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عصبی – فازي مبتنی بر دادههاي سامانه گوگل ارث انجین

چكیده
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تاالبها از مهمترین سرمایههای اکولوژیکی کشور بوده و اطالع از روند تغییرات آنها در بلندمدت نقش اساسی در کیفیت مدیریت این گونه
مناطق دارد .این اکوسیستمهای منحصر به فرد در جهان با تنوع اکولوژیکی باال توسط عوامل طبیعی مختلف مانند :کاهش بارش ،افزایش دما،
افزایش تبخیر ،خشکسالی و غیره تهدید میشوند .این تحقیق بر توسعه یک چارچوب کاربردی و موثر برای نظارت طوالنی مدت بر پهنه آبی
تاالب با استفاده از پارامترهای اثرگذار بر تاالب و تصاویر سری زمانی لندست که همگی از سامانه گوگل ارث انجین ) (GEEتهیه شدهاند
متمرکز گردیده است .در این مطالعه ،برای تعیین تغییر پهنه آبی تاالب ،از محاسبه شاخص نرمالیز شده تفاوت آبی ) (NDWIبرای جدا سازی
بهتر پوشش آب از سایر پوششهای منطقه استفاده شده است .تغییرات پهنه آبی تاالب انزلی و عوامل طبیعی موثر بر آن در بازه  209ماه بین
ژانویه  2999تا دسامبر  2910بررسی گردید .در ادامه با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و به کارگیری پارامترهای موثر بر تغییرات
سطحی تاالب به عنوان ورودی شبکه تغییرات سطحی تاالب با میانگین خطای مربع ریشه ) 9/099 (RMSEمدلسازی گردید .همچنین به
منظور پیش بینی تغییرات شدید سطحی تاالب در آینده ،تغییرات سطحی تاالب و تمامی پارامترها برای بازه طوالنی مدت ( 29سال گذشته)
به صورت ماهانه با استفاده از روشهای پرسپترون چند الیه ) (MLPو حافظه کوتاهمدت طوالنی) (LSTMبررسی شدند .در انتها با توجه به نتایج
بدست آمده از مراحل قبل و شناخت عواملی که اثرگذاری بیشتری بر تاالب دارند و به دلیل عدم قطعیت ،غیر خطی بودن رفتار متغیرها از
طریق سیستم استنتاج فازی ) (FISبرای ایجاد سیستم هشداردهنده خشکسالی تاالب مدلسازی گردید .بنابراین مدل توسعه یافته میتواند به
طور مداوم و مستمر برای مدیریت و نظارت بر تاالبها مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژهها  :تاالب ،گوگل ارث انجین ،آنالیز سری زمانی ،شبکه عصبی ،سیستم استنتاج فازی
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تاالبها اکوسیستمهای پویا و سازندهای هستتند کته از
نظتتر بشتتریت و طبیعتتت ،از مهمتتترین و در معتتر
تهدیتتدترین اکوسیستتتمهتتای روی زمتتین محستتوب
میشوند که حتدود  ٪0تتا  ٪8ستط زمتین را پوشتش
میدهند ]1و.[0
تاالبها با ارزشترین عناصتر در زمینته ارائته ختدمات
اکوسیستم در نظر گرفته میشوند ]0و ،[1زیرا زیستتگاه
تعداد زیادی از گونتههتای جتانوری و گیتاهی را فتراهم
میکنند،کیفیت آب را افزایش متیدهنتد ]، [0خستارات
ناشی از طوفان و سیل را کاهش میدهند ،سبب کاهش
گازهای گلخانهای میشتوند ]، [9آبهتای زیرزمینتی را
تغذیه میکنند ]، [8باعت جلتوگیری از طوفتان گترد و
غبار میشوند ] [0و نقشی اساستی در کتاهش تغییترات
آب و هوایی دارند ]. [19
متأسفانه ،این منابع بتا ارزش بته دلیتل تغییترات آب و
هوایی و افزایش فشار انسانی ،دچار تحول عظیمی شتده
است ]12،11و.[10به عنوان مثال ،در پاسخ به تغییترات
بارندگی ،دما ،آبهای زیر زمینی و تبخیر و تعرق ،پهنه
آبتتی باگتتذر زمتتان تغییتتر متتیکنتتد ] .[10تغییتترات
هیتتدرولوژیکی ممکتتن استتت بتته شتتدت بتتر عملکتترد
اکوسیستتتم تتتأثیر بگتتذارد و منجتتر بتته تغییتر توزی تع و
ترکیب گونتههتا شتود ] .[11عتالوه بتر ایتن ،بته دلیتل
پیچیدگی ساختار اکوسیستم تاالبها ،کته شتامل آب و
ختتاو و گیاهتتان استتت ،تغییتترات زیتتادی در شتترایط
اکولوژیکی آنها وجود دارد که باید بررسی شوند ].[0
یک گزینه برای نظارت بر پهنه آبهتای ستطحی پویتا،
استفاده از دادههای ستنجش از دور استت .ایتن دادههتا
میتوانند نمایشی مداوم و کامالً سازگار از ستط زمتین
ارائه دهند .بنابراین سنجش از دور ماهوارهای ،به عنوان
یک منبتع داده مهتم بترای نظتارت بتر پویتایی تتاالب
شناخته شده است ].[10
باتالیا و همکتاران ( )2921بتا استتفاده از تصتاویر رادار
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دریچه مصنوعی  (SAR)1سعی داشته اند کار نظارت بتر
تغیی ترات پوی تا در پوشتتش گی تاهی تتتاالب ،می تزان آب
سطحی و تغییرات سطحی آب را توصیف کنند و از دما
و بارش به عنوان دو عامل اثتر گتذار بتر روی تغییترات
سطحی تاالب یاد کرده اند .جمالی و همکتاران ()2921
برای بررستی و پتایش تتاالب در نیوفاندلنتد و البترادور
کانادا از تصاویر ماهواره ای چنتد طیفتی و شتبکه هتای
عصبی عمیق کانولوشن استفاده کرده اند که با ارائه یک
روش پیشتتتنهادی مبتنتتتی بتتتر شتتتبکه عصتتتبی
پیچشی  (CNN)2دقت طبقه بندی کتال هتای تتاالب
به طور قابل توجهی بهبود داده اند .در مطالعه تامتال و
همکاران ( )2921نقشه بترداری از تتاالب هتای دشتت
سیالب  ،همراه با رسیدن به پیش بینی های منطقه ای
تتا ستتال  2900بتتا استتتفاده از روش اتوماتیتک ستتلولی
