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چكیده
در سالهای اخیر تغییرات زیادی در سطوح برفی به خاطر تغییر اقلیم در مناطق مختلف ایران اتفاق افتادهو مازندران از این قاعده مستثنی
نبوده است.تخمین صحیح توزیع فضایی برف ،برای برآورد تابآوری و آسیبپذیری منطقه ،برنامهریزیهای تأمین آب ،مدیریت ریسک و بحران
سیل ،بسیار کاربردی و ضروری می باشد .فنآوری سنجشازدور فرصت جدیدی را فراهم آورده تا بتوان محاسباتی گسترده تر ،دقیقتر و آسان
تر را نسبت به مدلهای زمینآماری،جهت برآوردتغییرات برف انجام داد .در این پژوهش به بررسی تغییرات برف مرز استان مازندران در یک
دوره  18ساله از سال  1380تا پایان  1397پرداخته شد و تغییرات برف مرز استان در فصل زمستان شناسایی گردید .سپس با دادههای
اقلیمی شبیه سازی شده استاندارد سازمان زمین شناسی آمریکا که برای تغییر اقلیم  1472تهیه گردید به پیش نگری روند تغییرات برف مرز
استان در سال 1429برای فصل زمستان با استفاده از مدل شبکه عصبی MLPپرداخته شد و میزان تغییرات آن نسبت به زمان حال محاسبه
گردید .سپس با استفاده روش منحنی ROCدقت مدل برایاین فصل زمستان 98/50درصد ارزیابی گردید که مبین دقت باالی مدل شبکه
عصبی برای شبیه سازی برف مرز استان میباشد.
نتایج مبین آن است که در سال  1429ارتفاع برف مرز استان در فصل زمستان حدود  800متر نسبت به شرایط حاضر به سمت ارتفاعات باالتر
جابجا خواهد شد و از ارتفاع حدود  2750متر فعلی به  3560متر خواهد رسید و این شرایط می تواند چالش های عدیده ای در منابع آبی
استان بوجود آورد.

کلید واژهها :سنجش از دور ،پردازش تصاویر ماهواره ای ،برف مرز ،شبكه عصبی ،استان مازندران.

* نویسنده مسئول09198561930 :

Email:yousefizadeh55@gmail.com

بررسی روند تغییر و پیشنگری برف مرز ارتفاعات البرز استان مازندران در فصل زمستان ،با ...

مقدمه
پدیده تغییر اقلیم در سالهای اخیر فرآیندهای هیدرولوژیکی
نظیررژیم بارش ،تبخیر از سطح آب ،تغذیه آبهای زیرزمینی،
میزان روانآب ،ذوب برف را تحت تاثیر قرارداده است(عزتی
و همکاران .)1395 ،مناطق با پوشش برفی ،به عنوان یک جز
مهم با توزیع گسترده در سطح زمین ،تغییرات فصلی را آشکار
کرده و حساسیت زیادی به تغییرات آب و هوایی نشان داده
است ( .)Tsai et al, 2019; Tang et al, 2017قابل ذکر
است که برف به دلیل داشتن خاصیت باالی آلبدو ،حرارت و
ذخیره آب ،نقش مهمی در چرخههای انرژی و آب جهان دارد
و میتواند نشان دهنده تغییرات آب و هوای جهانی باشد
( .)Groisman et al, 1994; Wang and Li, 2006در
دهههای اخیر به علت تغییر اقلیم که در مناطق برفگیر شاهد
آن بودیم ،تغییراتی چشمگیری در توزیع زمانی و مکانی بارش
برف رخ داده است(فتاحی و مقیمی )1397 ،و همچنین
تغییراتی در رژیم روانآب حاصل از آن را در مقیاسهای
مختلف داشته است(.) Kang et al, 2021
پوششهای برفی عالوه بر اینکه تاثیر قابل توجه در تغییرات
آب و هوا داشته است ،به عنوان منبعی مهم برای آب
رودخانههای آسیابه شمار میرود و فرآیندهای هیدرولوژیکی
و بیولوژیکی را تحت تأثیر خود قرار میدهد ( Immerzeel,

.)2008a; Zhang et al., 2012; Tang et al., 2013قابل
ذکر است که بیش از یک ششم جمعیت جهانی به آب حاصل
از ذوب برف کوهستانی متکی هستند( Barnett et al,

.)2005از آنجایی که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک
کرهی زمین قرارگرفته و با تنش آبی فراوانی مواجه میباشد.
بنابراینبارش برف مهمترین عامل تأثیرگذار در میزان ذخایر
آب در این کشور محسوب گردیده و یکی از فاکتورهای مهم
کنترل کنندهی هیدرواقلیم حوضههای آبخیز میباشد
(میریعقوبی و قنبرپور .)1389 ،پوشش برف در بسیاری از
مناطق جهان تأثیر مستقیمی بر زندگی انسان ،از جمله
مهندسی ،آبیاری ،مسافرت ،تفریح و هیدرولوژی دارد ( Tsai

