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شناسایی منابع مستعد گردوغبار یکی از اقدامات ضروری  در راستای مقابله با این پدیده است. 
اخیرا توجه گسترده ای به استفاده از روش های یادگیری ماشین جهت شناسایی منابع مستعد 
گردوغبار معطوف شده است. با این حال، استفاده از داده کاوی مکانی مبتنی بر قواعد انجمنی 
و سه  اپریوری  داده کاوی  کارآیی روش  مطالعه  این  در  اساس،  همین  بر  است.  مانده  مغفول 
روش یادگیری ماشین به منظور شناسایی منابع مستعد گردوغبار در منطقه خاورمیانه ارزیابی 
lift، قواعد  support ،confidence و  از سه شاخص  استفاده  با  اپریوری  شده است. در روش 
منابع  قواعد،  این  وزنی  تلفیق  با  شدند.  استخراج  منطقی  و  اطمینان پذیر  تکرارپذیر،  انجمنی 
مستعد گردوغبار شناسایی شدند. برای آموزش مدل ها از کانون مولد گردوغبار شناسایی شده 
به وسیله تفسیر چشمی تصاویر مادیس استفاده شد. بر اساس نتایج، شبکه عصبی مصنوعی با 
88.3 درصد، الگوریتم اپریوری با 83.7 درصد، جنگل تصادفی با 80.1 درصد، ماشین بردار 
پشتیبان با 77.9 درصد به ترتیب باالترین صحت را در شناسایی منابع مستعد گردوغبار دارند. 
بدون  نواحی  اپریوری در شناسایی  اما روش  باالتر شبکه عصبی مصنوعی،  علی رغم صحت 
پتانسیل گردوغبار و همچنین شناسایی روابط میان پارامترهای محیطی و گردوغبار به صورت 
قواعد قابل درک و شفاف، برتری دارد. به طورکلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که الگوریتم 
مستعد  منابع  شناسایی  در  انجمنی  قواعد  بر  مبتنی  داده کاوی  روش  یک  عنوان  به  اپریوری 

گردوغبار کارآمد است.
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1  مقدمه
آسیای  خاورمیانه،  آفریقا،  صحرای  نظیر  بیابانی  نواحی  در  غالباً  زمین  کره  گردوغبار  عمده  کانون های 
گردوغبار  رخداد  نیز  جهان  مناطق خشك  سرتاسر  در  اما  دارند،  قرار  استرالیا  از  بخش هایی  و  مرکزی 
امری اجتناب ناپذیر است. طوفان های گردوغبار این کانون ها به دلیل قابلیت حمل و انتقال طوالنی مدت 
را  از کانون شکل گیری خود، خطرات زیادی  بادی ]1[ و متاثر نمودن مکان های بسیار دورتر  رسوبات 
متوجه جوامع بشری ساخته است ]2[, ]3[. از حدود سه دهه اخیر مقارن با رخداد تغییرات شدید اقلیم، 
گرمایش جهانی و خشکسالی ها در بسیاری از مناطق جهان ]4[، توجه شایانی به طوفان های گردوغبار و 
عدیده ای از معضالت زیست محیطی شیمیایی و فیزیکی ناشی از آن مرتبط با اکوسیستم های خشکی و 

دریایی صورت گرفته است.
شناسایی منابع شکل گیری طوفان های گردوغبار در تلفیق با دانش و اطالعات محیطی محلی، می تواند در 
راستای درك خصوصیات آن ها و نیز کنترل معضالت زیست محیطی منتج شده از آن، کارساز عمل کند. 
به همین منظور داده های سنجش از دور ماهواره ای نظر به پوشش مکانی – زمانی وسیع ]5[، نقش بسیار 
بسزایی در شناسایی کانون های گردوغبار ایفا نموده اند ]6[. بسیاری از محققین با استفاده از داده های 
منابع  بزرگترین  اساس،  این  بر  پرداخته اند.  گردوغبار جهان  منابع  مطالعه  به   ]9[  ]8[  ,]7[ ماهواره ای 
گردوغبار، در نیمکره شمالی و عمدتاً در یك کمربند گردوغباری  گسترده قرار دارند که از ساحل غربی 
افریقای شمالی، سرتاسر خاورمیانه، آسیای مرکزی تا شرق آسیا و چین امتداد یافته است. فعالیت های 
گردوغباری خارج ار این منطقه بسیار محدود و محلی هستند ]10[. کانون های گردوغبار غالباً بر مبنای 

تجزیه و تحلیل مقادیر شاخص های آئروسول اتمسفری شناسایی شده اند. با توجه به ماهیت بسیار پویای 
ذرات گردوغبار و جابجایی به وسیله باد بسیاری از رخدادهای گردوغبار قابل تشخیص و پایش نمی-

باشند. بنابراین وجود نوعی انحراف مکانی بین موقعیت مکانی کانون های گردوغبار مدل شده بر اساس 
مقادیر آئروسول و واقعیت زمینی محتمل و منطقی به نظر می رسد ]5[. 