مبتنی بر شبکه عصبی مصتنوعی  (ANN-CA)0صتورت
گرفته است .جدا از این  ،پتیش بینتی عمتق تتاالب بتا
استفاده از مدل رگرسیون خطی یکتی دیگتر از اهتدا
این کار تحقیقاتی بوده است .تجزیه و تحلیل با استفاده
از  29تصویر لندست و مدل رقتومی ارتفتاعی (DEM)0
انجام گردیده استت .گتائو و همکتاران ( )2918ابتزاری
برای پایش تغییرات در تاالب ها و پشتیبانی فنی متوثر
برای حفاظت از تاالب ها با استفاده از تصاویر لندست 8
و روش تشخیص تغییتر مقایسته تصتویر بته تصتویر بتر
اسا ادغام تصاویر از تصاویر چند زمانی ارائه دادند .لی
و همکاران ( )2918با مطالعهای که بر روی کسری آب-
های سطحی با استفاده از روش های جنگل تصتادفی و
کوبیسم با دو رویکرد محلی و جهتانی بتر روی تصتاویر
مادیس  199متری داشته اند به این نتیجه رستیده انتد
که رویکرد آن ها برای نظارت بتر کستر آب ستطحی در
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تاالب بندر انزلی یا مرداب بنتدر انزلتی بتا مستاحتی در
حدود  29هزار هکتار در شمال ایتران ،واقتع در استتان
گتتیالن و در نزدیکتتی بنتتدر انزلتتی واقتتع شتتده استتت.
ایتتتتتتتتن تتتتتتتتتاالب ،از مهتتتتتتتتمتتتتتتتتترین و
بتتزرگتتترین زیستتتگاههتتای طبیعتتی جتتانوران ایتتران
استتت .تتتاالب انزلتتی ،هتتر ستتاله پتتذیرای تعتتداد زیتادی
از پرندگانی است که از سوی کشورهای همسایه شمالی
به ایران می آیند .این تاالب به دلیل موقعیت جغرافیایی
از نظر میزان باالی رطوبت و آب با هیچیک از تاالبهای
ایران قابل مقایسه نیست.
تاالب انزلی از نوع تاالبهای ساحلی 2بوده و بته وستیله
یک کانال کشتیرانی که از طریق دو موجشتکن واقتع در
تأسیسات بندرگاه انزلی حمایت و به دریای خزر متصتل
می باشد .حوضه آبریز تاالب دارای مساحتی حدود 090
هتتزار هکتتتار استتت .تتتاالب انزلتتی در ستتال  1010در
فهرست تاالبهای بین المللی کنوانسیون رامسر به ثبت
رستتید" .کنوانستتیون رامستتر ،ستتال  "1091و همچنتتین
سازمانهای محیطزیستی بینالمللی ،ایتن تتاالب را بته
عنتتوان زیستتتگاه بتتا اهمیتتت بتترای پرنتتدگان تشتتخیص
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فواصل زمانی با فرکانس بتاال در منتاطق بستیار بزرگتتر
امیدوار کننده است ،به شرطی کته داده هتای آموزشتی
در سراسر حوزه مکانی که مدل بترای آن استتفاده متی
شتتود ،جمتتع آوری گتتردد .جتتین و همکتتاران ()2919
تحقیقی به منظور ایجاد یتک چتارچوب عملتی و متوثر
برای نظارت منطقه ای ،طوالنی مدت بر پویایی طغیتان
تاالب با استتفاده از داده هتای لیتدار هتوابرد و تصتاویر
سری زمانی لندست در طتول ستالیان  1081تتا 2911
انجام داده اند .مطالعتات انجتام شتده را از منظتر روش
استتتفاده شتتده جهتتت تجزیتته و تحلیتتل ،پارامترهتتای
محیطی مورد بررستی و نتوع ستنجنده (تتوان تفکیتک
مکانی و زمانی) می توان از یکدیگر متمایز دانست.
تأثیر تغییرات اقلیمتی بتر روی یتک سیستتم تتاالب را
می توان با استتفاده از روشهتای مختلتف ماننتد متدل
سازی ،حساسیت سنجی و بررسی میدانی پتیش بینتی
کرد ] .[19در این مطالعه از روش مدل سازی برای تأثیر
تغییرات آب و هوا بر روی یک سیستم تتاالب استتفاده
گردیده است اما بتا توجته بته پیچیتدگی هتایی کته در
مدلسازی تاالب هتا وجتود دارد ،بکتارگیری روش هتای
فراابتکاری مانند شبکه عصتبی و یتادگیری عمیتق متی
توانند با نتایج خوبی همراه باشند .مطالعاتی که در ایتن
زمینه تاکنون انجام شده ،از داده ها در یک بتازه زمتانی
خاص استفاده کرده اند و یا در آن ها تعتداد پارامترهتا
محدوده بتوده استت .بتا توجته بته ماهیتت روش هتای
فراابتکاری که نیاز بته داده ای جتامع جهتت امتوزش و
مدلسازی مناسب دارند و همچنتین بررستی دقیتق تتر
رفتار تاالب با توجه به پیچیدگی و وابستگی رفتار تاالب
هتتا بتته پارامترهتتای متعتتدد محیط تی و همچن تین ای تن
موضوع که این پدیده از نظتر زمتانی نیتاز بته محتدوده
زمتتانی بتتیش از ده ستتال دارد لتتذا در ایتتن مطالعتته از
روشهای فراابتکاری برای یک محتدوده زمتانی وستیع و
بکارگیری پارامترهتای محیطتی متعتدد استتفاده شتده
است .در این مطالعه به منظور تهیه داده ها و اطالعتات
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از سامانه گوگل ارث انجین (GEE)1استفاده شده استت.
این سامانه ابری پلتفرمی است که دسترستی بته منتابع
محاسباتی با کارایی بتاال بترای پتردازش مجموعته داده
های بسیار بزرگ مکانی را آسان می کند .سامانه گوگل
ارث انجین متشتکل از یتک کاتتالوگ داده آمتاده چنتد
تجزیته و تحلیتل پتابایتت استتت کتته بتا یتک ستترویس
محاسبات کامالً موازی و بتا عملکترد بتاال قترار دارد .از
طریق رابط برنامته نویستی برنامته قابتل دسترستی بته
اینترنت و یک محیط توسعه تعاملی مبتنی بر وب قابتل
دسترسی و کنترل است که نمونه سازی سریع و تجسم
نتایج را امکان پذیر می کند ].[18
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دادهاند.

