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امروزه پدیدههاي گردوغباري در ردیف مهمترین مخاطرات محیطی قرارگرفته و سالمتی انسان و محیط زیست را با خطر

جدي روبرو نمودهاند .یكی از ویژگیهاي مهم نواحی بیابانی (خشک و نیمهخشک) ،رخداد پدیدههاي گردوغباري است.

تشخیص توفانهای گردوغبار ،اولین و مهمترین روش جهت پیشگیری و کاهش آثار مخرب آن میباشد .از این رو هدف
تحقیق حاضر تشخیص و بارزسازی گردوغبار با استفاده از شاخصهای  NDDIو  BTDو شبكههای عصبی در نرم افزار

 MATLABمیباشد .در این تحقیق نتایج مربوط به پدیدههای گردوغبار تاریخ  30خردادماه  1391شمسی ()2012 /06/19

مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج نشان داد ،شاخص  NDDIبه تنهایی قادر به تفكیک پیكسلهاي گردوغبار موجود در

اتمسفر از پیكسلهاي غیرگردوغبار و ماسه زمینی نبوده و عملكر ضعیفی دارد .شاخص  ،BTDگردوغبار اکوسیستم خشكی

را به خوبی بارزسازی کرد ولی ( BTD)20-31و ( BTD)23-31بارزسازی بهتری در اکوسیستم آبی داشت .بنابراین ،باید با
دقت زیاد آستانه را تعیین کرد .همچنین ،بارزسازی در زمینهای شنی و ماسهای به خوبی انجام نشد .شبكه عصبی مصنوعی
پیشرو برای تصاویر روزانه با  %60و برای تصاویر شبانه با  ،%59دقت و عملكرد نسبت ًا خوبی را نشان داد .بنابراین ،شبكه

عصبی نسبت به شاخصهای  NDDIو  ،BTDروش مناسبتری برای تشخیص و بارزسازی گردوغبار بود و نیازی به تعیین
آستانه برای بررسی هر تصویر نداشت .هرچه نمونههای آموزشی شبكه عصبی ،با دقت و تعداد بیشتر و ابعاد بزرگتر انتخاب
شود ،عملكرد و دقت شبكه افزایش خواهد یافت ،نتایج این تحقیق میتواند در راستای تشخیص خودکار گردوغبار در طول
روز و شب و در اکوسیستمهای آبی و خشكی مورد استفاده قرار گیرد.

واژههای کلیدی ،BTD ،NDDI :شبكه عصبی ،گردوغبار ،مودیس
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 -1مقدمه

امروزه پدیدههاي گردوغباري در ردیف مهمترین
مخاطرات محیطی قرارگرفته و سالمتی انسان و محیطزیست
را با خطر جدي روبرو نمودهاند .وسعت بیابانهاي واقعی
یا مناطق فراخشک کشور ایران در طرح جامع آب کشور به
 4/57میلیون هکتار یا  5/35درصد مساحت کشور است .به
همین دلیل و همچنین به دلیل همجواري با بخش وسیعی
از پهنههاي بیابانی ،تحت آثار نامطلوب پدیدهي گردوغبار
قرار میگیرد (سهرابزهی .)24-23 :1394،همچنین در چند
دههی گذشته ،صنعتی سازی و فعالیتهای انسانی موجب
تغییر در آبوهوای زمین و کیفیت هوا شدهاند .به دلیل
انتشار بیش از حد گازها و آئروسلها ،ضروری است
توزیعهای آئروسلهای جهانی و چگونگی تغییرات و
پراکندگی آنها بهصورت منظم مورد مطالعه قرار گیرند.
به ویژه آئروسلهایی نظیر توفانهای گردوغبار و دود که
تغییرات فضایی و زمانی زیادی دارند ).(ZHao et al., 2010:2348
ساختار رخدادهاي گردوغبار بسیار پیچیده و وابسته
به سامانه هواي محلي ،بارندگي ،رطوبت خاك و تغییرات
پوشش سطح هست .به جز خسارتهاي زیستمحیطی و
کاهش دید ،توفانهاي گردوغبار با تغییر تابش و درنتیجه
انرژي رسیده به سطح زمین ،اثرهاي اقلیمي در مقیاس
ناحیهاي و جهاني از خود به جا ميگذارند (تقوی و همكاران،
.)85 :1392
گردوغبار در طی یک دههی گذشته ،تبعات اجتماعی و
اقتصادی مخربی برای استانهای متأثر در ایران داشته است.
تشدید روند مهاجرت افراد (بهویژه در اقشار متخصص
و نخبه) از مناطق متأثر از گردوغبار ،بیکاری و یا کاهش
درآمد در مشاغل مختلف شهری و روستایی ،کاهش تولید
و آسیب به محصوالت کشاورزی ،رکود گردشگری ،اختالل
در حملونقل هوایی و امنیت پروازها ،کاهش کارایی فردی
و اجتماعی ،تعطیلی مراکز آموزشی و تفریحی(خالدی:1392 ،
 ،)107اختالل در ارتباط از راه دور و دستگاههای مکانیکی از
جمله پیامدهای مخرب توفان غبار هستند (Nabavi et al., 2016:

