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در این مطالعه ،جهت ارزیابی قابلیتهای سری زمانی دادههای تداخلسنجی رادار دریچه مصنوعی ( )InSARو یادگیری ماشین در تهیه نقشه
پوشش زمین ،دادههای ماهواره سنتینل ( 1-شامل  11تصویر  SLCبا تفکیک زمانی تقریباً  20روزه) در بازه زمانی  2912تا  2929برای
محدوده ای از شهرستان اهواز در استان خوزستان استفاده شدند .از طریق پردازشهای  21 ،InSARتصویر همدوسی بر اساس جفت تصاویر
رادار در بازه های زمانی مختلف تولید گردیدند .پنج طبقه غالب پوشش زمین در منطقه شامل :اراضی ساختهشده ،اراضی کشاورزی ،پهنههای
آبی ،خاک لخت و پوشش گیاهی طبیعی متراکم ،شناسایی و در نظر گرفته شدند .با استفاده از تصاویر قدرت تفکیک مکانی باالی گوگل ارث،
در مجموع  0139نمونه آموزشی با توزیع مکانی مناسب برای تمامی طبقات پوشش زمین اخذ گردید .تصاویر چندزمانه همدوسی بهعنوان
ورودی طبقهبندیکننده ماشین بردار پشتیبان ( )SVMاستفاده شدند .فرایند آموزش و ارزیابی صحت کرنلهای مختلف  SVMبه ترتیب با
استفاده از  29و  29درصد نمونههای آموزشی صورت گرفت .بر اساس نتایج طبقهبندی ،میزان صحت کلی در کرنلهای خطی ،چندجملهای
درجه دو ،چندجملهای درجه چهار ،چندجملهای درجه شش ،تابع پایه شعاعی و سیگموئید به ترتیب برابر با  11/3 ،11/1 ،12/2 ،10/2 ،19/2و
 11/1درصد و مقدار ضریب کاپا  12/22 ،12/32 ،11/12 ،11/22 ،19/22و  01/32درصد ارزیابی گردید .در نتیجه ،باالترین میزان صحت کلی و
ضریب کاپا برای کرنل چندجملهای درجه شش و کمترین میزان آن برای کرنل سیگموئید به دست آمد .بر اساس نتایج ارزیابی صحت کاربر و
صحت تولیدکننده در تمامی کرنلها ،اراضی ساختهشده باالترین میزان صحت ( 12/1 - 13درصد) و پوشش گیاهی متراکم کمترین میزان
صحت ( 11/21 - 11درصد) را به خود اختصاص دادند .بهطورکلی نتایج حاصل ،بر پتانسیل باالی دادههای  InSARجهت شناسایی طبقات
پوشش زمین تأکید دارد .در این میان ،تأثیر الگوریتم طبقهبندی نیز بر میزان کارایی دادهها حائز اهمیت است.
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طبقهبندی پوشش زمین 1به عنوان یک منبع اطالعااتی
کاربردی ،نقش بسیار مهمی در مادیریت مناابع ساط
زمین دارد و در بسیاری از حوزههای علمی ،اجتماعی و
اقتصادی مانند مدیریت مسائل زیستمحیطی و ارزیابی
خطر ،بهرهبرداری مؤثر از منابع طبیعی ،توسعه شهری و
کشاورزی مورداستفاده قرار میگیرد ] .[1ناوع پوشاش
زمین متغیری پویا و منعکسکننده تعامل بین فعالیات-
های اقتصادی  -اجتماعی و تغییرات محیطی  -منطقه-
ای است .ازاین رو الزم اسات کاه ایان نقشاههاا جهات
تصاامیمگی اریهااای مااؤثر و کارآمااد ،بااه طااور مرتااب
به روزرسانی شده و مورداستفاده قرار بگیرند .نقشههاای
پوشااش زمااین بااهروز شااده ماایتواننااد اطالعااات
قابل اطمینانی را در مقیاسهای محلی ،منطقهای و ملی
در اختیار سازمانهای ذیربط قرار دهند ] .[2عالوه بار
این ،تهیه نقشههاای پوشاش زماین در فواصال زماانی
مناسب میتواند برای تشخیص و نظارت بر تغییرات باه
وجود آمده در ساط زماین جهات آگااهی از وضاعیت
موجود و پیشبینی خطرات تهدیدکننده محیط طبیعی
در آینده ،مورداستفاده قرار گیرد ] .[1درنتیجه دسترسی
به اطالعات پوشش زمین در مقیاسهای زمانی مختلف،
برای سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای مادیریتی در
سطوح محلی ،منطقهای و جهانی بسایار حاائز اهمیات
است ] .[3اما به دلیال تاأثیر فاراوان پویاایی مکاانی و
زمانی بر روی انواع طبقات /کالسهاای پوشاش زماین،
تهیه نقشه از آنها با چالشهای بسیار زیادی روبرو است
].[0دادههای سنجشازدور چندزمانه 2منباع اطالعااتی
بسیار مهمای جهات طبقاهبنادی و تهیاه نقشاه اناواع
پوشش زمین بهحسااب مایآیناد .در بایش از دو دهاه
اخیر ،مطالعات زیادی اهمیات دادههاای سانجشازدور
چندزمانااه را بااهعنااوان یااک منبااع دادهای ارزشاامند
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به منظور شناسایی و تهیه نقشاه پوشاشهاای مختلاف
زمین ماورد بررسای قارار دادهاناد ]،19 ،1 ،2 ،2 ،1 ،1
 10 ،13 ،12 ،11و  .[11در این میان اساتفاده از داده-
های چناد طیفای اپتیاک (محادوده طیفای  9/0تاا 3
میکرومتر) بدین منظور ،به دلیل عواملی همچون ساعت
تصویربرداری ،وجود ابر یا مه و کمبود تعداد یا کیفیات
این تصاویر ،با محدودیت مواجه هستند ] 1و  .[11یکی
از راهکارهای ماؤثر جهات افازایش صاحت نقشاههاای
پوشش زمین و رفع محدودیتهاای ماذکور اساتفاده از
مقادیر باز پراکنش 3تصااویر رادار باا دریچاه مصانوعی
( 0)SARاست ] 11 ،12 ،12و  .[29امروزه بهکاارگیری
دادههای  SARدر زمینه تهیه نقشاه پوشاش زماین ،باا
اسااتفاده از جدیاادترین نساال ماااهوارههااای راداری و
بهصورت چندزمانه ،بهراحتای امکاانپاذیر شاده اسات.
دسترساای رایگااان بااه تصاااویر سااری زمااانی ماااهواره
سنتینل 11-با قدرت تفکیک زماانی  12روز ،پتانسایل-
های قابالتاوجهی را بارای اساتفاده از ایان دادههاا در
طبقهبندی پوشاش زماین فاراهم نماوده اسات ].[21
سنتینل  1-مجهز باه سانجنده  SARدر باناد  Cاسات.
این ماهواره توانایی تصویربرداری در چهار حالت مختلف
با قدرت تفکیک مکانی حداقل  1متر و عار برداشات
حداکثر  099کیلومتر را در ساعات مختلف شابانهروز و
شرایط آبوهوایی متنوع دارا میباشد ] .[22مقادیر بااز
پراکنش دادههای  SARیا سایر شاخصهای مشتقشاده
از آن نظیر مؤلفههای پالریمتریاک و بافات ،مایتوانناد
بااهعنااوان ورودی الگااوریتمهااای مختلااف طبقااهبناادی
پوشش زماین ،مورداساتفاده قارار بگیرناد ] 23و .[20
بااین حال دادههای  SARبه دلیل پایین بودن قابلیت باز
پااراکنش در بانااد  ،Cدر شناسااایی و تفکیااک برخاای
طبقات پوشش زمین با خطا و بالطبع محدودیت هماراه
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هستند ].[21
تکنیک تداخل سنجی رادار دریچه مصانوعی
میتواند اطالعات کاملتری را در مقایسه باا شادت بااز
پراکنش به صورت تصاویر همدوسای (کاوهرنس) 2ارائاه
دهد ] 21 ،11و  .[22در این روش ،از اطالعاات فااز دو
تصویر  SARکه در مقاطع زمانی متفاوتی از یک ناحیاه
به دست آمده اند ،جهت تولید تداخلنگاشات 3اساتفاده
میشود .تداخلنگاشت حاوی مقادیر اختالف فااز ثبات-
شده توسط سنجنده  SARدر یک بازه زماانی مشاخص
است کاه جهات پاایش و انادازهگیاری تغییار شاکل و
جابه جایی زمین بکار گرفته میشود .تصاویر همدوسای
یکی از تولیدات پردازشهای  InSARاست که بهمنظاور
اندازهگیاری میازان شاباهت باین جفات تصااویر SAR