.)et al, 2019همانطور که مطرح شده است برف یکی از
اشکال مهم بارش در چرخه هیدرولوژی مناطق کوهستانی
بوده که در تأمین منابع آب آشامیدنی و کشاورزی به صورت
جریانهای تاخیری در فصول پرآبی و جریانهای کمینه در
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فصول کم آبی نقش ارزندهای دارد( Goodinson et

 .)al,2000به طوری که آب معادل پوشش برفی ،حدود یک
سوم آب مورد نیاز بخش کشاورزی ،رطوبت خاک ،ذخیره
آب زیرزمینی و منابع آب دریاچهها و رودخانهها را در سراسر
جهان تامین میکند((;)Gray and Zhai,2002رئیس پور
.)1397عالوه بر موارد مطرح شدهوجه مهم دیگر برف ،تعامل
آن با پوشش گیاهی است ذوب شدن این منبع آب به بقا و
باروری پوشش گیاهی کمک میکند ( ;Adam et al, 2009

 .).Broxton et al, 2015در این راستا ،مطالعه تغییرات
پوشش برف در نظارت و حفظ مدیریت آب برای فرایندهای
اکوسیستم و روشهای آبیاری از اهمیت بسیاری برخوردار
است (.)Dahe et al, 2006
از نظر کارشناسان هواشناسی و اقلیم پایش برف یک ضرورت
است ،چرا که خصوصیات فیزیکی درون برف بر تغییرات
روزانه و حتی بلند مدت اقلیمی منطقه تاثیرگذار میباشد
( .)Bashir and Ghulam,2010پایش پوشش سطح برف
بهترین راهکار برای بررسی تغییرات فضایی این پدیده و
همچنین توزیع بارش منطقهای آن است .پوشش برف را
میتوان با استفاده از ایستگاههای اندازهگیری ،مدلسازی،
فناوری دورسنجی و برنامههای کاربردی مورد اندازهگیری
قرار داد (.)Lindsay et al,2015اگر چه ایستگاههای زمینی
اطالعات دقیقی از مکان اندازهگیری در اختیارکارشناسان قرار
میدهند ،اما متأسفانه به دلیل کمبود و در بسیاری از موارد
نبود ایستگاههای هواشناسی ،نمیتوان اطالعات کافی به
منظور تولید دادههای بلندمدت برف در مقیاس مکانی فراهم
کرد به همین جهت از نظر مقیاس فضایی ،همواره با
محدودیت مواجه هستند( Li et al, 2018; Zhou et

 .)al,2013اگرچه پایش ویژگیهای مکانی و زمانی برف با
استفاده از مدلسازی نیز امکانپذیر است اما نبود اطالعات
دقت و صحت نتایج مدلسازی را پایین میآورد( Garen and

 .)Marks,2005طی دهههای اخیر با پیشرفتهای به دست
آمده در زمینه دورسنجی ،برخی از مشکالت مربوط به اندازه
گیری برف ،همچون پراکندگی نامناسب ایستگاهها ،دسترسی
نداشتن به اطالعات مناطق با ارتفاع زیاد و دادههای گم شده
تا حدودی مرتفع شده است .پیشرفتهای اخیر فن آوری در
سنجش از دور ،دادههای ماهوارهای را قادر به استخراج
اطالعات میزان پوشش برف در مناطق غیرقابل دسترسی با
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مناطق ناهموار و آب و هوای سخت و خشن ،کرده است

در شمال ایران انجام دادند ،به مقایسه تغییرات سطوح برف

( Jain et al., 2009; Immerzeel et al., 2009; Rittger et

طی سالهای  2002الی  2015پرداختند و باتوسعه الگوریتم

.)al., 2013; Yang et al., 2015

حذف متوالی ابر ،سطح برف را با دقت بیشتری از طریق

بازتابندگی باالی برف در مقایسه با اغلب سطوح ،ماهوارهها

تصاویر ماهوارهای  MODISبرآورد کردند .نتایج تحقیق

را به ابزار مناسبی جهت اندازهگیری پوشش برف تبدیل کرده

ایشان نشان داد که میزان سطح برف منطقه کوهستانی البرز

است ( ،)2001،Johansson et alدر سالهای اخیر استفاده از

مرکزی در یک دوره کوتاه مدت ( 13سال) ،کاهش شدیدی را

مدلهای یادگیری ماشین( )MLو هوش مصنوعی( )AIدر

داشت ).(Dariane et al, 2017میرموسوی و صبور (،)1391

علم سنجش از دور و  GISبرای پیشبینی و تولید نقشههای

در پژوهشی اقدام به پایش تغییرات پوشش برف با استفاده از

احتماالت بسیار مفید بوده است()Arabameri et al., 2021

تصاویر سنجنده مودیس در شمال غرب ایران نمودند.