) .93همچنین در دراز مدت منجر به افزایش خشکسالی،
تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین میشوند (Li and Song.,
).2009:169
در ایران ،پژوهشگران متعددی جهت ایجاد الگوریتم
و روشهای بسیار دقیق و کارآمد تشخیص گردوغبار در
تالش هستند .خیراندیش و همکاران ( )1397طی پژوهشی
به شناسایی بهترین الگوریتم تشخیص گردوغبار به کمک
دادههای مودیس پرداختند .بدین منظور ،سه رویداد
گردوغبار جنوب غرب ایران در سال  2012با استفاده از پنج
1
الگوریتم مختلف آکرمن ،شاخص گردوغبار ،میلر)TIIDI( ،
و ( )DUST RGBبارزسازی شدند و روشها مورد مقایسه
قرار گرفتند .نتایج نشان داد ،روشهای آکرمن ،شاخص
گردوغبار و میلر نیازمند تنظیم آستانه برای هر رویداد با
استفاده از روش هیستوگرام هستند .روش  TIIDIنتوانست
گردوغبار را به خوبی در اکوسیستمهای آبی بارزسازی کند.
در روش  DUST RGBبه خوبی گردوغبار از بقیه
عوارض قابل تشخیص بود .تقوی و همکاران ()1396
بهمنظور بررسی رفتار توفانهای گردوغبار ،از دو الگوریتم
جهت تقویت گردوغبار با استفاده از دادههای تابش و
بازتاب مودیس ،در مقایسه با خروجی مدلهای عددی
و دیگر محصوالت ماهوارهای استفاده کردند .نتایج نشان
داد ،با ترکیب تابش /بازتاب باندهای مرئی و طیف مادون
قرمز حرارتی ،دقیقتر میتوان ریزگردها را تشخیص داد .با
این حال ،هنوز هم مناطق غبارآلود به خوبی همه جا قابل
تشخیص نیستند.
بنابراین ،تولید الگوریتمهای پیچیدهتر میتواند برای
مطالعات آینده پیشنهاد شود .فرهادی و همکاران ()1395
در مطالعهای به تخمین عمق نوری ریزگردها با استفاده از
تصاویر سنجنده مودیس در سطح خلیج فارس پرداختند
و بیان کردند که نتایج حاصل از تصاویر با دادههای
اندازهگیری شده در اکثر ایستگاهها دارای همبستگی معنیدار
میباشد( .)R2=0.93به ترتیب باندهای  1/243و  1/643با
1- Thermal Infrared Integrated Dust Index
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ضریب همبستگی  0/94و  0/97و  RMSEو  RMSDبرابر
با  0/02و  0/02برای باند  1/243و  0/1و  0/01برای باند
 1/643بهترین و مناسبترین حالت را نمایش دادند.
 Yangو همکاران ( ،)2017طی پژوهشی ،با استفاده از
تصاویر ماهوارهای و ویژگی پدیدههای مختلف مانند ابر،
پوشش گیاهی ،یخ /برف و صحرای گبی و تجزیه تحلیل
دمای روشنایی به تشخیص و بارزسازی گردوغبار پرداختند.
نتایج بدست آمده را با تصاویر ترکیب رنگی حقیقی مقایسه
کردند و نتیجه گرفتند ،به جز توفانهای غیر متراکم روی
سطوح روشن ،سایر مناطق گردوغبار به خوبی بارزسازی
شدند.
 Xiaoو همکاران ( ،)2015با استفاده از تصاویر
ماهوارهای زمین ثابت و مدل شبکه عصبی به تشخیص و
بارزسازی گردوغبار پرداختند.
مدل پیشنهادی شامل سه بخش مدل شبکه عصبی ()NN
برای تشخیص توفان گردوغبار در زمان وقوع ،مدل شبکه
عصبی برای گردوغبار عمق نوری آئروسل( )AOTو مدل
الگرانژینی ( 1)HYSPLITبرای تجزیه و تحلیل مسیر حرکت
و انتقال گردوغبار میباشد.
نتایج پژوهش نشان داد ،شبکه عصبی به خوبی قادر به
تشخیص توفان گردوغبار میباشد .همچنین ،با استفاده از
این روش خودکار ترکیبی سه مدل ،میتوان به پیشبینی
توفانهای گردوغبار و مسیر حرکت آن پرداخت.
 Zhangو همکاران ( ،)2015با استفاده از تصاویر
سنجنده مودیس( ،)level 1Bتفاضل دمای روشنایی ()BTD
و دادههای لندست  ،8در طول سالهای  2000تا 2013
به شناسایی نقاط داغ گردوغبار شرق چین و مغولستان
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد ،استفاده از سنجنده
مودیس و شاخص  BTDبه خوبی گردوغبار مناطق را
بارزسازی میکند.
براساس بررسیهای به عمل آمده از پژوهشهای پیشین،
در بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی پدیده
)1- Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT

گردوغبار با استفاده از سنجش از دور ،از دادههای سنجنده
مودیس استفاده کردهاند که این به دلیل توانایی و قابلیت
باالی سنجنده مودیس در تشخیص گردوغبار میباشد.
بنابراین ،به دلیل اهمیت موضوع گردوغبار در این
پژوهش نیز از دادههای سنجنده مودیس ماهوارههای آکوا و
ترا برای بارزسازی گردوغبار استفاده خواهد شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،جنوب غرب ایران
شامل منطقه خوزستان و خلیج فارس است که طی سالهای
اخیر به شدت تحت تأثیر گردوغبار با منشاء داخلی و به
خصوص با منشاء خارجی قرار گرفته است.
استان خوزستان واقع در جنوبغربی ایران بین مختصات
جغرافیایی  47درجه و  31دقیقه تا  50درجه و  39دقیقه
طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ و  29درجه و  58دقیقه
تا  33درجه و  4دقیقه عرض شمالی از خط استوا واقع
شده است (طاووسی و همكاران .)100:1389 ،خلیجفارس نیز،
خلیجی است حاشیهای نیمه بسته که در محدوده جغرافیایی
 48درجه تا  56درجه طول شرقی و  24درجه تا 30
درجه عرض شمالی واقع شده و یکی از زیر حوضههای
شمالغربی اقیانوس هند است.
مساحت آن  237473کیلومتر مربع و پس از خلیج
مکزیک و خلیج هودسن ،سومین خلیج بزرگ جهان به
شمار میآید (سلیمانی و همكاران .)77:1394 ،محدوده و موقعیت
منطقه مورد مطالعه در نگاره ( )1نشان داده شده است .در
پژوهش حاضر ،توفانهای گردوغبار جنوبغربی ایران
مورد بررسی قرار میگیرد.
در این تحقیق نتایج مربوط به پدیدههای گرد و غبار
تاریخ  30خردادماه  1391شمسی ( )2012 /06/19مورد
استفاده قرار گرفته و سعی شده است که از پدیدههای
سنگین گرد و غبار در منطقه استفاده شود.
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نگاره  :1منطقهی مورد مطالعه