 -3داده ها
برای نظارت و بررسی تغییرات پهنه آبی تاالب ذکر شده
شاخصهای زیادی تهیه شده است .بته منظتور بررستی
تغییرات سطحی تاالب انزلی از تصتاویر نتوری متاهواره
لندست  8استفاده گردید .بدین صورت که در بازه 209
ماهه و به کمک موتور پردازش ابری گوگل ارث انجتین
این شاخصها آماده سازی گردیدند .جتدول ( )1لیستتی
از دادههتتای متتورد بررستتی در ایتتن تحقیتتق را نشتتان
میدهد .شکل ( )2تغییترات ماهانته پهنته آبتی ،دمتای
سط آب ،دمای شبانه ،دمای روزانته ،پوشتش گیتاهی،
خشک سالی  ،تبخیر و تعرق ،بارش ،رطوبت خاو ،آبتی
های زیر زمینی و گرد و غبار را در منطقه مورد مطالعته
نشان میدهند.
 -4روشها
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در این مطالعه از پارامترهای اقلیمی بدست آمده از داده
های سنجش از دور استفاده شده که به عنوان
محصوالت آماده با دقت باال در  GEEموجود می باشند.
مدل پیشنهادی در این مطالعه ،مستقل از مدلهای
هواشناسی و هیدرولوژیکی است .روش پیشنهادی
مبتنی بر تشخیص ناهنجاریها با استفاده از شبکههای
عصبی مصنوعی در یک بازه زمانی بلندمدت ( 29سال)
با فاصله زمانی ماهانه است .پس از شناسایی مقادیر
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همانطور که در شکل( )1میتوان مشاهده کرد ،تتاالب
انزلی در جنتوب غربتی ستواحل دریتای ختزر واقتع در
استان گیالن ،در عر  08تا  09شمالی و طول  19تتا
 00شرقی واقتع شتده و از شتمال بته شهرستتان بنتدر
انزلی ،از جنوب به شهرستان صتومعه سترا ،از شترق بته
شهرستان خمام ،از جنوب شرقی به شهرستان رشتت و
از غرب به کپورچال و آبکنار انزلی محدود است.
تتتاالب انزلتتی از آنجتتایی کتته بتته عنتتوان یتتک تتتاالب
بتتینالمللتتی ثبتتت شتتدهاستتت ،هتتماکنتتون در فهرستتت
مونترآل قرار گرفته است .قرار گرفتن در این فهرست به
معنای این است که تاالب در حال خشکشدن استت و
به توجه بیشتری نیاز دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.4.7