در سالیان اخیر رویکردهای متفاوتی به منظور اجتناب از انحراف مکانی مزبور در مدلسازی کانون های 
گردوغبار استفاده شده است. نخستین و دقیق ترین راهکار در این خصوص، درك خصوصیات ویژگی های 
با  خاك  شیمیایی  و  فیزیکی  ترکیبات  و  زمین شناسی  سازندهای  زمین،  پوشش  جمله  از  زمین  سطح 
و  مناسب  زمینی  داده های  به  دسترسی  عدم  به  توجه  با  اما   .]11[ است  زمینی  داده های  به کارگیری 
همچنین هزینه بر بودن آن؛ لذا این رویکرد غالبٌا با محدودیت مواجه است. پارامترهای محیطی بسیاری 
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از جمله پوشش گیاهی، سرعت باد، بارش، رطوبت خاك و دما بر شکل گیری کانون های گردوغبار موثر 
هستند ]12[. با تلفیق پارامترهای محیطی با شاخص های آئروسول اتمسفر در یك چارچوب مدلسازی 
مکانی- زمانی می توان ضمن مرتفع سازی معضالت مربوط به رویکرد نخست؛ کانون های گردوغبار را به 

نحو مطلوبی شناسایی نمود ]13[. 
حدود  در  و  می شود.  یاد  گردوغبار  مستعد  کانون های  نقشه برداری  عنوان  تحت  عمدتٌا  دوم  رویکرد  از 
نیم دهه اخیر نیز مطالعات متعددی پیرامون این موضوع صورت گرفته است. شناسایی کانون های مستعد 
گردوغبار با به کارگیری داده های سنجش از دوری و رویکردهای مختلفی اعم از تصمیم گیری چندمعیاره  
]14[، تکنیك های یادگیری ماشین  ]15[, ]16[ و تکنیك های داده کاوی  ]17[ مطالعه شده است. با 
توجه به تعدد پارامترهای محیطی موثر بر شکل گیری کانون های گردوغبار، در راستای مدلسازی و آنالیز 
تصمیم گیری؛  نهایتٌا  و  دانش  استخراج  منظور  به  گردوغبار  رخداد  بر  آن ها  تاثیر  مکانیسم  و  ارتباطات 
نتایج  داده ها،  میان  در  موجود  پیچیدگی های  شفاف سازی  قابلیت  با  هوشمند  مدل های  بکارگیری  لذا 

مطلوب تری را به همراه خواهد داشت. 
داده کاوی به عنوان یك ابزار پردازش هوشمند داده ها، به منظور درك ساختارها، الگوها و ارتباطات بین 
مجموعه داده های بزرگ و پیچیده و بهره گیری از دانش موجود در داده ها به شمار می رود ]18[. در دو دهه 
گذشته، به کارگیری قابلیت های تکنیك های مختلف داده کاوی در زمینه های متعددی از قبیل پیش بینی 
غلظت آالینده های جوی ]19[، پیش بینی عمق نوری آئروسول و نقشه برداری مناطق مستعد فرونشست 
زمین ]21[ مورد توجه قرار گرفته است. اما در حوزه گردوغبار توجه چندانی به این رویکرد و تکنیك های 

مختلف آن مبذول نگردیده است.  
است )شامل: ]15[, ]17[,  کانون های مستعد گردوغبار صورت گرفته  پیرامون شناسایی  مطالعاتی که 
عصبی  شبکه  نظیر  ماشینی   یادگیری  مختلف  طبقه بندی کننده های  بکارگیری  با  غالباً   )]27[–]22[
طوفان  شکل گیری  پتانسیل  و  استعداد  میزان  تصادفی   جنگل  و  پشتیبان   بردار  ماشین   ، مصنوعی 
کانون های  نمونه  و  محیطی  پارامترهای  بین  روابط  روش ها،  این  در  کرده اند.  مدلسازی  را  گردوغبار 
این آموزش به طور نسبی برچسب دهی شده اند. این  گردوغبار استخراج شده و سایر مناطق بر اساس 
کانون های  رخداد  و  محیطی  پارامترهای  میان  روابط  شفاف سازی  بدون  و  خودکار  صورت  به  روش ها 
گردوغبار عمل می کنند. مهمترین مزیت آن ها کاهش دخالت انسان و محدودیت آن ها، شفافیت بسیار 
کم است. در مطالعه پیش رو الگوریتم اپریوری ، یکی از تکنیك های توانمند مبتنی بر داده کاوی ]28[ به 



18

ت مکانی / سال دوم، شماره سوم، تابستان 1401
ش های اطالعا

فصلنامه علمی پژوه

منظور تجزیه و تحلیل و مدلسازی روابط پیچیده بین پارامترهای محیطی موثر بر گردوغبار و پیش بینی 
رویکردهای  گرفت.  قرار  نظر  مد  پارامترها  بین  انجمنی   قواعد  اساس  بر  گردوغبار  مستعد  کانون های 
یادگیری ماشینی علی رغم توانمندی های بسیاری که دارند، از قابلیت ارائه اطالعات و قواعد انجمنی در 
رابطه با رخداد گردوغبار و عوامل محیطی موثر بر آن برخوردار نمی باشند ]29[. به همین دلیل جهت 
پیاده سازی اینچنین روش ها در مناطق دیگر، تمامی پارامترهایی که آن ها در چارچوب مدلسازی استفاده 
این مطالعه کارایی روش  اجرا گردد. در  بایستی مجدداٌ  شده و همچنین مدل های که به کار گرفته اند 
اپریوری در مقایسه با دیگر روش های یادگیری ماشینی در پتانسیل سنجی منابع گردوغبار بررسی خواهد 
شد. در همین خصوص دقت، تعمیم پذیری، مزایا و معایب روش اپریوری با روش های یادگیری ماشینی 
مقایسه خواهد شد. بدین طریق می توان گامی مثبت در راستای ارتقاء رویکردهای نقشه برداری کانون های 

مستعد گردوغبار برداشت. 

2 منطقه موردمطالعه
خاورمیانه منطقه جغرافیایی وسیعی است که در جنوب غربی آسیا و شمال شرقی افریقا واقع شده است.