 -2-2ورودی الگوریتم بازیابی آئروسل

در این پژوهش ،ضمن استفاده از روش کتابخانهای
و تعیین روزهای توفان گردوغبار با استفاده از اطالعات
هواشناسی استان ،برای آشکارسازی گردوغبار از دادههاي
ماهوارهای و چندین الگوریتم مبتنی بر پردازش تصویر ،با
داده حسگر مودیس استفاده میگردد .دادههای مورد استفاده
در الگوریتمهای ماسک گردوغبار ،عبارت است از تصاویر
روزهای توفانی گردوغبار سنجنده مودیس که تحت عنوان
سطح  1Bتوسط تیم هماهنگی مودیس ( 1) MCSTتهیه شده
است .جهت خواندن و نمایش این فایلها ،از نرمافزارهای
مختلفی میتوان استفاده کرد .ما در این پژوهش ،از دو
نرمافزار بسیار کاربردی  MATLABنسخه  R2016aو ENVI
نسخه  5.2که هر کدام ویژگیهای خاصی دارند ،استفاده
میکنیم.
جهت ارزیابی روشهای متفاوت بارزسازی گردوغبار،
الزم است که نتایج الگوریتمها با یک منبع مستقل دیگر
مقایسه شود .این منبع میتواند تصویر رنگی طبیعی،
1- MODIS Characterization Support Team

محصوالت آئروسل سنجنده با شاخصهای گردوغبار
مودیس یا سنجندههای دیگر باشد(برتینا .)99:1391 ،در
این پژوهش جهت بارزسازی گردوغبار ،ابتدا فایل HDF
تصاویر  MOD021kمودیس را وارد نرمافزار  ENVI5.2کرده
و پس از پیشپردازش تصاویر ماهوارهای ،با روشهای
مختلف مثل ایجاد تصاویر رنگی کاذب ،الگوریتمهای
 BTD, NDDIو روش شبکه عصبی به تشخیص گردوغبار
تصاویر ماهوارهای پرداخته شد .در این راستا ،باندهای مورد
نیاز برای الگوریتم  BTD, NDDIرا به صورت تک باند
در نرمافزار  ،ENVIذخیره و جهت اعمال الگوریتمهای
بارزسازی ،به نرمافزار  MATLABوارد شد.
شاخص  :NDDIشاخص گرد و غباري نرمال شده
( )NDDIبراي ردیابی توفانهاي گردوغبار ،با رابطه ()1
تعریف میشود:
)NDDI=(b7-b3)./(b7+b3

(رابطه )1
که  b7مربوط به باند  7و  b3مربوط به باند  3سنجنده
مودیس میباشد .در بررسیهای مختلف ،براساس نوع و
شرایط حاکم بر منطقه ،آستانههای مختلفی مورد استفاده
قرار میگیرد .در این پژوهش ،آستانههای مختلفی بررسی
شد و همچنین ،جهت اعمال این شاخص در  ،MATLABاز
کدی به زبان نرم افزار  MATLABاستفاده شد.
شاخص  :BTDآکرمن در سال  1997با در نظر داشتن
مزایاي نسبی دادههاي فروسرخ در برابر دادههاي مرئی از
جمله کارایی روي سطوح براق و قابلیت بارزسازي در طول
شب ،یک روش بارزسازي را براي دو آئروسل گردوغبار
و خاکستر آتشفشانی با استفاده از طولموج فروسرخ ارائه
نمود .مبناي روش کار او بر اساس تفاضل دماي روشنایی
در طول موجهاي  11و  12میکرون با آستانه صفر بود .به
طوری که  ،0 ≤ )32-31(BTDگردوغبار موجود در منطقه
را نشان میداد .به عبارتی دیگر ،اختالف درجه حرارت
روشنایی این باندها میتوانند براي شناسایی تودههاي گرد
و غبار مؤثر باشند .زیرا وجود تودههاي گردوغبار سبب
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افزایش ضخامت نوري گردوغبار شده و این عامل افزایش  -3-2تشخیص گرد و غبار در طول روز با استفاده
مقادیر اختالفی  BT11-BT12را موجب خواهد شد(کمیلیان ،از روش شبكه عصبی

 .)15:1392پس از زمین مرجع نمودن تصاویر ،الگوریتمها
به طور جداگانه بر روي چهار تصویر اعمال گردید .براي
اینکه بتوان از الگوریتم  BTDبر روي تصاویر استفاده کرد،
باید دماي درخشندگي باندهاي حرارتي مورد نظر محاسبه
شود .این کار در نرمافزار  ENVIمشخص میکند .محاسبه
دمای روشنایی در نرمافزار  ،MATLABبا استفاده از رابطه
پالنک و کدهای مربوطه انجام شد .در ادامه با انتخاب نمونه
از پدیدههای آب ،ابر ،زمین (خاك) ،گردوغبار روی خشکی
و آب و با استفاده از کدنویسی در نرمافزار ،MATLAB
دقت تشخیص گردوغبار را مورد بررسی قرار دادیم.
به طور کلی ،در این پژوهش ابتدا دمای روشنایی باندهای
حرارتی  31 ،23 ،20و  32تصاویر روزانه و شبانه سنجنده
مودیس محاسبه شد و سپس ،با محاسبه (، BTD)20-31
( BTD)23-31و ( BTD)31-32با آستانه مناسب منطقه،
به تشخیص و بارزسازی گردوغبار پرداخته و عملکرد
شاخصها بررسی شد .نگاره ( )2فلوچارت کلی تشخیص
گردوغبار با استفاده از دمای روشنایی را نشان میدهد.

