ). 4

 در هک است ریاضی سیستم یک شده گذاری نام گونه این روسیه اهل دان ریاضی مارکوف آندری افتخار به که مارکف زنجیره

 رایندف یک مارکف زنجیره. است شمارش قابل حاالت این تعداد البته که گیردمی صورت دیگر حالت به حالت یک از انتقال آن

 آن از قبل عوقای به و دارد بستگی فعلی حالت به تنها بعد حالت شرطی احتمال توزیع که معنی بدین استحافظه بدون تصادفی

 یادیز کاربردهای واقعی دنیای سازی مدل در مارکف زنجیره. دارد نام مارکف خاصیت بودن حافظه بدون نوع این. نیست وابسته

 الگوریتم از ای دسته( باشد می کارلو مونت تصادفی زدن قدم های روش شامل که)کارلو مونت مارکف زنجیره های روش .دارد

 سپس.است مطلوب های ویژگی با مارکف زنجیره یک ساختن آن مبنای که احتمال های توزیع از برداری نمونه برای هاست

 تناسبم نمونه این کیفیت.شود می استفاده مطلوب توزیع از ای نمونه عنوان به مرحله زیادی بسیار تعداد از پس زنجیره حالت

 صلیا مشکل.است ای ساده کار مطلوب های ویژگی با مارکف زنجیره یک ساختن معموالً.یابد می افزایش مراحل تعداد افزایش با

 .شود همگرا ثابت توزیع یک به قبولی قابل خطای با زنجیره حالت اینکه برای است نیاز مورد مراحل تعداد

 استفاده معمول طور به .برسیم ثابت توزیع به سریع خیلی دلخواه موقعیت یک از شروع با آن در که است ای زنجیره خوب زنجیره

 وارههم توزیع این که این دلیل به.زند می تخمین فقط را ما موردنظر توزیع برداری نمونه برای کارلو مونت مارکف زنجیره از

 تاس کارلو مونت مارکف های زنجیره ها آن اساس که دارند وجود ای پیچیده های الگوریتم ولی.است ما شروع نقطه تاثیر تحت

 .کنند می مشخص دقیق طور به را ما موردنظر توزیع و برده بین از را شروع نقطه تاثیر اضافی محاسبات با و

. در این  هستینگز و الگوریتم نمونه گیر گیبز –الگوریتم هایی برای تولید چنین زنجیره هایی وجود مانند ، الگوریتم متروپلیس 

 پژوهش به برآورد بیزی برای پارامترها مدل گامای دومدی در زنجیره مارکوف مونت کارلو انجام شده است . 

.𝛼)تایی از توزیع گامای دومدی  nیک نمونه  nX ، ...... ،  2X  ،1Xفرض کنید  𝛽. 𝜆 )BMGD  باشد. آنگاه تابع درستنمایی بر

 بصورت زیر می باشد . nX ، ...... ،  2X  ،1Xحسب مقادیر مشاهده شده 

𝐿(𝛼. 𝛽. 𝜆. 𝑥) = (
1

(𝛽−
𝛼

𝜆
)
2
+
𝛼

𝜆2

)𝑛
𝜆𝑛𝛼Π𝑖=1

𝑛 𝑥𝑖𝛼−1𝑒(−𝜆𝑥𝑖)(𝛽−𝑥𝑖)
2

Γ(𝛼)𝑛
) 

.𝛼)با توجه به اطالعات پیشن در مورد داده های سرعت باد برای هرکدام از پارامترهای توزیع  𝛽. 𝜆 )BMGD  توزیع های

 پیشین بصورت زیر در نظر گرفته می شود .

