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كلیدواژهها :شاخص گیاهی ،تصحیح اتمسفری ،نرمال سازی رادیومتریکی ،کالیبراسیون تصاویر ،پایش پوششگیاهی
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تصحیح اتمسفری تصاویر ماهوارهای هنگامیکه شاخصهای گیاهی برای تعیین تغییرات به کار میروند ،از اهمیت زیادی برخوردار است .در این
پژوهش ،چهار روش تصححیح اتمسحفری در برآورد پوشحشگیاهی با اسحتفاده از شاخصهای گیاهی ارزیابی و اعتبارسنجی شد .برای این منظور،
پوشحش سحبز گیاهی در  11نقطه و با فواصح 1000-000متر در امتداد ترانسکتی به طول  10کیلومتر و با  5کوادرات در هر نقطه اندازهگیری
شححد ردر هر دوره  15کوادرات و در ک چهار دوره نمونهبرداری 380 ،کوادرات) .سحح ، ،تصححاویر متناار با تاریخهای نمونهبرداری به چهار روش
تصححیح شحام  )1تصححیح اتمسحفری جوّی آنی ر )2 )QUACتصححیح اتمسفری تجزیهوتحلی سریع خطدید-اتمسفر ازطریق طیف ابر مکعب
ر )3 )FLAASHنرمالسحازی تصحاویر چندزمانه به روش تبدی آشکارسازی تغییرات چند متغیّره وزندار ر )IR-MADو  )0تبدی اعداد رقومی به
بازتابش باالی جوّ ر )TOAاعمال شحد .سح ،دو شحاخص نرمال شحده پوشحش گیاهی و شحاخص پوششگیاهی مقاوم به جوی محاسبه شد .در
مرحله بعد ،اعتبار سحنجی مدلهای رگرسحیونی خطی برای رابطه بین پوشحش و شاخصهایگیاهی با دو شاخصگیاهی مذکور و بر مبنای چهار
روش تصححیح بیان شحده ،بر اسحاس  33درصحد از دادههای زمینی انجام شحد .مقادیر ضحریب همبسحتگی و تبیین ،ریشه میانگین مربعات خطا،
میانگین مطلق خطا و اریبی به عنوان سحنجههای اعتبار هر روش محاسحبه شحد .پ از دسحتیابی به بهترین روش تصححیح 10 ،شحاخصگیاهی
دیگر نیز عالوه بر دو شحاخص ککر شحده ،محاسحبه و در نهایت پ از دستیابی به مدل برآورد تاج پوشش منطقه ،نقشه تاج پوشش گیاهی برای
چهار زمان تهیه شحد .نتایج اعتبارسحنجی نشحان داد ،مقدار ضحریب تبیین و ریشه میانگین مربعات خطا در روش تجزیه و تحلی سریع خطدید
اتمسحفر از طریق طیف ابر مکعب ،نسحبت به روشهای تصححیح جوّی آنی ،تبدی آشکارسازی تغییرات چند متغیره وزندار و تبدی به بازتابش
باالی جوّ ،دقت بهتری داشححت .مقدار ضححریب تبیین به ترتیب برابر  0/2 ،0/37 ،0/01و  0/57برای شححاخص پوشححشگیاهی مقاوم جوّی و برابر
 0/21 ،0/31 ،0/50و  0/50برای شححاخص نرمال شححده پوشححش گیاهی میباشححد .بهعالوه ،مقادیر ریشححه میانگین مربعات خطا برابر ،0/17 ،0/77
 1/13و 0/8برای شححاخص پوشححشگیاهی مقاوم به جوی و برابر  1/12 ،0/10 ،0/83و  0/81برای ش حاخص نرمال شححده پوشححش گیاهی میباشححد.
نقشحههای تاج پوشحش گیاهی نمایانگر ناهمگنی مکانی تاج پوشحش در مرتع مرجن بوده و امکان برآورد تاج پوشحش تمام فصول رویشی از یک
مدل وجود دارد.
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مراتع با دارا بودن بیش از  50درصد از سطح خشکیهای
جهان ،با ارائه خدمات متنوع زیست محیطی ،اقتصادی و
تفرجگاهی و غیره نقش بسزایی در حیات انسانها،
گیاهان و حیوانات در مناطق مختلف جهان و توسعه
اقتصادی این مناطق دارند [ .]1تاج پوششگیاهی،
مساحتی از زمین است که توسط بخش زنده گیاهی
پوشیده شده و به درصد بیان میشود .نظارت و پایش
مستمر پوشش گیاهی در دوره رویشی مراتع ،منجر به
شناخت مفاهیم متعددی از پویایی پوششگیاهی در
چرخه کربن و جریان انرژی خواهد شد [.]2
اندازهگیریهای زمینی تاج پوششگیاهی ،مستلزم
صرف وقت و هزینهی باالیی است .در این راستا،
شاخصهای گیاهی بدست آمده از دادههای ماهوارهای
که بر اساس ترکیبات سادهای از محدوده باند مادون قرمز
و مرئی رخصوصاً باند قرمز) بنا گذاشته شدهاند ،در دو
دهه اخیر کاربرد زیادی در زمینه پایش تغییرات پوشش
زمین در مقیاسهای مختلف پیدا کردهاند .از این جمله،
شاخصهایی نظیر شاخص گیاهی مقاوم به شرایط جوّی
ر 1)ARVIو شاخص گیاهی بهبودیافته ر 2)EVIکه از باند
آبی بهمنظور کاهش اثر جو استفاده میکند ،توسعه
یافتهاند [ .]3محققان زیادی ارتباط بین پوششگیاهی و
پارامترهای زیست محیطی با شاخصهای گیاهی را
بااستفاده از مدلهای تجربی و رگرسیونی نشان دادهاند؛
ولی موضوع مطرح این است که پوششگیاهی در مراح
مختلف رویشی خود ،از نظر ترکیب شیمیایی و
مورفولوژی دچار تغییر میشود [0و .]5بهعنوان مثال ،در
گیاهان بالغ ،نسبت ساقه به برگ ،مقدار لیگنین و سلولز
آنها در طول دوره رویشی افزایش مییابد و این افزایش،
بهطور همزمان با یک کاهش در مقدار کلروفی همراه
است [ .]0درنتیجه پاسخ طیفی گیاهان در مراح
مختلف رشد رویشی ،تغییر مییابد و مدل بدست آمده
در یک دوره رویشی خاص ،احتماالً قاب استفاده در تمام
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دورههای رویشی نخواهد بود .بنابراین ،توسعه روشهایی
با دقت بیشتر و بهصورت غیر مخرب ،بهمنظور دستیابی
اطمینان از پایداری پوشش گیاهی طی فص رویش
حیاتی است [7و.]8
تابش خورشیدی در مسیر خود تا زمین و برخورد با
پدیدهها و انعکاس و ثبت توسط سنجنده ،قب از آنکه
توسط سنجندههای سنجش از دوری ثبت شوند ،از
اتمسفر عبور میکنند و به همین دلی مقادیر بازتابش
طیفی ثبت شده در تصاویر سنجش از دوری ،هم شام
اطالعات ناشی از برخورد و انعکاس امواج
الکترومغناطیسی با جوّ بوده و هم تابش سطح زمین
میباشند .با توجه به اثرات کرات معلق در جو ،ملکولهای
تشکی دهنده اتمسفر ،کرات گرد و غبار و بخار آب بر
پراکندگی تشعشات که بدون هیچگونه تعام با سطح
زمین بر بازتاب واقعی پدیده های سطح زمین و از
آنجمله پوششگیاهی اثر گذار هستند ،که اتفاقاً از زمانی
به زمان دیگر نیز تغییر می یابند .در پایش پوششگیاهی
به وسیله تصاویر چند زمانه در دورههای مختلف ،نیاز
است که این مسئله مورد توجه و اصالح قرار گیرد [.]1
در نتیجه کالیبراسیون و یا تصحیح اثر اتمسفر بر تصاویر
ماهوارهای و از بین بردن اثر جوّ و تجزیه و تحلی بازتاب
واقعی پدیدهها و جدا سازی آن از اثر جو ،باالخص
بهمنظور پایش پوششگیاهی در دوره های زمانی مختلف
مسئلهای حیاتی و بحث برانگیز میباشد .برآورد تاج
پوششگیاهی با استفاده از تصاویر چند زمانه نیازمند
مقادیر واقعی بازتاب سطح زمین ،برای مقایسه تصاویر
کسب شده در زمانهای مختلف است .از آنجا که
اطالعات متغیرهای محیطی به ویژه خصوصیات جوی به
طور مستقیم به ندرت اتفاق میافتد و در بیشتر موارد
دسترسی به چنین اطالعاتی وجود ندارد .لذا ،برخی از
تکنیکهای غیرمستقیم برای از بین بردن اثرات
اتمسفری و تخمین بازتاب واقعی پدیدههای سطح زمین
توسعه یافتهاند [10و .]11در این زمینه ،هدف از تصحیح

تاثیر روشهای تصحیح جوی بر رابطه میان شاخصهای...
فاطمه پردل ،عطااهلل ابراهیمی ،زهرا عزیزی