نگاره  :2فلوچارت کلی تشخیص گردوغبار با استفاده از
دمای روشنایی

به علت اهمیت موضوع گردوغبار و نقش سنجش از
دور و تصاویر ماهواره اي در شناخت بهتر و بیشتر محیط
پیرامون ما و همچنین روش کارآمد شبکههاي عصبي
مصنوعي ،تصمیم گرفته شد که در این مطالعه به طبقهبندی
تصاویر سنجنده مودیس با روش شبکههاي عصبي مصنوعي
و تشخیص گردوغبار پرداخته شود .به طور کلی ،باندهای
 31 ،23 ،20و  32مودیس ،برای تشخیص توفان گردوغبار
از کانالهای حرارتی مادون قرمز بیشتر مورد استفاده قرار
گرفت .تفاوت دمای روشنایی بین این باندها میتواند
توفانهای غبار را از سایر پدیدهها تشخیص دهد(El-Ossta,
) .2013:63در این مطالعه ،یک شبکه عصبی مصنوعی پیشخور
( )FFNNبرای شناسایی توفان گردوغبار ،با استفاده از 20
مجموعه دادهای برای روز و  11مجموعه دادهای برای شب
در استان خوزستان و شمال خلیجفارس استفاده شد .در
شبکه عصبی برای طبقهبندی پیکسلهای مختلف بر اساس
مقادیر  BTDبین باندهای  20و  BTD ، 31باندهای  23و
 BTD ،31باندهای  31و  32و سه باند  3 ،1و  4استفاده
شد .باندهای  3 ،1و  4مودیس برای ایجاد تصویر رنگی
حقیقی جهت تشخیص بهتر پدیدههای سطح زمین مورد
استفاده قرار گرفت که این سه باند فقط برای تصاویر روزانه
مودیس استفاده شد .آموزش و تست ویژگیهای بردار
استفاده شده در این مطالعه عبارتند از :نمونه پیکسل آب،
ابر ،زمین ،توفان گردوغبار بر روی خشکی و آب استخراج
شده از (BTD )31-32( ،BTD )23-31( ،BTD )20-31
و باندهای  4 ،3 ،1برای روز ،با  %70مورد استفاده برای
آموزش %15 ،برای ارزیابی و  %15برای تست شبکه
عصبی ،در مجموع  250000اجزای اطالعات استخراج شده
از  20تصویر روزانه و با  %70مورد استفاده برای آموزش،
 %15برای ارزیابی و  %15برای تست شبکه عصبی ،در
مجموع  192500اجزای اطالعات استخراج شده از یک
تصویر روزانه در این مطالعه استفاده شد .اطالعات استخراج
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شده به طور تصادفی به سه دسته  %70از دادههای مورد
استفاده در آموزش شبکههای عصبی و  %15مورد استفاده
برای ارزیابی و  %15برای تست (برای تصاویر روز) تقسیم
میشوند FFNN .شش الیه ورودی برای روز و سه الیه
ورودی برای شب ،ده الیه پنهان و دو الیه خروجی بود.
در پژوهش حاضر ،با توجه به این که دو نوع پیکسل
گردوغبار یا بدون گردوغبار داریم ،از آستانه  0/5برای
طبقه بندی خروجی شبکه استفاده شده است ،با خروجی  -3نتایج
بزرگتر از  0/5طبقهبندی به عنوان یک توفان گردوغبار؛ و  -1-3نتایج بارزسازی گردوغبار با استفاده از شاخص
یک خروجی کمتر یا مساوی  0/5به عنوان یک توفان غیر ()NDDI
جهت تشخیص گردوغبار تصاویر ماهوارهای مودیس،
گردوغبار است.
ابتدا باید آستانه های مناسب را بررسی و در نهایت بهترین
آستانه را برای دقیقترین بارزسازی انتخاب کرد .در نگاره
 4یک نمونه بارزسازی با ترکیب رنگی کاذب نمایش داده
شده است .با مقایسه دو تصویر خاکستری 1و ترکیب رنگی
کاذب 2نگاره ( ،)4به وضوح مشخص است که ایجاد ترکیب
رنگی کاذب ،نقش مؤثری در بارزسازی و تشخیص بهتر
گردوغبار دارد.

چهار پارامتر قبلی استفاده شد .در این پژوهش ،برای ارزیابی
شبکه ،از  %70نمونه تصاویر برای آموزش و  %30نمونه
تصاویر برای تست شبکه انتخاب شد .آموزش و تست شد،
سپس ،میانگین و انحراف معیار محاسبه شد .نگاره ()3
فلوچارت مراحل کلی روند شبکه عصبی  FFNNطی شده
در این پژوهش را نشان میدهد.

 -2-3نتایج تشخیص گردوغبار با استفاده از باندهای
مادونقرمز حرارتی

نگاره  :3فلوچارت شبكه عصبی

FFNN

به طور کلی عملکرد شبکه با مقایسه خروجی دادهها
از آزمون با خروجی درست و محاسبه چهار پارامتر مثبت
واقعی ( ،)TPکاذب مثبت ( ،)FPمنفی واقعی ( )TNو منفی
کاذب ( )FNمورد ارزیابی قرار گرفت .سپس برای تعیین
عملکرد پیش بینی شبکه ،از اقدامات پیش بینی استاندارد

معموالً باندهای مادونقرمز حرارتی  31 ،23 ،20و 32
برای تشخیص و بارزسازی گردوغبار مورد نظر هستند که
از دادههای این باندها برای محاسبه دمای روشنایی آب،
زمین و اتمسفر با گسیلندگی متفاوت استفاده میشود.
اختالف دمای روشنایی باندهای  31و  32در بسیاری از
پژوهشها مورد استفاده قرار میگیرد ،زیرا گسیلندگی شن
و ماسه در باند  31کمتر از باند  32است .دمای روشنایی
توفان گردوغبار در باند  32بیشتر از باند  31است .به همین
دلیل مقادیر منفی اختالف این دو باند ،نشانگر گردوغبار
خواهد بود در صورتی که دمای روشنایی ابر و سایر سطوح،
نزدیک به صفر و مثبت تر خواهد بود .جدول  ،1گسیلمندی
1- Gray scale
)2- RGB(b3, b7, NDDI
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نگاره  :4اعمال شاخص  ،NDDIتصویر سمت راست ،تصویر  band mathو تصویر سمت چپ ،تصویر(RGB(b3, b7, NDDI