و با سرعت زیاد و تنوع باال مورد استفاده قرار گرفته

دادههای مورد استفاده در این مطالعه ،تصاویر ماهوارهای

است(.)Gholamnia et al ,2020در میان مدلهای موجود،

سنجنده مودیس منطقه شمال غرب ایران مربوط به سالهای

مدل شبکههای عصبی مصنوعی دستگاهها یا نرم افزارهایی

 2000تا  2009میالدی میباشد .روش مورد استفاده در این

هستند که بر اساس ساختمان عصبی مغز انسان سازمان یافته-

مطالعه شاخص ،NDSIطبقهبندیهای نظارت نشده و نظارت

اند( )Garg et al, 2021و رفتارهایی را از خود نشان میدهند

شده میباشد .بررسی نقشههای مربوط به تغییرات پوشش

که مشابه آن در کارکرد مغز انسان وجود دارد و یا آن که قابل

برفی در ماه آوریل نشان داد که در طول دورهی مورد مطالعه،

تفسیر به یکی از رفتارهای آدمی است( massaudi et al ,

کمترین مقدار پوشش برف مربوط به سال  2008و بیشترین

 .)2021بررسیها نشان میدهد که این شبکهها قابلیت

مساحت مربوط به سال  2007میباشد .این موضوع ،نشان

یادگیری ،یادآوری ،فراموش کردن ،استنتاج ،شناخت الگو،

دهندهی تغییرات  1000درصدی در طول یک دهه در میزان

طبقهبندی اطالعات و بسیاری دیگر از مهارتهای مغز انسان

پوشش برف منطقه شمال غرب ایران بوده و آسیبپذیری

را دارند( )Mellit & Kalogirou, 2021و این توانایی را

منابع آب وابسته به ذوب برف را در این منطقه نشان میدهد.

دارد با استفاده از این مدل به پیشنگری در دادههای اقلیمی و

همچنین نتایج نشان داد در سالهایی که میانگین دمای فصل

شبیهسازی آن پرداخت(.)Moghanlo et al, 2021در زمینه

سرد پایینتر میباشد ،سطح پوشش برف در بهار آن سال

پایش و آیندهنگری سطح برف مطالعاتی در ایران و جهان

بیشتراز سالهای دیگر است (Mirmousavi and Saboor,

انجام شده است که در زیر به مواردی از آنها اشاره میشود:

).2012داداشی و همکاران( ،)1393در پژوهشی اقدام به

جوها وخالسا( ،)2007در پژوهشی اقدام به ارزیابی پوشش

محاسبه سطح برف با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در

برف فصلی برای  8حوضه در آسیای مرکزی با استفاده از

استان تهران نمودند ،ایشان برای پیشبرد اهداف پژوهش از

تصاویر سنجنده MODISنمودهاند و به این نتیجه رسیدهاند

تصاویر مربوط به سال  2014سنجنده مودیس و روش NDSI

که بیشترین کاهش پوشش برف متعلّق به منطقه شان تاین

استفاده نمودند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که

است ودلیل تنوع پوشش برف را ناشی از الگوهای چرخشی

شاخص پوشش برفی همراه با آستانه گذاری طیفی بر روی

Khalsa,

باند  4و  6رابطه پایدار در استخراج نقشه پوشش برفی ارائه

.(2008.،Azienمارکان و همکاران( ،)2015در پژوهشی اقدام

مینماید .در این پژوهش مساحت برف استخراج ونتایج آن با

به ارزیابی روزانه محصوالت پوشش برف در کوههای اطلس

مساحت حاصل از تصاویر ناسا مقایسه شد (Dadashi et al,

مراکش پرداختند ،نتایج مطالعات نشان داد که محصول

) .2014جعفری( ،)1395در پژوهشی با استفاده از متغیرهای

 MODISروزانه با اطمینان منطقی برای پوشش برف در

مؤثر مانند عرض جغرافیایی ،دما ،مقدار و جهت شیب سطوح

منطقه مدیترانه جنوبی با وجود شرایط تشخیص دشوار

ارضی در ایستگاههای تابشسنج کشور سعی کردند ارتفاع

استفاده میشود).(Marchane et al, 2015داریان و همکاران

برفمرز دائمی را برآورد نمایند .با توجه به اینکه مقدار انرژی

( ،)2017در پژوهشی که برای منطقه کوهستانی البرز مرکزی

دریافتی از خورشید در صورت مسطح بودن زمین تغییرات

متغیر

در

طول

زمستان

میدانند(
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زیادی ندارد از  16ایستگاه اقلیمی برای کل ایران استفاده شده