Atmospheric Correction
QUick Atmospheric Correction

Digital Number
Iteratively Reweighted Multivariate Alteration
Detection
3 Canty and Nielsen
4 Fukon
2

131

6

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

1

5

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.133

اتمسفری به حداق رساندن اثرات جوی و تبدی اعداد
رقومی ر )DN1ثبت شده توسط سنجنده به بازتاب واقعی
سطح است [ .]1عالوه بر تصحیح اتمسفری ،نرمال سازی
رادیومتریکی نیز در این زمینه به منظور بررسی تغییرات
در تصاویر چند زمانه و موزاییک سازی تصاویری که از
پهنههای وسیع و در چند صحنه اخذ می شوند ،توسعه
یافته و مورد استفاده قرار گرفته است [12و .]10انجام
نرمالسازی رادیومتریکی نیاز به برخی پارامترهای جوّی
در زمان تهیه تصویر دارد که برای اکثر تصاویری که در
زمانهای گذشته تصویربرداری شدهاند وجود ندارند یا در
دسترس نیستند .دراینراستا ،روشهای نسبی
نرمالسازی رادیومتریکی ،برای غلبه بر این موضوع
توسعه یافتهاند .یکی از این روشهای اتوماتیک ،روش
تبدی آشکارسازی تغییرات چند متغیره وزنداررIR-
 )MAD2است که توسط کنتی و نیلسون 3پیشنهاد شده
است [ .]15در نتیجه ،به نظر میرسد اعمال روشهای
مختلف تصحیح برای سنجندهها و دادههای دورههای
زمانی مختلف سنجش از دوری ،نتایج متفاوتی دربر
خواهد داشت.
روابط بین زمان وقوع پدیدههای فنولوژیکی رمث رشد
گیاه ،اهور غنچه و به گ نشستن ،پیری و  )...با شرایط
آبوهوایی و شاره کربن ،اخیراً موضوع تحقیقات متعددی
بوده است ،درحالیکه تغییرات فصلی بر رشد تاج پوشش
گیاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در تحقیقی که
توسط جی و همکاران [ ]10انجام شد ،مدل برآورد تولید
سبز گیاهی در منطقه فاکن 0با استفاده از دادههای
لندست و نمونهبرداریهای زمینی ،ایجاد و یک مدل
رگرسیونی پیشنهاد شد .از جمله تحقیقهای مرتبط با
شاخصهای گیاهی در برآورد پوششگیاهی ،نتایج
مطالعه درویشزاده و همکاران [ ]17در برآورد پوشش
گیاهی با استفاده از شاخصهای گیاهی در منطقه

شیطور بافق یزد ،نشان داد که شاخصهای گیاهی که
ضرایب خط خاک در محاسبه آنها در نظر گرفته
میشوند ،از دقت مناسبتری برخوردار بوده و میتوانند
بیانگر درصد پوششگیاهی در مناطق خشک باشند .در
تحقیق دیگری ،حساسیت شاخص سطح برگ که از
تصاویر ماهوارهای تخمین زده شده بود را با تصحیح
اتمسفری ATCOR 5و اثر آن بر مدل تعادل آب را بررسی
کردند؛ که نتایج حاص شده نشان داد ،پارامتر قابلیت
دید در تصحیح اتمسفری  ATCORبیشترین اثر را بر
تخمین شاخص سطح برگ دارد [ .]1تحقیقات نشان
میدهد که در بیشتر موارد ،قابلیت شاخصهای گیاهی
در یک مرحلهی رویشی ،مورد بررسی قرار گرفتهاند ،اما
تحقیقات ناچیزی نیز در خصوص میزان پوشش در
مراح مختلف رویشی و ارتباط آن با شاخص های
گیاهی انجام شده است .یکی از اهداف این تحقیق،
توسعه مدلی برای برآورد پوششگیاهی از دادههای
سنجنده لندست OLI 8-میباشد که در فصول رویشی
مختلف که مقادیر پوششگیاهی متفاوتی دارند ،قاب
استفاده باشد .بهعالوه ،بررسی تحقیقات صورت گرفته
نشان میدهد که با توجه به اثر نوع تصحیح رادیومتریکی
در تصاویر چند زمانه بر تخمین پارامترهای مستخرج از
تصاویر ماهوارهای ،روشهای مختلف تصحیح ممکن است
نتایج متفاوتی را نشان دهند که این امر در خصوص تاثیر
روشهای مختلف تصحیح در برآود پوششگیاهی در
تصاویر چند زمانه مورد برسی قرار نگرفته و هدف این
تحقیق می باشد .تحقیق حاضر با اهداف زیر انجام گرفت:
 -1اعتبارسنجی چهار روش تصحیح تصاویر ماهواره ای
برای مقایسه تاثیر آنها بر برآوردهای پوشش گیاهی که
شام موارد زیر میباشد:
الف) تصحیح اتمسفری جوی آنی ر)0QUAC
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روشهای انجام تصحیحات شرح داده شده و پ از آن
نحوه
چگونگی برداشت دادههای زمینی و س،
پیشپردازشهای تصاویر و تحلی دادهها تشریح میشود.

ب) تصحیح اتمسفری تجزیه و تحلی سریع خطدید
اتمسفر ازطریق طیف ابر مکعب ر)1FLAASH
ج) نرمالسازی رادیومتریکی اتوماتیک در تصاویر چند
زمانه به روش تبدی آشکارسازی تغییرات چند متغیره
وزندار ر)IR-MAD
د) تبدی اعداد رقومی ) (DNثبت شده توسط سنجنده
به بازتابش انعکاسی باالی جو یا ر )2TOAدر تصاویر چند
زمانه برای برآورد پوشش گیاهی در مراتع مرجن
شهرستان بروجن

 -1-2منطقه مورد مطالعه
مرتع مرجن در  2کیلومتری شهرستان بروجن در استان
چهارمحال و بختیاری واقعشده است .این منطقه دارای
مساحتی معادل  5010هکتار میباشد .ازنظر جغرافیایی
در حدفاص " 51 °17 30تا " 51° 23 ´30طول شرقی
و " 32° 0 30تا " 32° 0 ´0عرض شمالی قرارگرفته
است .ارتفاع متوسط از سطح دریا در این رویشگاه 2200
متر از سطح دریای آزاد است .متوسط بارندگی طبق آمار
 25ساله برابر  255میلیمتر است .طبق تقسیمبندی
کوپن این منطقه دارای اقلیم معتدل و سرد با
تابستانهای گرم و خشک است.

 -2تهیه نقشه تاج پوششگیاهی مراتع مرجن ،پ از
انتخاب بهترین شاخص گیاهی و روش تصحیح اتمسفری
 -2مواد و روشها
در ادامه ابتدا به معرفی منطقه مورد مطالعه و دادهای
مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده و س،
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شكل  :1تصویر ماهواره لندست  8از منطقه موردمطالعه و موقعیت آن نسبت به استان چهارمحال و بختیاری

1

2

Top-Of-Atmosphere

Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of
Hypercubes
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در تحقیق حاضر پ از بررسی منابع علمی متعدد ،چهار
روش پر کاربرد تصحیح تصاویرماهوارهای که در ادامه

آورده شده است؛ برای برآورد تاج پوششگیاهی مورد
ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت.

تاثیر روشهای تصحیح جوی بر رابطه میان شاخصهای...
فاطمه پردل ،عطااهلل ابراهیمی ،زهرا عزیزی

سنجنده ازنظر رادیومتریکی یا طولموج ،کالیبراسیون
مشخصی نداشته باشد یا اگر شدت روشنایی خورشیدی
نامعلوم باشد ،الگوریتم  QUACبهویژه وقتی که شرایط
زیر حاکم باشد ،میتواند دقت قاب قبولی از بازتاب طیفی
را ارائه دهد:
شرط اول :حداق  10پدیده گوناگون درصحنه وجود
داشته باشد.
شرط دوم :بهاندازه کافی پیکس تاریک برای تخمین
مناسبی از شدت بازتابش طیفی پایه درصحنه وجود
داشته باشد.

 -1تصحیح اتمسفری جوی آنی ر)QUAC
 -2تصحیح اتمسفری تجزیه و تحلی سریع خطدید
اتمسفر ازطریق طیف ابر مکعب ر)FLAASH
 -3نرمالسازی رادیومتریکی اتوماتیک در تصاویر چند
زمانه به روش تبدی آشکارسازی تغییرات چند متغیره
وزندار ر)IR-MAD
 -0تبدی اعداد رقومی ) (DNثبت شده توسط سنجنده
به بازتابش انعکاسی باالی جو یا ر)TOA
این چهار روش به منظور فراهم آوردن مبنای بهتری برای
مقایسه تصاویر چند زمانه توسعه یافتهاند.
روشهای QUACو  FLAASHدر دسته روشهای
تصحیح اتمسفری و روش  IR-MADدر دسته روشهای
نرمال سازی رادیومتریکی قرار میگیرند .مبنای
نرمالسازی رادیومتریکی بر اساس یافتن عوارض بدون
تغییر یا شبه ثابت در تصاویر اخذ شده از یک منطقه در
زمانهای مختلف میباشد .روش  TOAبه عنوان یک روش
تصحیح اتمسفری همراه با کالیبرهسازی رادیومتریکی
تصاویرمحسوب میشود.
در ادامه به شرح مختصری از هر یک از روشهای مورد
استفاده پرداخته میشود.