نگاره  :5نمودار گسیلمندی دادههای
مودیس از سطوح مختلف
)(El-Ossta, 2013:47

باندهای حرارتی مودیس برای شن و ماسه ،خاك ،یخ و آب
را نشان میدهد .باند  20و  21مودیس ،طول موج مشابه ولی
درجه روشنایی متفاوتی دارند .بر اساس اختالف گسیلمندی
این باندها میتوان به بررسی دمای روشنایی پرداخت .ما در
این پژوهش ،از اختالف دمای روشنایی باندهای ،23 ،20
 31و  32مودیس برای تشخیص گردوغبار استفاده میکنیم.
نگاره  5و جدول  1نشان میدهد ،گسیلمندی شن و
ماسه در باند  )0/96( 31کمی کمتر از باند )0/98( 32

است ،در حالی که گسیلمندی خاك برای دو باند  31و
 32برابر ( )0/97و گسیلمندی این دو باند برای آب برابر
( )0/99است .همچنین ،باند  31برای ابر دارای گسیلمندی
( )0/98و باند  )0/95( 32میباشد .بنابراین تفاضل دمای
روشنایی ( BTD)31-32برای بارزسازی گردوغبار از آب،
یخ و خاك مفید است ولی چون میزان تفاضل گسیلمندی
برای شن و ماسه و خاك شنی در این دو باند مشابه است،
 )32-31( BTDبرای بارزسازی گردوغبار از خاك شنی و
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جدول  :1گسیلمندی شن و ماسه ،خاک شنی ،خاک ،یخ و آب از دادههای کتابخانهای

Water

Ice

Soil

Sandy Soil

Sand

0/96
0/96
0/97
0/98
0/99
0/99
0/99
0/98
0/98
0/98
0/98
0/98
0/98
0/98
0/98

0/93
0/93
0/93
0/93
0/95
0/98
0/99
0/98
0/98
0/98
0/97
0/98
0/98
0/98
0/98

0/95
0/98
0/99
0/97
0/97
0/97
0/92
0/88
0/98
0/98
0/75
0/75
0/63
0/65
0/63

0/98
0/99
0/98
0/97
0/98
0/96
0/88
0/78
0/98
0/99
0/88
0/92
0/76
0/76
0/73

0/98
0/97
0/97
0/97
0/98
0/96
0/88
0/81
0/99
0/99
0/95
0/96
0/87
0/86
0/84

مودیس)(El-Ossta, 2013: 47

wavelemgth

Band

14/192
13/907
13/675
13/359
12/032
11/017
9/737
8/518
7/334
6/752
4/545
4/472
4/056
3/96
3/785

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
25
24
23
21 ،22
20

نگاره  :6میانگین دمای روشنایی آب ،زمین ،گیاهان،
گردوغبار ،ابر برای باندهای  21 ،22 ،23 ،31 ،32و 20
)(El-Ossta, 2013:51

ماسهای چندان دقیق نخواهد بود). (El-Ossta, 2013:47
همچنین ،در باند  23گسیلندگی شن و ماسه (،)0/87
خاك شنی ( )0/76و خاك ( )0/63به طور قابل توجهی،
پایینتر از همان مقادیر در باند  31یا  32است .بنابراین از
اختالف گسیلندگی باند  23و  31برای خاك ،شن ،خاك
شنی و آب وجود دارد که از همین اختالف میتوان برای
بارزسازی گردوغبار با سایر سطوح استفاده کرد.
نگاره  6نشان میدهد ،دمای روشنایی توفان گردوغبار (K
 )298/4و ابر ( )276 Kدر باند  4/6( 23میکرومتر) باالتر از
دمای روشنایی توفان گردوغبار ( )287 Kو ابر ( )271 Kدر
باند  11/02( 31میکرومتر) است ،در حالی که دمای روشنایی
آب ( ،)285 Kزمین ( )310 Kو پوشش گیاهی ()295 K

در باند  23کمتر از باند  310 K ،286 K( 31و  296 Kبه
ترتیب برای آب ،زمین و پوشش گیاهی) است .به این دالیل
اختالف درجه حرارت روشنایی بین باندهای  23و  31برای
تشخیص گرد و غبار از زمین ،پوشش گیاهی ،ابر و آب مفید
است ).(El-Ossta, 2013:51

 -3-3تعیین آستانه مناسب جهت بررسی پدیدههای
گردوغبار

در این پژوهش ،با بررسی آستانههای مختلف ،بهترین
آستانه را متناسب با ویژگیهای حاکم بر منطقه مورد مطالعه،
انتخاب کرده و نتایج حاصل از اعمال شاخصهای NDDI
و  BTDبر باندهای موردنظر ،پدیدههای گردوغبار تصاویر
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نگاره  :7نمونهای از نحوه تعیین آستانه مناسب برای بارزسازی گردوغبار :الف)
پ( BTD(31-32)<-1

 BTD (31-32)<0ب( BTD(31-32)<-0.5

ت( BTD(31-32)<-1.2

مودیس را نمایش میدهیم .نگاره  ،7نمونهای از تعیین آستانه ( )RGB143به تشخیص بهتر پدیدهها و تمایز آنها با
گردوغبار پرداخت .سپس با محاسبه دمای روشنایی و تفاضل
مناسب مربوط به تصویر 2008/07/01را نشان میدهد.
 BTDباندهای مورد نظر ،به تشخیص گردوغبار پرداخته شد.
نگاره ( )8تصویر روزانه ،مربوط به تاریخ  30خردادماه
 -4-3نتایج بررسی پدیدههای گردوغبار تصاویر روزانه
برای بررسی گردوغبار تصاویر روزانه ،ابتدا باید تصاویر  1391شمسی ( )2012 /06/19گرفته شده از سنجنده
را زمینمرجع کرد ،سپس با ایجاد ترکیب رنگی حقیقی مودیس ماهواره ترا میباشد .غلظت گردوغبار در این
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نگاره  :8اعمال شاخص  NDDIبه ترتیب از راست به چپ ،تصویر باینری با آستانه ) ، (NDDI>-0.1ترکیب رنگی کاذب

نگاره  :9اعمال شاخص ( BTD )20-31به ترتیب از راست به چپ ،ترکیب رنگی کاذب ،تصویر باینری ،MATLAB
تصویر باینری  ، ENVIآستانه BTD(20-31)> 20

