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چکيده
شوري آب مشخصکنندهي پراکندگي حيات جانوري و گياهي در درياچهها ،درياها و
اقيانوسهاست .در اين مقاله با مطالعه بازتابش از سطح آب ،شاخصهاي شوري و همچنين
دادههاي ميداني نقشهي شوري درياچهي اروميه تهيه گرديد .سپس مدلسازي شوري اين
درياچه با استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان و تصاوير لندست 8-انجام گرديد .جهت
انتخاب ويژگيهاي مناسب از ميان هفده ويژگي ورودي اوليهي مدل از دو الگوريتم ژنتيک
و انتخاب ويژگي ترتيبي به کمک نرمافزار متلب استفاده شد .در نهايت ميزان شوري آب
درياچهي اروميه با خطا و دقت نسبتاً مناسبي تخمين گرديد .بهطوريکه مدل رگرسيون
بردار پشتيبان با تمام ويژگيها با  RMSE=24.55psuو  ،R2=41%مدل رگرسيون بردار
پشتيبان مبتني بر الگوريتم ژنتيک با  RMSE=21.97psuو  R2=54%و مدل رگرسيون

4ـ استاديار ،دانشکدهي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني ،پرديس دانشکدههاي فني ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران،
E-mail:hasanlou@ut.ac.ir
(نويسندهي مسئول).
1ـ دانشجوي کارشناسي ارشد هيدروگرافي دانشکدهي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني ،پرديس دانشکدههاي
فني ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
9ـ استاديار گروه مهندسي آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تبريز .تبريز ،ايران.
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بردار پشتيبان مبتني بر انتخاب ويژگي ترتيبي با مقادير  RMSE=21.93psuو
 R2=53%توانستند ميزان شوري درياچهي اروميه را تخمين بزنند.
کلمات کليدي :شوري آب  ،تصاوير لندست ،8-رگرسيون بردار پشتيبان ،الگوريتم ژنتيک.

مقدمه
شوري مشخصکنندهي پراکندگي حيات جانوري و گياهي در آبها است و
همچنين روي ساير خواص آبها ازجمله چگالي و مقدار اکسيژن نامحلول در آب
تأثير ميگذارد (کنگ .)1441 ،4شوري آبها با غلظت و شناوري معين ميشود و
هر چه مقدار آن بيشتر باشد ،شوري آب هم باالتر است .هم شوري و هم شناوري
براي تمام موجودات زنـدهي دريايي اهميت قابل توجهي دارنـد .تغييرات شوري
ميتواند باعث تغيير در چگالي آب ،تغيير در مقدار اکسيژن محلول در آب ،تغيير در
پراکندگي حيات جانوري و گياهي ،تغيير در نقطهي انجماد و تغيير در جريانات
اقيانوسي شود (هالتون و همکاران .)1441 ،با افزايش غلظت نمک بسياري از
پرندگان به دليل گير افتادن در رسوبات نمکي تلف خواهند شد .همچنين اگر چه
آرتيما ،نسبت به شوري مقاوم است ولي شوري دلخواه آن زير  444گرم در ليتر
است .وقتي شوري آب بيشتر باشد ،آرتميا محتويات بدن ظريف خود را از دست
داده و ميميرد .اگرچه تخمين دقيقي از ميزان شوري درياچهي اروميه وجود ندارد،
اما با تهيهي نقشهي شوري مناسب ميتوان ديد نسبتاً دقيقتري به ميزان شوري
کل درياچه اروميه داشته و ميتوان کمک قابل توجهي به بحث نظارت بر سالمت
درياچه نمود.