 -3-2تصحیح اتمسفری به روش FLAASH

 -2-2تصحیح انمسفری به روش QUAC

این روش یک روش تصحیح اتمسفری برای محدوده
مرئی ،مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز میانی است.
الگوریتم اصالح جوّی سریع بهمنظور اصالح جوّ برای
تعیین پارامترهای مورد نیاز بهصورت مستقیم از اطالعات
موجود دریک صحنه رطیف پیکس های مشاهده شده)
استفاده میکند و برای این منظور نیاز به اطالعات جانبی
نیست .برخالف بسیاری از روشهای اصالح جوّ ،روش
بازیابی عمق نوری آئروس در الگوریتم  QUACبه حضور
پیکس تاریک درصحنه نیاز ندارد [ .]18بهطور خاص،
 QUACمیتواند زمانی که پیکس تاریک در دسترس
نیست عمق نوری آئروس را برآورد کند .اگر یک
Sub-Arctic Winter
Mid-Latitude Winter
3 Sub-Arctic Summer
2
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Mid-Latitude Summer
U.S. Standard
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الگوریتم تصحیح اتمسفری  FLAASHبا فرض حضور
پیکس های تیره که میتواند بهعنوان پیکس مرجع با
بازتاب سطحی مشخص در نظر گرفته شود ،انجام
میشود[ .]11در این روش ،مقدار غبار ،مه و کرات معلق
در جوّ ،برآورد و بازیابی میشوند .در این الگوریتم ،باید
مدلهای  MODTRANاستاندارد مربوط به مدلهای
اتمسفری و آئروس که نماینده منطقه مورد مطالعه
میباشند ،انتخاب شوند .نسخه  MODTRANمورد
استفاده در  FLAASHبهمنظور تصحیح خطا در
پارامترهای خط آب اصالح شده است [ .]20مقدار ستون
بخار آب در این روش ،برای تصاویر فاقد باند برای برآورد
مقدار بخار آب در جوّ رمانند لندست یا اس،ات)؛ باتوجه
به مدل اتمسفری که بسته به زمان و شرایط
تصویربرداری انتخاب می شود ،تخمین زده میشوند.
مدلهای آئروس موجود در این الگوریتم عبارتاند از
روستایی ،دریایی ،شهری و تروپوسفریک که بستهبه
شرایط منطقه ازنظر نوع و اندازه کرات موجود در هوا باید
یک مدل انتخاب شود .ازجمله مدلهای موجود ،1SAW
 5US ،0MLS 3SAS ،2MLWتروپیکال است .مدل
اتمسفری مناسب در حالت اول ،بسته به دمای هوا یا
فشار بخار آب منطقه انتخاب میشود و در حالت دوم

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

سینوپتیک اخذ شده و در جدول ر )1ارائه شده است.

درصورت در دسترس نبودن این پارامترها با توجه به ماه
اخذ تصاویر و عرض جغرافیایی منطقه مورد مطالعه،
با استفاده از اطالعات موجود در راهنمای نرم افزار ،مدل
مناسب انتخاب میشود که در تحقیق حاضر از این طریق
مدل مناسب انتخاب شد .صرفاً جهت استحضار درصد
رطوبت نسبی در روزهای تصویر برداری از ایستگاه

ازجمله اطالعات مورد نیاز برای انجام این الگوریتم زاویه
خورشیدی ،ارتفاع سنجنده ،زاویه آزیموت ماهواره،
میانگین ارتفاع از سطح دریا ،ساعت تصویربرداری و غیره
است .در کالیبره کردن تصاویر اعداد رقومی ثبت شده
توسط سنجنده به بازتاب باالی جوّ تبدی میشود.

جدول : 1مقادیر درصد رطوبت نسبی جو در منطقه مورد مطالعه در روزهای تصویر برداری

 11مرداد

 25خرداد

 20اردیبهشت

تاریخ

20

23

02

رطوبت نسبی%

Canonical Correlation Analysis

Reference Image
Iteratively Re-weighting Multivariate Alteration
Detection
2
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 -4-2نرمال سازی رادیومتریكی به روش

IR-MAD
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همانطور که ککر شد ،دستیابی بهدقت مطلق در مقایسه
تصاویر چندزمانه بهعللی همچون مرجع رادیومتریکی
غیریکسان که ناشی از شرایط متفاوت جوّی ،عدم ثبات
زمانی در همسانسازی سنجنده و زاویه قرارگیری
متفاوت سنجنده نسبت به خورشید در زمانهای مختلف
و غیره مشک خواهد بود[ .]21نرمالسازی مطلق
رادیومتریکی تصاویر ماهوارهای به یک الگوریتم اصالح
جوّ ی و دانستن خصوصیات مرتبط با اتمسفر در هنگام
تصویربرداری نیاز دارد که برای بسیاری از تصاویر
ماهوارهای وجود ندارد یا اینکه دسترسی به آنها مشک
است [ .]22برای رفع این مشک روش  IR-MADکه
توسعه یافته روش  MADمی باشد ،توسعه یافت .این
روش شام تجزیه و تحلی بازتاب طیفی عناصر ساخته
شده توسط انسان ،مانند جادهها ،مناطق شهری و
صنعتی و غیره است که به این عناصر پدیدههای شبه
ثابت1میگویند؛ چرا که بازتاب طیفی آنها معموال تا
حدود زیادی ثابت است .با استفاده از بازتابش طیفی این
پدیدهها ،مقادیر بازتابی تکتک باندهایی که در زمانهای
مختلف از یک منطقه گرفته شده بر مبنای بازتابش
طیفی یکی از تصاویر که اصطالحاً تصویر مبنا 1نامیده

می شود ،اصالح میگردد [ .]23روشهای زیادی
بهمنظور نرمالسازی نسبی رادیومتریکی توسط محققان
ارائه شده است [ .]23اساس تمامی این روشها بر این
فرض حاکم است که رابطه بین بازتابشهای طیفی ثبت
شده توسط سنجنده در زمانهای مختلف از مکانهایی
که بازتابش یکسان و ثابتی در دوره های مختلف دارند،
مبنای انجام تصحیحات میباشد و فرض میشود که
تفاوت بازتاب طیفی در این عوارض با بازتاب ثابت ،بهعلت
تغییرات و آشفتگیهای جوی در تصاویر چندزمانه اتفاق
افتاده است .در نتیجه این عوارض با بازتاب ثابت ،میتواند
مبنایی برای محاسبه توابعی خطی برای تقریب تغییرات
جوّی و تأثیری که در تغییر بازتابش واقعی پدیدههای
سطح زمین دارد؛ باشد .مهمترین و دشوارترین جنبه
تمامی این روشها ،تعیین عوارضی است که بازتاب
طیفی آنها در طول زمان ثابت هستند که این پدیدهها،
اساس و پایه نرمالسازی رادیومتریکی میباشند
[21و .]22یکی از این روشها ،روش  2IR-MADاست که
توسط کانتی و نیلسون ارائه شده است[ .]15این تکنیک
بهمنظور نرمالسازی رادیومتریکی تصاویر چند طیفی و
ابرطیفی توسعه یافته است .این روش از تجزیه و تحلی
همبستگی متعارف  (CCA) 3برای پیدا کردن ترکیب

تاثیر روشهای تصحیح جوی بر رابطه میان شاخصهای...
فاطمه پردل ،عطااهلل ابراهیمی ،زهرا عزیزی

𝑑= فاصله زمین تا خورشید در واحد نجومی

خطی بین دو گروه متغیرها ربهعنوان مثال باند طیفی از
تصویر هدف و تصویر مرجع) استفاده کرده و یکسری
تصویر جدید تولید میکند .باندهای تصاویر جدید،
متغیرهای متعارف  1نامیده میشوند .دراینصورت
تصاویر اصالح شده در مکان پدیدهای ثابت ،حداکثر
همبستگی را باهم دارند؛ در حالیکه در بخشهای
تغییرپذیر تصویر کامالً غیر همبسته و متعامد هستند.
پیکس های با حداق تفاوت بین باندها بهعنوان
پدیدههای شبه-ثابت یا ثابت در نظر گرفته میشوند .این
پیکس ها بهمنظور نرمالسازی هر تصویر نسبت به تصویر
مرجع با استفاده از رگرسیون متعامد حاصله مورد اصالح
و بازسازی قرار میگیرند [.]15