تصویر زیاد بود و با اعمال الگوریتمها ،بارزسازی به خوبی  -5-3نتایج ارزیابی شاخصهای

BTD

انجام شد.
برای ارزیابی عملکرد شاخصها ،از بین  20تصویر بررسی
براساس نتایج پیکسلهای بارزسازی شده گردوغبار ،شده برای روز ،نمونههایی از پدیدههای زمین (خاك) ،آب،
 BTD(20-31)>20با  78/26درصد BTD(23-31)>6 ،با  71/41ابر ،گردوغبار روی خشکی و آب با ابعاد  50× 50مربوط
درصد و ( BTD(31-32)<(-1با  69/89درصد پیکسلها برابر به  10تصویر غبارآلود را انتخاب میکنیم .به عبارتی ،برای
با آستانه بود.
هر تصویر  15نمونه از پدیدههای مورد نظر مربوط به
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نگاره  :10اعمال شاخص ( BTD )23-31به ترتیب از راست به چپ ،ترکیب رنگی کاذب ،تصویر باینری ،MATLAB
تصویر باینری  ، ENVIآستانه

BTD(23-31)>6

نگاره  :11اعمال شاخص ( BTD )31-32به ترتیب از راست به چپ ،ترکیب رنگی کاذب ،تصویر باینری ،MATLAB
تصویر باینری  ، ENVIآستانه (BTD(31-32)<(-1

( BTD )23-31( ، BTD )20-31و ( BTD )31-32و در کل
 150نمونه خواهیم داشت 150 .نمونه را به دو دسته تقسیم
کرده و با اجرای کد ارزیابی شاخصها ،عملکرد و دقت را
مورد بررسی قرار میدهیم .نتایج در نگاره ( )12و جدول
( ،)2نشان داده شده است.
پارامترهای ارزیابی ،مستقل از هم نیستند و مکمل
هم میباشند .در روش تشخیص گردوغبار با استفاده از
شاخص  ،BTDتعیین آستانه متناسب با منطقه ،نقش مهمی
در بارزسازی گردوغبار دارد .مقدار پارامتر  ACCنشان

میدهد شاخص  BTDبا  ،%43دقت و عملکرد نسبت ًا خوبی
داشتهاست که هرچه آستانه دقیقتر انتخاب شود ،دقت
بارزسازی افزایش مییابد .انحراف معیار به معنی پراکندگی
دادهها از میانگین میباشد که هر کوچکتر باشد ،نشانگر
عملکرد بهتر شاخص خواهد بود.

 -6-3تست شبكه عصبی تصاویر روزانه

در این پژوهش جهت اجرای شبکه عصبی پیشخور
 FFNNاز  250000مجموعه داده از  20تصویر روزانه،
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نگاره  :12نتایج میانگین و انحراف معیار
ارزیابی شاخصهای  BTDپس از دو بار

نگاره  :13نمودار ضریب همبستگی ( )Rبرای دادههای کل ،آموزش ،ارزیابی و تست تصاویر روزانه

همراه با شش الیه ورودی 10 ،نورون در الیه پنهان ،دو شاخصهای مقدار خطا ( )MSEمورد استفاده قرار میگیرند
الیه خروجی استفاده شد .برای بررسی عملکرد و کارایی (یوسفی و همكاران.)243:1394 ،
نگاره ( )13نمودارهای میزان ضریب همبستگی را نشان
شبکه عصبی ،دو دسته شاخص ضریب همبستگی( )Rو
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جدول  :2نتایج میانگین و انحراف معیار ارزیابی شاخصهای  BTDپس از دو بار
TPR

FPR

TNR

FNR

ACC

PPV

NPV

FDR

میانگین

0/0018

0/2806

0/7194

0/9982

0/4326

0/0043

0/5194

0/9957

انحراف معیار

0

0/0188

0/1880

0

0/0112

0/003

0/0065

0/003

میدهد .ضریب همبستگی دادههای آموزش ،ارزیابی ،تست
و کل به ترتیب برابر با  R=0/99559، R=0/99505، R=0/996و
 R=0/9958عملکرد مناسب شبکه را نشان میدهد .دادهها به
دو کالس گردوغبار ( )0/9و بدون گردوغبار ( )0/1تقسیم
میشوند .به همین دلیل ،نمودار به این شکل ایجاد شده
است .در واقع ورودیهای متفاوتی به شبکه وارد و به دو
کالس گردوغبار و بدون گردوغبار تقسیم میشوند.

ورودی از درون شبکه عبور میکند و  Errorکلی را میسازد،
به کمک آن خطا ،ضرایب وزنی تصحیح میشود که به این
فرایند ،تعداد تکرار یا  Epochمیگویند .بنابراین همانطور
که در نگاره  14نشان داده شده ،پس از  151مرحله تکرار،
به پایان آموزش میرسیم .نتیجه نمودار رضایتبخش است
زیرا خطا روی مجموعه آزمایش ،ارزیابی و تست دارای
خصوصیات مشابهی میباشد.