کشورهای خاورمیانه به ترتیب جمعیت شامل مصر، ترکیه، ایران، عراق، عربستان، یمن، سوریه، اردن، 
امارات، لبنان، فلسطین، عمان، کویت، قطر و بحرین است. خاورمیانه با میانگین بارندگی ساالنه کمتر از 
200 میلی متر، عمدتاً به عنوان یك منطقه خشك و نیمه خشك به شمار می رود. بر همین اساس، معضل 
بحران آب در خاورمیانه شایع بوده و اثرات قابل توجهی نیز بر ثبات و توسعه اقتصادی منطقه داشته است 
]30[. الگوی مکانی- زمانی بارش و دما در این منطقه بسیار متفاوت است. بطوریکه نواحی ساحلی دریای 
خزر در شمال ایران ساالنه بیش از 1800 میلی متر بارندگی دریافت می کند، در حالی که برخی مناطق 

بیابانی در ایران مرکزی و عربستان سعودی اغلب سال ها بدون بارش هستند ]31[. 
طوفان های گردوغبار از دیرباز به عنوان مهمترین پدیده اقلیمی در نواحی خشك و نیمه خشك خاورمیانه 
مطرح بوده است ]32[. طوفان های گردوغبار بزرگ تقریباً هر ساله هنگام بهار و تابستان در این منطقه 
مانند عراق، عربستان سعودی  از کشورها  برای برخی  اقتصادی- اجتماعی مخربی  اثرات  و  رخ می دهد 
منطقه حدود 20  این  گردوغبار  انتشار  که  نشان می دهد  مدل  دارد. شبیه سازی های  دنبال  به  ایران  و 
درصد کل انتشار گردوغبار جهانی است ]33[. فراوانی و شدت گردوغبار در برخی نواحی خاورمیانه نظیر 
حوضه دجله و فرات ]34[ و دشت سیستان واقع در جنوب شرقی ایران ]35[-]37[ ناشی از خشکسالی 
و فعالیت های انسان منشا نظیر پروژه های سدسازی، انحراف آب و بطورکلی مدیریت ضعیف منابع آب و 
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خاك در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. منطقه خاورمیانه به دلیل شرایط محیطی متنوع 
و خاص و همچنین فعالیت های گردوغباری ناشی از علل مختلف، به عنوان منطقه مورد مطالعه در این 

پژوهش جهت پیاده سازی و مقایسه روش اپریوری و روش های یادگیری ماشینی در نظر گرفته شد. 

3 داده ها    
نقشه-برداری  موثر جهت  پارامترهای  انتخاب  در خصوص  مشخصی  توافق  پیشین،  مطالعات  اساس  بر 
که  محیطی  پارامترهای  موثرترین  حاضر  مطالعه  در   .]22[ ندارد  وجود  گردوغبار  مستعد  کانون های 
پارامتر   10 تعداد  ترتیب  بدین  گردید.  لحاظ  گرفته اند،  قرار  توجه  مورد  غالبٌا  نیز  گذشته  مطالعات  در 
محیطی شامل ارتفاع، تعداد روزهای گردوغباری، رطوبت خاك، ضخامت الیه رسوب، سرعت باد، بارش، 
پوشش گیاهی، دمای خاك، بافت خاك و پوشش زمین انتخاب شد. مشخصات داده های تهیه شده برای 
هریك از آن ها نیز در جدول 1 ارائه شده است. مطابق با جدول 1، داده های مکانی تهیه شده، رزولوشن  
مکانی متفاوتی دارند. جهت انجام مدلسازی، بر اساس حداقل رزولوشن مکانی موجود در داده ها، سایر 
الیه های اطالعاتی با رزولوشن مکانی باالتر نیز از طریق روش نزدیکترین همسایه به مقیاس 4 کیلومتر 

نمونه  برداری مجدد  شدند. 
مکانیسم اثر هریك از این 10 پارامتر بر شکل گیری کانون های گردوغبار ذیاًل تشریح شده است. کانون های 
مولد گردوغبار معموالً منطبق بر مناطق پست و هموار هستند ]8[. در مناطق مرتفع و ناهموار علی رغم 
وزش بادهای شدید، به دلیل عواملی همچون بارش  و بالطبع رطوبت سطح مطلوب، پوشش سنگالخی 
زمین و عدم وجود رسوبات مستعد فرسایش بادی؛ لذا پتانسیل شکل گیری کانون های گردوغبار بسیار 

کم می باشد ]38[.  
زمانی  الگوهای مکانی-  و  به منظور شناسایی کانون های گردوغبار  پارامترهای محیطی کارآمد  از  یکی 
آنها، پایش غلظت آئروسول موجود در اتمسفر است. کانون های مولد در اثر وزش باد غالبٌا ذرات گردوغبار 
وارد اتمسفر می نمایند و از این رو نسبت به مناطق غیرکانونی اتمسفر باالی آن ها در بررسی های زمانی 
غلظت آئروسول به مراتب بسیار بیشتری را نشان می دهد ]39[. بر همین اساس، محصول AOD سنجنده 
مادیس  به عنوان شاخصی از غلظت آئروسول اتمسفر مورداستفاده قرار گرفت. بنابراین از طریق برآورد 
تعداد روزهایی که در یك منطقه و در یك بازه زمانی مشخص گردوغبار رخ داده است؛ می توان به یك 

معیار مناسب جهت شناسایی کانون ها دست یافت. 
باد  از برخورد  انفصال ناشی  برابر  افزایش چسبندگی و مقاومت ذرات در  وجود رطوبت در خاك سبب 
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فرساینده می شود. عالوه بر این، خاك دارای محتوای رطوبتی به رشد و نمو پوشش گیاهی کمك می کند 
که این عامل نیز به نوبه خود در برابر فرسایش بادی خاصیت بازدارندگی ایفا می کند ]40[. بر این اساس 
بطورکلی خاك های دارای محتوای رطوبت باالتر پتانسیل کمتری جهت شکل گیری کانون گردوغبار دارند 

.]12[
از دیدگاه زمین شناسی، کانون های اصلی گردوغبار جهانی غالباً در مناطق خشك قرار دارند و منطبق بر 
نهشته های آبرفتی عمیق تشکیل شده در دوران های قدیم هستند ]8[. بنابراین مناطق دارای الیه رسوب 