غیرعادی هر یک از پارامترهای اقلیمی ،احتمال وقوع
خشک سالی در ماه با استفاده از مدل سیستم استنتاج
فازی  (FIS)1که بر اسا قوانین متعدد فازی می باشد،
استخراج میگردد .الزم به ذکر است که قوانین کلی
مورد استفاده در مدل پیشنهادی تقریباً تمام علل
طبیعی خشکسالی را پوشش می دهد و بنابراین می
تواند به طور موثر در سایر مناطق و تاالبها نیز استفاده
گردد .از آنجایی که هد این مطالعه پیشبینی
خشکسالی از نظر مکانی نبود ،میانگین تمام پیکسلها
در هر تصویر برای هر پارامتر به عنوان نماینده کلی آن
پارامتر در منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته شد.
عتتالوه بتتر ایتتن ،از آنجتتایی کتته تتتوان تفکیتتک زمتتانی
محصوالت مختلف  GEEمتفاوت میباشد ،میانگین کتل
دادههای موجود در یک ماه برای هتر پتارامتر محاستبه
گردید که نشان دهنده وضعیت کلتی آن پتارامتر در آن
ماه می باشد .الزم به ذکر است که از آنجایی که منطقه
مورد مطالعه از نظتر اقلیمتی همگتن استت و نوستانات
روزانه یا هفتگی چندان قابتل توجته نیستتند ،بنتابراین
میانگین زمان بر اسا ماه توجیه پذیر می باشد .بتدین
ترتیب سری زمتانی ماهانته بترای هتر پتارامتر از ستال
 2999تا  2910بترای تتاالب انزلتی در استتان گتیالن
تشکیل گردید.
شکل( )0چارچوب مدل پیشنهادی را نشان می دهد که
جزئیات بیشتر آن در بخش های فرعی زیر ارائه گردیده
است.

پااای

و پاا

ب ناای تغ اارات پهنااه آباای تااا

هااا ...

س دمرتضی س دموسوی و مهدی آخوندزاده هنزائی
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شكل  :0موقعیت تاالب انزلی ،واقع در شمال ايران

جدول  :0دادههاي مورد استفاده در اين تحقیق

NDVI

شاخص پوشش گیاهی

EVI

شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته

VCI

شاخص وضعیت پوشش گیاهی

TCI

شاخص وضعیت دما

AOD

هواویز

ET

تبخیر و تعرق

LST

دمای سطحی زمین  -روز

LST

دمای سطحی زمین  -شب

SST

دمای سطحی آب

NOAA

SSM

رطوبت سطحی خاو

FLDAS

Precipitation

میزان بارندگی

TRMM

)GroundWater(GW

سط آبهای زیرزمینی

GRACE

Modis
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NDWI

شاخص نرمالیز شده تفاوت آبی

Landsat
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ز

شكل (-9الف) تا (-9ز) :به ترتیب تغییرات ماهانه پهنه آبی ،پوشش گیاهی ،پوشش گیاهی بهبود يافته ،دماي شبانه ،دماي روزانه
 ،رطوبت خاک ،دماي سطح آب  ،وضعیت دما ،وضعیت پوشش گیاهی ،بارش ،گرد و غبار ،آبی هاي زير زمینی و تبخیر و تعرق را
در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد.
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1

2

)(MLP-NN

شبکه های عصبی مصنوعی ،الگتوریتمهتای تقریبتی بتا
عملکرد غیرخطی هستند که به طور گستترده ای بترای
مشکالتی مانند شناسایی الگو و طبقته بنتدی استتفاده
می شوند .به دلیتل انعطتا پتذیری و انطبتاق پتذیری
شتتبکههتتای عصتتبی مصتتنوعی ،در متتدل ستتازی طی تف
وسیعی از مسائل در بستیاری از زمینتههتای کتاربردی،
قابتتل پیتتاده ستتازی متتی باشتتند ]29و MLP1 .[21بتتا
Multi-Layer Perceptron Neural Network

Backpropagation

02

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.4.19

 -0-4شبكههاي عصببی چنبد اليبه پرسبتترون

الگوریتم پسانتشار) ،2 (BPAبا استفاده از مجموعهای از
نمونههای مقادیر ورودی و خروجی مرتبط آموزش دیده
است ] .[22در این مطالعه ،داده ها به سه زیتر مجموعته
دادههتتای آمتتوزش ،ارزیتتابی و تستتت بتته صتتورت 99
آموزش 11 ،ارزیابی و  11تست تقسیم گردیتدهانتد.
در این مطالعه همان طور که در شکل( )0قابل مشاهده
است ،از  ANN-MLPبرای پتیش بینتی و بررستی رونتد
تغییرات پهنته آبتی تتاالب بتا تلفیتق عوامتل متوثر بتر
تغییرات پهنه آبی تاالب استفاده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.4.4.7

شكل :3چارچوب مدل پیشنهادي

پااای

و پاا

ب ناای تغ اارات پهنااه آباای تااا

هااا ...

س دمرتضی س دموسوی و مهدی آخوندزاده هنزائی

رابطه()2

 -9-4شناسايی ناهنجاري

رابطه()0

تغییرات ماهانه پهنه آبی تاالب به بارش ،دما ،سط آب
های زیر زمینی و سایر پارامترهتای ناشتناخته بستتگی
دارد .تغییرات ناشتناخته امکتان استتفاده از روش هتای
مبتنی بر توزیع نرمال دادههتا را محتدود متی نمایتد .از
آنجایی کته نوستانات پارامترهتا اغلتب از تتابع احتمتال

