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 خالصه

مربع بوده  لومتریک 2255در حدود  اچهیواقع شده و مساحت در یو شرق یغرب جانیآذربا یاستان ها نیو در ب رانیا یدر شمال غرب هیاروم اچهیدر 

 اچهیدر ازی. آب مورد نشوندیم اچهیوارد در تیدر نها زیحوضه آبر یبسته واقع شده است و رودخانه ها زیحوضه آبر کی انیدر م اچهیدر نیاست. ا

در چند  اچهیدر نی. اشودیم نیتام گردد،یم یآب در آنها جار یمورد ایو  یکه به صورت فصل لیآبراهه و مس یو تعداد یرودخانه دائم 11 قیاز طر

شبکه  کیمطالعه از  نیمتر کاهش داشته است. در ا 6سال گذشته  12 یط اچهینموده و سطح آب در یجیخشک شدن تدرشروع به  ریسال اخ

در  7لندست  یماهواره ا ریاز تصاو اچهیمحاسبه مساحت در یارتباط دادن تراز سطح آب و مساحت درباچه استفاده شده است. برا یبرا یمصنوع

که  دهدیانجام شده است. محاسبات نشان م ENVIصل سال استفاده شده است. محاسبه مساحت توسط نرم افزار هر ف یدر ابتدا 11 یال 25 یسالها

 یپرسپترون برا یبه نمکزار شده است.از مدل هوش مصنوع لیمربع کاسته شده و تبد لومتریک 1222در حدود  اچهیسال مساحت در 12 نیا یدر ط

و مدل مورد  یمدل نسبت به مدل ارائه شده توسط احمد نیدهد که ا ینشان م جیه است. نتادتفاده شاس اچهیتراز و مساحت در نیرابطه ب نییتع

 دهد. یارائه م یبهتر جینتا یشرق جانیآذربا یسازمان آب منطقه ا وسطاستفاده ت
 

  ، سنجش از راه دور7لندست  ،یتراز آب، شبکه عصب مصنوع ه،یاروم اچهیدرکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

و  یغرب جانیآذربا یهااستان نیب اچهیدر نیاست. ا رانیا یدر شمال غرب رانیا یداخل اچهیدر نیترشور جهان و بزرگ اچهیدر نیدوم هیاروم اچهیدر

با  یانقطه حوضه آبریز بسته نیترنییدر پا اچهیدر نیاست. ا لومترمربعیک 2٬255در حدود  یدر حالت عاد اچهیشده است. مساحت درواقع یشرق

 نیتراز بزرگ یکی نیو همچن یپارک مل کی ران،یا یداخل اچهیدر نیتربزرگ ه،یاروم اچهیشده است. درواقع لومترمربعیک 25٬222مساحت تقریبی 

 متوسط. ]1[ شناخته و ثبت شده است یستیز گاهرهیذخ کیعنوان به ونسکویتوسط  1۵22در سال  هیاروم اچهیاست. در رانینشست رامسر ا یهاتاالب

کاهش بارش و رواناب در سطح  لیرقم به دل نیا ریاخ انیمترمکعب بوده است که در سال اردیلیم 2حدود  هیاروم اچهیبه در یبلندمدت ساالنه آب ورود

و  یرودخانه دائم 11 قیاز طر اچهیدر ازیاست. آب موردن دهیمترمکعب رس اردیلیم 5.2طور متوسط به کمتر از باالدست به یهابرداشت نیحوضه و همچن

 نیتام یبه علت عبور رودها اچهیدر نیا آب. [5] شودیم نیتأم گردد،یم یها جارآب در آن یمورد ایو  یصورت فصلکه به لیآبراهه و مس یتعداد

 ینسبت به قسمت جنوبکمتر  یوجود رودها لیبه دل یدر قسمت شمال یشور نیباشد. ا یشور م اچهیو حمل نمک به در ینمک ینهایکننده آب از زم

. تراز باشدیم تریگرم در ل کرویم 5۵2تا  517 نیکرده و مقدار نمک آن ب رییتراز و حجم آب تغ شیبا کاهش و افزا اچهیآب در ی[. شور۵است] شتریب