1- Kang

...
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اولين اندازهگـيري شوري اقيانوس در عمق ده متر در سال  4811صورت گرفت
(بينگهام و همکاران .)1441 ،دانش اندازهگيري شوري سطح آب درياها اساساً با
اندازهگيريهايي که بر روي کشتيهاي تحقيقاتي و غيره آغاز شد .خرم و چشير
( ،)4386از دادههاي ماهواره لندست جهت بررسي کيفيت آب استفاده نموده و
براي پارامترهاي کيفي آب مدل ارزيابي ارائه نمودند .بدين منظور از  64منطقه در
خليج سانفرانسيسکو نمونهگيري انجام داده و سپس مدل رگرسيوني بين پارامترهاي
کيفيت آب و ميانگين بازتابش باندهاي مختلف لندست را بسط دادند و براي هر
کدام از پارامترهاي شوري ،تيرگي ،مواد معلق و کلروفيل مدلي ارائه نمودند .از اين
مدلها براي پيشبيني و تهيهي نقشهي پارامترهاي کيفي آب استفاده شده است.
اين محققان بيان نمودند که يک همبستگي قوي بين شوري و تيرگي آب وجود دارد.
بنابراين آب شور معموالً تيرگي بيشتري از آب شيرين دارد (خرم و همکاران.)4386 ،
برگاوا و ماريام ( ،)4331تأثير توام شوري و رسوبات جامد معلق را بر ميزان انعکاس
طيفي آب در آزمايشگاه مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفتند که ميزان انعکاس
با غلظت مواد معلق رابطهي مستقيم و با سطح شوري رابطه عکس دارد .بدين
ترتيب که با افزايش شوري و کاهش مواد معلق ،انعکاس طيفي کاهش يافته و با
کاهش شوري و افزايش مواد معلق ،انعکاس طيفي افزايش پيدا ميکند (برگاوا و
همکاران .)4331 ،سروان و بابان ( ،)4339با استفاده از دادههاي  TMماهواره
لندست ،پارامترهاي کيفي آب مانند مواد جامد معلق ،شوري ،فسفر کل و دما را مورد
مطالعه قرار داده و با استفاده از دادههاي ميداني رابطه بين باندهاي سنجنده  TMو
پارامترهاي کيفي آب را مدلسازي کرد .وي از اين مدلها براي پيشبيني و تهيهي
نقشهي پارامترهاي کيفي آب استفاده نمود .باورز و همکاران در سال  1444متوجه
شدند در آبهاي ساحلي يا دهانهي رودخانه ،شوري داراي يک رابطهي معکوس با
غلظت رنگ مواد آلي محلول ميباشد.
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در سال  1443دميرا 4و ارتورک 1پيشنهاد کردند براي بهبود دقت طبقهبندي به
روش  SVMدر تصاوير ابر طيفي ،نمونههاي تعليمي قرارگرفته در مرز ،در طي دو
مرحله طبقهبندي ،يـکپارچه شوند .در مـطالعهاي با اسـتفاده از دادههاي ماهوارهاي
 MISRنشان دادند با استفاده از روش  SVMو  MLCميتوان حتي با داشتن %55
مجموعه دادهها به دقتي رسيد که با کل دادهها قابلدستيابي است .تحقيقي ديگر
در سال  1443براي طبقهبندي کاربري اراضي ترکيه از تصاوير  ETM+لندست
استفاده کردند .نتايج تحقيق آنها با روش ماشين بردار پشتيبان (چندجملهاي و
شعاعي) نشان داد که هسته شعاعي دقت باالتري نسبت به چندجملهاي دارد .آنها
سپس دقت اين روش را با حداکثر احتمال مقايسه کرده و نتيجه گرفتند که ماشين
بردار پشتيبان داراي دقت بيشتري بود (تاهير و همکاران).
در ايران نيز چند تحقيق براساس طبقهبندي به کمک سنجش از دور انجامشده
است .از آن جمله در پژوهشي که در سال  4983براي تهيهي کاربري اراضي
حوضهي سد ايالم با استفاده از تصاوير  ASTERانجام شد ،به مقايسه دو نوع
طبقهبندي حداکثر احتمال و شبکهي عصبي مصنوعي پرداختند ،نتايج حاصل از
ارزيابي دقت اي ن دو روش با استفاده از تعيين ضريب کاپا نشان داده که الگوريتم
شبکه عصبي با ضريب  4/85نسبت به الگوريتم حداکثر احتمال از دقت بيشتري
برخوردار است .در تحقيقي ديگر در سال  4983براي تهيهي نقشهي کاربري اراضي
حوضهي آبخيز کبودرآهنگ ،رزن و خونجين -تلخاب در استان همدان با روش
شبکهي عصبي مصنوعي از تصاوير ،IRS-P6استفاده کردند .ضريب کاپا و دقت کلي
طبقهبندي به ترتيب  % 85و  % 88برآورد گرديد .اين مطالعه نشان داد که اين
روش قابليت تهيهي نقشهي پوشش اراضي و الگوي کشت با دقت باال را دارا هست
1- Demira
2- Erturk