Long Short-Term Memory

2

xM
xM
xlow  x  xhigh  k 
 k ; Dx 
IQR
IQR

که در روابط( )1و ( M ، xlow ، xhigh ،)2و  IQRبه
ترتیب مرز باالیی ،مرز پایینی ،میانه و دامنه بین
چارکی میباشند.
با توجه به روابط ( )1تا ( ،)0اگر 𝑘 > 𝑥𝐷 ،باشد می-
Interquartile Range

02

0

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.4.19

Recurrent Neural Network

1

xlow  M  k  IQR
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مدل شبکه عصبی برگشتی (RNN)1در تشخیص الگتوی
دادههای توالی زمانی به نتایج خوبی رستیده استت و در
طبقه بندی محصول بر روی تصاویر سنجش از دور یک
مزیتتت قابتتل توجتته محستتوب متتی گتتردد .یکتتی از
پرکاربردترین رویکردهتا در متدل  ،RNNمتدل حافظته
کوتاه مدت  (LSTM)2است .معماری  RNNهنگام کار با
دادههای توالی بسیار کارآمد است و در چند سال اخیتر
کاربرد آن در بسیاری از زمینههای علمی افزایش یافتته
است ].[20

گاوسی تبعیت نمی کنتد ،برختی از محققتین از مقتدار
میانه و چتارکی ) IQR (0استتفاده متیکننتد ]20و.[21
میانه و چارکی داده هتا بترای تعیتین مرزهتای بتاالتر و
پایینتر به منظور تشخیص ناهنجاریها ،از پتس زمینته
تغیی ترات طبیع تی استتتفاده م تی شتتود .بتتا استتتفاده از
روابتتط( )1و ( )2م تی تتتوان مرزهتتای بتتاالتر و پتتایینی
محدوده ذکر شده را محاسبه نمود:
رابطه()1
xhigh  M  k  IQR
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شكل  :4ساختار شبكه  MLPمورد استفاده در اين تحقیق

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره چهارم  زمستان 1400

پارامتر مورد بررسی و مرتبط با تاالب انزلی با استفاده
از دو روش  MLPو  LSTMرا نشان میدهد.

توان نتیجه گرفت که پارامتر مشاهده شده از کران
پایین یا باال مربوطه خارج گردیده و با سط اطمینان
 89تا  81درصد می توان عنوان نمود که رفتار پارامتر
مربوطه ( )xغیرعادی میباشد] .[20مقدار 𝑘 باید
متناسب با دامنه تغییرات  xباشد .در این مطالعه برای
هر پارامتر از مقادیر مختلف 𝑘 استفاده شده است.
با توجه به رابطه ( 𝑝 = ±100×(𝐷𝑥 − 𝑘) / 𝑘 ،)0میزان
درصد انحرا پارامتری را نشان می دهد که از مرزهای
مجاز عبور نموده است .پارامتر  pبه عنوان ورودی برای
سیستم فازی استفاده شد .الزم به ذکر است که در
چندین پژوهشمقدار |𝑥𝐷| در رابطه( )0استفاده شده
است .اما در این مطالعه از آنجایی که تفاوت منفی یا
مثبت بین مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده
معنی دار بود ،از مقدار 𝑥𝐷 استفاده می شود ].[20
جدولهای ( )2و ( )0پارامترهای آماری مربوط به 10

 -3-4سیستم استنتاج فازي )(FIS
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تئوری مجموعه فازی ابزاری قوی جهت مواجه با عدم
قطعیت ناشی از ابهام است .کنترل منطق فازی نوعی
استراتژی کنترل پیشرفته و فنآوری جدید مبتنی بر
قوانین زبانی و استدالل فازی در نظریه کنترل مدرن
است ] .[20بنابراین ،کنترل منطق فازی یک راه حل
جذاب برای سیستم ناقص غیر خطی ،متغیر با زمان و
مدل ارائه میدهد که دارای سرعت پاسخ سریع،
استحکام قوی و همچنین تحمل خطا نسبت به
تغییرات پارامتر است .شکل( ،)1ساختار موتور استنتاج
فازی ) (FISمورد استفاده در این تحقیق را نشان می
دهد.

جدول  :9ويژگیهاي آماري مدل تشخیص ناهنجاري براي هر پارامتر درLSTM

NDWI

-0/0010
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EVI
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2/1
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AOD

-220/0029

12/1880

1

101/2098

-88/9910

VCI

-9/9000

9/9091

2

9/9002

-9/9912

TCI

-9/9800

9/1100

1

9/1918

9/9100

SST

-2/0199

0/2101

1/1

1/8989

9/0000

Precipitation

-9/1008

9/1091

1/1

9/9090

9/9910

SSM

-9/9281

9/9092

1

9/9000

9/9910

LST Day

-2/9920

2/0998

1

2/2091

9/2099

LST Night

-9/1090

0/0219

1

2/0010

1/8009

Ev

-0/0819

0/9010

1/1

2/2022

-9/0219

GW

-19/1099

1/1882

1/1

0/0900

-9/0900
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جدول  :3ويژگیهاي آماري مدل تشخیص ناهنجاري براي هر پارامتر درMLP

NDWI

-1/0119

1/9190

0

9/1292

9/1000

EVI

-9/9002

9/9900

2/1

9/9282

9/9900
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2
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2