𝜆𝑁𝑈𝑆𝐸= انرژی تابشی خورشید با واحد
)* µm

 =θارتفاع خورشیدی به درجه
 - 6 - 2اندازه گیری پوشش و تولید در عرصه

TOA

رابطهر)2

𝜃𝑛𝑖𝑠 𝜆𝑁𝑈𝑆𝐸

= 𝜆𝜌

که در آن
𝜆𝐿= رادیان

با واحد

)W/(m2 * sr * µm
Canonical Variates
Top-Of-Atmosphere

1

Digital Number of Haze

2
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در روند کالیبره کردن رادیومتریکی تصاویر ماهوارهای،
اعداد رقومی ثبت شده توسط سنجنده یا  DNبه
درخشندگی طیفی ثبت شده توسط سنجنده یا
 Radianceتبدی شده و س ،به بازتاب باالی جوّ یا
 (TOA)2تبدی میشوند .دو مرحله فوق با فرمولهایی
که برای تصاویر هر سنجنده تعریف شدهاند انجام
میشود .کاهش تنوع و خطای موجود در تصاویر
چندزمانه اخذ شده از یک منطقه با تبدی ارزشها به
بازتاب باالی جوّ کاهش مییابد و فرایند ککر شده منجر
به ارائه مبنای بهتری برای مقایسه استاندارد تصاویر در
زمانهای مختلف میشود[ 0و  .]20پارامترهای موردنیاز
برای این تبدی  Gainو  ،Offsetارتفاع خورشید و زمان
کسب تصویر و میزان عدد رقومی تیرگی تصویر 3و ...
است .روابط ر )1و ر )2مربوط به تعاریف باال در زیر آمده
است:
𝑡𝑒𝑠𝑓𝑓𝑜 𝐿𝜆 = 𝐺𝑎𝑖𝑛 ∗ 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 +
رابطهر)1
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در این تحقیق با توجه به اهداف ککرشده پ از تعیین
محدوده موردمطالعه بهمنظور اندازهگیری تاج پوشش
سبز گیاهی ،این پارامتر به تفکیک  5فرم رویشی گندمی
بلند ،فورب بلند ،فورب کوتاه ،بوتهای و گندمی کوتاه
اندازهگیری شد .در این تحقیق با توجه به تحقیق
آندرسون و همکاران [ ]25که تولید گیاهی را با استفاده
از دادههای لندست برآورد کرده بودند از ترانسکت
استفاده شد 15 .کوادرات در  11نقطه نمونه برداری
رپالت) در امتداد یک ترانسکت  10کیلومتری با در نظر
گرفتن تیپهای گیاهی موجود در منطقه ،مستقر شدند.
اندازهگیریها در  11نقطه نمونهبرداری رشام 5
کوادرات) که در هر نقطه نماینده یک پالت بود و با فرض
قرار گرفتن هر نقطه نمونه برداری در یک پیکس انجام
شد .با توجه به نتایج تحقیق طهماسبی و همکاران []20
باهدف تعیین شک و اندازه کوادرات مناسب ،در مراتع
نیمهاست،ی ،اندازه و شک کوادرات ،ر )2*2در نظر گرفته
شد .اندازهگیریهای فوق در چهار دوره رویشی رشام
اواسط اردیبهشت ،اواخر خرداد ،اوی مرداد و اواسط
شهریور) در سال  1313تکرار شد .در ضمن ،مختصات
پالتهای موجود در عرصه توسط دستگاه  GPSکالیبره
شده با دقت زیاد رحدود  1متر) ثبت شد و با پیکه برای
نمونهبرداری دورههای بعد عالمتگذاری شد.
نمونهبرداری در هر مرحله طی سه الی چهار روز انجام
شد .برای اندازهگیری تاج پوشش سبز گیاهی از کوادرات
مشبک که توسط شیومی و یوشیمورا پیشنهاد شده
است ،استفاده شد[ .]27در پالت مشبک به علت اینکه
هر شبکه کوچک ایجاد شده برابر یک درصد از مساحت
پالت میباشد ،اندازهگیری درصدی از پالت که توسط

 -5-2كالیبره كردن رادیومتریكی تصاویر به روش

𝜋𝐿𝜆𝑑 2

W/(m2
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نشان داده شده است.
مقادیر تاج پوشش سبز اندازهگیری شده ،طی عملیات
صحرایی به تفکیک  0دوره در جدول ر )2آورده شده
است .بر اساس اطالعات جدول ،میزان تاج پوشش سبز
گیاهی در منطقه مورد مطالعه از  15/5درصد در اولین
مرحله آماربرداری ر )13/02/20به میزان  2/52درصد در
آخرین مرحله آماربرداری ر )13/00/12کاهشیافته است.

تاج پوشش سبز گیاهی اشغال شده است ،خطای بسیار
کمتری داشته و در نتیجه این روش دارای دقت باالیی
میباشد .در هر دوره نمونه برداری ،فقط تاج پوشش سبز
گیاهی و بخش فتوسنتز کننده گیاه اندازهگیری شد.
مفهوم پالت و کوادرات در این پژوهش در شک ر)2

شكل  .2ارائه شماتیک از  3نقطه نمونهبرداری (هر نقطه شامل  5كوادرات ،با  4متر فاصله از كوادرات مركزی)
جدول  :2مقادیر اندازهگیری شده درصد تاج پوشش سبز ( )%در عرصه مراتع مرجن برحسب پالتهای نمونهبرداری صحرایی

15/5

13/02/20

مرحله 1

8/55

13/03/25

مرحله2

3/75

13/05/11

مرحله3

2/52

13/00/12

مرحله0

در این تحقیق از تصاویر ماهواره لندست  8اخذ شده از
منطقه مورد مطالعه که مربوط به تاریخهای20 ،
اردیبهشت 25 ،خرداد 11 ،مرداد 12 ،شهریور
رتاریخهایی که هم زمان نمونه برداری زمینی نیز انجام
شد) در سال  1313استفادهشد .به منظور بررسی دقت
هندسی تصاویر ،مختصات چندین نقطه کنترل از نقشه
 1:25000منطقه استخراج و بهعلت تطابق هندسی
تصاویر و نقاط کنترل زمینی و دقت باالی تصاویر
لندست ،8نیازی به انجام تصحیح هندسی تصاویر
ماهوارهای نبود .س ، ،چهار روش تصحیح اتمسفری
 FLAASH ،QUACو همچنین نرمالسازی رادیومتریکی
به روش  IR-MADبهعالوه تبدی اعداد ثبت شده توسط
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سنجنده به بازتابش باالی جو یا  TOAبر روی چهار دوره
تصاویر ککر شده در جدول ر )2اعمال شد .الزم به ککر
است که پارامترهای موجود در مدل تصحیح اتمسفری
 FLAASHبا توجه شرایط منطقه و ماه اخذ تصاویر و با
رجوع به راهنمای نرم افزار انتخاب شدند .پارامتر
قابلیتدید در تمام تصاویر 00کیلومتر در نظر گرفته شد.
در روند نرمالسازی رادیومتریکی ،یکی از تصاویر به
عنوان تصویر مرجع در نطر گرفته شد و مابقی تصاویر به
عنوان تصویر هدف بر مبنای آن نرمالسازی میشود .در
این تحقیق تصویر  12شهریور به عنوان تصویر مرجع در
نظر گرفته شد و تصاویر  20اردیبهشت 25 ،خرداد و 11
مرداد به عنوان تصاویر هدف در نظر گرفته شدند .برای
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درصد تاج پوشش سبز

تاریخ نمونهبرداری

مراحل

تاثیر روشهای تصحیح جوی بر رابطه میان شاخصهای...
فاطمه پردل ،عطااهلل ابراهیمی ،زهرا عزیزی

انتخاب بهترین روش تصحیح و اعتبار سنجی مدل برآورد
پوششگیاهی ،دو شاخص گیاهی  NDVIو  ARVIبر
تصاویر خروجی چهار روش تصحیح ککر شده ،محاسبه
شدند .علت انتخاب این دو شاخص در این مرحله،
استفاده از یک شاخص مرسوم و پرکاربرد ر )NDVIو یک
شاخص مقاوم به شرایط جوی ر )ARVIدر اعتبارسنجی
روشهای تصحیح میباشد .مراح پیشپردازش و
پردازش تصاویر توسط نرم افراز  ENVI 5.1و Idrisi
 selvaانجام شد.
 -7-2پیشپردازش و پردازش تصاویر
پ از اعمال روشهای انجام تصحیحات اتمسفری
برروی تصاویر ماهوارهای و محاسبه شاخصهای گیاهی،
رابطه بین پوشش گیاهی با شاخصهای گیاهی مورد
ارزیابی قرار گرفت که شرح هریک در ادامه آمده است.
-8-2رابطه بین تاج پوشش سبز گیاهی با دادههای
ماهوارهای
بهمنظور بررسی رابطه بین تاج پوشش سبز گیاهی با
دادههای ماهوارهای از تحلی رگرسیون خطی استفاده
شد .به این منظور ارزش شاخصهای گیاهی  ARVIو
 NDVIپ از اعمال روشهای تصحیح از تصاویر 20
اردیبهشت 25 ،خرداد 11 ،مرداد و  12شهریور بهعنوان
متغیر مستق و مقادیر اندازهگیری شده تاج پوشش سبز
زمینی در چهار دوره نمونه برداری بهعنوان متغیر وابسته
وارد رابطه رگرسیونی خطی و درجه  2شدند.