انتخابی و ارزیابی کیفیت تاداخلنگاشات مورداساتفاده
قرار میگیرد ] .[22دامنه مقادیر همدوسی بین صفر تاا
 1متغیر است .در تصاویر همدوسی مناطق ساختهشاده
و بدون تغییر معموالً مقادیر همدوسی باالیی دارناد ،در
مقابل مناطقی نظیر پوشش گیاهی و پهنههای آبی کاه
در طول زمان بهشدت پویا بوده و تغییرات زیادی دارند،
دارای مقادیر همدوسی باه مراتاب پاایینتاری هساتند
] .[11براین اساس ،این پیشفر مطرح مایشاود کاه
تغییرات همدوسی باین جفات تصااویر  ،SARناشای از
پویایی پدیدههای ساط زماین در گاذر زماان اسات و
ازای انرو ماایتوانااد اطالعااات ارزشاامندی را بااهمنظااور
شناسایی و طبقهبندی پوششهای مختلف زماین ارائاه
دهد .تاکنون مطالعاات متعاددی در زمیناه اساتفاده از
دادههای  SARبهعناوان ورودی الگاوریتمهاای مختلاف
طبقهبندی پوشش زمین انجاام شاده اسات .کاوئردا 0و
همکاران ( )2929در پژوهش خاود از دادههاای ساری
(1)InSAR
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زمانی ماهواره سنتینل  1-برای تهیه نقشاه محصاوالت
کشاورزی در اسپانیا استفاده کردهاناد .نتاایج حاصال از
این بررسی نشان میدهد کاه اساتفاده از دادههاای بااز
پراکنش (شدت انرژی) و همدوسای  InSARباه صاورت
جداگانه ،صحتهای قابلتوجهی (بین  29تا  29درصد)
را در طبقهبندی انواع محصوالت کشاورزی فراهم مای-
کنند .همچنین این تحقیق نشان میدهاد کاه ترکیاب
دادههای همدوسی و باز پراکنش ،میتواند صاحت کلای
طبقهبندی محصوالت کشاورزی را به میزان بایش از 2
درصد بهبود بخشد (صاحت کلای بایش از  21درصاد)
] .[23در مطالعهای دیگر جیکوب و همکااران (،)2929
میاازان کااارایی و عملکاارد دادههااای همدوساای InSAR
ماهواره سنتینل  1-را برای تهیه نقشه پوشش زمین باا
استفاده از استراتژیها و الگوریتمهاای مختلاف طبقاه-
بندی از قبیل :تجزیه وتحلیل هایی مبتنی بار پیکسال و
شیء ،طبقهبنادیهاای نظاارتشاده و نظاارتنشاده و
الگوریتمهای مختلف یاادگیری ماشاین ،ماورد بررسای
قرار دادهاند .نتایج بررسیهای آنهاا نشاان داد کاه داده-
های همدوسی  InSARدر همه موارد صحت بااالتری را
نسبت باه اساتراتژیهاای طبقاهبنادی مبتنای بار بااز
پراکنش دارا هستند ] .[2جمالی ( )2911با اساتفاده از
دادههااای باااز پااراکنش ساانتینل  1-و بااهکااارگیری دو
الگوریتم یادگیری ماشین شامل ماشین بردار پشاتیبان
( 1)SVMو جنگل تصادفی ( 1)RFاقدام باه تهیاه نقشاه
پوشش زمین کرده است .پس از ارزیاابی هفات ساناریو
مختلاااااف تعریااااافشاااااده در ایااااان تحقیاااااق،
طبقهبندیکنندههای  RFو  SVMبهترین عملکرد خاود
را به ترتیب با صحت کلی  21/39و  21/31درصد نشان
دادهاند ] .[21در پژوهشی دیگر ناوال و هالادر ()2911
از سری زماانی دادههاای بااز پاراکنش سانتینل 1-در
قطبشهاای  VVو  VV/VHبارای طبقاهبنادی پوشاش
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زماین در هنااد اسااتفاده کااردهانااد .در ایاان پااژوهش از
الگوریتمهای  ،RF ،SVMدرخت تصمیم ( 1)DTو شبکه
عصبی مصنوعی ( 2)ANNبا شش ترکیب باندی مختلف
برای طبقهبندی دادهها در شاش طبقاه اساتفاده شاده
است .به طورکلی نتایج حاصل از بررسی آنها نشان مای-
دهد که الگوریتمهای  SVMو  RFعملکرد بسیار خاوبی
نساابت بااه سااایر الگااوریتمهااا دارنااد ] .[39اباادیکان و
همکاااران ( )2911پتانساایل بهاارهگیااری از دادههااای
سنتینل  1-را جهت تهیه نقشه پوشش زماین در شاهر
استانبول ترکیه مورد بررسی قرار دادند .بادین منظاور،
دادههای  InSARبا عر برداشات وسایع 3در قطابش-
های  VVو  VHدر نظر گرفته شدند .در ادامه ،ترکیبات
مختلف قطبشهای  VVو  VHرا ماورد تجزیاهوتحلیال
قرار دادناد .نتاایج طبقاهبنادی تصااویر باا اساتفاده از
الگوریتم  SVMحاکی از آن باود کاه ترکیاب دادههاای
دوقطبی ،صحت کلی را به مقدار  13/22درصاد نسابت
به استفاده از قطبشهای  VVو  VHبا مقاادیر  23/21و
 29/20درصد ،افزایش میدهد ] .[31روییز و همکااران
( )2919در پااژوهش خااود ،از دادههااای باااز پااراکنش
ماااهواره  Radarsat-1در بانااد  Cو تصاااویر ماااهواره
لندست  ،(ETM +) 2بارای تهیاه نقشاههاای پوشاش
زمین باهدف تخمین وسعت و ناوع محصاوالت اراضای
کشاورزی در کشور مکزیک اساتفاده کاردهاناد .در ایان
پژوهش از روش حداکثر احتماال 0جهات طبقاهبنادی
دادههای مزبور بهصورت مجزا و تلفیقای اساتفاده شاده
است .نتایج حاصل از ارزیابی آنها نشاان داد کاه میازان
صحت طبقهبندی علیرغام وابساتگی باه ناوع پوشاش
زمین ،با تلفیق تصاویر راداری و اپتیک تمایز بهتاری را
بین انواع طبقات ماورد انتظاار ارائاه مایدهاد و سابب
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افزایش قابل توجه مقدار ضریب کاپا 1نسابت باه حالات
استفاده از تصاویر مجزا میشود ].[32
با بررسی مطالعات گذشته بهطاورکلی مایتاوان نتیجاه
گرفت که در اغلب پژوهشهاای انجاامشاده در زمیناه
تهیااه نقشااه پوشااش زمااین ،از دادههااای چنااد طیفای
اپتیک ،باز پراکنش رادار در قطابشهاای مختلاف و یاا
تلفیق آنهاا اساتفاده شاده اسات .در ساالهاای اخیار،
استفاده از دادههاای همدوسای  InSARنیاز موردتوجاه
قرار گرفته و معدود مطالعاتی بر کااربرد و کاارایی ایان
دادهها جهت شناسایی و تفکیک طبقات مختلف پوشش
زمین تاکید داشتهاند .در این میان ،رویکردهای طبقاه-
بندی مختلفی نیز ،اعم از روشهای طبقهبندی نظارت-
شده و یا نظارتنشاده بکاار گرفتاه شادهاناد .در میاان
روشهای طبقهبندی نظارتشده ،الگوریتمهاای طبقاه-
بندی مبتنی بر یاادگیری ماشاین ،کااربرد گساتردهای
پیدا کردهاند .در همین خصوص مطالعاات بسایاری بار
توانایی باالی الگوریتم طبقهبندی  SVMباهعناوان یاک
روش نظارتشده مبتنای بار یاادگیری ماشاین ،تأکیاد
داشتهاند ] 21و  .[39باا توجاه باه اینکاه خصوصایات
آماری دادههای همدوسی  InSARبسیار متأثر از شرایط
محیطی نظیر خصوصیات بااز پاراکنش عاوار ساط
زمین و نیز وضعیت اتمسفر هستند ] ،[11لاذا قابلیات-
های این دادهها در زمینه تهیه نقشاه پوشاش زماین را
نمیتوان مستقل از شرایط محیطی در نظر گرفت .ایان
مهم لزوم ارزیابی قابلیتهای این دادهها و نقاط ضعف و
قوت آنها را برای شرایط محیطی مختلاف ،آشاکار مای-
سازد .علیرغم پتانسیل باالی دادههای  InSARسنتینل
 ،1و از طرف دیگر تنوع اقلیمای و باهتباع از آن تناوعپوشش زمین در ایران و نیاز ضارورت افازایش صاحت
طبقهبندی پوشش زمین ،این دادهها تااکنون در ایاران
برای تهیه نقشه پوشش زمین مورداستفاده قرار نگرفته-
اند .در همین راستا مطالعاه حاضار بارای اولاینباار در