9/9100
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SST

-1/0210

1/1221

1

1/0921
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Precipitation

-9/1899

9/1900

2

9/9011

-9/9910

SSM

-9/9090

9/9001

2

9/9220

-9/9921

LST Day

-1/2088

0/9990

2

2/0009

9/9102

LST Night

-0/0090

0/1191

2

2/9009

9/0099
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-0/2090

0/1918

2

1/0009

-9/0091

GW

-11/9991

0/9000

2

1/2020

-0/0910

 - 5نتايج اجراي الگوريتم
عوامل مختلتف زیستت محیطتی نظیتر بارنتدگی ،دمتا،
تبخیر و تعرق ،آبهای زیر زمینتی و غیتره بتر یکتدیگر
تاثیرگذارند .از این رو میتوان بتا پتایش و پتیش بینتی
چند پارامتر میزان اثرگذاری آنها بر روی تغییرات یک

02
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پوشش را مدلسازی کرد .با توجته بته اهمیتت زیستت
محیطی تاالب انزلی و بحرانهای اخیر که با آن مواجته
بوده است ،در این تحقیق قابلیتت دادههتای مختلتف و
روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین برای مدلستازی و
پیشبینی تغییرات ستطحی ایتن تتاالب بررستی شتده
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شكل  :5ساختار سیستم استنتاج فازي ) (FISمورد استفاده در اين تحقیق
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جدول  :4مقادير جذر میانگین مربعات خطاي شبكه  MLPبراي تخمین تغییرات پهنه آبی تاالب

مدل

كل

تست

ارزيابی

آموزش

MLP

9/099

9/008

9/080

1/229

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.4.19

20

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

استتت .در ایتتن راستتتا نخستتت بتته بررستتی تغییتترات
هیدرولوژیکی منطقه با استتفاده از دادههتا و روشهتای
دورسنجی پرداخته شده است.
به منظتور بررستی عوامتل متوثر بتر تغییترات ستطحی
دریاچتته ،پارامترهتتای مختلتتف شتتامل تغییتترات ماهانتته
بارندگی ،دما ،آب های زیرزمینی ،دما ،پوشش گیتاهی و
غیره استفاده شدند .هر یک از این عوامتل بتر تغییترات
سطحی تاالب به صتورت مستتقیم یتا غیرمستتقیم اثتر
گذارند که می توانند در تخمین و پیش بینتی تغییترات
سطحی تاالب موثر باشند .تعیین بهترین مدل  MLPکه
توانایی پیش بینی پهنه آبی تاالب را دارد قدم اول متی
باشد .برای ایتن منظتور دادههتا از ستامانه  GEEجمتع
آوری گردیده و به نسبت ذکر شده در باال بته مجموعته
دادههای آموزش ،اعتبار سنجی و آزمایش تقسیم شدند.
سپس تأثیر تعداد نورونها و توابع فعال ستازی مختلتف
در الی ته پنهتتان بتتر عملکتترد متتدلهتتای  MLPارزی تابی
گردیدند (جدول ( .))0در نتیجه بهترین معماری MLP
بدست آمده  12-1-1بود ( 12نورون ورودی ،پنج الیته
پنهان هر کدام با  19نورون و یک نورون خروجتی) کته
توابع فعال سازی در الیته پنهتان  Tangent-Sigmoidو
در الیه خروجی  Purlinبتود .ستپس تجزیته و تحلیتل
حساسیت برای ارزیابی تأثیر هر ورودی بر خروجی مدل
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انجام شد .برای این منظور ،تمام ورودیها به صورت هم
زمان به مدل داده شد و خروجی تولید شتد .عتالوه بتر
این ،برای تجزیه و تحلیل تأثیر ورودیهتا بتر تغییترات
مقادیر پیش بینی شتده ،تفتاوت بتین مقتادیر واقعتی و
پیش بینی شده خروجی تعیین گردیدند.
بررسی تغییرات پارامترها در این تحقیق نشان داده اند
که تأثیر بسزایی بتر روی پهنته آبتی تتاالبهتا دارنتد و
تغییرات غیر عادی آنها متی توانتد یکتی از مهتمتترین
عوامل نابودی تاالبها در حال حاضر باشند .بته منظتور
بهبود این متدل ستازی متیتتوان پارامترهتای متدل را
افزایش داد یا بتازه زمتانی طتوالنیتتری بترای آمتوزش
شبکه استفاده نمود(.شکل(.))0
برای شناسایی ناهنجتاری در ستری زمتانی هتر یتک از
پارامترهتتا ،از روش  MLPو  LSTMاستتتفاده شتتد و از
مجموعه دادههای آزمایشی بترای ارزیتابی نهتایی دقتت
پتتیش بینتتی متتدلهتتا و شناستتایی ناهنجتتاری استتتفاده
گردید .ستپس بترای هتر یتک از پارامترهتا ،معیارهتای
آماری میانه و  IQRمحاستبه گردیدنتد و در ادامته بتا
تعیین مرز هتای بتاال و پتایین بترای هتر ستری زمتانی،
شناستتتایی ناهنجتتتاری در ستتتری زمتتتانی صتتتورت
گرفت(شکلهای ( )9و (.))8
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ر

شكل : 8در هر شكل ،بخش باال ،مقادير واقعی و پیش بینی شده مدل سري  MLPبراي هريک از پارامترها در طی سالیان  9109تا
 .9102بخش پايین در هر شكل تفاوت بین دادههاي واقعی و پیش بینی شده را نشان میدهد كه با استفاده از روش میانه
ناهنجاريهاي رخ داده در سري زمانی شناسايی گرديده اند.