 ]2[متر کاهش داشته است 6ود در حد اچهیتراز آب در ریدر دهه اخ[. 1]باشدیآزاد م یهامتر باالتر از سطح آب 1572 نیانگیسطح آب آن به طور م

در [. 6زده شده است] نیمترمکعب تخم اردیلیم ۵1بر متر بالغ 2/1و با عمق متوسط  لومترمربعیک 2255در مساحت  هیاروم اچهیآب در حجم

 نیتراز مهم یکیزه است و امرو دهیاز آن خشک گرد یعیوس یها( قسمت1-1)شکل  هیاروم اچهیمالحظه تراز درحال حاضر با توجه به افت قابل

 یاست که جان و زندگ یمنابع آب ستیزطیمح یآن بر کشاورز یو اثرات منف هیاروم اچهیروز کشور خشک شدن در یطیمح ستیو ز یآب یاهدغدغه

 یبه هوا لیدل منطقه تبدمعت یهوا اچه،یدر نیاز کارشناسان اعتقاد دارند که در صورت خشک شدن ا یا. عدهاندازدیانسان را به مخاطره م هاونیلیم
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شاهد بارش  اچه،یدر یدر صورت خشک شدن احتمال گرید یبرخ دهیخواهد داد. به عق رییمنطقه را تغ میخواهد شد و اقل ینمک یبا بادها یریسگرم

علت  هگذشته ب یدر سالها. [7]شد نفر خواهد  ونیلیم 1۵امر منجر به آواره شدن  نیبود و ادامه ا میجوار خواههم یهااز استان یاریباران نمک در بس

و  دیکار آمدن دولت جد یکامل قرار گرفت اما با رو یدر خطر خشک اچهیبه سمت هشدار رفته و در اچهیدر تیوقت وضع نیمسئول یدگیعدم رس

 .شود یدنبال م یدر چهار سال گذاشته به طور جد هیاروم اچهیدر ایتالشها در جهت نجات و اح ،ییستاد اجرا لیتشک

از  یاریروش نو بوده و در بس کیروش  نیاز روش سنجش از راه دور استفاده شده است که ا قیتحق نیدر  ا اچهیمحاسبه مساحت در یبرا

و  یدسترس رقابلیپوشش مناطق غ ،یمنابع اطالعات ریبرتر سنجش از راه دور نسبت به سا تیدارد. مز یگسترده ا یکاربردها یقاتیو تحق یعلم یها نهیزم

 مشخص است.  یهادر زمان یز پوشش تکرارین

 یاستفاده شده است. شبکه عصب اچهیدو پارامتر مساحت و تراز در نیرابطه ب نییتع یبرا هیپرسپترون چند ال یهوش مصنوع یشبکه ها از

 ی[ شبکه از تعداد دلخواه2شود.] یاده مها استفداده یو طبقه بند یابیمانند روند یمسائل یهستند که به طور گسترده برا یخط ریغ تمیالگور یمصنوع

[. شبکه 1]دهندیربط م یرا به مجموعه خروج یکه مجموعه ورود شودیم لیتشک رندیگی)ها( قرار م هیگره( که در ال ای)نرون، سلول  یواحد پردازش

سپرده  یادیز اریکوچک و بس یهاا به عهده پردازندهها رگرفته و پردازش داده دهیها است که از مغز انسان اداده یسامانه پردازش کی یمصنوع یعصب

 ]12[ندیمسئله را حل نما کیتا  کنندیرفتار م گریکدیبا  یو مواز وستهیپهمبه یاصورت شبکهکه به

داخته پر هیاروم اچهیآب در ریمحاسبه تبخ یآن بر رو ریو تأث نیریهای شور و شآب ریتبخ نیرابطه ب یبه بررس 1۵2۵در سال  یمحمد -1

 ستگاهیدر ا هیاروم اچهیشور درو آب یمعمول نیریبرای آب ش  1۵22تا  1۵62 یآب یهادر سال ریمربوط به درجه حرارت و تبخ یهااست. داده