عمیق و با ضخامت زیاد، پتانسیل باالتری جهت شکل گیری کانون گردوغبار دارند. 
باد یکی از عوامل مهم و کلیدی در رابطه با گردوغبار به شمار می رود. ]15[. حد آستانه فرسایندگی باد 
در مناطق گوناگون می تواند متفاوت باشد ]41[. از این رو حتی اگر همه شرایط برقرار باشد سرعت کم 
باد به عنوان یك عامل محدودکننده شکل گیری گردوغبار عمل می کند. بدیهی است که با افزایش سرعت 

باد، احتمال رخداد گردوغبار در یك منطقه خاص افزایش می یابد ]42[. 
در  غالباً  به شمار می روند. کانون های گردوغبار  بر گردوغبار  اقلیمی موثر  بارش و دما جزء مولفه های   
مناطق خشك و نیمه خشك با میزان بارش اندك و دمای باال قرار دارند ]43[. افزایش بارش سبب افزایش 
رطوبت و چسبندگی ذرات خاك و مقاومت در برابر فرسایش بادی می شود. افزایش دما نیز سبب افزایش 
گردوغبار  کانون  پتانسیل شکل گیری  افزایش  متعاقبٌا  و  ذرات  انفصال  و  از سطح خاك، خشکی  تبخیر 

می شود ]12[.        
پوشش گیاهی سبب کاهش سرعت باد و به طور کلی کاهش قدرت فرسایندگی باد در سطح خاك می شود. 
پوشش گیاهی به عنوان یك مانع مکانیکی از جداشدن ذرات خاك و جابجایی توسط باد ممانعت به عمل 
می آورد. با افزایش تراکم پوشش گیاهی در سطح زمین، حد آستانه فرسایندگی سرعت باد به صورت یك 
رابطه نمایی افزایش می یابد ]44[. بر این اساس بطورکلی انتظار می رود در مناطق دارای پوشش گیاهی 
پتانسیل شکل گیری کانون گردوغبار کمتر باشد و بالعکس. جهت واردسازی الگوی مکانی- زمانی پوشش 
گیاهی به فرآیند مدلسازی، از شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده )NDVI( به عنوان نمایه ای از 

وضعیت پوشش گیاهی در منطقه موردمطالعه بهره گرفته شد. 
در  کلیدی  عاملی  عنوان  به  و  خاك  بافت  نوع  تعیین کننده  سطحی  خاك  تشکیل دهنده  ذرات  قطر 
شکل گیری طوفان های گردوغبار به شمار می رود. طبیعتاً ذرات با قطر کوچکتر راحت تر از سطح خاك 
جدا می شوند و قابلیت حمل شوندگی باالتری از طریق باد دارند. ]12[. کالس های مختلف پوشش زمین 
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میزان مشارکت و تاثیر متفاوتی بر تولید گردوغبار ایفا می کنند. بر همین اساس میزان استعداد زمین 
نسبت به تولید گردوغبار در کالس های مختلف زمین، متفاوت خواهد بود ]45[.   

4 روش ها

4-1 شناسایی کانون های مولد گردوغبار
موقعیت کانون های مولد گردوغبار )هات اسپات( به عنوان نمونه های آموزشی جهت آموزش الگوریتم های 
کانون های  نقشه برداری  در خصوص  آن  نتایج  ارزیابی صحت  همچنین  و  اپریوری  و  ماشینی  یادگیری 
مستعد گردوغبار در نظر گرفته شدند. شناسایی کانون های مولد گردوغبار بر اساس رویکرد تفسیر چشمی 
پیشنهادی توسط ]39[ صورت گرفت. چهار مرحله شکل گیری یك طوفان گردوغبار از یك منبع انتشار 

جدول 1: مشخصات داده های مکانی تهیه شده برای پارامترهای محیطی موثر بر گردوغبار

منبعيقدرت تفکیک مکانبازه زمانيپارامتر ورودي

GLOBE-DEMکیلومتر 1-ارتفاع

بارش

Terraclimateکیلومتر 2000-20214
رطوبت خاك

دماي خاك

سرعت باد

MODIS/Terra+Aquaکیلومتر 20211-2000روزهاي گردوغباري

MODIS/Terraکیلومتر 20211-2000پوشش گیاهي

[46]کیلومتر 20151ضخامت خاك

SoilGridsمتر 2015250بافت خاك
[47[]47[]47[]47[]47[]47]

MODIS/Terra+Aquaکیلومتر 20201پوشش زمین
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به ترتیب شامل الف- شروع گردوغبار، ب- حداکثر کشند گردوغبار، ج- جدا شدن گردوغبار از منبع، و 
د- پخش شدگی است. اگر تصویر ماهواره ای خصوصا از دو مرحله اول شکل گیری طوفان  گردوغبار وجود 

داشته باشند، می توان منبع انتشار را از طریق تفسیر چشمی با صحت باالیی شناسایی کرد ]48[. 
با توجه به اهمیت قدرت تفکیك مکانی، زمانی و طیفی سنجنده ها، لذا از سری زمانی داده های سنجنده های 
مادیس جهت شناسایی منابع انتشار گردوغبار استفاده شد. دو ماهواره مادیس با زمان های عبور محلی 
متفاوت و متوالی در هر روز، قابلیت مشاهده سطح زمین را دو بار در روز فراهم کرده اند ]15[. بدین 
منظور با بهره گیری از ترکیب رنگی طبیعی تصاویر موقعیت هات-اسپات ها از سال 2000 تا 2021 به 
صورت چشمی شناسایی شدند. الگوهای مکانی- زمانی سرعت و جهت باد نیز به تخمین دقیق تر موقعیت 

منابع انتشار کمك می کند.