جدول :3نتایج نرمال سازی تاج پوشش سبز

كولموگروف -اسمیرنو

دادههای تاج پوشش

سطح معنی داری

درجه آزادی

آماره

0

70

0/150

دادههای خام

0/2

70

0/075

دادههای تبدیل شده

 -9-2اعتبارسنجی مدل برآورد تاج پوشش گیاهی
و انتخاب بهترین روش تصحیح
در این مرحله ،اعتبار سنجی مدلهای رگرسیونی که
برای هر چهار روش  IR-MAD ،FLAASH ،QUACو
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 TOAبا دو شاخص گیاهی  NDVIو  ARVIایجاد شده
بودند ،انجام شد .به این ترتیب که در  33درصد از دادهها
که وارد ساخت مدل نشده بودند ،مقادیر اندازهگیری شده
و مقادیر برآورد شده توسط مدلهای رگرسیونی ،در
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بهاینترتیب که مجموع مشاهدات در چهار دوره
نمونهبرداری برای ساخت یک معادله در نظر گرفته
شدند.
این مرحله برای خروجی تصاویر چهار روش تصحیح
 IR-MAD ،FLAASH ،QUACو  TOAانجام شد.
درضمن مقادیر زمینی تاج پوششگیاهی میانگین 5
کوادرات در هر پالت ،به عنوان نماینده ارزش یک پیکس
در نظر گرفته شد .در مطالعات مختلفی [ 8و  ]28یک
کوادرات  1متر مربعی نماینده پیکس  100متر مربعی
لندست در نظر گرفته شده است؛ ولی در تحقیق حاضر
با توجه به تنوع گونههای گیاهی در طول دوره رویش،
اختالفات درصد پوشش در فرمهای رویشی مختلف،
الگوی پراکنش گیاهان ،ناهمگنیهای موجود و در نهایت
برای اطمینان بیشتر ،میانگین  5کوادرات نماینده یک
پیکس در نظر گرفته شد .قب از ایجاد مدلهای
رگرسیونی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته بررسی شد و
با انجام تبدی و پ از اطمینان از نرمال بودن توزیع
این متغیر ،تجزیهوتحلی رگرسیون خطی و غیر خطی
انجام شد .مدلهای رگرسیونی ساخته شده براساس
خروجی چهار روش تصحیح براساس  07درصد دادهها
ایجاد شدند و  33درصد از مشاهدات برای تست
مدلهای رگرسیونی در نظر گرفته شدند .نتایج آزمون
کولموگراف اسمیرنو نرمال در دو حالت قب از انجام
تبدی و پ از انجام تبدی و در نتیجه نرمالسازی در
جدولر )3آورده شده است.

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

پ از اعتبارسنجی و دستیابی به بهترین روش تصحیح
از بین روشهای  IR-MAD ،FLAASH ،QUACو TOA
بر اساس خروجی این روش ،ده شاخص گیاهی دیگر نیز
عالوه بر شاخصهای گیاهی  NDVIو  ARVIمحاسبه
شدند .دوازده شاخص گیاهی استفاده شده در این تحقیق
به شرح جدول ر )0آورده شده است .در این مرحله ،از
مقادیر پارامترهای ضریب همبستگی ر ،)Rضریب
تبیینر )R2ریشه میانگین مربعات خطا ر,)RMSE
میانگین مطلق خطا ( )MAEو اریبی ر )Biasبهعنوان
سنجههای اعتبار برای تعیین مناسبترین شاخص
گیاهی بهمنظور برآورد تاج پوشش سبز گیاهی استفاده
شد.
طبق تحقیق جکسون و همکاران ،شاخصهای گیاهی در
دو دسته کلی قرار میگیرند؛ شاخصهای شیبمحور و
فاصلهمحور .شاخصهای شیبمحور ،ترکیب ریاضی

نتایج حاص از اعمال هر یک از روشهای تصحیح
اتمسفری و همچنین نتایج مطالعه ارتباط بین
شاخصهای گیاهی با پوشش گیاهی ،پ از اعمال چهار
روش تصحیحی و اعتبار سنجی مدلها ،در زیر آمده
است.

رابطهر)0

رابطهر)5
در معادالت باال 𝑖𝑦 و 𝑦 به ترتیب مقدار برآورد شحححده و
مقدار اندازهگیری شححده تاج پوشححش سححبز گیاهیith ،
شحماره نمونه یا شماره پالت در اندازهگیری زمینی و n
تعحداد کح نمونححههححا اسحححت .پححارامترهحای ککرشحححده
نشاندهنده دقت و صحت مدلهای رگرسیونی و نشانگر
این میباشحند که تا چه اندازه ارزشهای پیشبینیشده
به ارزشهای واقعی نزدیک اسححت .ارزشکمتر در مقادیر
 MAE ،RMSEو  Biasو ارزش بیشتر در مقادیر  Rو R2
نمایانگر دقت و صحت بیشتر مدل رگرسیونی است.
 -11-2محااسااباه شاااخصهاای گیاهی پ

از

دساتیابی به بهترین روش تصحیح و اعتبارسنجی

 -1-3خروجی روشهای

IR- ،FLAASH ،QUAC

 MADو TOA

روش  IR-MADعالوه بر خروجی در قالب تصویر ،شام
خروجی و تحلی آماری هم میباشد که در جدول ر)5
ارائه شده است .در این بخش تصاویر خروجی روشهای
تصحیح آورده نشده و تنها به مقایسههای میانگین و
واریان در نرمالسازی تصاویر  20اردیبهشت25 ،
خرداد و  11مرداد ربهعنوان تصاویر هدف) نسبت به
تصویر تاریخ  12شهریور ربهعنوان تصور مرجع) آمده
است .نتایج نشاندهنده برابری واریان تصاویر نرمال
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نهایی

 -3نتایج

رابطهر)3

(𝑦𝑖 −𝑦)2
𝑛
|𝑦𝑛 |𝑦𝑖 −
𝑀𝐴𝐸: ∑𝑖=1
𝑛
𝑦𝑦 −
𝑛𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑠 = ∑𝑛𝑖=1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑𝑛𝑖=1

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.133

رگرسیون خطی در مقاب هم قرار گرفتند و پارامترهای
 Rو  R2محاسبه شدند ،س ،با استفاده از روابط ر،)3
ر )0و ر )5پارامترهای  MAE ،RMSEو  Biasنیز
محاسبه شدند.

سادهای هستند که بر تضاد بین الگوی پاسخ طیفی
گیاهان در محدوده قرمز و مادون قرمز نزدیک در طیف
الکترومغناطیسی تمرکز میکنند .در مقاب  ،شاخصهای
فاصله محور ،مقدار پوششگیاهی در هر پیکس را
با استفاده از تفاوت بازتاب هر پیکس از بازتاب خاک
لخت اندازهگیری میکند[.]21
پ از دستیابی به مدل برآود تاج پوششگیاهی با لحاظ
بهترین روش تصحیح از بین چهار روش ،QUAC
 IR-MAD ،FLAASHو  ،TOAبهعالوه پ از انتخاب
شاخص گیاهی مناسب در مرحله بعد با آزمون تی جفتی؛
مجدداً اعتبار سنجی انجام شد .در  33درصد از دادههایی
که در ایجاد مدل رگرسیونی وارد نشده بودند مقادیر تاج
پوشش سبز گیاهی اندازهگیری شده در عملیات
صحرایی ،در برابر مقادیر برآورد شده از مدل توضیح
دادهشده ،قرارگرفت و با آزمون تی جفتی ،وجود یا عدم
وجود اختالف معنیدار بین این دو ارزش مورد بررسی
قرار گرفت .در ضمن مقدار  33درصد در هر دو مرحله،
اعتبارسجی مذکور به صورت کامالً تصادفی به تعداد برابر
از مشاهدات مربوط به هر چهار دوره انتخاب شد.

تاثیر روشهای تصحیح جوی بر رابطه میان شاخصهای...
فاطمه پردل ،عطااهلل ابراهیمی ،زهرا عزیزی

شده و تصویر مرجع میباشد ر .)P<055آماره F

میدهد .برای تمام باندهای تصویر  11مرداد  5و باند
مادون قرمز تصویر  25خرداد برابری واریان ها وجود
دارد ر )P<0/5ولی در تمام باندهای تصویر 20
اردیبهشت و باند قرمز و آبی تصویر  25خرداد برابری
واریان ها وجود ندارد ر.)P<0/5

نشاندهنده نسبت بین واریان تصویر نرمال شده و
تصویر مرجع میباشد .مقدار این آماره باید نزدیک به یک
باشد .آماره  pمربوط به برابری واریان ها در تصاویر
نرمال شده و تصویر مرجع را در باندهای مختلف نشان