و  ری، تبخدرجه حرارت راتییتغ یشدند. نمودارها لیو تحل زیگوناگون آنال یهاها از جهتداده نیقرارگرفتند. ا یگلمانخانه موردبررس یریگاندازه

فقط  انهیمتوسط سال ریمقاد یها براداده یکه روند بررس دیآیبرم نیچن جینتا ی. از بررسشدندهیها تهآن انهیو ماه انهیمتوسط سال ریمقاد راتییتغ نیهمچن

 لیتحل جیشوند. نتا یریگجهیشده و نت زینالمختلف آ یهاها در سالآن انهیمتوسط ماه ریها برای مقادلذا بهتر است داده دهند،یرا نشان م یکل یبرآوردها

 روییپ یو فرمول خاص معادله کیاز  یمعمول نیریبه آب ش اچهیشور دردر آب انهیسال ریتبخ نیانگیم راتییکه نسبت تغ دهدیها نشان مداده

 ]11[.کندینم

 RS و GIS یهابا استفاده از داده 1121-5222 ارزیابی تغییرات خط ساحلی دریاچه ارومیه را طی دوره 1۵21در سال  یو ملک یاکبر-5

 Idrisi و ENVI ،ER Mapper یافزارهاو توسط نرم شدههیته 1و لندست  2، لندست 7لندست  یهامورداستفاده از ماهواره ریانجام دادند. تصاو

Ands جیقرارگرفته است. نتا لیوتحلهیو تجز یرسموردبر هیاروم اچهیدر سطح در 5222 تیلغا 1121از سال  وستهیبه وقوع پ راتییند تغیفرا 

 جادیا لیاز قب یانسان ساخت یهادهیاز پد یناش یاثرات منف زیو ن یبا کاهش روند نزوالت آسمان ادشدهیدوره  یاز آن است که ط یآمده حاکدستبه

-یطیمح ستیبحران ز کیکامل بروز  نهیزم هیاروم اچهیدر زیدر سطح حوضه آبر یرسطحیو ز یسطح یاز منابع آب مهابایب یریگبهره زینسدها و 

 ]15[است دهیشروع گرد اچهیبا عقب نشست آب در یکیاکولوژ

پرداختند.  یرادار یهابا استفاده از داده هیاروم اچهیدر یارتفاع برا -منطقه  -به استخراج روابط حجم  521۵در سال  یشیو تجر مایس-۵

 یکالنتر دیروگذر شه یدر بندر گلمان خانه )که بعد از کاهش سطح آب به رو یریگاندازه جیشده توسط گ یریگها با استفاده از تراز اندازهآن

 ]1۵[را به دست آوردند  اچهیارتفاع مساحت و حجم در نیب یتجرب یرادار روابط ریو تصاو 5212تا  1115 یهاسال نیاست( ب شدهنتقلم

 هیاروم اچهیسطح آب در راتییتغ شیبه پا NDWI و شاخص MODIS سنجنده ریاز تصاوبا استفاده  521۵و همکاران در سال  یقادر-1

و اعمال شاخص آب  MODIS سنجنده یاماهواره ریازدور، پردازش تصاوسنجش یهاها با استفاده از فنپرداختند. آن 1۵15تا  1۵21 یهاسال نیب

آن است که مساحت تحت  نیمب جیقراردادند. نتا یموردبررس 1۵15تا  1۵21ال را از س اچهیکاهش سطح آب در زانیم (NDWI) هنرمال شد یتفاضل

 5۵25 زانیو به م 1۵21درصد از مساحت آن نسبت به سال  17/22داشته و  یسال موردمطالعه، روند کاهش 11 یدر ط هیاروم اچهیپوشش آب در

درصد  نیشتریاست که ب تیواقع نیا انگریدرصد بوده است که ب 76/12 برابر 1۵21به  1۵15. نسبت کاهش مساحت سال تاس افتهیکاهش لومترمربعیک