...
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(تاهير و همکاران).
مواد و روشها
حوضهي آبريز درياچه اروميه واقع در شمال غرب ايران با مساحت  64815کيلومتر
مربع يکي از شش حوضهي آبريز اصلي کشور است (کريمي و همکاران.)1444 ،
اين درياچه در ارتفاع  4164متري از سطح درياي آزاد قرار دارد .اين درياچهي
دائمي ايران ميباشد (رشيدنيقي و همکاران .)4934 ،درياچهي اروميه از نظر
اقتصادي ،حمل و نقل ،بهرهبرداري از امالح ،غناي تنوع زيستي ،تعديل اقليم و
گردشگري از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .در اين مقاله از  11داده ميداني
در درياچهي اروميه در بازهي زماني سال  31الي  31استفاده شده است .اين دادهها
شامل موقعي ت نقطه ،مقدار امالح موجود در آب (از جمله کلر) رسانايي الکتريکي،
دما و زمان نمونهبرداري ميباشند .در اين سري از دادهها شوري به طور مستقيم در
دسترس نيست .به همين دليل از روش کلرينيتي استفاده ميشود تا از ميزان کلر
محلول در آب مقدار شوري استخراج گردد .به دليل مشکل بودن اجراي تعاريف باال
در عمل و نيز به دليل آنکه شوري نسبت مستقيمي با ميزان کلر در آب دريا دارد
(رابطهي ثابتي بين يونهاي کلر و شوري آب دريا وجود دارد) ،ميتوان مقدار کلر را
دقيقاً با تحليلهاي ساده شيميايي به دست آورد و شوري را از کلرينيتي به صورت
رابطهي ( )4تعريف نمود.
رابطهي ()4
در سال  4351ميالدي به دليل آنکه در صورت عدم اندازهگيري دقيق رابطهي (،)6
تبديل به عبارت نادرستي خواهد شد ،يونسکو و ارگانهاي ذيربط دريايي توصيه
کردند که شوري و کلرينيتي را با استفاده از رابطهي ( ،)1به دست آورند (وستر و
همکاران.)1446 ،
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رابطهي ()1
در اين تحقيق از تصاوير لندست 8-که مطابق با زمان و موقعيت اين دادهها بود،
دانلود و استفاده شده است .به دليل آن که برخي از دادهها در يک روز برداشت
شدهاند ،در مجموع تصاوير مورد استفاده در اين تحقيق شامل  41تصوير ميباشد.
1

رگرسيون ماشين بردار پشتيبان ()SVR

ماشينبردارپشتيبان )SVM( 1يک روش ماشيني يادگيري به منظور دستهبندي،
رگرسيون و ديگر کارهاي آموزشي است .يکي از کاربردهاي ماشين بردار پشتيبان،
رگرسيون ماشين بردار پشتيبان ) (SVRميباشد که به طور کلي شامل دو دستهي
استفاده از دادههاي آموزشي براي به دست آوردن مدل و استفاده از مدل براي
پيشبيني اطالعات دادههاي تست ميباشد.
کيفيت مدلهاي ماشينبردارپشتيبان وابسته به تنظيم مناسب پارامترهاي
مدلسازي ماشين بردار پشتيبان است( .چانگ و همکاران )1444 ،در روش SVR
هـدف برآورد يک تابع نامعلوم بر مبناي تـعداد محدودي از مشاهدات و نمونهها
ميباشد .به صورتي که تابع خروجي به صورت مدل آماري رابطهي ( )9ميباشد.