در انتها با توجه بته اثرگتذاری هتر یتک از پتارامترهتا و
مجموعه ای از پارامترها بر روی پهنته آبتی تتاالب ،یتک
مدل سیستم استنتاج فازی برای پتیش بینتی تغییترات
پهنه آبی منطقه مورد مطالعته توستعه داده شتد .بترای
پیش بینی تغییترات پهنته آبتی ،پتارامترهتای پوشتش
گیاهی ،خشکسالی ،دما ،بارش ،تبخیر و تعرق ،آبهتای
زیر زمینی ،گرد و غبار ،رطوبتت ختاو و دمتای ستط
آب ،به عنوان ورودی و تغییترات پهنته آبتی تتاالب بته
عنوان خروجی استفاده گردیدند .مشخصات بیشتر مدل
 FISپیشنهادی در جدول ( )1تعریف شده است.
نتتتایج نشتتان داد کتته سیستتتم منطتتق فتتازی بتترای
تصمیمگیری در مورد احتمال تغییرات پهنه آبی تتاالب
با توجه به عدم قطعیتها و غیرخطتی بتودن داده قابتل
اطمینان است .برای اعتبار سنجی مدل منطق فتازی ،از
سری زمانی تغییرات پهنه آبی استفاده شد و نشان داده
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شد که مدل فازی میتواند احتمال خشک شدن تتاالب
را با متغیرهای زیادی به طور همزمتان ارزیتابی کترده و
نتیجهای قابل قبول تولید کند.
شکل ( )0میزان احتمال تغییرات پهنه آبی تتاالب را بتا
توجه به قوانین تعریف شده برای سیستتم  FISدر طتی
سالیان  2999-2910به صتورت ماهانته و شتکل()19
نقشه تغییرات  29ساله پهنه آبتی تتاالب را بته صتورت
ساالنه نشان می دهند.
در شکل ( )0به عنوان مثال در حساسیت سنجی انجتام
شده پهنه آبی تاالب در ماه آگوست سال  2910را متی
توان به عنوان یکی از کم آبترین ماههای تاالب در نظر
گرفت که مدل  FISاحتمال خشک شتدگی یتا کتاهش
پهنه آبی را برای این تاریخ با توجته بته تغییترات ستایر
پارامترها بیشتر از  01درصد برآورد نموده است که عدد
نگرانکنندهای است.
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به طورکلی دو رویکترد در مواجته بتا تغییترات زیستت
محیطتی وجتود دارد .رویکترد اول نادیتده گترفتن ایتن
تغییرات و ادامه وضع موجود استت کته نتیجته ای جتز
تخریب بیشتر محتیط زیستت در پتی نخواهتد داشتت.
رویکرد دیگر شناسایی این تغییرات از گذشته تاکنون و
تدوین برنامه مدیریت محیط زیستی برای کنتترل ایتن
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تغییرات و برنامتهریتزی بترای بهبتود وضتعیت محتیط
زیستتت استتت .تتتاالبهتتا یکتتی از مهمتتترین بخش تهای
اکوسیستم هستند و در تداوم حیات وحش ،تتأمین آب
شیرین ،حفظ تعادل زیستی ،جلوگیری از غرقابی شتدن
زمینهای اطرا در اثر سیالب ،تغذیه سفره های آبهای
زیرزمینی ،از بین بردن اثرات تغییترات اقلیمتی ،محتل
تکثیر و زندگی گونههای جانوری و گیاهی نادر و مهمتر
از همه نقش بارزی در تأمین آب کشاورزی زمتینهتای
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پیرامون دارند.
همانطور که در شکل(-2التف) نشتان داده شتده استت،
مجموعه وسعت تتاالب از حتدود  11999999کیلتومتر
مربع در ژانویه  2999تتا کمتی بیشتتر از 10999999
کیلومتر مربع در دسامبر  2910متغیر بوده است.
در طول  29سال گذشته ستط آب هتای زیتر زمینتی
کاهش قابل توجهی داشته است .شکل(-2ر) نشان متی
دهد که این عامل ممکن است خشک شتدن تتاالب را
تسریع کرده و به یک نیرو محرکه احتمالی برای از بین
رفتن تاالب طبیعتی تبتدیل شتود .در مقابتل تغییترات
جزئی پوشش گیتاهی ) (EVI, NDVIدر اطترا تتاالب
مشاهده گردید .بدیهی است که تغییرات دما و به دنبال
آن تغییرات تبخیر و تعرق در فصول مختلتف تغییترات
چشمگیری داشتهاند و از علتل اصتلی انقبتا طبیعتی
تاالب ها هستند ،عالوه بر این همان طور که شتکل(-2
ج) نشان میدهد رطوبت خاو در منطقه مورد مطالعته
به دلیل افزایش دما ،تبخیر زیاد و کاهش بارش کتاهش
یافتهاست و باع افزایش گرد و غبار شده استت .عتالوه
بر این ،کاهش بارش در طول سالیان اخیر ممکن استت
به عنوان یک تهدید بزرگ دیگر برای تاالب تلقی شود.
بررستی شتاخص هتای خشتک ستالی ( )VCI, TCIدر
شکلهای (-2ح و -2خ) نشان می دهد که بتا توجته بته
کاهش رطوبت گیاهتان و افتزایش خشتکی گیاهتان در
طول  29سال می توان از آن ها به عنوان یکی دیگتر از
دالیل خشک شدن تتاالبهتا نتام بترد هرچنتد کته بته
صتتورت غیتتر مستتتقیم بتتر تتتاالبهتتا اثتتر متتیگذارنتتد.
خشکسالی شدید ممکن است سرعت دسترستی آب در
خاوهای سیالبی را کاهش دهد .خشتک شتدن ستریع
ختتاو بتتر جوانتته زنتتی بتتذر ،جتتذب نهتتال و فعالیتتت
فتوستتنتزی تتتأثیر م تیگتتذارد و در نتیجتته بهتترهوری را
کاهش داده و ترکیب گونهها را تغییر میدهد .عالوه بتر
این ،خشکسالی طوالنی مدت ممکن است خطتر آتتش-
سوزی جنگلها را افزایش دهتد  ،بنتابراین باعت تلتف
شدن گونهها در مقیا محلی و منطقهای میشود.
یکی از پیامدهای اصلی تغییرات آب و هوایی در منطقه
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مورد مطالعه ،تغییر در الگوهتای هیتدرولوژیکی خواهتد
بود کته در همته ستناریوهای متدنظر اتفتاق متیافتتد.
افزایش دما یا کاهش بارندگی بر تاالبهتا تتأثیر منفتی
میگذارد ،دورههای طتوالنی متدت خشکستالی ممکتن
است باع از بین رفتتن اکوسیستتم هتای مرطتوب در
تاالب شود و در نتیجه باع تغییر در ترکیتب و توزیتع
گونه های جانوری و گیاهی ستازگار بتا ایتن محتیطهتا
شود.
نتایج کلی این مطالعه در مورد بررسی و مدیریت پهنته
آبی تاالب امیدوارکننده است .از آنجا که تاالبها اغلتب
در یک منطقه انتقال بین یک اکوسیستم آبتی و ختاکی
واقع شتدهانتد ،نوستانات هیتدرولوژیکی آنهتا اجتنتاب
ناپذیر است .اگرچه نشان داده شده استت کته بته طتور
کلی تاالبها مقاوم در برابر تغییتر هستتند ،امتا ممکتن
است به شدت در معر تغییرات هیدرولوژیکی باشتند،
به ویژه هنگامی که این تغییر توسط سایر منتابع ماننتد
تغییر آب و هوا ،آلودگی ،شهرنشینی و تغییر در کاربری
زمین تشدید شوند .تغییرات آب و هتوایی متیتوانتد بتا
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم افزایش دما ،تغییر در شدت
بارندگی و فراوانی ،حتوادث شتدید آب و هتوایی ماننتد
خشکسالی ،جاری شدن سیل و فراوانی طوفان ،افتزایش
تبخیر ،کاهش آب هتای زیرزمینتی بتر تتاالبهتا تتأثیر
بگذارد .هیدرولوژی تغییر یافته و افزایش دما متی توانتد
بیوژئوشیمی و عملکرد تاالب را تا حتدی تغییتر دهتد و
برخی از فواید مهم تاالبها ممکن است بته اثترات غیتر
مفید تبدیل شوند.
در تحقیقات آتی میتتوان تعتداد پارامترهتای متوثر بتر
تغییرات مستاحت پهنته آبتی را بترای بهبتود عملکترد
سیستم افزایش داد و از سوی دیگر با توجته بته قتدرت
نفوذ بتاالی امتواج متایکروویو در ابتر ،از تصتاویر راداری
برای استخراج دقیقتر پهنه آبی بهره برد .هم چنین می
توان عملکرد انواع مختلف روشهای یادگیری ماشین به
منظور مدلسازی خشتک شتدن تتاالب هتا در منتاطق
جغرافیایی مختلف مقایسه نمود.
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Abstract