ارزیابی قابلیت دادههای همدوسی تداخل سننیی راداری...
مسعود سلیمانی و همکاران

شکل ( ،)1چارچوب کلای اقادامات انجاامشاده در ایان
پژوهش را بهصورت شماتیک نشان میدهد.

ایران به طور خاص باهدف ارزیابی قابلیت ساری زماانی
دادههای همدوسی  InSARدر زمینه تهیه نقشه پوشش
زمین ساماندهی شده است .استان خوزستان به عناوان
یکی از مناطق دارای تنوع پوشش زمین جهات ارزیاابی
قابلیت این دادهها مدنظر قارار گرفات .بادین منظاور از
طریق توسعه یک طرح طبقهبندی نظارتشاده مبتنای
بر دادههای ماهوارهای ،با بهرهگیری از دادههای ،InSAR
الگوریتم طبقه بندیکننده  SVMنظار باه قابلیاتهاای
منحصربهفارد آن ،جهات شناساایی و تفکیاک طبقاات
مختلااف پوشااش زمااین بااه کااار گرفتااه شااد .در
طبقه بندیکننده  SVMجهت تفکیک دادهها در فضاای
ویژگی ،از کرنلهای مختلفی استفاده میشاود .باا ایان
پیشفر که نوع تابع کرنل میتواند نتایج طبقهبنادی
را تحت تأثیر قارار دهاد ،لاذا در ایان مطالعاه ارزیاابی
قابلیت کرنلهای مختلف  SVMنیز جهات تهیاه نقشاه
پوشش زمین با استفاده از دادههای همدوسای ،InSAR
مدنظر قرار گرفته است.

 -1-2منطقه موردمطالعه

 -2-2دادههای ماهواره سنتینل 1-
ماهواره سنتینل  1-با همکاری اتحادیاه اروپاا و آژاناس
فضایی اروپا در ساال  2910باه فضاا پرتااب شاد .ایان
ماهواره دارای یک سنجنده  SARدر باند ( Cطول ماو
تقریبا  1/1سانتیمتر) است که قاادر اسات در قطابش-
های مختلف اعم از  HH ،VV ،VHو  ،HVتصاویربرداری
کند ] 31و .[31

68
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در این مطالعه جهت تهیه نقشه پوشاش زماین از داده-
های همدوسی  InSARاستفاده شده است .بدین منظور
یک سری زمانی یک سااله ( )2912-2929از دادههاای
 SARدارای اطالعااات فاااز ماااهواره ساانتینل  1-باارای
محدوده شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان تهیاه
گردید .در ادامه شبکهای از جفت تصاویر  SARباا خاط
مبناهای مکانی و زمانی کوتاه جهت پاردازش  InSARو
تولید دادههای همدوسی تشکیل داده شد .بدین ترتیب
دادههای همدوسی چندزمانه تولیدشده به عنوان ورودی
الگوریتم طبقه بندی کننده  SVMبا کرنلهاای مختلاف،
جهت تفکیک و شناسایی طبقات مختلف پوشش زماین
استفاده شدند .فرایند آموزش طبقهبندیکنناده  SVMو
در نهای ات ارزیااابی صااحت نقشااههااای پوشااش زمااین
تولیدی مبتنی بر هر کرنال ،باا اساتفاده از نموناههاای
آموزشی اخذشده از تصااویر باا قادرت تفکیاک مکاانی
باالی گوگل ارث ( )Google Earthصورت گرفته اسات.
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 -2مواد و روشها
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مطاابق باا شااکل ( ،)2منطقاه موردمطالعاه (مسااتطیل
قرمزرنگ) قسامتی از محادوده تحات پوشاش تصاویر
ماااهواره ساانتینل  1-اساات کااه در اسااتان خوزسااتان،
قسمت شمالی شهرستان اهواز و در محدوده جغرافیایی
بین  02درجه و  22دقیقه و  01ثانیاه تاا  02درجاه و
 11دقیقه طول شارقی و  31درجاه و  19دقیقاه و 19
ثانیه تا  31درجه و  32دقیقه و  09ثانیه عر شامالی
بااا مساااحت تقریباای  10299کیلومترمربااع (معااادل
 1290999هکتار) قرار دارد .متناسب باهدف پژوهش در
خصااوص ارزیااابی قابلیاات دادههااای  InSARجهاات
شناسایی و تفکیک پوشاشهاای مختلاف زماین ،ایان
محدوده از نظر تنوع طبقات پوشش زمین شرایط بسیار
مناساابی دارد ] 33و  .[30پوشااشهااای غالااب ایاان
محدوده شامل :اراضی کشاورزی ،اراضای سااختهشاده،
اراضی بایر ،پوششهای گیاهی طبیعی و پهنههای آبای
میباشند .الزم باه ذکار اسات کاه در قسامت شامالی
محدوده انتخاابی ،اراضای کشااورزی شارکت کشات و
صنعت نیشکر دهخادا نیاز قارار دارناد .قطعاات بازر
اراضی کشاورزی در این کشت و صنعت سابب ساهولت
در فرایند برداشت نقاط آموزشی ،ارزیابی دقیاق صاحت
طبقهبندی در طبقه کشاورزی و دور بودن از خطاهاای
مربوط به پیکسل مخلوط در فرایند طبقهبندی میشود.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400
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شكل  :1چارچوب کلی رویكرد تهیه نقشه پوشش زمین با استفاده از دادههای سری زمانی همدوسی تصاویر  SARماهواره سنتینل .1-
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شكل  :2موقعیت منطقه موردمطالعه (مستطیل قرمزرنگ بهعنوان بخشی از محدوده تحت پوشش تصویر ماهواره سنتینل  1-به