 ]11[بوده است ریشده مربوط به سه سال اخانتخاب یسه دوره زمان نیکاهش در ب

ها با استفاده از سنجش از دور انجام دادند. آن کیرا با تکن هیاروم اچهیمساحت سطح در یابیارز 5215و همکاران در سال  یاحمد-2

متر توسط دو ماهواره ترا و آکوا  522 اسیبا مق شدههیته ریو استخراج تصاو یشرق جانیآذربا یامرکز اسناد آب منطقه یهاعات سطح تراز از دادهاطال

 نیمع یهاخیرا در تار اچهیمساحت سطح در Matlabافزار توسط نرم ریتصو زیو انجام آنال 5211تا دسامبر  5222بانک اطالعات ناسا از ماه مارس  از

 %25از  شیکه ب دادینشان م جی. نتادیو مساحت سطح آن استخراج گرد هیاروم اچهیسطح تراز در انیم یاها رابطهداده نیمحاسبه کردند. با استفاده از ا
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 ۵

 یسته شده و بر نمکزارهاکا هیاروم اچهیاز مساحت سطح در لومترمربعیک 1222، 5211تا  5222و از سال  شدهلیبه نمکزار تبد اچهیمساحت سطح در

 ]12[شده استافزوده هیاروم اچهیاطراف در
 

 

 مواد و روشها .2

 

 منطقه مورد مطالعه -2-1
 

 نیتام یبه علت عبور رودها اچهیدر نیآب ا[. 1قرار گرفته است] یدرجه شرق 16و  یدرجه شمال۵7در مختصات  رانیدر شمالغرب ا هیاروم اچهیدر

 یکمتر نسبت به قسمت جنوب یوجود رودها لیبه دل یدر قسمت شمال یشور نیباشد. ا یشور م اچهیو حمل نمک به در ینمک ینهایکننده آب از زم

. تراز باشدیم تریگرم در ل کرویم 5۵2تا  517 نیکرده و مقدار نمک آن ب رییتراز و حجم آب تغ شیبا کاهش و افزا اچهیآب در ی[. شور۵است] شتریب

به [. 2متر کاهش داشته است] 6در حدود  اچهیتراز آب در ریدر دهه اخ[. 1]باشدیآزاد م یهامتر باالتر از سطح آب 1572 نیانگیسطح آب آن به طور م

 ایپوست آرتممهم سخت یهاگاهستیاز ز یکی هیاروم اچهیدر حالنی. بااکندینم یزندگ اچهیدر نیدر ا ینوع ماه چیه اچهیدر ازحدشیب یخاطر شور

 .دیآیبه شمار م نگویپرندگان مهاجر ازجمله فالم هیتغذ یاز منابع اصل یکیپوست سخت نیاست. اشده شناخته

 12/۵که برابر  باشدیمربع م لومتریک 21267و کردستان واقع شده است. مساحت آن  یشرق جانیآذربا ،یغرب جانیآذربا یدر استانها زیحوضه آبر نیا

 11 قیاز طر اچهیدر ازیآب موردن[. 16دارد] انیجر زیحوضه آبر نیدر ا رانیا یسطح یرصد کل آب هاد 7( 1شکل .)باشدیدرصد کل مساحت کشور م

 ،ینازلو چا ،یزوال چا ی. رودهاشودیم نیتأم گردد،یم یها جارآب در آن یمورد ایو  یصورت فصلکه به لیآبراهه و مس یو تعداد یرودخانه دائم

 ،یچا انیدر ،یچا یآج یو رودها یغرب جانیاز استان آذربا رودنهیو زر رودنهیمیس ،یمهاباد چا ،یدار چاگا ،یباراندوز چا ،یشهر چا ،یروضه چا

 .زندیریم اچهیدر نیبه ا یشرق جانیاز استان آذربا یو قلعه چا یچا ریگک ،یمردوق چا

 

 
 هیاروم اچهیدر زیحوضه آبر -1 شکل
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 روش کار -2-2

 

 سنجش از راه دور -1 -2-2

 

 سنجش از راه دور یافزارهانرم 2-2-1-1

 

منظور به یقاتیمؤسسات تحق ای یتجار یهامختلف توسط شرکت یهاتیبا امکانات و قابل یمتنوع یافزارهاسنجش از راه دور، نرم یایدن در

نقاط قوت و ضعف هستند. در  یدارا زیآنالافزارها در بخش پردازش و نرم نیشده است. هرکدام از اسنجش از راه دور ارائه یهاداده زیپردازش و آنال

 دهیانجام پروژه انتخاب گرد یکاربرپسند بودن آن، برا لیبرخوردار بوده و به دل ریدر پردازش تصو یاریبس یهاتیاز قابل ENVIافزار نرم انیم نیا

 است.