رابطهي ()9

1- Support Vector Regression
2- Support Vector Machine

...
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جدول ( )1دادههاي ميداني آموزش استفاده شده براي تشکيل مدل
هدايت
الکتريکي

484344
411844
468644
484644
461844
464844
418944
446644
441444
446444
446444
441344
449544
141444
434144
434144
411344
451444
431144
484444
494644
446844
446944
451944

تاريخ تصوير

چگالي

کلر Cl-

1449/1/18
1449/1/18
1449/1/18
1449/1/18
1441/1/11
1441/1/11
1441/1/11
1441/1/49
1441/1/49
1441/8/6
1441/8/6
1441/3/3
1441/3/5
1446/4/41
1446/4/41
1446/1/49
1446/9/4
1446/9/4
1446/6/49
1446/6/49
1446/5/41
1446/8/8
1446/3/3
1446/44/41

1443.4
1111.4
1591.4
1995.4
1548.4
1515.4
1581.4
9451.4
9499.4
9416.4
9443.4
9465.4
9114.4
1133.4
1913.4
1954.4
1155.4
1684.4
4165.4
4593.4
1811.4
9143.4
1331.4
4884.4

816.464
416.411
916.485
1.414
916.485
46.488
1.434
16.143
3.146
5.481
3.146
46.484
16.143
1.414
6.411
6.411
36.419
116.413
36.441
16.411
46.488
66.145
16.143
16.463

طول

عرض

جغرافيايي جغرافيايي

98449.16
95965.16
95981.16
98915.16
98449.16
95965.16
95981.16
91143.16
98915.16
98449.16
95965.16
98915.16
91143.16
98449.16
91143.16
98449.16
91143.16
98915.16
98449.16
98915.16
91143.16
91143.16
91143.16
91143.16

13539.91
18314.91
18153.91
13131.91
13539.91
18314.91
18153.91
13415.91
13131.91
13539.91
18314.91
13131.91
13415.91
13539.91
13415.91
13539.91
13415.91
13131.91
13539.91
13131.91
13415.91
13415.91
13415.91
13415.91

تاريخ
برداشت

شماره

4 1449/1/16
1 1449/1/16
9 1449/1/16
1 1449/1/16
6 1441/1/19
5 1441/1/19
1 1441/1/19
8 1441/1/45
3 1441/1/41
44 1441/8/1
44 1441/8/1
41 1441/3/8
49 1441/3/8
41 1446/4/46
46 1446/4/46
45 1446/1/3
41 1446/1/18
48 1446/1/18
43 1446/6/46
14 1446/6/46
14 1446/5/44
11 1446/8/44
19 1446/3/8
11 1446/44/44

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  44بهار 4931

45

اين مسئلهي بهينه ميتواند تبديل به مسئلهي دوگانه و انتخاب بردارهاي حامل و
تابع هسته شود (رابطهي (.))1
رابطهي ()1
 nsvتعداد بردارهاي حامي ميباشد و  kهمان تابع هسته است (رابطهي (.))6
رابطهي ()6
عملکرد خوب تابع رگرسيون وابسته به انتخاب خوب پارامترهاي گاما ،اپسيلون
و  ε( costو γو )cو تابع هسته ميباشد .با استفاده از رابطهي ( )5مقدار  cتعيين
ميشود (مرادي.)4936 ،
رابطهي ()5
 ȳميانگين پاسخهاي آموزشي و  σyانحراف استاندارد پاسخهاي آموزشي ميباشد.
جدول ( )2دادههاي ميداني استفاده شده براي آزمايش مدل
هدايت
الکتريکي

418344
481144
431344
451644
441844
451144
484144
441644
464944
451144

تاريخ تصوير

چگالي

کلر Cl-

1446/44/44
1446/1/49
1446/1/49
1446/9/4
1446/1/19
1449/1/18
1446/6/49
1446/8/8
1446/44/44
1446/44/41

1581.4
1141.4
1146.4
1615.4
9441.4
1646.4
4141.4
9114.4
1554.4
4851.4

46.488
6.411
36.419
116.413
96.141
6.411
116.419
66.145
9.459
4.413

طول

عرض

جغرافيايي

جغرافيايي

91143.16
91143.16
98915.16
98449.16
91143.16
91143.16
95965.16
98449.16
95981.16
98449.16

13415.91
13415.91
13131.91
13539.91
13415.91
13415.91
18314.91
13539.91
18153.91
13539.91

تاريخ برداشت شماره

1446/44/49
1446/1/3
1446/1/3
1446/1/18
1446/1/11
1449/1/15
1446/6/46
1446/8/44
1446/44/46
1446/44/44

4
1
9
1
6
5
1
8
3
44

...