Slice Number

80

1
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شماره برش )11 1در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران.

ارزیابی قابلیت دادههای همدوسی تداخل سننیی راداری...
مسعود سلیمانی و همکاران

جدول  :1مشخصات دادههای  InSARبا عرض برداشت وسیع بهدستآمده از ماهواره سنتینل  1-و خط مبنای مكانی  -زمانی
جفت تصاویر انتخابی جهت تولید تصاویر همدوسی.

خط مبنای مكانی (متر)  /خط مبنای زمانی (روز)

20 / -191/32
02 / -21/92

02 / 11/12

20 / -21/20

19 / -12/21

31 / -00/11
20 / -22/00
20 / -32/22

19 / -11/92
19 / -02/90
02 / -192/13

31 / -130/10
20 / -21/29
20 / 12/11

02 / -01/21
02 / -11/11
22 / -13/11

20 / -11/12
20 / -121/12
02 / -39/11

22 / -22/20
02 / 11-/91

20 / -19/12
20 / -02/19

20129

2912-11-21

21939

2912-12-11

21329

2911-91-92

21239

2911-92-91

21929

2911-92-21

21191

2911-90-92

21111

2911-90-21

22391

2911-91-29

22239

2911-91-21

22129

2911-92-11

22139

2911-92-12

22229

2911-91-91

21239

2911-91-21

21139

2911-11-11

39229

2911-12-19

39139

2929-91-93
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20 / 00/11

شماره مدار

تاریخ تصویر

در ایاان پااژوهش ،از  11تصااویر ماااهواره ساانتینل 1-
مربوط به حالت  IWبه شماره برش ( 11شاکل ( ))2در
باااازه زماااانی  2912/11/21تاااا ( 2929/1/3معاااادل
 1312/2/39تااا  )1312/19/13اسااتفاده شااده اساات.
حالاات  IWدادههااا را بااا یااک عاار برداشاات 219
کیلومتری و قدرت تفکیک مکاانی  1متار (در راساتای
برد مایل )1در  29متر (در راستای آزیموت )2به صورت
تک نگاه 3ثبت مینماید ] .[31در این حالات از طریاق
تکنیک مشاهده زمین با اسکنهای پیشرونده ،0تصاویر

Azimuth

2

تکنیک  InSARیک فناوری سانجش ازدوری اسات کاه

Single Look

3

Terrain Observation with Progressive Scans SAR

0

)(TOPSAR

81

Incidence Angle

1

Single Look Complex

1
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Range

1

 -3-2تكنیک  InSARو محاسبه همدوسی
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در قالب سه زیرنوار شامل ( IW-1حداقل زاویه فرود )1تا
( IW-3حداکثر زاویه فرود) برداشت میشود .هر کادام-
یک از این زیرنوارها متشکل از تعادادی  Burstهساتند
که در نهایت هر یک از آنها به صورت یک تصویر مجازا
پردازش میشوند .دادههای برداشتشده از طریق حالت
 IWپس از اعماال پاردازشهاایی در قالاب محصاوالت
سط  1SLC 1ارائه میشاوند کاه شاامل مقاادیر فااز و
دامنه بوده و برای اهداف  InSARمناسب هستند ].[31
جاادول ( ،)1مشخصااات تصاااویر  SLCمورداسااتفاده را
بهصورت خالصه نشان میدهد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400
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در رابطه ( L ،)2تعداد نمونههای موجود در یک پنجره
است .مقادیر تغییرات  در این معادله ،باین صافر و 1
قرار دارند .مقادیر کم  بیانگر همدوسی پایین و مقادیر
باالی آن نشاندهنده همدوسی باال است .بعاد از تولیاد

Complex

2

Co-Registered

3

Master

Kernel

0

Slave

89

1
1
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Expectation operator

1
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در رابطه ( E{0} ،)1عملگر امید ریاضای 1اسات و  S1و
 ،بیانگر دو تصویر پیچیاده 2و ثبات هندسای شاده3
S2
 SARمیباشند .برای اهداف عملی و باا ایان فار کاه
سیگنالهای  S1و  S 2رفتار تصادفی دارند ،عملگار ماورد
نظر با میانگین مکانی مجموعهای از پیکسلهای داخال
یااک پنجااره 0جااایگزین ماایشااود ] .[31از ایاان رو،
رابطه( )1بهصورت رابطه ( )2بیان میگردد:
رابطه()2
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مبتنی بر تلفیق دادههای  SARاخذشده از یاک منطقاه
در زمانهای مختلف میباشد .تصاویر تکراری  SARمی-
توانند جهات تشاخیص تغییارات ایجادشاده در ساط
زمین مانند حرکت یا تغییار ارتفااع مورداساتفاده قارار
بگیرند ] .[32در این تکنیک ،اختالف فاز باین دو ماو /
تصویر مربوط به دو زمان متفاوت در قالب یک تاداخل-
نگاشت اندازهگیری شده و سپس ایان اخاتالف فااز باه
تغییر فاصله بین سنجنده و هدف و یا جابهجایی ساط
زمین نسبت داده مایشاود .تصاویر همدوسای یکای از
تولیدات اصلی  InSARمیباشد ] .[32این تصویر به طور
مرسوم جهت ارزیابی کیفیت تداخلنگاشت تولیادشاده
مورداستفاده قرار گرفته و با رابطه ( )1بیان میشود:
} E{S1S*2