 

α~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝑎. 𝑏) 
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 و

β~𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚(𝑐. 𝑑) 

 و

λ~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝑒. 𝑓) 

.π(𝜆)این توزیع های پیشین را با  𝜋(𝛽). 𝜋(𝛼) . نشان می دهیم. اکنون تابع احتمال پسین بصورت زیر تعریف می شود 

π(𝛼. 𝛽. 𝜆|𝑥) ∝ 𝐿(𝛼. 𝛽. 𝜆. 𝑥)𝜋(𝛼)𝜋(𝛽)𝜋(𝜆) 

 با در نظر گرفت توابع زیان مربع خطا و قدر مطلق

𝐿(𝛿(𝑥). 𝜃) = (𝛿(𝑥) − 𝜃)2 

 و

𝐿(𝛿(𝑥). 𝜃) = |𝛿(𝑥) − 𝜃| 

براوردگرهای بیزی به صورت صریح به دست نمی آیند.، بنابراین باید به صورت حل معادالت عددی برآوردگرها محاسبه شوند. 

 پارامترهای مدل برآورد می شوند.  MCMCو بکاربردن الگوریتم  Rبا استفاده از نرم افزار 

  داده هاي سرعت باد. 5

متر از سطع زمین از  11در ارتفاع 1331داده های مربوط به میانگین روزانه سرعت باد در سال  BGبه منظور ارزیابی مدل 

گرفته شده است. آماره  خوزستانجمع آوری شده است. داده های مذکور از اداره کل هواشناسی استان  اهوازایستگاه سینوپتیک 

همچنین اطالعات مرتبط با مشخصات ایستگاه، در جدول ( و 1های توصیفی مربوط به داده های سرعت باد در جدول شماره )

 ( آمده است.2)

 1بر حسب نات 2111. خالصه آماره های توصیفی میانگین سرعت روزانه باد طی سال 1جدول 

 

                                                
1 . knots 

 آماره میانگین واریانس میانه مینیم ماکسیمم تعداد

 مقدر 6217/3 132/1 1/3 21/1 7 363

 کد ایستگاهمحل  نوع ایستگاه نام شهرستان
 مشخصات جغرافیایی

 ارتفاع از سطح دریا بر حسب متر عرض طول
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 . مشخصات ایستگاه سینوپتیک اهواز2جدول 

 

 (MCMCبرآورد پارامترهاي مدل احتمال به بيزي ). 6

 استنباطی مشکالت بندی فرمول برای چهارچوب یک( Inférence bayésienne: فرانسوی به) بیزی استنباط یا بیزین تخمین

 .کندمی استفاده هاداده به مختلف ضرایب تخصیص و ریاضی تبدیل از است، «پذیر جمع»روش یک که است آماری

 گویدمی است،نوشته انسانی علوم مسائل برای فراتحلیل در بیزین روش از استفاده معرفی منظور به که ایمقدمه در2 درایتون

 طرح مستلزم هاییفعالیت چنین که جا آن از. است مکرر هایآزمایش تکرار مستلزم عام، معلولی و علت روابط به دستیابی که

 کندمی پیشنهاد درایتون است، ممکن غیر تقریباً هماهنگی این اجرای و هستند مختلف محققان بین هماهنگی و اولیه ریزی

 .شود استفاده ترکیبی هایروش از شده، بحث هدف به حصول برای که

 :است زیر شرح به مرحله سه بیزین روش در

 نتظارا مورد واریانس انتظار، مورد میانگین آماری فیلتر از را آن و کند بیان واقعیت از را خود باور باید محقق اول، مرحله در( الف

 آنها از یترکیب یا گذشته تحقیقات پیشین، تجربه براساس توانندمی مالک سه این. دهد عبور اولیه، باور در اعتقادات قدرت و

 ندارد ودوج چیزی شوند، بیان فرضی ٔ نمونه حجم و استاندارد انحراف میانیگین، صورت به گذشته تجارب که صورتی در. باشند

 .شود گذشته تحقیقات به مراجعه مانع که

 مشابه که آمارهایی خالصه کسب طریق از توان می را مرحله این. است مشاهدات یا هاآزمایش نتایج آوری جمع دوم، مرحله( ب

 .داد انجام اند،شده تعیین قبل از که هستند آنهایی

 جدید توانندمی پسین اطالعات  3پسین اطالعات دادن شکل و اولیه اعتقاد و نمایی درست ترکیب از است عبارت سوم مرحله( ج