Wetlands are one of the most important ecological resources. Detecting their long-term changes plays a key
role in the quality of the management of such areas. These unique ecosystems in the world with high
ecological diversity are threatened by various natural factors such as: decrease in rainfall, increase in
temperature, increase in evaporation, drought, and so on. This research focuses on developing a practical and
effective framework for long-term monitoring of water area of the wetland using parameters affecting the
wetland and Landsat time series images, all obtained from the Google Earth Engine (GEE) system. In this
study, in order to determine the Changes in the water body, normalized difference water index (NDWI) has
been used to have a better discrimination between water and other classes of the region. The changes in the
water area of Anzali Wetland and the natural factors affecting it were studied in the period of 240 months
between January 2000 and December 2019. Then, by using the method based on MLP machine learning and
the parameters affecting the surface changes of the wetland as the input of the network, the surface changes of
the wetland with average root mean square error (RMSE) of 0.977 were modeled. Also, in order to predict the
severe surface changes of the wetland in the future, the surface changes of the wetland and all parameters for
a long period (last 20 years) were examined on a monthly basis using the Multi-Layer Perceptron (MLP) and
Long Short-Term Memory (LSTM) methods. Finally, according to the results obtained from the previous
stages and detecting the factors that have a greater impact on the wetland and due to uncertainty, nonlinearity
of the behavior of variables, the Fuzzy Inference System (FIS) was designed to create a wetland drought
warning system. Therefore, the developed model can be easily implemented to be used continuously for the
management and monitoring of wetlands.
Key words: Wetland; Google Eearth Engine ; time series analysis; neural network; Fuzzy Inference System.
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