مناسب و  یرابط کاربر ،ییبا توجه به کار آ ENVIار افزکه نرم ردیمورداستفاده قرار بگ توانستیم نهیزم نیدر ا یگوناگون یافزارهانرم

 یدیمناسب و مف اریافزار بسنرم ENVIانجام پروژه انتخاب و مورداستفاده قرار گرفت.  یسرعت پردازش باال برا زیو ن شرفتهیباال و پ یهاتیآسان، قابل

و  زیصورت کامل، جامع و کاربرپسند بوده و آنالفزار مشاهده اطالعات، بهانرم نیدر ا کهینحواست به یاماهواره ریانواع تصاو شیو نما ریجهت تفس

 نیکه ازجمله ا رودیبه کار م یاماهواره ریتصاو ریو تفس هاشیرایافزار جهت انجام انواع ونرم نی. اشودیبه نحو کاربرپسند ارائه م ریپردازش تصاو

به دو صورت  ریتصاو یبندطبقه ک،یمتر ویو راد یهندس حاتیتصح یاجرا ر،یتصاو یسازکییوزام ،یاماهواره ریانواع تصاو شیبه نما توانیاعمال م

 راستاندارد،یغ یهاورود انواع داده ریظن ریدر پردازش تصاو جیمشکالت را ENVI[. 17و ... اشاره نمود ] ریتصاو قینشده، تلفشده و نظارتنظارت

 یضرور یابزارها یافزار حاونرم نی. اکندیرا اداره م لیوتحلهیتجز یهاتیساده از قابل یودن توابع الحاقبزرگ و افز زیبا سا لیوتحلهیمشاهده و تجز

 ]12[ت.اس ریپذدلخواه انعطاف لیوتحلهیتجز فیاجرا و تعر یمتعدد است و برا یهادر رشته ریپردازش تصو یبرا ازیموردن

 

 هاداده 2-2-1-2

 

 یهاهیکه آرا اندشدهلیاعداد تشک سیاز ماتر ریتصاو نی. اباشندیم یاماهواره ریبخش سنجش از راه دور تصاو یمورداستفاده برا یهاداده

. شودیم دهینام کسلیپ باشندیم ریبخش تصو نیترکه کوچک ریتصو یهاهیآرا نیشده از مواد است. ا افتیکننده انعکاس درمشخص سیماتر نیا

 :شودیم میدارد که به چهار دسته تقس یسنجنده و ماهواره بستگ اتیخصوصبه  یاماهواره ریتصاو تیفیک

 یمکان کیقدرت تفک -1

 یفیط کیقدرت تفک -5

 یمتر ویراد کیقدرت تفک -۵

 یزمان کیقدرت تفک -1

 نهیهز زیو ندر دسترس بودن، موجود بودن  ،یمکان-یزمان یریپذکیمورداستفاده شامل موارد تفک یهاانتخاب داده یالزم برا طیشرا

 لیبه دل 7و... ماهواره لندست  IRS-1D ،IKONOS ،TERRA، 7، لندست NOAA-12موجود مانند  یهاماهواره نیاست. از ب ریتصاو افتیدر

 ریوتصا نیا[. 11انتخاب شد ] ریتصاو افتیدر یآن برا ریو راحت تصاو گانیرا افتیو امکان در ازیموردن یمکان-یزمان یریپذکیپوشش مناسب تفک

 یمتر م ۵2 شنیرزول یدارا ریتصاو نیشد. ا هیهر فصل سال ته یماهه و در ابتدا ۵ یزمان یهادر بازه 11-25 یهاسال نیساله ب 12 یدوره زمان کیدر 

 باشند.