4-2 الگوریتم اپریوری 
اپریوری یك روش داده کاوی به منظور شناسایی و استخراج روابط، ساختارها و الگوها بین آیتم هایی که 
به صورت همزمان در یك پایگاه داده رخ داده اند اما واضح نیستند، استفاده می-شود ]49[. در مطالعه 
حاضر با هدف شناسایی مناطق دارای پتانسیل ایجاد گردوغبار، الگوریتم اپریوری پیاده سازی شد. شکل 1 
مراحل پیاده سازی روش اپریوری و روش های یادگیری ماشینی جهت شناسایی منابع مستعد شکل گیری 

گردوغبار نشان می دهد.

شکل 1: فلوچارت رویکرد پیشنهادی به منظور شناسایی کانون های مستعد گردوغبار در منطقه خاورمیانه با 

استفاده از الگوریتم داده کاوی اپریوری و روش های یادگیری ماشینی.
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بطورکلی یك آیتم ست مجموعه ای متشکل از m ویژگی متمایز است                          . 
بر این اساس، یك قاعده انجمنی می تواند برای دو مجموعه از آیتم ست ها بصورت              بیان گردد؛

 Y antecedents و  به عنوان   X باشد ]50[. که در آن،   }{=X∩Y I و همچنین  بطوریکه هر دو عضو 
به عنوان consequent تعریف می شود. هر قاعده به بیان ساده، احتمال وقوع Y را چنانچه X رخ بدهد، 
بر  موثر  محیطی  پارامتر   10 تعداد   از  متشکل  آیتم ست  یك  مطالعه،  این  در   .]49[ می کند  توصیف 
شکل گیری گردوغبار به عنوان antecedents در نظر گرفته شد. همچنین از کانون های مولد گردوغبار 
شناسایی شده از طریق تفسیر چشمی به عنوان consequent استفاده گردید. به زبان ساده تر، قواعدی 

مورد نظر قرار گرفت که شرایط محیطی کانون های مولد گردوغبار را نشان دهد.
 lift و support ،confidence در الگوریتم اپریوری استخراج قواعد انجمنی بر مبنای سه شاخص شامل
انجام می شود. در واقع هر قاعده از طریق این سه شاخص ارزیابی شده و قواعد موثر از میان مجموعه قواعد 
ممکن انتخاب می شوند ]29[. شاخص support احتمال وقوع همزمان X و Y را با هم نشان می دهد که 

بصورت رابطه )1( بیان می شود ]50[:     

)1(

که در آن،                بیانگر تعداد دفعاتی است که هر دو آیتم ست X و Y با هم اتفاق می افتند و
نشان دهنده تعداد کل آیتم های X و Y ممکن است. confidence احتمال وقوع آیتم Y را با توجه به اینکه 
یك آیتم X رخ می دهد، اندازه گیری می کند                 این شاخص در واقع میزان صحت و اعتمادپذیری 
یك قاعده را اندازه گیری می کند و بصورت رابطه )2( تعریف می شود ]50[، که در آن، |X| بیانگر تعداد 
رخدادهای X به تنهایی و              بیانگر تعداد دفعاتی است که هر دو آیتم ست X و Y با هم رخ می دهند.

)2(

در الگوریتم اپریوری از طریق روابط 1 و 2، قواعد تکرارپذیر و اعتمادپذیر را استخراج می کند. اما این دو 
شاخص میزان همبستگی بین                               و                      را در نظر نمی گیرد ]49[.

جهت حل معضل مزبور یك شاخص دیگر تحت عنوان lift توسعه داده شده است. شاخص lift با فرض 

()
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اینکه X رخ داده است، احتمال وقوع Y را در نظر می گیرد. این شاخص در واقع میزان همبستگی بین 
antecedent و consequent را اندازه گیری می کند و بدین طریق میزان منطقی بودن یك قاعده را نشان 

می دهد که از طریق رابطه )3( بیان می شود ]50[:

)3(

زمانی که lift بزرگتر از 1 باشد، نشان دهنده همبستگی مثبت است، که در آن وقوع آیتم ست X ، وقوع 
آیتم ست Y را استنتاج می-کند. بدین ترتیب یك قاعده دارای مقادیر lift بزرگتر از 1، وابستگی قوی تری 

را نشان می دهد و به عنوان یك قاعده با ارزش و منطقی تشخیص داده می شود ]49[, ]50[.     
در این مطالعه با بهره گیری از الگوریتم اپریوری، قواعد انجمنی بین الگوهای مکانی- زمانی پارامترهای 
قرار  تجزیه و تحلیل  مورد  خاورمیانه  منطقه  در  گردوغبار  مولد  درکانون های  گردوغبار  بر  موثر  محیطی 
تبدیل یك  به  تا 2021( منجر  بلندمدت )2000  موثری که در  ترتیب شرایط محیطی  این  به  گرفت. 
منطقه به منبع گردوغبار شده اند، بصورت همزمان بررسی شده و بر اساس هرس کردن آیتم ست ها در 
میان تعداد کل آن ها از طریق روابط )1( تا )3(، مجموعه ای از قواعد انجمنی مطلوب استخراج شده اند 
و جهت شناسایی مناطق دارای پتانسیل ایجاد گردوغبار مورد استفاده قرار گرفتند. بدین منظور قواعد 
مزبور از روش ترکیب وزنی خطی  تلفیق شدند. confidence هر قاعده به عنوان وزن آن در نظر گرفته 
شد. 30 درصد کانون های مولد گردوغبار به منظور تایید نقشه نهایی پتانسیل ایجاد گردوغبار استفاده شد. 