44

پس ميتوان گفت ماشين بردار پشتيبان يا  SVMدادهها را با توجه به دستههاي
از پيش تعيين شده آنها به يک فضاي جديد ميبرد به گونهاي که دادهها به صورت
خطي (يا ابر صفحه) قابل تفکيک و دستهبندي باشند و سپس با يافتن خطوط
پشتيبان (صفحات پشتيبان در فضاي چند بعدي) ،سعي در يافتن معادله خطي دارد
که بيشترين فاصله را بين دو دسته ايجاد ميکند (شکل  .)4نتايج حاصل از اين روش
عالوه بر دقت باال داراي ثبات خوبي هستند (نيکرفتار و همکاران .)1445 ،در اين
پژوهش از  91داده ميداني در درياچه اروميه در بازهي زماني سال  31الي 31
استفاده شده است .اين دادهها شامل موقعيت نقطه ،مقدار امالح موجود در آب (از
جمله کلر) رسانايي الکتريکي ،دما و زمان نمونهبرداري ميباشند .البته تعداد اين
داده بيشتر بود بـه علت ابري بودن هوا در تـصاوير همچنين برخي دادهها از
کـنارهي ميانگذر درياچه که خاکريزي شده است برداشت گرديده در اثر برخورد
موج با آن کف ايجاد گرديده است که بر روي بازتابش تأثير منفي ميگذارند و براي
مدلسازي مناسب نبودند .با حذف دادههاي نامناسب  91داده براي مدلسازي باقي
ماند .که  11داده به عنوان دادههاي آموزش و  44داده به عنوان آزمايش مورد
استفاده قرار گرفتند و با استفاده از نرمافزار متلب به اجرا و پيادهسازي اين روش
پرداخته شده است.
 -الگوريتم ژنتيک ()GA

الگوريتم ژنتيک ( )GAالگوريتمهاي جستجو با الهام گرفتن از تکامل و انتخاب
طبيعي هستند .اين الگورتيم را ميتوان براي حل انواع مختلف و متنوع از مشکالت
استفاده کرد .الگوريتم ژنتيک بهعنوان يک الگوريتم محاسباتي بهينهسازي با در
نظر گرفتن مجموعهاي از نقاط فضاي جواب در هر تکرار محاسباتي به نحو مؤثري
نواحي مختلف فضاي جواب را جستجو ميکند .اين الگوريتم با يک گروه از افراد
(کروموزوم) به نام جمعيت شروع ميشود .هر کروموزوم شامل دنبالهاي از ژن است
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که ميتواند بيت ،شخصيتها ،و يا اعداد باشد (زهير و همکاران .)1446 ،عملگرهاي
ژنتيکي شامل :انتخاب ،پيوند (ترکيب) ،جهش و ديگر عملگرهاي احتمالي اعمال
شده و جمعيت جديد به وجود ميآيد .پس از آن جمعيت جديدي جايگزين
جمعيت پيشين ميشود و اين چرخه ادامه مييابد .معموالً جمعيت جديد برازندگي
بيشتري دارد اين بدان معناست که از نسلي به نسل ديگر جمعيت بهبود مييابد.
هنگامي جستجو نتيجه بخش خواهد بود که به حداکثر نسل ممکن برسيم يا
همگرايي حاصلشده باشد و يا معيارهاي توقف برآورده شده باشد (شکل )1
(نيکرفتار و همکاران.)1446 ،
داده يک
د
اده دو

شکل ( )1حل معادله با رگرسيون SVR

 -الگوريتم انتخاب ويژگي ترتيبي

شکل ( )2فلوچارت الگوريتم ژنتيک
1

به طورکلي اغلب اين الگوريتم شامل دو بخش انتخاب جلويي ترتيبي )SFS( 4و انتخاب
1- Sequential Feature Selection