جدول :4شاخصهای گیاهی مورداستفاده در این پژوهش

[]31

شیب محور

𝒅𝒆𝑹 𝑵𝑰𝑹 −
𝒅𝒆𝑹 𝑵𝑰𝑹 +

Normalized Difference
)Vegetation Index (NDVI

شیب محور

𝒅𝒆𝑹𝑵𝑰𝑹/

Ratio Vegetation Index
)(Ratio

فاصله محور

𝟑)𝒅𝒆𝑹 √(𝑹𝒈𝒈 − 𝑵𝑰𝑹)𝟐 + (𝑹𝒈𝒈 −

Perpendicular Vegetation
)Index (PVI

𝒂 (𝒃𝑵𝑰𝑹 − 𝑹𝒆𝒅) +

Perpendicular Vegetation
)Index 1 (PVI1

)𝒃 (𝑵𝑰𝑹 − 𝒂) ∗ (𝑹𝒆𝒅 +

Perpendicular Vegetation
)Index 2 (PVI2
Perpendicular Vegetation
)Index 3 (PVI3

[]31

[]32
[]33

فاصله محور

[]34

فاصله محور

[]35

فاصله محور

𝒅𝒆𝒓𝒃 𝒂𝑵𝑰𝑹 −

[]32

شیب محور

𝑹𝑰𝑵𝑹𝒆𝒅/

Ratio Vegetation Index
)(RVI

[]32

فاصله محور

𝒅𝒆𝑹 𝒂𝑵𝑰𝑹 −

Difference vegetation index
)(DVI

[]32

فاصله محور

𝒅𝒆𝑹𝒂 𝑵𝑰𝑹 −

Weighted Difference
)vegetation index (WDVI

[]36

مقاوم به شرایط جوی

)𝒆𝒖𝒍𝑩 𝑵𝑰𝑹 − (𝟐 ∗ 𝑹𝒆𝒅 −
)𝒆𝒖𝒍𝑩 𝑵𝑰𝑹 + (𝟐 ∗ 𝑹𝒆𝒅 −

Atmospheric Resistant
)Vegetation Index (ARVI

[]37

مقاوم به شرایط جوی -دارای
ضریب تعدی کننده خاک

[]38

مقاوم به شرایط جوی -دارای
ضریب تعدی کننده خاک

𝟏 √𝒃𝟐 +
𝟐𝒂 √𝟏 +

𝒅𝒆𝑹 𝑵𝑰𝑹 −
𝑳 𝑵𝑰𝑹 + 𝑪𝟏 𝑹𝒆𝒅 − 𝑪𝟐 𝑩 +

𝑮

)𝑳 (𝟏 +
)𝒅𝒆𝑹 𝑵𝑰𝑹 − (𝑹𝒆𝒅 − (𝑩𝒍𝒖𝒆 −
∗
𝑳 𝑵𝑰𝑹 + (𝑹𝒆𝒅 − (𝑩𝒍𝒖𝒆 − 𝑹𝒆𝒅)) +

Enhanced Vegetation Index
)(EVI
Soil & Atmospheric
Resistant Vegetation Index
)(SARVI
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𝑅𝐼𝑁باند مادونقرمز = 𝑅𝑒𝑑 ،باند قرمز = 𝐵𝑙𝑢𝑒 ،باند آبی = 𝑎 ،شیب خط خاک = 𝑏 ،عرض از مبدأ خط خاک 0 =C1 ،و ،7/5 =C2
 Gبرابر  2/5م همچنین  Lبرابر  =Rgg .0/5خط خاک
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جدول  :5مقایسات میانگین و واریان

تصاویر  24اردیبهشت 25 ،خرداد و  11مرداد پ
 25خرداد

 11مرداد

از نرمال سازی به روش IR-MAD

 24اردیبهشت

باند 5

باند 4

باند 2

باند 5

باند 4

باند 2

باند 5

باند 4

باند 2

0/3021

0/2302

0/1500

0/3102

0/2358

0/1550

0/3110

0/2210

0/1008

0/2800

0/2251

0/1010

0/2800

0/2251

0/1010

0/2800

0/2251

0/1010

0/2800

0/2250

0/1010

0/2800

0/2251

0/1010

0/2800

0/2231

0/1010

-0/200

0/0580

0/1023

-0/1150

-0/0210

-0/1070

-0/1050

0/0720

-0./0010

آمارهT

0/8103

0/1071

0/8077

0/1177

1

0/8782

0/8077

0/1071

1

آمارهp-

0/00070

0/0005

0/0008

0/000151

0/00050

0/0001

0/001155

0/0007

0/00022

0/0012

0/0052

0/00010

0/00012

0/00527

0/0001

0/00012

0/00052

0/00010

0/0010

0/00053

0/00010

0/00012

0/00001

0/0001

0/000830

0/000010

0/00003

0/01035

0/00731

1/00020

1/002100

1/07530

1/0201

1/1151

1/27318

3/00128

آماره F

0/12078

0/05002

0/08805

0/780050

0

0/0231

0/0

0/0

0/0

آمارهp-

میانگین
تصویرهدف
میانگین
تصویر مرجع
میانگین
تصویر نرمال
شده

واریان
تصویر هدف
واریان
تصویر مرجع
واریان
تصویر نرمال
شده

 -2-3نتایج آنالیز رگرسیونی شاخصهای  ARVIو

 -3-3نتایج اعتبار سنجی مدلهای رگرسیونی

 NDVIبا تاج پوشش سبز گیاهی در چهار روش تصحیح

روشهای تصحیح

برای تعیین بهترین روش تصحیح تصاویر چند زمانه ،از
بین چهار روش  IR-MAD ،FLAASH ،QUACو ،TOA
دو شاخص گیاهی  ARVIو  NDVIاز تصاویر خروجی
حاص از اعمال روشهای تصحیح اتمسفری محاسبه
شد .مقادیر  R2در تصحیح اتمسفری  FLAASHردر هر
دو شاخص  ARVIو  )NDVIبیشترین مقدار بود ر 0/81و
 .)0/71کمترین مقدار  R2در تصحیح اتمسفری QUAC
برای شاخص  ARVIر )0/35و در روش  IR-MADبرای
شاخص  NDVIر )0/35میباشد .بقیه موارد بین مقادیر
مذکور هستند.

نتایج اعتبارسنجی نشان میدهد روش  FLAASHاز
دقت و صحت بیشتری نست به روشهای دیگر برخوردار
میباشد .روش  FLAASHبا استفاده از شاخص ARVI
ً، MAE0=0/05ً ، RMSE0=/77 ، R=0/01ً ،R20=0/01

 Bias=-0/0008نسبت به مدلهای دیگر ارجحیت دارد.
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معنیداری در سطح  %15ر)P<0/05

درمقاب در روش  IR-MADمقادیر پارامترها نسبت به
بقیه روشها از دقت و صحت کمتری برخوردار میباشد
Bias=0/1000

111

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.133

(ً، MAE0=0/10ً، RMSE0=1/15ًً، R=0/0ً،) R20=0/2

تاثیر روشهای تصحیح جوی بر رابطه میان شاخصهای...
فاطمه پردل ،عطااهلل ابراهیمی ،زهرا عزیزی

جدول  : 6نتایج حاصل از رگرسیون درجه دوم بین تاج پوشش سبز و شاخصهای طیفی  ARVIو  NDVIدر تاریخهای 24
اردیبهشت 25 ،خرداد 11 ،مرداد و  12شهریور در دادههای آموزشی  4روش تصحیح
Sig

R2

رابطه

شاخص

0/010

0/35

Y=2/08+8/07*ARVI +27/0*ARVI2

ARVI

0/001

0/38

Y=1/88-3/50*NDVI+38/10*NDVI2

NDVI

0/001

0/81

Y=0/58+21/17*ARVI-51/208*ARVI2

ARVI

0/001

0/71

Y=0/2+01/5*NDVI-8/82*NDVI2

NDVI

0/001

0/0

Y=2/37+22*ARVI+208/2*ARVI2

ARVI

0/001

0/35

Y=0/52-70/82*NDVI+33/35*NDVI2

NDVI

0/001

0/7

Y=2/1+27/83*ARVI-01/87*ARVI2

ARVI

0/001

0/72

Y=-0/87+05/50*NDVI +80/50*NDVI2

NDVI

روش
QUAC

FLAASH

IR-MAD

TOA

آزمون آماری معنیداری در سطح  %15ر)P<0/05

 -4-3نتایج آنالیز رگرسیونی شاخصهای گیاهی و
تاج پوشش سبز گیاهی
پ

از انتخاب روش تصحیح اتمسفری

FLAASH

براساس نتایج جدول ر )7به عنوان بهترین روش تصحیح،
تعداد ده شاخص گیاهی عالوه بر شاخصهای  ARVIو
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 NDVIآنالیز رگرسیونی درجه دوم تک متغیره بین تاج
پوشش سبز بهعنوان متغیر وابسته و شاخصهای طیفی
بهعنوان متغیر مستق در مح پیکس های مربوطه در
تصاویر چهار دوره ر 20اردیبهشت 25 ،خرداد 11 ،مرداد،
 12شهریور) در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار
گرفت .الزم بهککر است که ک دادهها در چهار دوره برای
ساخت یک مدل در نظر گرفته شد .در این رابطه طبق
نتایج جدول ر )7تمام شاخصها دارای ارتباط معنیداری
ر )P≤0/05با پوششگیاهی میباشند .بهعالوه،
شاخصهای ،Ratio ،RVI ،ARVI ،SARVI ،EVI
 NDVI ،WDVIو  PVI2نسبت به شاخصهای دیگر،
دارای قویترین ارتباط با تاج پوشش سبز میباشند.
دررابطه درجه دوم شاخصهای مذکور ،به ترتیب دارای
ضریب همبستگی ،0/80 ،0/81 ،0/81 ،0/81 ،0/1 ،0/1
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 0/81و  0/85و ضرایب تبیین ،0/71 ،0/8 ،0/8 ،0/8
 0/72 ،0/71 ،0/75 ،0/71میباشند .در این تحقیق،
شاخصهای گیاهی  PVI3و  DVIدارای کمترین ارتباط
با تاج پوشش سبز میباشند .ضرایب همبستگی این
شاخصها برابر  0/50و  0/02و همچنین دارای ضریب
تبیین  0/32و  0/38میباشند .دو شاخص باقیمانده
بینابین دو دسته ککر شده هستند.
با توجه به نتایج جدول ر ،)7از بین سه شاخص گیاهی
 ARVI ،SARVI ،EVIکه دارای قویترین ارتباط بودند؛
شاخص  ARVIبهعنوان شاخص موردنظر در برآورد تاج
پوشش سبز گیاهی در رابطه درجه دوم در منطقه
موردمطالعه در نظر گرفته شد.