تکنیک  change detectionشناسایی گردید و به عنوان متغیر

است .سپس با استفاده از وضعیت دمایی و زاویه ارتفاع

وابسته به مدل شبکه عصبی  MLPمعرفی شد و در ادامه کار

خورشید در ایستگاهها و تغییرات زاویه ارتفاع خورشیدی در

با متغیر های اقلیمی و محیطی و ژئوموفولوژیکی مورد

سطوح شیب دار با جهتهای مختلف و دماهای حاصله رابطه

ارزیابی قرار گرفت و تغییرات این روند را برای بازه

برقرار نمودند و از این روابط برای برآورد ارتفاع برف مرز

زمانی 1429مورد پیشنگری قرار گرفت و در ادامه با استفاده

دائمی یا خط تعادل آب و یخ استفاده نمودند .نتایج اولیه

از روش منحنی  ROCصحت آن مورد بررسی قرار گرفت.

بیانگر این است که در روش ارائه شده فقط با استفاده از
عرض جغرافیایی محل و جهت و مقدار شیب و طول

مواد و روش ها

جغرافیایی(برای تشخیص ایستگاه اقلیمی منطقه) بهراحتی می

دادهها و محدوده مورد مطالعه پژوهش

توان مقدار ارتفاع برف مرز دائمی را برآورد نمود و دیگر به

استان مازندران در شمال ایران با مساحت حدود  24هزار

روش های طوالنی رایت و نقشه های توپوگرافی نیازی

کیلومتر مربع ،بین عرضهای جغرافیایی  35درجه و 47

در

دقیقه تا  36درجه و  35دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 50

پژوهش در منطقه آلپ فرانسه با استفاده از تصاویر ماهوارهای

درجه و 34دقیقه تا  54درجه و  14دقیقه شرقی واقع شده

سنتینل 2به شناسایی برف مرز در بازه زمانی  2017تا 18

است .این استان از شمال به دریای خزر ،از جنوب به

پرداخته و برف مرز را شناسایی کرده و در ادامه با استفاده از

استانهای تهران و سمنان ،از غرب به استان گیالن و از شرق

تصاویر راداری سنتینل 1به شناسایی عمق برف و هجم آب

به استان گلستان محدود میشود و در مجموع  1/46درصد

تولید شده از آن پرداختند(.)Karbou et al , 2021در این

مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است .محدوده

پژوهش قصد بر آن است که روند تغییرات سطوح برفی را از

ارتفاعی منطقه مورد مطالعه در این پژوهش نواحی باالی500

نظر زمانی و مکانی در استان مازندران در یک بازه زمانی 18

متر ارتفاع از سطح دریای استان مازندران میباشد .شکل(،)1

ساله با استفاده از تصاویر ماهوارهای  MODISمورد بررسی و

نقشه استان مازندران و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد

سطح پوشش آن استخراج شده ،سپس مناطق که در دوره

مطالعه را نشان میدهد.

نیست).(Jafari, 2016کاربوآ و همکاران (،)2021

زمانی مورد بررسی موجب تغییر در برف مرز شده با

شكل  -1نقشه استان مازندران و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (منبع -اداره کل هواشناسی مازندران)

برای پیشبرد اهداف این پژوهش از سه دسته از دادهها برای

از سازمان هواشناسی از قبیل حداقل دما در سردترین ماه

تولید متغیرهای مستقل استفاده گردید -1 :دادههای تولید

سال ،دامنه دمای ساالنه ،میانگین دما درخشکترین فصل،

شده از مدل رقومی ارتفاع -2،دادههای اقلیمی تهیه شده که

متوسط بارش ساالنه ،مقدار بارش درخشکترین فصل،
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محاسبه بارش فصلی ،بارش در گرمترین فصل که برای سال

شناسی ،از جمله متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به

 1429هم شبیهسازی شده است-3 ،کاربری اراضی منطقه

شمار میرود .در شکلهای شماره 2تا  ،11متغیرهای مورد

مورد مطالعه که با استفاده از تصاویر ماهوارهای تهیه شده

استفاده در پژوهش نمایش داده شده است.

است -4 ،نقشه زمین شناسی کل استان -5 ،دادههای خاک-

شكل :2-نقشه شیب استان مازندران

شكل :3-نقشه ارتفاع استان مازندران
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شكل :4-نقشه جهت شیب استان مازندران

شكل :5-نقشه کاربری اراضی استان مازندران

شكل :6-نقشه لیتولوژی استان مازندران
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شكل :7-نقشه خاک شناسی استان مازندران

شكل :8-نقشه شاخص رطوبت استان مازندران

شكل :9-میانگین دما در سال  2050استان مازندران
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شكل  -10دامنه روزانه تغییراتدمای ماهانه در سال2050مازندران