تداخلنگاشتهاا و تصاحی آنهاا نسابت باه خطاهاای
موجود ،مجموعاهای از تاداخلنگاشاتهاا در باازههاای
زمانی مختلف از محدوده موردمطالعاه باه دسات آماد.
ناهمبستگی مکانی و زمانی بین تصاویر  SARسبب می-
شود تا تقریباً هر تداخلنگاشات شاامل منااطق بزرگای
باشد کاه در آن همدوسای بسایار پاایین اسات ].[32
ناهمبستگی مکانی از تفااوت در هندساه تصاویربرداری
بین دو تصویر مبنا 1و پیرو 1مربوط به زمانهای مختلف
حاصل میشود .ناهمبساتگی زماانی ناشای از تغییارات
خصوصیات بازپراکنشی سط زمین و اتمسفر در طاول
زمان حاصل میشود .تغییارات منطقاه در طاول زماان
سبب میشود تا جفت تصاویر دارای اختالف زمانی باال،
از همبستگی و به بیان دیگر ،همدوسی پایینی برخوردار
باشند .در نتیجاه ،میازان تغییارات همدوسای در اناواع
طبقات پوشش زمین با یکدیگر متفاوت اسات ] .[31در
مناطق شهری که پوشش زمین عمدتاً شامل ساختمانها
یا اراضی ساختهشده اسات ،تغییارات انادکی در دامناه
مقادیر همدوسی مشاهده میشود و همبساتگی بااالیی
در بین جفت تصاویر انتخابی وجاود دارد .درحالیکاه در
مناااطق دارای پوشااش گیاااهی ،بااه دلیاال تغییاارات
فنولوژیکی گیااه در طاول دوره رشاد ،میازان تغییارات
همدوسی بسیار باالست ] .[1تصاویر  SARتهیه شاده از
یک سنجنده در مقاطع زمانی مختلاف ممکان اسات از
نظر هندسی ،کاامالً بار یکادیگر منطباق نباشاند؛ لاذا
بهمنظور تهیه نقشه پوشش زمین با استفاده از دادههای
همدوسی ،ضرورت دارد تصاویر نسابت باه یاک تصاویر
مبنااای مشااترک ،ثباات هندس ای شااوند .فراینااد ثباات
هندس ای ،ساابب انطبااا تصاااویر  SARشااده و امکااان
ارزیابی دقیق تغییارات ایجادشاده در طاول زماانهاای
مختلف را در یک پیکسل فراهم میکند ] .[09بر اساس
شکل ( ،)1مراحل پردازشهای  InSARدر ایان مطالعاه

ارزیابی قابلیت دادههای همدوسی تداخل سننیی راداری...
مسعود سلیمانی و همکاران

 -4-2تهیه نمونههای آموزشی
جهت بررسای بصاری و شاناخت اولیاه تعاداد طبقاات
موجود در منطقه موردمطالعه ،از محصول پوشش زمین
سنجنده مادیس ( )MCD12Q1( 3)MODISمرباوط باه
سال  2911با اندازه پیکسل  199متر اساتفاده گردیاد.
با استفاده از این محصاول ،تعاداد پانج طبقاه غالاب و
متنوع در منطقاه شاامل :اراضای سااختهشاده ،اراضای

Geocoding

2

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

3

یکی از مؤثرترین راهکارهای استخرا اطالعات مفیاد از
تصاویر ماهوارهای ،فرایند طبقهبندی اسات .در حقیقات

Stratified Random Sampling

89

0
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Digital Elevation Model

1

 -5-2طبقهبندیکننده SVM
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به منظور تولید دادههای همدوسی چندزمانه باه صاورت
زیاار هسااتند کااه تمااامی ایاان مراحاال در ناارمافاازار
 GMTSARتحت سیستمعامل لینوکس اجرا شدهاند:
 )1تشکیل شبکه تداخلنگاشات بار اسااس قاعاده
ترکیااب  2از  .nباادین ترتیااب بااا توجااه بااه تعااداد
تصاویر  SLCمورداستفاده ( 11تصویر) ،تعاداد 129
حالاات مختلااف (ترکیااب  2از  )11جهاات انتخاااب
جفت تصاویر لحاظ گردیاد .ساپس باا تعریاف حاد
آستانه خاط مبناهاای مکاانی و زماانی باه ترتیاب
کوچکتر از  299متر و حاداکثر  22روز ،تعاداد 21
جفت تصویر در بازه زمانی موردمطالعه جهت اداماه
مراحل پردازش انتخاب شد (جدول (.))1
 )2ثبت هندسی تصاویر  SLCنسبت به یک تصاویر
مبنای یکسان با استفاده از دادههای مداری دقیق و
مدل ارتفااعی رقاومی ( 1)DEMمااهواره  SRTMباا
قدرت تفکیک مکانی  39متر.
 )3محاسبه میزان همدوسی مجموعه جفت تصااویر
انتخااابی جهاات پااردازش  InSARبااا اسااتفاده از
رابطه(.)2
2
 )0زمین مرجع کردن و انتقال دادههای همدوسای
تولیدشده از مختصات فاصله مایل و آزیموت راداری
به مختصات جغرافیایی زمینی با اندازه پیکسال 19
متر.
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کشاورزی (شامل زراعت آبی و دیم و باغات) ،پهنههاای
آبی (شامل رودخانه ،دریاچاه و تااالب) ،خااک لخات و
پوشش گیاهی طبیعی متراکم (شامل مراتع) شناساایی
شاادند .هنگااامیکااه زیرمجموعااههااای داخاال یااک
مجموعهداده ،تناوع بااالیی داشاته باشاند ،بهتار اسات
نمونهگیری از هر یک از زیرمجموعهها بهصورت مستقل
انجام پاذیرد تاا مقادار واریاانس در یاک مجموعاهداده
مشابه ،کاهش یابد ] .[01بر همین اساس نمونهبارداری
با روش تصادفی طبقهای 0انجاام گرفات .بادین منظاور
جهت نمونهبرداری از طبقات مختلف پوشاش زماین ،از
آرشیو تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باالی گوگال ارث
مربوط به منطقه موردمطالعه ،بهره گرفته شد .با توجاه
بااه بااازه زمااانی تصاااویر همدوساای ( 2912/11/21تااا
 ،)2929/1/3برای اجتناب از ورود خطا در فرایند نمونه-
برداری خصوصا دررابطه با طبقاات اراضای کشااورزی و
خاک لخت ،از تماامی تصااویر قادرت تفکیاک مکاانی
باالی گوگل ارث قابل دسترس در هماین باازه زماانی،
جهت اخذ نمونههای آموزشی طبقات مختلاف پوشاش
زمین استفاده گردید .چرا کاه نظار باه پویاایی برخای
پوششهای زمین نظیر اراضی کشاورزی در طول زمان،
ممکن است یک زمین کشاورزی برخای مواقاع از ساال
بایر باشد .بنابراین نمونهبرداری بایاد باهگوناه ای انجاام
شود که بین خاک لخت و زمینهای کشاورزی تفکیاک
قائل و تعداد مناساب نموناه از ایان دو طبقاه برداشات
شود .بدین طریق ،در مجماوع  00139نموناه آموزشای
(به ازای هر طبقاه حادود  10999نموناه) اخاذ گردیاد.
شکل ( ،)3الگوی توزیع مکانی نمونههای آموزشی تهیه-
شااده از طبقااات مختلااف پوشااش زمااین را در منطقااه
موردمطالعه ،نشان میدهد.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