...
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عقبي ترتيبي )SBS( 1ميباشد .در  SFSکه سادهترين الگوريتم جستجوگر اسـت بـا
نسبت دادن تهي بهتمامي مجموعه ويژگيها کل ويژگيها بـه وسـيله يـک ويژگـي
ارزيابي ميشود .سپس در نزديکي اين ويژگي که بهتـرين عملکـرد را داشـته باشـد
بهعنوان نمونه انتخاب ميشود .سپس اين عملکرد ويژگي در مقياسها و اندازههـاي
بزرگتر بررسي ميشود و اين چرخه تا زماني ادامه مييابد کـه توسـعه و پيشـرفتي
در اين ويژگي حاصل نشود و همواره کمترين مقدار خود را داشته باشد .مهـمتـرين
نقطه ضعف  SFSاين است که ويژگي اضافه شده در صورتي کـه مناسـب نباشـد ،از
مجموعه جواب حذف نميشود (آها و همکاران .)4335 ،در عوض در  SBSايـن روش
برعکس  SFSکارش را با مجموعهاي شامل تمام ويژگيها شروع ميکند و در هر بار
تکرار الگوريتم ،ويژگي که به وسيله تابع ارزيابي انتخاب ميشود ،را از مجموعه مورد
نظر حذف ميکند .اين کار را تا زماني ادامه ميدهد که تعداد ويژگيها برابر يک تعداد
معيني شود .مانند روش قبل مشکل اين روش اينسـت کـه ويژگـي حـذف شـده را
ديگر به مجموعه اضافه نميکند ،حتي اگر مناسب باشد (جين و همکاران.)4331 ،
جدول ( )3ويژگيهاي مورداستفاده در مدل
F8

F9

F7

F6

F4

F5

F3

بازتابش باند بازتابش باند بازتابش باند بازتابش باند بازتابش
باند سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
F13

F14

F17

F12

F16

F2

F1

بازتابش
باند دوم

بازتابش باند
اول
F10

F11

F15

1- Sequential Forward Selection
2- Sequential Backward Selection
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 -روش پيشنهادي

در جدول ( F1 ،)9الي  F17ويژگيهاي مورد استفاده در مدل مورد استفاده در اين
تحقيق ميباشد .باندهاي  4الي  1لندست 8-هفت ويژگي اول و ده شاخصهاي
شوري که ترکيبهاي باندي ميباشند ويژگيهاي بعدي در اين تحقيق ميباشند.

شکل ( )3فلوچارت روند اجراي تحقيق

بسياري از تـصاوير ماهوارهاي داراي توان تفـکيک مکاني ضعيفي هستند و
نميتوانند براي نظارت بر شوري يک منطقه کوچک مانند درياچهها و دهانه
رودخانهها مناسب باشند .در اين راستا ،استفاده از ماهوارههايي با توان تفکيک
مکاني باال الزامي ميباشد .در اين مقاله ابتدا دادههاي ميداني منطقهي مورد نظر
جمعآوري شده اين دادهها شامل موقعيت نقطه ،مقدار امالح موجود در آب (از
جمله کلر) رسانايي الکتريکي ،دما و زمان نمونهبرداري ميباشند .در اين سري از
دادهها شوري به طور مستقيم در دسترس نيست .به همين دليل از روش کلرينيتي
استفاده ميشود تا از ميزان کلر محلول در آب مقدار شوري استخراج گردد .سپس
اقدام به بررسي و انتخاب سنجندههاي مناسب با توجه به وسعت و نوع آب منطقهي

...
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مورد مطالعه گرديد .در ادامه با بهرهگيري از بازتابش هفت باند لندست 8-و
شاخصهاي شوري تعريفشده و با استفاده از  SVRو دو الگوريتم انتخاب ويژگي
شوري مدلسازي گرديده و نهايتاً نقشهي شوري درياچه تهيه گرديد .روند انجام
تحقيق در شکل ( )9ارائه گرديده است.
جدول ( )4پارامترهاي آماري و بررسي دقت براي مدل با تمام  11ويژگي
R2

NRMS

RMSE

MSE

1448.4
1415.4

5413.4
1514.4

13.3113
6656.11

8168.835
4433.549

آموزش
آزمايش

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17

 پيادهسازي و نتايجدر اين پژوهش به منظور انتخاب بهينه مقادير  γو  εو  cبراي هر پارامتر محدودهاي
انتخاب شده است .همانطور که در فلوچارت
بهصورت  2nکه در آن
روند اجراي مقاله گفته شد مدلسازي با استفاده روش  SVRرا با چند حالت
مختلف انجام شده است .در حالت اول مدلسازي را با تمام ويژگيهاي يعني تمامي
هفده ويژگي موجود (جدول  )9انجام شده است .که در نتيجه آن پارامترهاي آماري
و دقتي جدول ( )1حاصل شده است .شکل ( ،)1پس از تشکيل مدل و استخراج
پارمتراهاي دقت آن نوبت به ترسيم و توليد نقشهي شوري با استفاده از تصاوير
لندست 8-است.
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شکل ( )4نقشهي شوري بهدستآمده از مدل  SVRبا تمام ويژگيها ()PSU