شكل  -11حداکثر دما در گرمترین ماه در سال  2050مازندران

محاسبه برف با استفاده از تصاویر ماهوارهای مودیس

 )1380(2002تا زمستان سال  )1397(2018دانلود شده

و متغیر وابسته پژوهش

است .در راستای نیل به اهداف پژوهش ،سعی بر آن شد تا

تصاویر به دست آمده از سنجنده  ،MODISتوانایی تولید
نقشههایی با قابلیت مشاهده پوشش برفی با استفاده
ازشاخص پوشش برف( ،)NDSIدر مقیاسهای وسیع و
امکان استفاده سریعاز آنها را در مطالعات منطقهای فراهم
مینماید).(Archer et al, 1994دادههای مورد استفاده در
این مطالعه شامل تصاویرسنجنده MODISماهواره،TERRA
برداشت شده از منطقه مورد مطالعه است .تصاویر مورد
استفاده این پژوهش در یک بازه زمانی  16ساله ،از پاییز سال

انتخاب تصاویر بهگونهای باشد که تمامی آنها بدون ابر بوده
یا درصد پایینی ابرناکی داشته و پوشش مناسبی از منطقه
مطالعاتی را دربر بگیرد .در روند این پژوهش  700عدد
تصویر ماهوارهای دانلود گردید که تمامی آنها محصول
 MOD021KMماهواره مودیس بوده است.
قابل ذکر است که ،الگوریتم نقشه برفی MODISبر روی
باندهای  4و  6این سنجنده بطور اتوماتیک جهت استخراج
شاخص برفی تفاضلی نرمال شده ( )NDSIاعمال می-
شود) .(Bashir and Rasul,2010این شاخص بر مبنای این
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اصل که برف دارای بازتابندگی باال در ناحیه مرئی و

(،)12برف مرز دائمی استان مازندران را نمایش میدهد که به

بازتابندگی پایین در فروسرخ میانی میباشد ،استوار

عنوان متغیر وابسته در پژوهش است.

است).(Lopez et al,2008نقشه ارائه شده در شکل

شكل  :12برف مرز دائمی در فصل زمستان

شبكه عصبی پرسپترون ( )MLPو اجرای مدل

بهوسیله بردارهای ورودی دارند ،بسیار شایان توجه میباشند.

پیشنگری

این شبکهها مخصوصاً در حل مسائل ساده طبقهبندی بسیار

یکی از مدلهای پرکاربرد شبکههای عصبی ،شبکه عصبی
پرسپترون میباشد( .)Pinkus,1999در این مدل وزنها و
بایاسها میتوانند برای تولیدیک هدف مشخص،آموزش داده
شوند .قوانین یادگیری مورد استفاده در این راستا را قوانین
آموزش پرسپترون مینامند( .)Arber et al,1999شبکههای
پرسپترون از آن جهت که توانایی مناسبی برای تکامل

مناسب میباشند .این نوع شبکه عصبی در حل مسائل ،بسیار
سریع و قابلاطمینان است(.)Yilmaz et al, 1997

مدل نورون پرسپترون
یک نورون پرسپترون با تابع انتقال  hard-limitدر
شکل ( )13نمایش داده شده:

شكل :13-شمایی از یک نورون پرسپترون
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این نورون بردار ورودی  pرا در بردار وزنهای  wضرب