 -7-3ایجاد ماسک توفان گردوغبار با استفاده از
شبكه عصبی تصاویر روزانه

پس از آموزش و تست شبکه ،برای ایجاد یک ماسک
گردوغبار ،از روش شبکه عصبی تغذیهای پیشرو ()FFNN
استفاده میشود .بدین منظور با کدنویسی در نرمافزار
 MATLABو فراخوانی تصاویر مورد نظر ،به تشخیص
خودکار گردوغبار در اکوسیستمهای آبی و خشکی خواهیم
پرداخت .نگاره ( )15نتایج حاصل از ماسک گردوغبار را
نشان میدهد.
با توجه به نتایج تصاویر خروجی شبکه عصبی ،مالحظه
نگاره  :14نمودار کارایی (خطا) شبكه عصبی بر سه مجموعه
میشود که گردوغبار به خوبی در هر دو اکوسیستم آبی و
داده آموزش ،ارزیابی و تست تصاویر روزانه
خشکی بارزسازی شده و هر چه غلظت و تراکم گردوغبار
بیشتر باشد ،بارزسازی بهتر انجام خواهد شد.
نگاره  14بیانگر دقت و عملکرد آموزش است .که روند
خطاي میانگین مربعات  )MSE(1شبکه را نشان میدهد .خطا
 -8-3نتایج ارزیابی شبكه عصبی برای تصاویر روزانه
از یک مقدار بزرگ آغاز شده و به تدریج کاهش مییابد
برای ارزیابی شبکه %70 ،نمونه تصاویر برای آموزش و
که این به معناي پیشرفت روال یادگیري شبکه است .این
 %30نمونه تصاویر برای تست انتخاب میشوند .به عبارتی
نمودار شامل سه خط است که به سه مجموعه آموزشی
دیگر از بین  600نمونه تصاویر مربوط به  20روز غبارآلود،
( 70درصد دادهها) ،ارزیابی (15درصد دادهها) و تست
ابتدا باید  510نمونه تصویر از پدیدههای زمین ،آب ،ابر،
(15درصد دادهها) اختصاص دارد Epoch .به هر مرحله از
گردوغبار روی خشکی و آب مربوط به  17روز را برای
تصحیح دادهها گفته میشود .به عبارتی دیگر ،زمانی که یک
آموزش شبکه و  90نمونه تصویر از پدیدههای ذکر شده را
1- Mean Square Error
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نگاره  :15به ترتیب از راست به چپ ،RGB143 ،تصویر خاکستری ،ماسک گردوغبار ()1386/10/11

برای تست انتخاب کرد و با استفاده از کدهای مربوطه ،به
آموزش و تست شبکه پرداخت .ما در پژوهش حاضر ،این
مراحل را ده بار انجام دادیم و در آخر ،میانگین و انحراف
معیار را بدست آوردیم .نتایج در جدول ( )3و نگاره ()16
نشان داده شده است.
پارامترهای ارزیابی ،مستقل از هم نیستند و مکمل
هم میباشند .نتایج جدول و نمودار چهار پارامتر TPR،

 TNR، FPRو  FNRنشان میدهد ،کالسبندی پارامترها
نسبتا درست انجام شده و طبیعی است که هر چه نمونه
تصاویر انتخاب شده از پدیدههای آب ،ابر ،زمین ،گردوغبار
روی آب و خشکی دقیقتر و با ابعاد بزرگتر از 50*50
انتخاب شود ،شبکه عصبی بهتر آموزش دیده و عملکرد
بهتری خواهد داشت .مقدار پارامتر  ACCنشان میدهد
شبکه عصبی با  ، %60دقت و عملکرد خوبی داشته است
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جدول  :3نتایج میانگین و انحراف معیار محاسبه شده پس از آموزش و تست شبكه عصبی پس از ده بار تصاویر روزانه
TPR

FPR

TNR

FNR

ACC

PPV

NPV

FDR

میانگین

0/0035

0/0024

0/9982

0/9972

0/6000

0/5000

0/6002

0/5000

انحراف معیار

0/0018

0/0013

0/0015

0/0022

0

0

0/0002

0

روش
BTD
FFNN

جدول  :4مقایسه ارزیابی دو روش شاخصهای  BTDو شبكه عصبی مصنوعی پیشرو ()FFNN
TPR

FPR

TNR

FNR

ACC

PPV

NPV

FDR

0/0018

0/2806

0/7194

0/9982

0/4326

0/0043

0/5194

0/9957

0/0035

0/0024

0/9982

0/9972

0/6000

0/5000

0/6002

0/5000

نگاره  :16نمودار نتایج میانگین و انحراف معیار
محاسبه شده پس از آموزش و تست شبكه عصبی
پس از ده بار

نگاره  :17مقایسه ارزیابی دو روش شاخصهای
 BTDو شبكه عصبی مصنوعی پیشرو ()FFNN

که هرچه تعداد تصاویر بیشتر و دقیقتری جهت آموزش شبکه عصبی نیازی به تعیین آستانه برای بررسی هر تصویر
شبکه انتخاب شود ،دقت شبکه افزایش مییابد .همچنین ،هر ندارد .تشخیص و طبقهبندی پدیدهها در روش دوم ،با دقت
چه مقادیر سه پارامتر  NPV، PPVو  FDRمتناسبتر باشد ،بیشتری انجام شده است.
شبکه عصبی پیشبینی بهتری برای گردوغبار خواهد داشت.
انحراف معیار به معنی پراکندگی دادهها از میانگین میباشد  -4بحث و نتیجهگیری
که هر کوچکتر باشد ،نشانگر عملکرد بهتر شبکه خواهد بود.
به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گیری در کمربند
جدول ( )4نتایج ارزیابی شاخصهای  BTDو شبکه خشک و نیمه خشک ،گردوغبار با منشاء داخلی و خارجی
عصبی مصنوعی پیشرو ( )FFNNرا نشان میدهد.
در سالهاي اخیر خسارات زیادي را به کشور عزیزمان وارد
نتایج نمودار (نگاره  )17و جدول ( )4نشان میدهد ،آورده است .در این میان شهرها و مراکز جمعیتي نزدیک
شبکه عصبی با  %60نسبت به شاخص  BTDبا  ،%43روش به منشاء ،بیشترین ریسک و احتمال خسارت فیزیکي قابل
مناسبتری برای تشخیص و بارزسازی گردوغبار است و لمس ناشي از توفان گردوغبار را دارا ميباشند .هرچند
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مسئله وقوع توفان گردوغبار اجتنابناپذیر است اما تشدید
این پدیده محیطزیستی در سالهای اخیر به ویژه مناطق
غربی و جنوبغربی ایران میتواند بنا به دالیل طبیعی
و انسانی باشد .بنابراین بررسی روشهای تشخیص و
بارزسازی ،شناسایی منشاء ،کنترل و جلوگیری از اقدامات
نادرست انسانی ،امری ضروری است .تاکنون پژوهشهای
زیادی راجع به گردوغبار در سطح جهان انجام شده است.
هدف ما در این پژوهش ،تشخیص خودکار گردوغبار با
استفاده از تصاویر سنجنده مودیس ماهوارههای آکوا و ترا
میباشد .به طور کلی ،نتایج مطالعات صورت گرفته در ایران
و جهان ،بیانگر عملکرد مناسب باندهای حرارتی مودیس
جهت تشخیص غبار است و ترکیب باندهای حرارتی به
همراه باندهای انعکاسی نتایج خوبی را ارائه میدهند .ما نیز
در پژوهش حاضر ،از دو شاخص  NDDIو  BTDاستفاده
کردیم .نتایج حاصل از اعمال شاخص  NDDIنشان میدهد،
این پارامتر به تنهایی قادر به تفکیک پیکسلهاي گردوغبار
موجود در اتمسفر از پیکسلهاي غیرگردوغبار و ماسه
زمینی نبوده و در تصاویری که ابر یا آب وجود داشته باشد،
عملکر ضعیفی دارد .به نظر میرسد که این کارایی پایین
به ویژگیهای سطح زمین از قبیل کاربری ،پوشش اراضی،
تفاوتهای توپوگرافی و همچنین خصوصیات شیمیایی
کانیهای گردوغبار منطقه مربوط میشود که با نتایج
پژوهشهای )( ،(Qu et al., 2006:486مهرابی و همكاران )1:1394 ،و
(کمیلیان )60:1392 ،مطابقت دارد.
برای استفاده از شاخص ،BTDباندهای  3 ،4 ،1جهت
ایجاد ترکیب رنگی حقیقی برای تصاویر روزانه و تفاضل
دمای روشنایی باندهای حرارتی 31 ،23 ،20و  32برای
تصاویر روزانه استفاده شد.
ایجاد ترکیب رنگی حقیقی ،تشخیص بصری گردوغبار را
راحتتر میکند که در پژوهشهای متعدد از جمله کریمی و
همکاران ( )1390و زینالی ( )1392نیز از این روش استفاده
شده است .عالوه بر این ،با اعمال تفاضل باندهای حرارتی
(BTD )20-31آ BTD )23-31( ،و ( BTD )31-32و تعیین