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

جدول :7نتایج اعتبارسنجی مدلهای رگرسیونی ارائه شده در جدول  5در دادههای تست برای شاخصهای گیاهی  ARVIو
 NDVIدر  4روش تصحیح

شاخص
Bias

MAE

RMSE

R2

R

گیاهی

-0/175

0/8

0/11

0/37

0/01

ARVI

-0/1838

0/77

0/18

0/31

0/02

NDVI

-0/0008

0/05

0/77

0/01

0/78

ARVI

-0/0810

0/08

0/85

0/50

0/73

NDVI

-0/1000

0/10

1/15

0/2

0/0

ARVI

-0/1112

0/10

1/13

0/21

0/01

NDVI

-0/0810

0/03

0/8

0/57

0/70

ARVI

-0/1031

0/01

0/83

0/50

0/75

NDVI

روش تصحیح
QUAC
FLAASH
IR-MAD
TOA

جدول  :8نتایج حاصل از رگرسیون درجه دوم بین تاج پوشش سبز و شاخصهای طیفی دادههای سنجنده لندست  8در
تاریخهای  24اردیبهشت 25 ،خرداد 11 ،مرداد و  12شهریور

رابطه

Sig.

Std. Error

R2

R

شاخص

)Y=-31/85+01/15(Ratio)-13/02(Ratio2
)Y=-0/20+01/53(NDVI)-82/80(NDVI2
)Y=0/1+15/81(RVI)-20/81(RVI2
)Y=1/07+100/17(PVI)-050/73(PVI2
)Y=1/05+10/00(PVI1)-713/03(PVI12
)Y=0/77-13/81(PVI2)+215/01(PVI22
)Y=25/31+111/15 (PVI3)+381/57(PVI32
)Y=-2/08-00/70(DVI)+530/77(DVI2
)Y=-1/10+37/10(WDVI)+12/81(WDVI2
)Y=0/00+23/00(ARVI)-55/1(ARVI2
)Y=-3/08+73/00(EVI)-121/81(EVI2
)Y=-3/08+08/7(SARVI)+57/01(SARVI2

050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050
050

0/51
0/52
0/52
0/72
0/78
0/00
0/10
0/10
0/57
0/08
0/01
0/01

0/71
0/71
0/71
0/00
0/53
0/72
0/32
0/38
0/75
0/8
0/8
0/8

0/81
0/81
0/81
0/77
0/73
0/85
0/50
0/02
0/80
0/81
0/1
0/1

Ratio
NDVI
RVI
PVI1
PVI2
PVI3
DVI
WDVI
ARVI
EVI
SARVI

آزمون تی جفتی مورد مقایسه قرار گرفتند .همانطور که
در جدول ر )1آمده است تفاوت معنی داری بین تاج
پوشش سبز برآورد شده با تاج پوشش سبز واقعی وجود
ندارد.

 -5-3اعتبارسنجی مدل برآورد پوشش سبز
گیاهی و تهیه نقشههای پوشش گیاهی
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در مرحله بعد نیز این دو مقدار رمقادیر پوشش و تولید
برآورد شده توسط مدل با شاخص گیاهی  ARVIدر روش
 FLAASHبا پوشش واقعی) در دادههای تست مدل با
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PVI

تاثیر روشهای تصحیح جوی بر رابطه میان شاخصهای...
فاطمه پردل ،عطااهلل ابراهیمی ،زهرا عزیزی

جدول  : 9درصد تاج پوشش سبز برآورد شده توسط مدل در برابر درصد تاج پوشش سبز اندازهگیری شده در فرمهای رویشی و
تاریخهای نمونهبرداری مختلف (در 33درصد از دادههای تست)

تفاوت معنیدار

درصد پوشش تخمین زده شده

درصد پوشش واقعی

تاریخ

NS

12/21

15/1

 20اردیبهشت

NS

7/31

1/00

 25خرداد

NS

0/3

3/8

 11مرداد

NS

2/0

1/1

 12شهریور

پ از دستیابی به مدل برآورد پوشش در منطقه
موردمطالعه ،مدل حاص برای تهیه نقشه پوشش سبز
گیاهی در منطقه برای تاریخهای  20اردیبهشت25 ،
خرداد 11 ،مرداد و  12شهریور ،استفاده شدند .شک ر)3
نمایانگر نقشههای پوشش برای تصاویر تاریخهای مختلف
در واحدهای بهرهبرداری موجود در منطقه با برش مناطق
کشاورزی است .در این نقشهها شاهد ناهمگنی مکانی
تاج پوششگیاهی در منطقه مورد مطالعه میباشیم
 -4بحث و نتیجه گیری
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پایش پوششگیاهی زیستبومها و بررسی پویایی
پوششگیاهی و ترسیب کربن در آنها ،منجر به درک بهتر
و مدیریت پایدار آنها خواهد شد .استفاده از
سنجشازدور برای اندازهگیری پوششگیاهی ،پ از
پرتاب اولین نس ماهواره لندست ،افزایش چشمگیری
پیدا کرده است .در این تحقیق ،اعتبار چهار روش
تصحیح در تصاویر چند زمانه در مدل رگرسیونی برآورد
تاج پوشش مورد ارزیابی قرار گرفت.
همانطور که در جدولر )5آورده شده است در آزمون
برابری میانگین در تصاویر نرمال شده نسبت به تصویر
مرجع در تمام باندها ،در هر سه تصویر حفظ شده است.
ولی فرض برابری واریان در برخی باندها ،حفظ نشده
است .ارتباط شاخصهای گیاهی  ARVIو  NDVIبا
پوششگیاهی در تمام روشهای تصحیح معنیدار است
رجدولر .))0بسیاری از محققان بر اساس همبستگی
باالی بین شاخصهای گیاهی و مقادیر پوششگیاهی،
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اقدام به پایش پوششگیاهی نمودهاند [00،31و .]01در
تحقیقات مشابه نیز حداق یک شاخص گیاهی به همراه
نمونهبرداری زمینی برای برآورد تاج پوششگیاهی مورد
استفاده قرار گرفته است .البته در برخی مطالعات بیش
از یک شاخص گیاهی بعنوان متغیر مستق وارد معادله
شده است که در این صورت پیشنهاد میشود اثر
همراستایی این شاخصها در معادله رگرسیونی از نظر
آماری مورد بررسی قرار گیرد تا از همافزایی شاخصها
که همبستگی کاکبی را ایجاد میکند؛ جلوگیری بهعم
آید .با اینحال ،انتخاب شاخص گیاهی مناسب در مناطق
خشک و نیمه خشک بسیار بحث برانگیز است.
جدولر ،)5نشاندهنده ارتباط قویتر شاخصهای گیاهی
و تاج پوششگیاهی در روشهای  FLAASHر0/81
2
2
2
=𝑉𝑅𝐴𝑅 ،
=𝐼𝑉𝐷𝑁𝑅 ( و  TOAر0/70
𝐼𝑉𝑅𝐴𝑅0/71 ،
=
2
=𝐼𝑉𝐷𝑁𝑅) میباشد .اثر جوّ و کرات معلق در هوا ،بر
0/72
ارزش بهدست آمده از شاخصهای پوششگیاهی
همچون  NDVIسبب توسعه شاخص مقاوم به شرایط
جوّی همچون  ARVIشده است که حساسیت آن به اثر
اتمسفر چهار برابر کمتر از  NDVIاست[.]30
طبق نتایج این تحقیق که در جدولر )8آورده شده است،
شاخصهای گیاهی  EVI ،ARVIو  SARVIدارای ارتباط
قویتری با پارامتر پوشش تاجی با استفاده از باندهای ،2
 0و  5در ماهواره لندست  8میباشد .درنهایت در این
پژوهش از شاخص  ARVIاستفاده شد.
.