مینماید(َ .)Ansari et al,2018تابع انتقال  hardlimitبه

کرده و پس از جمع نتایج ،بردار حاصل جمع را با مقدار

پرسپترون این امکان را میدهدکه بردارهای ورودی را به دو

بایاس جمع مینماید .حاصل عملیات انجام شده به تابع

ناحیه در فضا تقسیم نماید .اگر ورودی  nکمتر از صفر باشد،

انتقال  hardlimitبهعنوان ورودی اعمال میشود .نورون

ناحیه به عدد صفر و در غیر این صورت به عدد  ،1نگاشت

پرسپترون در صورتی که مقدار ورودی به تابع انتقال آن

میشود .دو فضای ورودی تابع  hardlimitبا مقادیر

بیشتر از صفر باشد ،مقدار  1و در صورتی که مقدار ورودی

وزنهای W_1,2و  W_1,1و مقدار بایاس  1در شکل زیر

به تابع انتقال آن کمتر از صفر باشد ،مقدار صفر را تولید

نمایش داده شده است(َ.)Ansari et al,2018

شكل :14-تفكیک فضای نگاشت توسط تابعhardlimit

مرز بین دو ناحیه طبقهبندی شده با خط  wp+b=0تعیین

را میدهد .یک شبکه پرسپترون با چندنورون ،به ازای هر

میشود .شیب این خط با توجه به ماتریس وزنها تعیینشد

نورون دارای یک مرز تصمیم میباشد .به عبارتی دیگر ،یک

و با توجه به مقدار ،bبه سمت راست شیفت پیدا میکند .در

شبکه پرسپترون با یک نورون ،توانایی طبقهبندی بردارهای

صورتی که به ازای یک ورودی خاص تابع انتقال مقدار

ورودی را در دو دسته دارا میباشد .این در حالی است که

بزرگتر از صفر را تولید نماید ،این بردار ورودی در زمره

یک شبکه پرسپترون با  sنورون ،دارای توانایی طبقهبندی

نقاط موجود در سمت چپ خط مذکور طبقهبندی میشود و

بردارهای ورودی در  2به توان  sدسته میباشد(َ Ansari et

بالعکس .این خط طبقهبندی کننده ،با تغییر مقدار اعضای

.)al,2018

ماتریس وزنها ) (Wو مقدار ،bمیتواند فضای دوبعدی را به
هر دو ناحیه دلخواه تقسیمبندی نماید .نورونهای پرسپترون

معماری پرسپترون

میتوانند با تابع انتقال  hardlimitو بدون بایاس ،فضا را تنها

شبکه پرسپترون از یکالیه با  sنورون پرسپترون تشکیل

با خطوطی که از مبدأ میگذرند ،تقسیمبندی نمایند .بنابراین

میشود که دارای  Rورودی میباشد .شمایی از این شبکه در

استفاده از بایاس ،شبکه را قادر به حل مسائلی که بردارهای

شکل  15نمایش داده شده ،w_i,j ،در این شکل به معنی میزان

ورودی آنها صرفاً در دو طرف مبدأ نیستند ،میسازد .بایاس

قدرت اتصال بین -jامین ورودی با -iامین نورون است.

به مرز تصمیم یا همان خط ،Lاجازه جابهجایی نسبت به مبدأ
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شكل:15-شمایی از یک شبكه پرسپترون یکالیه

ترکیب دادههای جغرافیایی و مدل شبكه عصبی

در حالت  TPکه نام آن مثبت صحیحی است وضعیتی را

(پرسپترون)

نشان میدهد که مقدار مساحت پژوش برفی را درست

با استفاده از تصاویر ماهوارهای مودیس وتحلیلهای انجام
شده برروی آنها ،برف مرز دائمی منطقه مطالعاتی برای
فصل زمستان استخراج گردید .مناطق دارای پوشش برفی به
 3کالس تقسیم گردید ،که  %70برای کالس آموزش مدل
شبکه عصبی 20 ،درصد آن برای آزمایش ،و10درصد آن
برای صحتسنجی مدل با روش  ROCدر نظر گرفته شد،
تمامی تحلیلهای مطرح شده در نرم افزار Terssetانجام
گرفته شد.

تشخیص داده است .است به همین ترتیب  TNیا منفی
صحیح نیز حالتی پوشش برفی است و سیستم درست
تشخیص داده است ،دو حالت اشتباه میتواند در اینجا رخ
دهد .یکی FPیا مثبت غلط پوشش برفی است که سیستم
شناسایی نکرد و دیگری FNپوشش برفی است اما سیستم
اشتباه تشخیص داده است .(Chen et al., 2017)..مقدار
منحنی  ROCبین  0تا  1است اگر مقدار یک باشد سیستم
 100درصد درست پیشبینی کرده است اگر مقدار کمتر از
 0/5باشد نشان دهنده این مسئله است که سیستم به صورت

صحت سنجی بر اساس منحنی ROC

تصادفی عمل کرده است واز کارایی الزم برخوردار نیست

یکی از روشهای بررسی و ارزیابی عملکرد دستهبندی

(.)Chen et al, 2018

دودویی ،نمودار مشخصه عملکرد یا به اختصار منحنیROC

است(،)Fawcett,2006که یکی از ابزارهای تشخیصی
عملکرد یک سیستم و یایک تست و روش سنجش ،به شمار
میآید(.)Rusianchex et al,2021مدت زیادی است که از
این شاخص برای ارزیابی دقت شناسایی تصویر استفاده
میشود ( .)Egen,1975;Swets,1988با استفاده از نتایج به
دست آمده از منحنی ROCمیتوان مفاهیمی مانند نقطه
برش ،حساسیت و ویژگی یک تست را به دست آورد ،این
منحنی با پالت ویژگی محور  Xو حساسیت محور Y
میباشدکه میتواند روابط زیر را بیان کند( Zhang et al,
.)2018