Hyperplane

3

Support Vectors

0

رابطه()3

w  min
1 i  n

ci (w.x i  b)  1

در رابطه( ،)3پارامتر  ، Ciطبقه مربوط به نمونه  X iرا
مشخص میکند .هدف اصلی این الگوریتم یافتن
بیشترین فاصله بین دو طبقه و در نتیجه افزایش صحت
طبقهبندی است .یکی دیگر از قابلیتهای
طبقهبندیکننده  ،SVMتوانایی غلبه بر مشکل توزیع
غیرخطی دادهها است .در این حالت با استفاده از توابع
کرنل ،دادهها به فضایی با ابعاد بزرگتر انتقال مییابند
که سبب بهبود فرایند تفکیکپذیری شده و ابر صفحه
جداکننده نیز در آن فضا تعیین میشود ] .[01متداول-
ترین کرنلها شامل خطی ،چندجملهای ،تابع پایه
شعاعی ( 1)RBFو سیگموئید میباشند که روابط مربوط
به هر یک از آنها در جدول ( ،)2ارائه شده است .در
کاربردهای مربوط به طبقهبندی تصاویر ماهوارهای،
کرنل  RBFمعموالً نتایج بهتری را ارائه داده است
].[01

Radial Basis Function

84
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Feature

2

حداقل رساند ] .[00همچنین باید از قرار گرفتن نقاط
داده در ناحیه درون مرز جلوگیری کرد .این کار با
اعمال یک محدودیت ریاضی امکانپذیر است .لذا
مسئله بهینهسازی بهصورت رابطه( )3تعریف میشود:

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.85

Mapping

1

مرزی عبارت است از 2 / w :؛ پس باید  wرا به
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طبقهبندی یاک نگاشات 1از فضاای تصاویر باه فضاای
عااوار زمین ای اساات .هاادف از طبقااهبناادی در ای ان
مطالعه ،تبادیل اطالعاات چندزماناه حاصال از تصااویر
همدوسی  InSARبه فضای طبقات از پیش تعریفشاده
است؛ تا بتوان اطالعات ورودی را با حداکثر اطمیناان و
صحت ،به هر طبقه نسبت داد .همانطور که در پیشینه
تحقیق اشاره شد SVM ،یکی از کارآمدترین روشهاای
طبقهبندی نظارتشده محسوب میشود .مزیات اصالی
این طبقه بندی کننده ،توانایی حل مساائل طبقاهبنادی
پیچیاده بااا تعااداد ویژگاایهااای 2فااراوان و نمونااههااای
آموزشی کم است که سبب شده این روش بهعنوان یک
گزینه مناسب برای طبقهبندی تصااویر سانجشازدوری
مورداستفاده قرار گیرد ] .[02فر اصلی این روش این
است که هیچگونه اطالعاتی از چگاونگی توزیاع دادههاا
وجود ندارد SVM .درواقع یک طبقهبندیکننده بااینری
است که برای تفکیک طبقات مختلف در مجموعاهداده-
ها ،ابر صفحهای( 3که عبارت است از یک معادله خطی)
را بر روی آنها برازش میدهاد .نخساتین مرحلاه بارای
تعیین ابر صفحه ،پیادا کاردن نزدیاک تارین دادههاای
مربوط به دو طبقه است .نمونههای واقع در مرز طبقات
و نزدیک به ابر صفحه بهیناه ،بردارهاای پشاتیبان( 0دو
ابر صفحه مارزی) ناام دارناد ] .[03بارای جادا کاردن
طبقات ،ابار صافحه هاای زیاادی وجاود دارد ولای ابار
صفحه ای که بیشترین حاشیه را ایجاد کند؛ بهعنوان ابر
صفحه بهینه انتخاب میشود .روابط ریاضی ابار صافحه
بهینه و بردارهای پشتیبان که مرز جداکننده طبقاات را
تشکیل میدهند ،در شکل ( )0نشان داده شده است.
مطابق با شکل ( ،)0پارامتر  ،bعر از مبدأ ابر صفحه
بهینه با حداکثر مرز جداکننده است .اگر از  bصرفنظر

شود ،پاسخ تنها ابرصفحههایی هستند که از مبدأ
میگذرند .فاصله عمودی صفحه تا مبدأ با تقسیم قدر
مطلق مقدار پارامتر  bبر طول  wبه دست میآید .اگر
دادهها /نمونههای آموزشی بهصورت خطی تفکیکپذیر
باشند ،میتوان دو ابر صفحه مرزی را به گونهای انتخاب
کرد که هیچ دادهای بین آنها نباشد و سپس فاصله بین
این دو ابر صفحه موازی را به حداکثر رساند .با
بهکارگیری قضایای هندسی ،فاصله این دو ابر صفحه

ارزیابی قابلیت دادههای همدوسی تداخل سننیی راداری...
مسعود سلیمانی و همکاران
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شكل  :3توزیع مكانی نمونههای آموزشی اخذشده از گوگل ارث برای طبقات مختلف پوشش زمین (اراضی ساختهشده10111 :
نمونه؛ اراضی کشاورزی 10111 :نمونه؛ پهنههای آبی 515 :نمونه؛ خاک لخت 10111 :نمونه؛ و پوشش گیاهی متراکم 515 :نمونه).
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شكل  :4نحوه ایجاد ابر صفحه بهینه در بین دادههای دو طبقه در یک فضای ویژگی دوبعدی.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

جدول  :2انواع توابع کرنل در الگوریتم .[02] SVM

تابع کرنل

فرموالسیون

پارامترهای کرنل

خطی ()Linear

K  x i ,x j    x i ,x j 

-

d

چندجملهای ()Polynomial

j

تابع پایه شعاعی ()RBF



i

‖ xi  x j ‖ 
K  x i , x j   exp 



22



, ,c

K  x i , x j   tanh   x i , x j   c

,c



 -6-2ارزیابی صحت
اطالعات موضوعی مستخر از دادههاای سانجشازدور
همواره حاوی برخای خطاهاا هساتند .بناابراین قبال از
استفاده توسط کاربران یا تصمیمگیاران ،بایاد صاحت و
درستی این اطالعات مورد ارزیابی قارار گیارد و درجاه
اطمینان آنها مشاخص شاود ] .[02بار هماین اسااس،
ارزیابی صحت ،1به عنوان آخرین مرحله از تولید نقشاه-
های حاصل از طبقهبندی به حساب میآید.
همانطور که شکل ( )1نشان میدهد ،در ایان مطالعاه
بارای ارزیاابی صااحت نتااایج طبقاهبناادی ،نمونااههااای
آموزشی اخذشده برای تمامی طبقات به دو قسامت 29
و  29درصااد تفکیااک شاادند 29 .درصااد از نمونااههااا
بهمنظور آماوزش مادل طبقاهبنادیکنناده ،در فرایناد
طبقهبندی استفاده شدند 29 .درصاد باقیماناده نیاز باا
استفاده از ماتریس خطا ،2بارای ارزیاابی صاحت نتاایج
طبقهبندی به کار گرفته شدند.
ماتریس خطا یکی از روشهای استاندارد جهت ارزیاابی
عملکرد و صحت یک مدل طبقهبنادی اسات .مااتریس
خطا بر اساس رابطه بین نموناههاای کنتارل زمینای و
تصویر طبقهبندیشده محاسبه میشاود ] .[02در یاک
ماتریس خطا دادههایی که درست طبقهبندی شادهاناد،
بر روی قطر اصلی ماتریس قرار میگیرناد و درایاههاای
Accuracy assessment