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398
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شكل  :3نقشه پوشش سبز گیاهی منطقه موردمطالعه

تاثیر روشهای تصحیح جوی بر رابطه میان شاخصهای...
فاطمه پردل ،عطااهلل ابراهیمی ،زهرا عزیزی

از این پژوهش ،همچنین شاخص EVI

119
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طبق نتایج حاص
هم دارای ضریب تبیین باالیی با تاج پوشش سبز ر0/8
= )R2در رابطه رگرسیونی میباشد رجدول .)8
بااینوجود ،به دلی اینکه این شاخص با حساسیت به
مناطق با زیتوده باال توسعه یافته است [ ،]37از اینرو
شاخص گیاهی  ARVIبر این شاخص ارجحیت داده شده
است .شاخص گیاهی  SARVIهم ارتباط باالیی با تاج
پوشش سبز ر )R2= 0/8در رابطه رگرسیونی توسعه
یافته؛ دارد رجدول )8که پیشنهاد میشود در مطالعات
بعدی با شاخص  ARVIمورد مقایسه قرار گیرد.
بهایندلی که شاخص  SARVIجزء شاخصهای مقاوم
به شرایط جوّی بوده و همچنین دارای ضریب
تعدی کننده خاک میباشد؛ گزینه مناسبی برای
مطالعات این چنینی بهنظر میرسد .طبق تحقیق ارزانی
و همکاران در بررسی دادههای ماهوارهای لندست ،در
برآورد پوشش و تولید گیاهی در مناطق خشک و
نیمهخشک ایران ،شاخص  ARVIیک شاخص مناسب
معرفی شده است[ .]02در تحقیق مشابه دیگری،
زهتابیان با استفاده از شاخص  ARVIبا ضریب تبیین
 0/80به برآورد مناسبی از پوششگیاهی
دستیافت[.]03
پارامترهای ورودی در روش تصحیح اتمسفری
 FLAASHرمدل ائروس  ،مدل اتمسفری و قابلیت دید)
براساس شرایط مورد مطالعه انتخاب میشوند .زیرا میورا
و همکاران [ ]00در مطالعه خود نشان دادند ،خطای
ایجاد شده در شاخصهای گیاهی بر اثر انتخاب مدل
آئروس نامناسب ،می تواند موثر واقع شود .باتوجهبه
نتایج جدول ر ،)0در روش  FLAASHارتباط قویتری
بین تاج پوششگیاهی و شاخصهای گیاهی مستخرج از
سنجنده  OLIنسبت به روشهای دیگر برقرار شده است.
الزم به ککر است ،در مقایسه با اکثر مدلهای تصحیح
اتمسفری ،در مدل  FLAASHاثر مجاورت رمخلوط شدن
بازتاب پیکس های مجاور) که بهعلت پراکنش اتمسفری
ایجاد میشود ،محاسبه میشود .در نتیجه وقتی اثر
مجاورت فعال میشود بازیابی دقیقتری حاص میشود

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.133

و نتیجه بهتر این روش نسبت به روشهای دیگر ،میتواند
به دلی این قابلیت باشد .این امر به ویژه در مناطق
خشک و نیمه خشک دارای مقادیر پوشش کم ،بعضا
گردوخاک ناشی از پوشش کم و موارد مشابه میباشد؛
حذف چنین اثراتی می تواند در برآورد حقیقی میزان
بازتابش پوششگیاهی و جداسازی آن از از اثرات
اتمسفری بسیار راهگشا و مؤثر باشد .نتایج اعتبارسنجی
مدلهای ارائه شده در جدول ر )0با  33درصد از دادهها
که وارد ساخت مدل نشده بودند نیز نشان داد که در
روش  IR-MADهنگام استفاده از شاخص R2 ،NDVI
برابر  0/21و  RMSEبرابر  1/13میباشد و هنگام استفاده
از شاخص  R2 ،ARVIبرابر  0/2و  RMSEبرابر 1/15
میباشد بنابراین روش  IR-MADبهعنوان نامناسبترین
روش در مقاب روش  FLAASHبرای تصحیح اتمسفری
تصاویر ماهوارهای در مناطق خشک و نیمهخشک است.
چنانچه به جدول ر )5نیز توجه شود ،مشاهده میشود
که بعضی از باندهای مورد استفاده نیز بهدرستی در
پیکس هایی که به عنوان پیکس های تغییر نیافته در
نظر گرفته شده بودند بازسازی و اصالح نشده و فرض
تفاوت غیر معنیدار بودن بین باند مرجع و باندهای هدف
تحقق نیافته است رمثال باند  2در  20اردیبهشت و باند
 0در  25خرداد) که این امر تاثیر بهسزایی بر برآورد
شاخص گیاهی دارد .از آنجا که یافتن مناطق تغییر نیافته
یا به عبارتی پیکس های تغییر نیافته از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار هستند ،لذا این امر و نحوه انتخاب آنها
می تواند تأثیر خیلی زیادی بر نتایج حاص داشته باشد.
این امر در مراتعی که وسیع هستند و بهویژه در مناطق
بیابانی و کویری که به ندرت میتوان پیکس های
شبهثابت یا ثابت را پیدا کرد کاری بسیار دشوار است.
چنانچه چنین پیکس هایی در مناطق شهری نیز انتخاب
شوند ،بازتضمینی برای ثابت بودن آنها به دلی تغییراتی
مث ساختوساز ،نق و انتقال خودروها و احتمال پوشش
بخشی از محیط پیکس به وسیله پوششگیاهی که خود
متغیر و غیرثابت است؛ وجود ندارد .درمجموع پارامترهای
اعتبارسنجی نشاندهنده دقت و صحت بیشتر در
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خروجی روش  FLAASHو با استفاده از شاخص
نسبت به سه روش  IR-MAD ،QUACو  TOAمیباشد.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که تصحیح اتمسفری
 FLAASHبهمنظور پایش پوششگیاهی در مراتع مناطق
خشک که پوششگیاهی بیشتر از  25درصدی قاعدتا
ندارند ،نتایج قاب اعتمادتری را ارائه میدهد که این
بهعلت برخی قابلیتهای این روش میباشد که از این
جمله میتوان به موارد کی اشاره نمود:
 -1محاسبه و اصالح اثر مجاورت رمخلوط شدن بازتاب
پیکس های مجاور) که بهعلت پراکنش اتمسفری ایجاد
شده است.
 -2وجود گزینهای بهمنظور محاسبه میانگین قابلیت دید
رمقدار آئروس و مه) و تاکید بر شرایط ویژه جوّی
همچون وجود ابر.
در مطالعه کی و همکاران با هدف بررسی سازگاری
دادههای ماهواره لندست  8با دادههای ماهواره لندست،7
مودی  ،سنجنده  1GOCIدر ارزیابی تغییرات ،به این
نتیجه رسیدند که  NDVIحاص از تصحیح اتمسفری
 FLAASHدر دادههای لندست  8و مودی توافق
بیشتری را نسبت به زمانی که از روش تصحیح اتمسفری
 2DOSاستفاده شده دارا میباشند[ .]05براساس نتایج
این تحقیق ،نرمالسازی رادیومتریکی به روش IR-MAD
به منطور پایش تاج پوششگیاهی در این منطقه ،مناسب
نمیباشد ،زیرا تغییرات پوششگیاهی در مناطق خشک
و نیمه خشک طی فص رویش به تدریج و آهسته
میباشد[ .]00در این راستا ،کنتی و نیلسون بیان داشتند
توانایی  IR-MADبرای انتخاب پیکس شبهثابت در
حالتی که تغییرات زیاد در صحنه داشته باشیم قابلیت
ARVI
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Atmospheric correction of satellite images is important when vegetation indices are used to monitor changes.
In this study, four methods of atmospheric correction were evaluated and validated using vegetation indices
for monitoring vegetation. For this purpose, vegetation cover was measured at 19 points at intervals of 4001000 m along a 10 km transect with 5 quadrats per point (95 quadrats in each period and 380 quadrats in
total). Then, the synchronous images to the sampling dates in four correction methods including 1) QUick
Atmospheric Correction (QUAC) 2) Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes (FLAASH) 3)
Image Normalization of Iteratively Reweighted Multivariate Alteration Detection (IR-MAD) and 4) converting
of digital numbers to Top-Of-Atmospher (TOA) reflectance techniques were applied. After that, Normalized
Diffrences Vegetation Indx (NDVI) and Atmospheric Resistant Vegetation Indx (ARVI) were calculated. Next,
the validation of linear regression models for the relationship between vegetation cover and vegetation indices
with the two aforementioned vegetation indices was carried out based on 33 percent of testing data. Correlation
coefficient (R) and R-squared (R2), Root Mean Square Error (RMSE), Absolute Mean Error (AME) and Bias
were calculated as validity measures for each method. After achieving the best correction method, 10 other
vegetation indices were calculated in addition to the two mentioned indices. Finally, after finding the best
canopy estimation model, a vegetation canopy map was depicted for four time periods. Validation results
showed that the FLAASH method is a superlative method in comparison to the other methods of QUAC, IRMAD and TOAin terms of RMSE and R. The R value was 0.61, 0.37, 0.2 and 0.57 for ARVI and 0.54, 0.39, 0.21
and 0.56 for NDVI, respectively. In addition, RMSE values were 0.77, 0.97, 1.13 and 0.8 for ARVI and 0.83,
0.96, 1.12 and 0.81 for NDVI, respectively. The vegetation canopy maps show the spatial heterogeneity of
canopy cover in Marjan rangeland and its capability of estimating and monitoring the canopy cover of
rangeland vegetation at different seasons using the developed model.
canopy cover in Marjan rangeland and its capability of estimating and monitoring the canopy cover of
rangeland vegetation at different seasons using the developed model.
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