نتایج و بحث
اطالعات ارائه شده در جدول ( ،)1نتایج بهترین ترکیب
تعداد الیههای پنهان ،تعداد عناصر هر الیه و توابع انتقال در
هر الیه را با توجه به نوع و تعداد متغیر ورودی در رابطه با
مدل شبکه عصبی پرسپترون ) (MLPنمایش میدهد .به
منظور ارزیابی هر یک از شبکهها از معیار ضریب تشخیص
) (R2استفاده شده است .با افزایش تعداد متغیرها ،ضریب
تشخیص شبکه از  0/9987به  0/2565کاهش داشته ،میانگین
کل ضریب تشخیص برابر  0/9991است .بهترین نتیجه
حاصل از تکرار متغیرهای مستقل در مراحل اول به دست
آمده است و نیاز به تکرار گامهای بعدی نمیباشد.
تحلیلهای صورت گرفته نقشه تغییرات برف مرز برای فصل
زمستان ،در پنج کالس برای منطقه مورد مطالعه استخراج و
طبقهبندی گردید ،نتیجه این طبقهبندی در جدول  2و اشکال
( )16و ( )17ارائه شده است.
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جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک آذربایجان شرقی
ردیف

طول جغرافیایی

نام ایستگاه

ارتفاع

عرض جغرافیایی

سال تاسیس

1

تبریز

17

46

38 05

1364

1330

2

اهر

04

47

38 26

1391

1343

3

سراب

47 23

56

37

1682

1340

4

جلفا

45 36

38 56

736

1341

5

میانه

42

47

27

37

1110

1345

6

مراغه

09

46

37 20

1344

1340

7

کلیبر

47 01

38 52

1210

1367

8

مرند

45 46

38 26

1550

1377

9

بناب

46 04

37 20

1290

1377

10

سهند

46 07

56

37

1641

1369

11

بستان آباد

46 51

37 51

1750

1383

12

ملکان

46 05

37 09

1308

1384

13

هریس

47 06

38 15

1950

1384

14

عجب شیر

45 51

37 30

1311

1392

15

ورزقان

46 40

38 30

1671

1392

16

شبستر

45 41

38 11

1350

1392

17

چاراویماق

46 59

37 08

1896

1393

جدول :2-تغییرات برف مرز در هم کالس در فصل زمستان
میانگین

بیشترین

کمترین

ارتفاع

ارتفاع

درصد

مساحت به
هكتار

نام کالس

1300/178

3389

163

65/45326

1156250

0 – 20

2132/644

3577

183

9/776712

172708/3

20 – 40

2510/226

3735

190

11/71476

206944/4

40 – 60

3014/009

4117

193

8/326126

147083/3

60 – 80

3560/266

5595

2337

4/874597

86111/1

80 - 100

با توجه به نتایج حاصله کالس اول مناطقی با احتمال

مناطقی با احتمال برفگیری  40-20درصد را شامل

برفگیری  20-0درصد را شامل میشود که پراکنش مکانی

میشود ،پراکنش مکانی این کالس در مناطقی با ارتفاع 183

این مناطق در ارتفاعات 163متر تا 3389متر میباشد،

متر تا 3577به چشم میخورد ،مساحت کلی این کالس

مساحت کلی این کالس 1156250هکتارمعادل 65.45

 172807/3هکتار بوده و  9/7درصد از مساحت منطقه مورد

درصد از کل مساحت استان را پوشش میدهد .کالس دوم

مطالعه را به خود اختصاص میدهد.
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شكل :16-نقشه برف مرز احتمالی مازندران در زمستان

شكل :17-نقشه برف مرز طبقه بندی شده استان تا سال 2050

کالس سوم مناطقی با احتمال پوشش برفی  60–40درصد

کالس با مساحت  86111/1هکتار ،معادل  4/87درصد از

را نمایش میدهد ،این مناطق در ارتفاعات  190تا 3735

ارتفاعات باالی  2337متری را پوشش داده است که

متریواقع شده است ،مساحت آن206944هکتار معادل 11/7

ارتفاعات دماوند ،علم کوه و آزادکوه در مازندران جزئی از

درصداز ارتفاعات منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص داده

آن به حساب میآید .با توجه به خروجی مدل ،ارتفاع برف

است .کالس چهارم مناطقی با احتمال برفگیری 80-60

مرز در سال2050(1429میالدی) بهطور میانگین حدود800

درصد را شامل میشود ،این مناطق در مناطقی با ارتفاع 193

متر به ارتفاعات باالتر جابجا خواهد شد و از ارتفاع حدود

تا  4117متری پراکنش دارد،این کالس با مساحت

 2750متر فعلی به  3560متر خواهد رسید .نتایج بیانگر آن

 147083/3هکتار معادل  8/3درصد از مساحت کلی

است که روند تغییرات برف مرز فصل زمستان دراستان

ارتفاعات استان را به خود اختصاص داده است.در نهایت

مازندران با سرعتی بسیار باال در حال انجام است که این

مناطق با احتمال برفگیری  100-80درصد بوده است این
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شرایط می تواند چالش های عدیدهای در منابع آبی استان
جدول :4-وزن متغیرها برای فصل زمستان

بوجود آورد.