 

 یمصنوع یتوسط شبکه عصب یسازمدل -2 -2-2

 

[ 2شود.] یها استفاده مداده یو طبقه بند یابیمانند روند یمسائل یهستند که به طور گسترده برا یخط ریغ تمیالگور یمصنوع یعصب شبکه

 یرا به مجموعه خروج یکه مجموعه ورود شودیم لیتشک رندیگی)ها( قرار م هیگره( که در ال ای)نرون، سلول  یواحد پردازش یشبکه از تعداد دلخواه

کوچک  یهاها را به عهده پردازندهگرفته و پردازش داده دهیمغز انسان ا ها است که ازداده یسامانه پردازش کی یمصنوع ی[. شبکه عصب1]دهندیربط م

ها به کمک شبکه نیا[. در 12]ندیمسئله را حل نما کیتا  کنندیرفتار م گریکدیبا  یو مواز وستهیپهمبه یاصورت شبکهسپرده که به یادیز اریو بس

 یورود یادیاست با تعداد ز یاسامانه ینورون مصنوع کی[. 1همانند نورون عمل کند] تواندیکه م شودیم یطراح یاساختار داده ،یسینودانش برنامه

 یورود یدر مقابل الگوها هک ردیگیم ادیدو حالت است، حالت آموزش و حالت عملکرد. در حالت آموزش نورون  ی. نورون دارایخروج کیو تنها 
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متناظر با آن ارائه  یشده وارد شود، خروج ییشناسا یورود یالگو کی یلت عملکرد وقتدر اصطالح آتش کند. در حا ایشود و  ختهیخاص برانگ

 یاشبکه جادیبعد با ا کندیم یریگمیعدم آن تصم ای یختگیبرانگ یآتش برا نیشده نباشد، قوان ییشناساشیاز پ یهایجزء ورود ی. اگر ورودشودیم

از خود  ییباال اریبس ییکار آ  بیو تقر  نیتخم یها براشبکه نی. ادهندیه آن، شبکه را آموزش مب یآموزش تمیالگور کیها و اعمال نورون نیا نیب

 [. 1اند]نشان داده

مختلف، ابتدا  یمعمول در زمانها یبه روشها اچهیو عدم امکان محاسبه مساحت در هیاروم اچهیبا توجه به شکل نامنظم در قیتحق نیا در

و مورد استفاده قرار گرفت. پس از  افتیدر اچهیماهه مساحت در ۵ یدر بازه ها 11 یال 25 یسالها یمتر در ط ۵2 اسیمقبا  7ماهواره لندست  ریتصاو

آماده  ازیو به دست آوردن اطالعات موردن یبندجهت طبقه پردازششیشده با انجام مراحل پ افتیخام در ریتصاو نیا ،یاماهواره ریتصاو افتیدر

+ جهت استخراج مساحت ETM یاماهواره ریتصاو یو پردازش رقوم یسازجهت آماده ازیموردن پردازششیمراحل پ ۀرندیربرگقسمت د نی. اشوندیم

است که بر  یمرز محدوده منطقه مطالعات نییتع ک،یمتر ویراد حاتیتصح ،یسازکییموزا ،یهندس حاتیشامل تصح پردازششیاست. مراحل پ اچهیدر

پس  محاسبه شد. اچهیدر یآب کرهیمساحت پ ENVIاند. سپس با استفاده از نرم افزار شدهپروژه اعمال نیمورداستفاده در ا یاماهواره ریتمام تصاو یرو

شده توسط سازمان آب منطقه  یریتراز آب اندازه گ زانیم زیمشخص و ن یمحاسبه شده در زمانها یبا استفاده از مساحت ها اچه،یاز محاسبه مساحت در

 یخروج هیال کیپنهان و  هیال ،یورود هیال کی ه،یدو پارامتر استفاده شد. معموال سه ال نیرابطه ا نییجهت تع یشبکه هوش مصنوع کیاز  هیاروم یا