در حالت دوم مدلسازي  SVRبا ويژگيهاي انتخابي با بکارگيري الگوريتم GA

انجام شده است .پارامترهاي الگوريتم ژنتيک استفاده شده در اين مقاله از عملگرهاي
ژنتيکي متقاطع ،4جهش ،1نخبه گرا 9استفاده شده است .که نرخ عملگر جهش برابر
 ،4/46نرخ عملگر متقاطع  4/1و نرخ عملگر نخبهگرا در نظر گرفته شده است.
همچنين سايز جمعيت 14 1و حداکثر تـکرار 14 6ميباشد .در اين الگوريتم خطاي
جذر ميانگين مربعات 5را معيار انتخاب در نظر گرفتهايم .همانطور که در شکل ()6
مشخص است در نتيجه اين الگوريتم ويژگيهاي 1و5و1و8و3و44و44و41و49
انتخاب گرديدند .پارامترهاي آماري و دقتي آن را نيز در جدول ( )6آورده شده است.

1- Crossover
2- Mutation
3- Elitism
4- Population size
5- Max Iterations
6- RMSE

...

41

جدول ( )5پارامترهاي آماري و بررسي دقت براي مدل با ويژگيهاي انتخابي الگوريتم ژنتيک
MSE
RMSE
NRMS
R2
آموزش
8348.651
1516.19
1884.4
1848.4
آزمايش
8511.181
3114.14
5891.4
6111.4
F41 F44 F44 F3 F8 F1 F5 F1F

49

ا
نتخاب شده
ا
نتخاب نشده

شکل ( )5ويژگيهاي انتخابي الگوريتم ژنتيک

شکل ( )6همگرا شدن روش SVR-GA
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شکل ( ،)1پس از تشکيل مدل و استخراج پارمتراهـاي دقـت آن نوبـت بـه ترسـيم
نقشهي شوري با استفاده از تصاوير لندست 8-است.
جدول ( )6پارامترهاي آماري و بررسي دقت براي مدل با ويژگيهاي انتخابي جلويي ترتيبي
R2

NRMS

RMSE

MSE

1651.4
6991.4

6464.4
5811.4

5414.11
3919.14

1548.546
4158.184

آموزش
آزمايش

F3 F4 F6 F7 F13 F14

شکل ( )1نقشه شوري بهدستآمده از

شکل ( )8نقشه شوري بهدستآمده از مدل

مدل  SVRبا ويژگيهاي انتخابي الگوريتم

 SVRبا ويژگيهاي انتخابي الگوريتم انتخابي

ژنتيک()PSU

جلويي ترتيبي()PSU

در حالت دوم پس از استفاده از ويژگيهاي انتخابي الگوريتم  GAدر SVR

المانهاي دقت نسبت به حالت تمام ويژگيها باالتر رفته است و  R2آزمايش آن از
 4/1به  4/61افزايش يافته است و قطعاً خروجي بهتري را ارائه مينمايد .در حالت

...
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سوم مدلسازي  SVRرا با ويژگيهاي انتخابي الگوريتم جلويي ترتيبي ميپردازيم.
در اين الگوريتم نيز خطاي جذر ميانگين مربعات را معيار انتخاب در نظر گرفتهايم.
که در نتيجه آن ويژگيهاي 9و1و5و1و49و 41انتخاب گرديدند .که پارامترهاي
آماري و دقتي آن را در جدول ( )5مشاهده ميکنيد .شکل ( ،)8پس از تشکيل
مدل و استخراج پارمتراهاي دقت آن نوبت به ترسيم نقشهي شوري با استفاده از
تصاوير لندست 8-است.
همانطور که مشاهده ميکنيد در حالت سوم پس از استفاده از ويژگيهاي
انتخابي  SFSدر  SVRالمانهاي دقت نسبت به حالت تمام ويژگيها باالتر رفته
است و  R2آزمايش آن از  4.1به  4.69افزايش يافته است و خروجي بهتري نسبت
حالت اول را ارائه مينمايد .در حالت چهارم مدلسازي  SVRرا با ويژگيهاي
انتخابي الگوريتم عقبي ترتيبي ميپردازيم .در اين الگوريتم نيز خطاي جذر ميانگين
مربعات را معيار انتخاب در نظر گرفتهايم .که در نتيجه آن ويژگيهاي  1و  1و  5و
 1و  8و  3و  44و  44و  41و  49و  41و  46و  45انتخاب گرديدند .که
پارامترهاي آماري و دقتي آن را در جدول ( )1مشاهده ميکنيد.
جدول ( )1پارامترهاي آماري و بررسي دقت براي مدل با ويژگيهاي انتخابي عقبي ترتيبي
R2