شبكه عصبی زمستان
برای اجرای مدل و پیشنگری برف مرز برای فصل زمستان
در شبکه عصبی  12متغیر ثابت و در دو الیه مخفی و دو

ورودی

شاخص ها

وزن در شبکه

متغیر وابسته

زمستان

0

متغیر مستقل

حداقل دما در سردترین ماه
سال

-1/3803

عدد 12تایی نرونهای مخفی و  1خروجی در نظر گرفته

متغیر مستقل

دامنه دمای ساالنه

-0/2188

شد حداکثر درخواست برای بررسی مدل  100در نظر گرفته

متغیر مستقل

متوسط بارش ساالنه

2/3217

شد و مقدار نرخ یادگیری  0/001انتخاب گردید 70 .درصد

متغیر مستقل

دادهها برای آموزش 20 ،درصد برای صحت سنجی و10
درصد باقیمانده برای بررسی دقت منحنی ROCمورد استفاده
در نظر گرفته شد .اطالعات تکمیلی و مقادیر هر یک از

فصل

-1/3708

متغیر مستقل

محاسبه بارش فصلی

0/9168

متغیر مستقل

بارش در گرمترین فصل

-1/1779

متغیر مستقل

پارامترها در جدول ( )3ارائه شده است.

مقدار بارش در خشک ترین

میانگین دما در خشک ترین
ماه در فصل زمستان

2/0464

متغیر مستقل

ارتفاع

-1/6963

پارامترهای مدل

تعریف پارامتر

متغیر مستقل

کاربری اراضی

1/3803

نوع برنامه

رگرسیون

متغیر مستقل

شیب

-1/8589

نرون های الیه ورودی

12

متغیر مستقل

خاک

-0/6075

الیه مخفی

2

متغیر مستقل

شاخص رطوبت

-2/1636

تعداد الیه الیه مخفی نرون 1

12

تعداد الیه الیه مخفی نرون 2

12

نرون الیه خروجی

1

جدول :3-پارامتر مدل شبكه عصبی برای فصل زمستان

در بررسیهای انجام شده برروی ضریب نفوذ متغیرهابرای
فصل زمستان ،معیارهای دامنه دمای ساالنه و متوسط بارش
ساالنه هر کدام با ضریب 0/9974دارای بیشترین ضریب

حداکثر داده شبیه سازی شده

1000

نهایت نرخ یادگیری

0/001

نفوذ بوده است ،کمترین ضریب نفوذ هم مربوط به میانگین

ضریب حرکت

0/5

دما در خشکترین ماه فصل زمیستان با مقدار  0/9987می-

سیگموئید ثابت

1

باشد .اطالعات ارائه شده در جدول ( ،)5ضریب نفوذ تمام

خطای مورد قبول

0/01

تکرار

500

خطای آموزش

0/0147

الیهها را به تفکیک معیار ارائه میدهد.

صحت سنجی
در این پژوهش برای تعیین میزان صحت نتایج حاصل از

در بررسیهای صورت گرفته برروی وزن متغیرها مورد

مدل شبکه عصبی MLPروش منحنی  ROCاستفاده شده

استفاده برای فصل زمستان ،معیارهای متوسط بارش ساالنه

است .برای نیل به هدف مذکور ،از 20درصد دادههای

با وزن  2/32و میانگین دما در سردترین ماه فصل با وزن

نمونهی دادهثبت شده درمحدوده مورد مطالعه در مدل

 2/04بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و

استفاده نگردیدند تا به عنوان نمونههای مقایسهای مدل در

کمترین وزن به دست آمده به شاخص رطوبت بامقدار

روش منحنی  ROCاستفاده گردد .مطابق شکل ( ،)18نتایج

 -2/16تعلق گرفته است .اطالعات ارائه شده در جدول (،)4

صحت سنجی در قالب نمودار نشان داده شده است که طی

وزن بهدست آمده شده برای تمام متغیرها را به تفکیک

آن دقت مدل استفاده شده برابر  93/14درصد بوده است که

نمایش میدهد.

نشانگر موفق بودن مدل در پژوهش حاضر میباشد.
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جدول :5-ضریب نفوذ متغیر ها
Model

R square

Influence order

میانگین همه

0/9991

N/A

حداقل دما در سردترین ماه سال

0/9982

7

دامنه دمای ساالنه

0/9974

)1 (most influential

متوسط بارش ساالنه

0/9974

2

مقدار بارش در خشکترین فصل

0/9983

8

محاسبه بارش فصلی

0/9982

5

بارش درگرمترین فصل

0/9984

11

ارتفاع

0/9983

9

0/9987

)12 (least influential

کاربری اراضی

0/9978

3

شیب

0/9983

10

خاک

0/9982

6

شاخص رطوبت

0/9981

4

میانگین دما در خشکترین ماه
فصل زمستان

120

AUC = 0.931462

100
80
60
40
20
0

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
)False posi.(%

)True posi.(%

شكل :18-منحنی  ROCفصل زمستان
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