 است. یعمل کاف در

اد استفاده شد. تعد یپنهان و البه خروج هیال ،یورود هیمتشکل از سه ال هیپرسپترون چند ال یشبکه هوش مصنوع کیمقاله از  نیدر ا

 12 یو مساحت متناظر با تراز بدست آمده در ط یبه عنوان ورود اچهیتراز سطح آب در یشد. شبکه توسط داده ها رفتهدر نظر گ 12پنهان  هیال ینرونها

 6و  یاعتبارسنج یداده برا 6آموزش،  یداده برا 52 نیب نیعدد بود که از ا 12 یورود یهدف آموزش داده شد. کل تعداد داده ها ریسال به عنوان مقاد

(که ۵بدست آمده مدل حاضر بدست آمد )شکل  جینتا یآزمون و خطا و بررس نیکنترل مدل مورد استفاده قرار گرفت. پس از چند یرامانده ب یداده باق

 آورد. یرا بدست م یمورد قبول جینتا

 

 
 یو کنترل مدل هوش مصنوع یآموزش، اعتبارسنج ونینمودار رگرس -3 شکل
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 و بحث نتایج .3
 

-25 یهاسال نی+ بETMو سنجنده  7ماهواره لندست  ریسنجش از راه دور و با استفاده از تصاو کیبا استفاده از تکن اچهیپژوهش مساحت در نیدر ا

افته و از یکاهش علومترمربیک 1721.5۵12اندازه به اچهیسال مساحت در 12 نیا یکه در ط دهدینشان م هایریگشد. اندازه یریگمحاسبه و اندازه 11

نسبت به  اچهیمساحت در راتیینمودار تغ 1است. در شکل  دهیرس 1۵11سال  یدر انتها لومترمربعیک 5176به  1۵25سال  یدر ابتدا لومترمربعیک 15۵2

 شده است.مشابه در سال گذشته آن نشان داده خیتار

 

 
 11-22 یهاسال نیب اچهینمودار مساحت در -4 شکل

 

 اچهیمساحت در راتییتغ 1۵26 یال 1۵25که از سال  دهدینشان م اچهیمساحت در راتییثابت نبوده و تغ اچهیسال سرعت کاهش مساحت در 12 نیا در

به  یشتریسرعت ب راتییتغ نیا 1۵27از  یدرصد مساحت خود را از دست است، ول 2.61سال فقط  2 نیدر ا اچهیاتفاق افتاده و در یتربا سرعت کم

حقابه  نیموقع و تامبه یدگیکه رس دهدینشان م نیداده است. ادرصد مساحت خود را ازدست ۵2سال  2 یدر ط اچهیدر 1۵11گرفته و تا سال  خود

 کند. یریشگیپ یطیمح ستیو ز یبحران مل نیا جادیاز ا توانستیم 1۵27و  1۵26 یهادر سال اچهیدر

مورد  اچهیمحاسبه مساحت در یکه برا یشرق جانیآذربا یبا رابطه ارائه شده توسط شرکت آب منطقه ا یهوش مصنوع بدست آمده از مدل جینتا

          [12. ]دیگرد سهیمقا ( 1 رابطه شماره)و همکاران  یرابطه ارائه شده توسط جواد احمد زیو ن (۵رابطه شماره ) ردیگیاستفاده قرار م

  

 

(1)                                                                                                

(5                                                                                                                            )                               
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 مختلف یبدست آمده مدلها جینتا -1 نمودار

 

 کینام برده شده در  یشده توسط مدلها ینیب شیپ ریمقاد زیشده توسط سنجش از راه دور و ن یریاندازه گ ریمقاد 1نمودار شماره  در

 هانداز ریمقاد یدر باال یادیبا فاصله ز یشرق جانیآذربا ینطقه اشود که مدل آب م یمشاهده م 1شوند. با توجه به نمودار  یم سهینمودار رسم شده و مقا

 یباشد. نمودار مدل احمد یم یواقع ریاز مقاد یشتریمدل مقدار ب نیبدست آمده توسط ا رینشان دهنده آن است که مقاد نیو ا ردیگیشده قرار م یریگ