1

Producer accuracy

0

Confusion matrix

2

User accuracy

88

1
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Overall accuracy

3
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غیر قطری ماتریس ،میزان خطا را در طبقهبندی نشاان
میدهند .یکی از مهمترین فاکتورهایی کاه در گاام اول
در ماتریس خطا موردتوجه قرار میگیرد ،صاحت کلای3
است .این فاکتور ،صحت را بر اساس تعداد پیکسلهایی
که بهدرستی طبقهبنادی شادهاناد ،محاسابه مایکناد.
ضریب کاپا یکی دیگر از فاکتورهایی است که با استفاده
از ماتریس خطا محاسبه میشود و در مقایسه با صاحت
کلی از اعتبار باالتری برای ارزیاابی صاحت نقشاههاای
طبقهبندی برخوردار است .ضریب کاپا میزان صاحت را
برخالف صحت کلی و بر اساس تمامی پیکسلهایی کاه
درست و اشتباه طبقهبندی شدهاند ،محاسابه مایکناد.
عالوه بر صحت کلی و ضریب کاپا ،دو فاکتور دیگار نیاز
وجود دارند که میتوان با استفاده از آنها میازان صاحت
را برای هر یک از طبقات باهصاورت جداگاناه محاسابه
نمااود .فاااکتور صااحت تولیدکننااده 0بااه آن دسااته از
پیکسلهایی اشاره دارد که در واقعیت متعلق باه طبقاه
مااوردنظاار هسااتند ول ای اشااتباهاً بااه طبقااات دیگااری
اختصاص داده شدهاند .در مقابل فاکتور صاحت کااربر1
به آن دسته از پیکسلهاایی اشااره دارد کاه باهاشاتباه
طبقهبندی شدهاند و در واقع متعلق به طبقاه ماوردنظر
نیستند ولی طبقهبنادیکنناده آنهاا را جازء آن طبقاه
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سیگموئید ()Sigmoid

 x , x   1

K xi,x j  

d, ,c
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خاص در نظر گرفته است ].[01
 -3نتایج و بحث
در ادامه ،این قسمت در سه بخش مجزا به طاور کامال
توضی داده شده است.
 -1-3تجزیهوتحلیل دادههای همدوسی