آستانه مناسب برای هر تصویر ،میتوان به تشخیص بهتر
گردوغبار پرداخت .طبق نتایج پژوهش حاضر ،نتایج اعمال
شاخص  BTDدر پژوهشحاضر ،از نظر عملکرد مناسب
جهت تشخیص و بارزسازی گردوغبار با پژوهشهای
(کریمی و همكاران( ،)57:1390 ،شمسیپور و صفرراد،)111:1390 ،
(تقوی و همكاران( ،)91 :1392 ،فالح ززولی و همكاران،)70:1393 ،
)( ، (Samadi et al, 2014:9)، (Komeilian et al.,2014:704محمدی مرادیان
و حسینزاده(Taheri Shahraiyni et al.,2015:2099)، ،)45:1394 ،
)( ،(Taghavi et al.,2017:5خیراندیش و همكاران(Zhang ،)63:1397 ،
) et al, 2015:15و ) (Yang et al, 2017:318مطابقت دارد.
در پژوهش حاضر ،شبکه عصبی مصنوعی پیشرو برای
تصاویر روزانه با  %60دقت و عملکرد نسبت ًا خوبی را
نشان میدهد .همچنین ،در پژوهشهای متعددی مانند
شهریسوند و همکاران ( ،)1393برای سه پدیده گردوغبار
با دقتهای  %74/6 ،%67/3و  ،%63/4عطایی و همکاران
( ،)1394با دقت  %58بر روی سطوح روشن و دقتی معادل
 %53برای سطوح تاریک و ایلاوستا با دقتی حدود %99
با استفاده از روش شبکه عصبی ،به تشخیص و بارزسازی
گردوغبار پرداختند .به طور کلی ،از تجزیه و تحلیل نتایج
ارزیابی شبکه عصبی میتوان نتیجه گرفت که اگر نمونههای
آموزشی با دقت و تعداد بیشتر و ابعاد بزرگتر از 50* 50
انتخاب شود ،عملکرد و دقت شبکه افزایش مییابد که با
نتایج پژوهشهای (کمیلیان( ،)85:1392 ،شهریسوند و همكاران،
( ،)131:1393خوشسیما و همكاران( ،)499:1394 ،یوسفی و کاشی
زنونی (El-Ossta, 2013:82) ،)249:1394 ،و )(Xiao et al, 2015:10
مطابقت دارد.
نتایج این تحقیق میتواند در راستای تشخیص خودکار
گردوغبار در طول روز و شب و در اکوسیستمهای آبی
و خشکی مورد استفاده قرار گیرد ،همچنین با استفاده از
تکنیکهای سنجش از دور میتوان اقدام به شناسایی مناطق
منشاء ذرات گردوغبار و نحوه پخش آن کرد و جهت ردیابی
مناطق گردوغبار ،پارامترهای مناسب قابل استخراج را از
روی تصاویر ماهوارهای سنجنده مودیس شامل اختالف
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دمای روشنایی ( )BTDدر باندهای مادون قرمز حرارتی،
پارامتر ( Dتلفیق باندهای حرارتی و انعکاسی) و شاخص
نرمالشده گردوغبار ( )NDDIمحاسبه کرد.

منابع و مآخذ

 -1برتینا ،هدایت اهلل ( ،)1391امکانسنجی استفاده از تصاویر
ماهوارهای جهت تخمین غلظت گردوغبار و اندازهگیری
غلظت سرب و روی ،صیاد ،غالمعباس؛ متینفر ،علیرضا،
دانشگاه شهید چمران اهواز ،گروه خاكشناسی.
 -2تقوی ،اوالد ،صفرراد ،ایراننژاد؛ فرهناز ،الهه ،طاهر،
پرویز )1392( ،تشخیص و پایش توفان گردوغبار غرب
ایران با استفاده از روشهای سنجش از دور ،مجلهی فیزیک
زمین و فضا.83-96 :)3( 76 ،
 -3خالدی،کوهسار ( )1392زیانهای اقتصادی توفان
گردوغبار بر استانهای غربی ایران ) مطالعهی موردی:
ایالم ،خوزستان و کرمانشاه) ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی،
.105-125 :)3(7
 -4خوشسیما ،ثابتقدم ،علیاکبری بیدختی؛ مسعود،
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