3-4 الگوریتم های یادگیری ماشینی 

4-3-1 شبکه عصبی مصنوعی
شبکه های عصبی مصنوعی  ساختارهای نگاشت غیر خطی هستند که دارای عملکردی مشابه با مغز انسان 
می باشند. یکی از مزیت های مدل های شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل های رگرسیون چندگانه این 
است که روابط غیر خطی بین متغیرهای وابسته و مستقل را نیز در نظر می گیرند ]51[. شبکه پرسپترون 
چند الیه  یکی از رایج ترین و کاربردی ترین معماری های شبکه عصبی مصنوعی است ]52[. در ساختار 
معماری شبکه پرسپترون، هر نورون به چندین همسایه خود متصل است. وزن های مختلف نشان دهنده 
تابع  از طریق یك  تأثیر نسبی ورودی های مختلف نورون به دیگر نورون ها است. جمع وزنی ورودی ها 
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فعال-سازی به نورون های پنهان شبکه انتقال داده می شود. در ادامه خروجی های نورون های پنهان به 
عنوان ورودی برای نورون خروجی عمل می کنند و مجدداَ انتقال دیگری انجام می شود. خروجی شبکه 

عصبی MLP به شرح زیر قابل بیان است: 

)4(

که در آن γjK بیانگر نورون مربوط به خروجی j ام از الیه K ام و βjK بیانگر وزن بایاس برای نورون j در 
الیه K هستند. WijK و FK پارامترهای کالیبره کننده مدل هستند. WijK وزن های پیوندی هستند که در 
ابتدای فرآیند آموزش شبکه به طور تصادفی انتخاب شده اند. FK بیانگر توابع انتقال فعال سازی غیر خطی 
است که ممکن است در اشکال مختلف مانند خطی، گاوسین، سیگموئید دوقطبی  و غیره در نظر گرفته 
شود. الگوریتم یادگیری مورد استفاده در معماری پرسپترون چندالیه مبتنی بر تئوری پس انتشار  است. 
در این مطالعه، به منظور آموزش ساختار شبکه چندالیه تعریف شده بر اساس 10 نورون ورودی، 100 
نورون پنهان و کالس گردوغبار به عنوان نورون خروجی، از الگوریتم لونبرگ-مارکوآت  استفاده شد ]53[. 

4-3-2 ماشین بردار پشتیبان
مدل  این  است.  یادگیری  بر  مبتنی  نظارت شده  طبقه بندی کننده  رویکرد  یك  پشتیبان   بردار  ماشین 
می تواند با استفاده از یك الگوریتم نگاشت غیرخطی، نمونه های جدایی ناپذیر خطی را به یك فضای با ابعاد 
باال یا فرابعدی انتقال دهد، به گونه ای که نمونه ها به صورت خطی قابل تفکیك باشند و نیز به طور موثری 
با مشکالت طبقه بندی باینری )منطق طبقه بندی سخت( مقابله کند ]54[. روش ماشین بردار پشتیبان 
از طریق یك ابرصفحه، بردارهای ویژگی را تفکیك می کند ]55[. توابع مختلفی اعم از خطی، تابع پایه 
شعاعی  و چندجمله ای ها  برای این روش توسعه داده شده است. از آنجاکه پارامترهای موثر بر گردوغبار 
غالباً دارای رابطه خطی با یکدیگر هستند لذا در مطالعه حاضر به منظور ایجاد طبقه بندی کننده  SVM از 
تابع Linear استفاده می شود. بر اساس این رویکرد، طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان یك ابرصفحه 
جدا کننده بهینه پیدا می کند و بدین طریق امکان پتانسیل سنجی شکل-گیری گردوغبار در فضای ویژگی 

10 بعدی )10 پارامتر موثر بر شکل گیری کانون گردوغبار( میسر می شود.    
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4-3-3 جنگل تصادفی
جنگل تصادفی  یك طبقه بندی کننده آماری است که ترکیبی از پیش بینی کننده های درختی است، به 
گونه ای که هر درخت به مقادیر یك بردار بستگی دارد. این بردار به طور تصادفی و مستقل نمونه برداری 
شده و برای تمامی درخت ها در جنگل دارای توزیع یکسان خواهد بود ]56[. در طول پروسه مدلسازی 
جنگل تصادفی، هر یك از درخت های تصمیم گیری با استفاده از زیرمجموعه ای تصادفی از متغیرها در 
هر گره تعیین می شود. نتیجه نهایی مدل، میانگین نتایج حاصل از همه درختان است. مدل RF شامل 
ترکیبی از درختان متعدد است که در آن هر درخت توسط نمونه های خودراه انداز  تولید می شود و با 
استفاده از ارزیابی خطا 30 درصد نمونه کلی را برای اعتبارسنجی باقی می گذارد. به طورکلی هدف اصلی 
الگوریتم جنگل تصادفی شناسایی مدل مناسب برای تجزیه و تحلیل رابطه بین متغیرهای مستقل و یك 
متغیر وابسته در مرحله کالیبراسیون، جهت تعیین مقدار وزن برای هر فاکتور است ]57[. متغیر مستقل 
در مطالعه حاضر کانون های شناسایی شده بالفعل گردوغبار و متغیرهای وابسته 10 پارامتر محیطی موثر 
بر شکل گیری کانون گردوغبار می باشند. پس از تعیین اهمیت متغیرهای وابسته، طبقه بندی کننده جهت 

مناطق دارای پتانسیل گردوغبار، درخت های تصادفی تشکیل می دهد.