مدل کوچکتر  نیا ریدهد که مقاد یشده قرار دارد و نشان م یریاندازه گ ریمقاد ریدر ز یشرق جانینسبت به مدل آذربا یبا اختالف کمتر زیو همکاران ن

بوده و نسبت به دو مدل  کیشده نزد یریاندازه گ ریبه مقاد بایتقر یباشد. مدل بدست آمده توسط شبکه هوش مصنوع یشده م یریاندازه گ ریاز مقاد

( R5) صیتشخ بی(، ضرRMSEکمینه مجذور میانگین مربعات خطا) یارهایمع سهیو مقا 1جدول با توجه به  کند. یارائه م یقابل قبول تر ریمقاد گرید

قابل  جیداشته و نتا یبهتر یها یخروج گرینسبت به دو مدل د یمدل شبکه هوش مصنوع جیدهد که نتا ی( نشان مMAEقدر مطلق خطا) نیانگیو م

 دهد.   یارائه م یقبول

 

 سهیمقا یارهایمع ریمقاد-1 جدول

 معیار

 مدل
R2 RMSE MAE 

 0.202. 0.0.0. 099.0. مدل عددی احمدی

 .0109. ..021. 090.0. مدل عددی آب منطقه ای

 0.219. 12..0. 099.0. مدل شبکه هوش مصنوعی
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 یریگ جهیخالصه و نت .4
 

که  دادینشان م جیانجام شد. نتا ییدقت باالبا  هیاورم اچهیمساحت سطح در یابیسنجش از راه دور ارز کیپژوهش با استفاده از تکن نیدر ا

 اچهیدر یخط ساحل 1۵11-1۵25 نیب یهااست. در سال افتهیمربع کاهش  لومتریک 1222به مقدار  اچهیمساحت در 11 یال 25 یدر طول سال ها

 .متفاوت بوده است اچهیمختلف در یدر نواح یروپس نیا زانیم 2بوده که با توجه به شکل  یروپسدر حال  یداومصورت مبه

در  لومتر،یک 6.5 یدر قسمت جنوب لومتر،یک 1۵.2 زانیبه م اچهیدر دماغه شرق در یخط ساحل راتییتغ زانیانجام شده م یها یریگاندازه

 2.6 اندازهبه یربو در دماغه شمال غ لومتریک ۵.2 گذرانیو در محل م اچهیدر غرب در لومتر،یک 11.5 یجنوب غرب لومتر،یک 55.1 اچهیدر یجنوب شرق

 .داشته است یروپس  لومتریک

 کهیطورداشته به یشتریب یروپس رودنهیدر محل مصب رود زر اچهیرفت در پس زانیکه م دهدینشان م اچهیدر یخط ساحل راتییتغ

 .اندمتصل شده یشده و به خشکاز آب خارج اچهیدر یداخل ریجزا

ی سیستم های دینامیکی غیرخطی که داده های ورودی و خروجی آن به صورت سری شبکه هوش مصنوعی پرسپترون برای مدلساز از

و  یمدل با دو مدل ارائه شده توسط سازمان آب منطقه ا نیمورد استفاده قرار گرفت. ا اچهیرابطه تراز و مساحت در یمدلساز یزمانی ارائه شده اند، برا

قدر مطلق  نیانگیو م( R^5)صیتشخ بی، ضر(RMSE)کمینه مجذور میانگین مربعات خطا یارهایو همکاران توسط مع یتوسط احمد شدهمدل ارائه 

 یتواند به عنوان ابزار یمدل م نیموضوع ا نیباشد. با توجه به ا یم یبهتر مدل شبکه هوش مصنوع ییشد که نشان دهنده کارا سهیمقا  (MAE)خطا

 .به کار رود ندهیت آب در حال و آو اف هیاورم اچهیمحاسبه مساحت سطح در ،ینیب شیمناسب در پ

  

 
 1311-1322 یهاسال نیب هیاروم اچهیدر یخط مرز راتییتغ-5 شکل
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