. آوردمی جودو به را جدیدی نمایی درست دیگر، تحقیقات با پسین اطالعات ترکیب. باشند کننده آگاه اولیه اطالعات از بیشتر و

 دخو خاص هایویژگی به نهایت در و شده منجر جدیدی مطالعه به نتیجه در و شوند،می تکرار ترتیب همین به هاروش این در

 شپوش تحت را جامعه تمام که زمانی تا تواندمی گیری نمونه استساخته خاطرنشان درایتون که طور همان. شوندمی تبدیل

 هایتبدیل و متفاوت ضرایب از استفاده در روش این. باشد داشته ادامه شوند، توجیه هامغایرت آخرین که وقتی تا یا دهد قرار

 .است حساس( n) نمونه اندازه به بیزین نظریه. است پذیر انعطاف ریاضی،

 سیگنال اهداتمش کردن ترکیب پایه بر بیزین ورودی،فلسفه سیگنال مشاهدات اساس بر تصادفی متغیر یک تخمین در روش این

 .است فرایند احتمال توزیع با ورودی

                                                
2 . daryton 

3 posterior 

 22.5 31 21 18 13 11811 فرودگاه اهواز سینوپتیک اهواز

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 75-84، ص   1931خرداد  ،  1، جلد 42، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

 
 

www.ISEAS.ir                پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 
www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 
www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

78 

 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 
 

استفاده از الگوریتم  11111پارامترهای مدل برآورد می شود. نتایج مربوط به برآورد بیزی در  MCMCدر این بخش به روش 

MCMC  آورده شده است. 3و  2، 1و همچنین نمودارهای مربوطه در شکل های  1،3در جداول 

 . برآورد بیزی پارامترها با تابع زیان مربع خطا3جدول 

7.369 α̂ 
10.1 β̂ 

1.476 λ̂ 
 

 . برآورد بیزی پارامترها با تابع زیان قدر مطلق1جدول 

7.337 α̂ 
10.94 β̂ 
1.452 λ̂ 

 

 برای پارامتر اول . حدود پیش بینی 1شکل 
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 . حدود پیش بینی برای متغیر دوم 2شکل 

 

 . حدود پیش بینی برای متغیر سوم 3شکل 

 

 نتيجه گيري. 7
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 ناساییش منظور به اهواز شهر منطقه در سینوپتیک ایستگاه میانگین سرعت باد درداده  روی آماری تحلیل یک ، وهشژپ این در

 روی بر الزم محاسبات ایستگاه این در باد سرعت مدلسازی و تحلیل برای. است شده انجام باد سرعت مدل سازی و الگوها

 سرعت روزانه میانگین. است شده انجام خوزستان استان هواشناسی کل اداره سازمان توسط شده گیری آماری اندازه اطالعات

 روش به جدید احتمالی مدل این پارامترهای.اند گرفته قرار بررسی مورد1331 سال مختلف روزهای متری در 11 ارتفاع در باد

شبیه سازی شدند . اکنون کارشناسان برای تابع زیان مربع خطا و قدر مطلق  MCMCاستفاده از الگوریتم  بار 11111 در بیزی

ساس اعد چه سرعت بادی را انتظار باید داشت. سپس می توان برهواشناسی می تواند پیش بینی کنند در روزهای آتی سال های ب

سرعت وزش باد و وجود چمشه های تشکیل گرد و خاک ، اطالعات را به مردم انتقال دهند که تدارکات الزم را برای مقابله با 

 این پدیده بیاندیشند . 

در پژوهش های آتی می توان بر روی برآورد ها و الگوریتم های دیگر روش زنجیره مارکوف مونت کارلویی کار کرد . همچنین 

چنین پژوهش هایی در طی سال های آتی انتظار می رود ، زیرا پدیده گرد غبار یک پدیده تصادفی است و نیاز به تکرار انجام 

 طی دوره های زمانی دارد تا بتوان برای هر دوره پیش بینی نسبت به متغیرهای جوی داشت. 
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