5 نتایج 

5-1 نقشه پتانسیل شکل گیری گردوغبار

5-1-1 نقشه پتانسیل شکل گیری گردوغبار با استفاده از داده کاوی مکانی

نقشه پتانسیل شکل گیری گردوغبار با استفاده از دو رویکرد استخراج شده است که در رویکرد اول از 
داده کاوی مکانی و در رویکرد دوم از یادگیری ماشینی استفاده شد. جهت تولید نقشه پتانسیل گردوغبار 
با استفاده از داده کاوی مکانی )روش اپریوری( نیاز به استخراج قواعد پرتکرار و اعتمادپذیر است. از این 
رو با تعریف آستانه ساپورت و کانفیدنس به ترتیب 1/0 و 5/0 و همچنین با توجه به این که قواعد شامل 

کانون های گردوغبار باشند و لیفت باالی 1 داشته باشند، تعداد 54 قاعده انتخاب گردید.  
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شکل 2: قاعده-نقشه های منتخب. این قواعد تکرارپذیرترین، بااطمینان ترین و منطقی ترین قواعد هستند.  
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تعداد 54 قاعده-نقشه جهت تهیه نقشه مناطق مستعد گردوغبار )شکل 2( بر اساس قواعد انتخابی در 
مرحله قبل، تولید گردید. با توجه به اینکه هر قاعده-نقشه از ترکیب آیتم های متفاوتی تشکیل شده است، 
بنابراین الگوی مکانی آن ها متفاوت است. به عنوان مثال قاعده شماره یك، مناطقی در مصر و جنوب شرق 
عربستان را به عنوان مناطق مستعد گردوغبار شناسایی نموده است و این در حالیست که قاعده شماره 
54، نواحی ایران مرکزی و غرب عربستان را نشان می دهد. همپوشانی وزنی قواعد منتخب جهت تولید 
نقشه مناطق مستعد گردوغبار به کار گرفته شد. الزم به ذکر است وزن هر قاعده-نقشه در تولید نقشه 
مناطق مستعد گردوغبار بر اساس میزان confidence آن تعیین شده است. نقشه نهایی مناطق مستعد 
گردوغبار مطابق با شکل 3 تولید شد. کالس بدون استعداد مربوط به مناطقی است که هیچ قاعده ای برای 
آن استخراج نشده است. مناطق کم استعداد، کمترین تعداد قواعد و پائین-ترین وزن و مناطق با استعداد 
شدید، بیشترین تعداد قواعد و باالترین میزان وزن را دارا هستند. بر اساس شکل 3 به ترتیب 13، 14، 16، 
17و 40 درصد از مساحت خاورمیانه به ترتیب دارای استعداد شدید، زیاد، متوسط، کم و بدون استعداد 

در شکل گیری طوفان گردوغبار هستند.

شکل -3 نقشه پتانسیل شکل گیری گردوغبار با استفاده از روش اپریوری  
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5-1-2 نقشه پتانسیل شکل گیری گردوغبار با استفاده از یادگیری ماشینی
با استفاده از 70 درصد کانون های مولد گردوغبار به عنوان نمونه آموزشی، سه روش یادگیری ماشینی 
از  از آموزش هر یك  شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی اجرا شدند. پس 
با کانون های مولد  پارامترها در پیکسل های متناظر  مقادیر  بین  ارتباطات مختلفی  طبقه بندی کننده ها، 
گردوغبار شناسایی شد. سپس طبقه بندی کننده های تعلیم دیده بر اساس رویه های مستخرج که به بیان 
ساده حاکی از چگونگی ارتباطات بین پارامترهای ورودی و نمونه های تعلیمی هستند، برای کل محدوده 
 .)4 )شکل  شد  تولید  گردوغبار  شکل گیری  مستعد  منابع  نقشه  سه  نتیجه  در  گردید.  اجرا  خاورمیانه 
همان طور که در شکل 4 مشهود است، در هریك از نقشه های کانون های مستعد تولید گردوغبار، الگوهای 
مکانی متفاوتی با میزان مساحت های مختلف پیش بینی شده است. این در حالی است که تمامی شرایط 
اعم از پارامترهای ورودی و نمونه های تعلیمی مورداستفاده کاماٌل یکسان بوده و عامل متغیر تنها منطق 
هر یك از الگوریتم های طبقه بندی کننده بوده است. وجود تنوع و اختالف در نتایج مدل های استفاده شده، 
منعکس کننده اختالف صحت و عملکرد آن ها در پیش بینی کانون های مستعد گردوغبار است. این حقیقت 

لزوم انجام ارزیابی صحت هریك از طبقه بندی کننده ها را روشن می سازد.

5-2 مقایسه عملکرد روش داده کاوی مکانی و روش های یادگیری ماشینی
الگوریتم اپریوری عمدتا در کاربردهای غیر مکانی استفاده شده است. این مطالعه نشان داد که الگوریتم 
این  ماشینی،  یادگیری  روش های  بر خالف  دارد.  را  گردوغبار  مستعد  منابع  شناسایی  قابلیت  اپریوری 
ارائه  قواعد  قالب  در  به صورت شفاف  را  بر شکل گیری گردوغبار  موثر  پارامترهای  بین  روابط  الگوریتم 
قواعد  نشان می دهد که آن  باالتر   support confidence هستند.  و   support دارای  قواعد  این  می دهد. 
در وسعت بیشتری رخ می دهند. عالوه بر این، confidence نشان می دهد که یك قاعده، با چه احتمالی 

شکل 4: نقشه پتانسیل شکل گیری گردوغبار با استفاده از روش های یادگیری ماشینی
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منبع گردوغبار است. بنابراین، تکرارپذیری و اطمینان پذیری قواعد این امکان را می دهد که قواعد به 
طور شفاف قابل درك و تفسیر باشند. از طرف دیگر، قواعد الگوریتم اپریوری به راحتی قابل تعمیم به 
یادگیری ماشین  بر  با شرایط محیطی مشابه هستند، در حالیکه سایر روش های آماری مبتنی  مناطق 