NRMS

1.4
4.4

1.1494
1.15
3. 4
5.313
6.94
3. 4
F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

RMSE

MSE

آموزش
آزمايش

شکل ( ،)3پس از تشکيل مدل و استخراج پارمتراهاي دقت آن نوبت به ترسيم
نقشهي شوري با استفاده از تصاوير لندست_ 8است.
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شکل ( )9نقشهي شوري بهدستآمده از مدل  SVRبا ويژگيهاي انتخابي الگوريتم انتخابي عقبي
ترتيبي()PSU

همانطور که مشاهده ميکنيد در حالت چهارم پس از استفاده از ويژگيهاي
انتخابي  SBSدر  SVRالمانهاي دقت نسبت به حالت تمام ويژگيها کاهش يافته
است و  R2آزمايش آن از  4/1به  4/4رسانده است ،پس استفاده از اين الگوريتم
انتخاب ويژگي براي مدل ما مناسب نميباشد .با توجه به منطقه برداشت داده
ميداني در تمامي نقشههاي حاصله ،شوري در بازهي  944 PSUالي  994PSUکه
مطابق با دادههاي ما ميباشند .در اين بين پارامترهاي آماري و بررسي دقت براي
مدل با ويژگيهاي انتخابي الگوريتم  GAکمي بهتر از پارامترهاي آماري و بررسي
دقت براي مدل با ويژگيهاي انتخابي جلويي ترتيبي ( )SFSميباشد .همچنين با
مشاهده نقشهي شوري به دست آمده از مدل  SVRبا ويژگيهاي انتخابي الگوريتم
 GAتفکيک رنگي باالتري نيز داراست که نقشهي مناسبتري را ارائه ميکند.

...
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نتيجهگيري
در اين مطالعه به بررسي رابطهي بين انرژيهاي بازگشتي از سطح آب درياچهي
اروميه و شاخصهاي شوري در تصاوير لندست 8-و مواد محلول در آب پرداخته
شد .نتايج به دست آمده نشان داد ،مدل رگرسيون بردار پشتيبان با تمام ويژگيها،
مدل  SVRمبتني بر الگوريتم  GAو مدل  SVRمبتني بر انتخاب ويژگي ترتيبي با
دقت نسبتاً خوبي توانستند ميزان شوري درياچهي اروميه را تخمين بزنند.
همچنين ،ويژگيهاي انتخابشده همبستگي بااليي با ميزان کلر و طبيعتاً شوري
سطح آب درياچهي اروميه دارند .در اين بين براي مدل با ويژگيهاي انتخابي
الگوريتم  GAنتيجه مناسبتري حاصل شد .مشخصاً با داشتن دادههاي ميداني
بيشتر و با دقت باالتر ميتوان تخمين بهتري از شوري و مواد محلول در آب داشت
به همين دليل نميتوان تنها به مقايسهي عددي نتايج مقاالت بسنده کرد و براي
حصول مدلي با دقت باالتر نيـاز به يک پايگاه داده ميـداني شوري مناسب حس
ميشود .داشتن نقشه شوري مناطق آبي باعث شناخت بهتر از ويژگيهاي کيفي آب
ميگردد حال آنکه اين نقشهي شوري بهصورت سري زماني در اختيار باشد ،اين
امکان را ميدهد تا بتوان تغييرات اين ويژگيها را در بازههاي زماني مشخص مورد
بررسي قرار داد.
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