چنین قابلیتی ندارند. 
ورودی های اپریوری باید کالس های گسسته باشند در حالیکه اکثر پارامترهای محیطی ماهیتا پیوسته 
هستند. از این رو، فرایند برش گذاری پارامترهای ورودی سبب می شود اطالعات درون کالسی از دست 
بروند. به عنوان مثال کالس بارش کم تفاوتی بین مقادیر صفر تا 65 میلیمتر قائل نمی شود. از طرف 
دیگر، روش برش گذاری پارامترها بر تعداد قواعد، میزان support و confidence آن ها تاثیرگذار است. 
این یکی از محدودیت های روش اپریوری است، در حالی-که روش های یادگیری ماشینی اساسا با انواع 

داده های پیوسته و گسسته کار می کنند.
عوامل مختلفی سبب ایجاد عدم قطعیت می شوند که در این پژوهش نمی توان به صورت شفاف سهم این 
عوامل را تعیین کرد. صحت پارامترهای ورودی، صحت هات اسپات ها، تغییر پیکسل سایز داده ها، روش 
برش گذاری، و نادیده گرفتن قاعده های کم تکرار جز عوامل اثرگذار بر میزان عدم قطعیت هستند. با این 
حال، عدم قطعیت کلی مدل با استفاده از نقاط وریفیکیشن قابل تعیین است ]13[. صحت بر اساس سی 
درصد تعداد کانون های مولد صورت گرفته است. بر این اساس، نتایج نشان داد به ترتیب شبکه عصبی 
مصنوعی با 88.3 درصد، الگوریتم اپریوری با صحت 83.7 درصد، جنگل تصادفی با 80.1 درصد، ماشین 

بردار پشتیبان با صحت 77.9 درصد صحت دارند. 
ارزیابی صحت در مورد مناطق با پتانسیل باال صحیح به نظر می رسد. اما باید توجه داشت یك تفاوت جدی 
در خروجی  روش اپریوری، نواحی بدون پتانسیل هستند یعنی مناطقی که اپریوری هیچ قاعده ای برای 
آن ها به دست نیاورده است. به زبان دیگر اپریوری به نواحی که عامل یا عوامل محدودکننده شکل گیری 
گردوغبار در آن ها وجود دارد، امتیازی نمی دهد. در واقعیت نیز این موضوع مصداق دارد، ممکن است 
از عوامل شکل گیری گردوغبار مانند باد شدید، بارش و رطوبت بسیار کم و  در برخی مناطق بسیاری 
بنابراین گردوغبار  باشد،  باشد ولی در سطح زمین خاك وجود نداشته  پوشش گیاهی ضعیف رخ داده 
شکل نمی گیرد. در این گونه مناطق روش های یادگیری ماشینی ممکن است اعداد بزرگی در نظر بگیرد 
و خطای آن ها زیاد باشد، اما روش اپریوری به خوبی مناطق بدون پتانسیل گردوغبار را مشخص می کند.
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5  نتیجه گیری
است.  اهمیت  حائز  آن  اثرات  کنترل  و  مدیریتی  تدابیر  اتخاذ  جهت  گردوغبار  مستعد  منابع  شناسایی 
بین  مقایسه ای  پژوهش  این  در  است.  استفاده شده  بدین منظور  اخیر  رویکردهای مختلفی در سالیان 
الگوریتم اپریوری به عنوان یك روش داده کاوی مکانی و روش های یادگیری ماشینی شامل شبکه عصبی 
مناطق  این روش ها در شناسایی  کارایی  انجام شد.  بردار پشتیبان  ماشین  و  مصنوعی، جنگل تصادفی 
دارای پتانسیل گردوغبار خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. الگوریتم اپریوری برخالف مدل های یادگیری 
هات اسپات های  و  محیطی  پارامترهای  بین  ارتباط  می تواند  و  نیست  پنهان  و  بسته  محیطی  ماشینی 
گردوغبار را به صورت شفاف و قابل درك ارائه دهد. در این مطالعه نشان داده شد که الگوریتم اپریوری 
داده شد  نشان  ارایه دهد. همچنین  منابع گردوغبار  برای شناسایی  انجمنی سودمندی  قواعد  می تواند 

ویژگی های خاك، پوشش گیاهی و اقلیم جز عوامل شکل گیری منابع گردوغبار هستند.     
قواعد انجمنی به دست آمده از روش اپریوری دارای سه شاخص شامل support ،confidence و lift است 
که به ترتیب تکرارپذیری، اطمینان پذیری و منطقی بودن آنها را نشان می دهند. بر این اساس، از میان 
قواعد اولیه، 54 قاعده تکرارپذیر، مطمئن و منطقی انتخاب شد. با تلفیق قواعد منتخب نقشه منابع مستعد 
گردوغبار خاورمیانه به دست آمد. نتایج این روش نشان داد که به ترتیب 13 ، 14، 16، 17و 40 درصد 
از مساحت خاورمیانه دارای استعداد بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بدون استعداد نسبت به شکل گیری 

طوفان گردوغبار است. 
سی درصد هات اسپات های گردوغبار جهت ارزیابی صحت نقشه منابع مستعد گردوغبار استفاده شد. نتایج 

نشان داد به ترتیب شبکه عصبی مصنوعی 88.3 درصد، الگوریتم اپریوری 83.7 درصد، جنگل تصادفی 
با 80.1 درصد، ماشین بردار پشتیبان با 77.9 درصد به ترتیب بیشترین صحت را دارند. بنابراین شبکه 
عصبی صحت بهتری نسبت به روش اپریوری دارد. اما روش اپریوری در شناسایی مناطق بدون پتانسیل 
گردوغبار و همچنین شناسایی روابط میان پارامترهای محیطی و گردوغبار برتری دارد. به طورکلی نتایج 

مطالعه حاضر نشان داد که الگوریتم اپریوری برای شناسایی منابع مستعد گردوغبار کارآمد است.  
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