در این مطالعه جهت طبقهبندی پوشش زماین باا روش
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 -2-3طبقهبندی پوشش زمین
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این مطالعه باهدف ارزیابی کااربرد دادههاای همدوسای
 InSARدر زمینااه شناسااایی و تفکیااک پوشااشهااای
مختلااف زم این ،بااا اسااتفاده از  11تصااویر  SARدارای
اطالعات فاز در باند  Cبهدستآمده از مااهواره سانتینل
 ،1در محدودهای از شهرستان اهواز انجام شاده اسات.در ادامه از میان حاالت مختلاف ترکیاب تصااویر ،SAR
تعداد  21جفت تصاویر باا حاداقل و حاداکثر تفکیاک
زمااانی بااه ترتیااب  20و  22روز باارای تولی اد تصاااویر
همدوسی پردازش شدند .الگوی مکانی  -زماانی میازان
همدوسی محاسبهشده در بازههای زمانی مختلف (جفت
تصاویر انتخابی) در شاکل ( )1نشاان داده شاده اسات.
همانطور که مشاهده مایشاود ،الگاوی مکاانی متغیار
مقادیر همدوسی در زمانهای مختلف نشاندهنده نوعی
واریانس و تغییرات نسبتاً قابالتوجاه در تصااویر اسات.
این تغییرات مکانی  -زمانی حاوی اطالعات ارزشامندی
هستند که در گذر زمان ناشی از تغییارات خصوصایات
فیزیکی و شیمیایی عوار سط زمین حاصل شدهاند.
در شکل ( ،)1ناحیه آبیرنگ با الگوی تقریبااً ساتارهای
در مرکز نقشهها ،محدوده شهر اهواز است که تغییارات
نسبتاً کمتری را در مقایسه با ساایر ناواحی در منطقاه
موردمطالعه نشاان مایدهاد .ایان مهام حااکی از نار
تغییاارات بساایار کاام محاایطهااای شااهری و اراضاای
ساااختهشااده (مقااادیر باااالی همدوساای) و اسااتحکام
هندسی بسیار باالی آنها در تصاویر همدوسی مربوط به
زمانهای مختلف است .از سوی دیگر ،الگاوی مکاانی -
زمانی متغیر و نر تغییرات باالتر سایر ناواحی باهویاژه
پوشش گیاهی و پهناههاای آبای در تصااویر همدوسای
بهوضاوح مشاهود اسات .ایان امار باه دلیال اساتحکام
هندسی بسیار کمتر و پویایی بااالی ایان پدیادههاا در
گذر زمان است.
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تأثیر اتمسفر یکی از منابع نوفه /نویزهای شاناختهشاده
در پردازشهای  InSARبه شمار میرود کاه باه لحااظ
مکااانی  -زمااانی در طااول مسایر انتشااار امااوا راداری
متفاوت است ] .[32با توجه به عواملی همچون نزدیکی
به دریا و شرایط اتمسفر ناپایدار در منطقه موردمطالعه،
بنابراین تفکیک زماانی بلندمادت باین جفات تصااویر
انتخابی میتواند سبب افزایش نویز و کاهش همبستگی
و همدوسی باین دو تصاویر گاردد .در چناین ماواردی
سیگنالهای اتمسفری (حاصل تقدم و تأخر فاز ناشی از
تأثیر شرایط پویای اتمسفر) مقادیر فاز جفت تصااویر را
به شدت تحت تأثیر قرار میدهند .براین اساس ،با وجاود
امکان پردازش جفت تصااویر باا تفکیاک زماانی بسایار
طاااوالنیتااار باااهمنظاااور افااازایش دادههاااای ورودی
طبقااهبناادیکننااده ،بااه دلیاال اجتناااب از خطاهااای
اتمسفری و همچنین افزایش نسابت سایگنال باه ناویز
تصاااویر همدوساای و بااهطااورکلی حااداقل نمااودن
ناهمبستگی زمانی ،یک آستانه تفکیک زماانی حاداکثر
 22روزه لحاظ گردید.
یکی دیگار از عوامال ماؤثر بار پاردازشهاای  InSARو
محصوالت آن ،ناهمبساتگی مکاانی ناشای از تغییار در
مدار گردش ماهواره در زماانهاای متاوالی اسات .ایان
تغییر و میزان خطای ناشی از آن بهوسیله خاط مبناای
مکانی ارزیابی میشود .بدیهی است که با افازایش خاط
مبنای مکانی جفت تصاویر انتخابی ،میازان همبساتگی
مکااانی تصاااویر کاااهش و ساابب واردشاادن خطااا بااه
برآوردهای فاز مایشاود ] .[19در ایان مطالعاه جفات
تصاویر به نحوی انتخاب شدند که خاط مبناای مکاانی
کوچکتر از  299متر داشته باشند ،که این میازان بارای
پردازشهاای  InSARمطلاوب اسات ] .[11بار اسااس
جدول ( ،)1حداکثر طاول خاط مبناای مکاانی انادازه-
گیریشده برابر باا  -130/10متار بارای جفات تصاویر
مربوط به بازه زمانی  2911/1/29تا  2911/1/21است.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400
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 ،SVMاز طریااق بااهکااارگیری  21تصااویر همدوساای
تولیدی ،از کرنلهای مختلف خطی ،چندجملهای ،تاابع
پایه شعاعی و سیگموئید استفاده شده و نتایج خروجای
هر کرنل در طبقات مختلف پوشش زمین با اساتفاده از
نمونههای آموزشی ،مورد بررسی و ارزیابی قارار گرفتاه
است .شاکلهاای ( )1تاا ( ،)12نتاایج ارزیاابی صاحت
طبقهبندی بر اساس مااتریس خطاای تشاکیلشاده باا
اسااتفاده از طبقااات نمونااههااای آموزشاای و طبقااات
شناساییشده در نقشههای پوشش زمین تولیدی بهازای
هر یک از کرنلهاای  SVMرا نشاان مایدهناد .بادین
ترتیب ،مقاادیر صاحت در هار طبقاه (شاکلهاای ()1
تااا( ))11و همچنااین صااحت کلاای و ضااریب کاپااا
(شکل( ))12بارای هار یاک از تواباع کرنال بار اسااس
ماتریسهای خطا برآورد شده است.
همانطور که در نماودار شاکل ( )12نشاان داده شاده
است ،کرنل چندجملهای درجه شاش ،باا صاحت کلای
 11/1درصد و ضریب کاپا  12/32درصد ،باالترین میزان
صحت را در مقایسه با سایر کرنلها به خاود اختصااص
داده است .در نتیجه ،ایان کرنال جهات طبقاهبنادی و
تولید نقشه پوشش زمین انتخااب و مورداساتفاده قارار
گرفته است .نقشه طبقهبندی حاصال از ایان کرنال در
شکل( )13نشان داده شده است .عالوه بر ایان ،مطاابق
با شکلهاای ( )1تاا ( ،)11فاکتورهاای صاحت کااربر و
صحت تولیدکننده در تمامی کرنلهاا در طبقاه اراضای
ساختهشده ،مقادیر باالیی را نشان میدهند ،درحالیکاه
طبقه پوشش گیاهی متراکم نسبت به سایر طبقاات در
کرنل های مختلف ،مقادیر صاحت پاایینتاری را نشاان
داده است .بدین ترتیب ،باالترین صحت کاربر و صاحت
تولیدکننده مربوط به کرنل چندجملاهای درجاه شاش
برای طبقه اراضای سااختهشاده باا مقاادیر باه ترتیاب
 12/12و  12/19درصد و در مقابل پاایینتارین صاحت
کاربر و صحت تولیدکننده مربوط باه کرنال سایگموئید
برای طبقه پوشش گیاهی متراکم با مقاادیر باه ترتیاب
 21/23و  11درصد است .صحت نسبتاً کم طبقهبنادی
برای طبقه پوشش گیاهی متاراکم مایتواناد باه دلیال
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قدرت تفکیک مکانی تصاویر استفاده شده ( 19متار) در
کرنلهای مختلف باشد کاه سابب ایجااد پیکسالهاای
مخلوط شده است .در این پیکسلها عاالوه بار پوشاش
گیاهی با تراکم اندک ،خاک پسزمینه نیاز وجاود دارد
که سبب کاهش میزان صحت طبقهبندی در آنهاا شاده
است .برایناساس میتوان خاطرنشان کارد کاه تصااویر
همدوسی  InSARدر تفکیک طبقه مرباوط باه پوشاش
گیاهی متراکم به دلیال ماوارد گفتاهشاده و همچناین
تغییرات فصلی که موجاب تغییار تاراکم پوشاشهاای
گیاهی طبیعی در واحد سط میشاوند ،باا محادودیت
باالیی روبرو است .ولی در مقابل در خصوص شناسایی و
تفکیک طبقه مربوط باه اراضای سااختهشاده بااالترین
میاازان صااحت (باااالتر از  13درصااد) و بااه تبااع از آن
بهترین عملکرد را در میان تمامی کرنلها داشته است.
به لحاظ صحت کلی و ضریب کاپا مطابق با شکل (،)12
بهترین و بدترین عملکرد به ترتیب مربوط به کرنلهای
چندجملاااهای درجاااه شاااش و سااایگموئید اسااات.
برایناساس ،دامنه مقاادیر صاحت کلای و ضاریب کاپاا
به ازای کرنلهای مورد بررسی به ترتیاب باین  11/1تاا
 11/1درصد (معادل  19/0درصد اخاتالف باین مقاادیر
حداقل و حداکثر صحت کلی) و  01/32تا  12/32درصد
(معادل  13درصد اختالف بین مقادیر حداقل و حداکثر
ضریب کاپا) متغیر است .تنوع در نتاایج عملکارد کلای
کرنلهای مختلف مورد بررسی ،حااکی از آن اسات کاه
میزان کارایی تصااویر همدوسای در تولیاد نقشاههاای
پوشش زمین ،باه ناوع تاابع کرنال ماورداساتفاده نیاز
بستگی دارد .براین اساس ،متناسب با خصوصیات آماری
مجموعهدادههای ورودی طبقهبنادیکنناده ،بایاد تاابع
کرنلاای انتخاااب گااردد کااه باااالترین صااحت و بهتاارین
عملکاارد را در تفکیااک طبقااات مختلااف ارائااه دهااد.
بنابراین ،بهطورکلی میتوان گفت در کنار بهرهگیاری از
دادههای همدوسی  ،InSARنوع الگاوریتم طبقاهبنادی-
کننده نیز به عنوان پارامتری اثرگذار بر صاحت طبقاه-
بندی باید موردتوجه قرار گیرد.

ارزیابی قابلیت دادههای همدوسی تداخل سننیی راداری...
مسعود سلیمانی و همکاران
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شكل  :5الگوی مكانی  -زمانی مقادیر همدوسی محاسبهشده در بازههای زمانی مختلف با استفاده از پردازش  InSARمبتنی بر
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دادههای ماهواره سنتینل .1-

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400
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شكل  :8نتایج ارزیابی صحت طبقهبندی بهازای طبقات مختلف در کرنل چندجملهای درجه چهار.
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شكل  :7نتایج ارزیابی صحت طبقهبندی بهازای طبقات مختلف در کرنل چندجملهای درجه دو.
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شكل  :6نتایج ارزیابی صحت طبقهبندی بهازای طبقات مختلف در کرنل خطی.

ارزیابی قابلیت دادههای همدوسی تداخل سننیی راداری...
مسعود سلیمانی و همکاران
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شكل  :11نتایج ارزیابی صحت طبقهبندی بهازای طبقات مختلف در کرنل سیگموئید.
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شكل  :11نتایج ارزیابی صحت طبقهبندی بهازای طبقات مختلف در کرنل تابع پایه شعاعی.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

شكل  :5نتایج ارزیابی صحت طبقهبندی بهازای طبقات مختلف در کرنل چندجملهای درجه شش.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

 -3-3محدودیتها و راهكارها
با توجه به موارد پیشگفته میتوان نتیجاه گرفات کاه
استفاده از دادههای همدوسی  InSARباه تنهاایی بارای
تولید نقشه پوشش زمین با تعداد طبقات محدود ،بسیار
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کارآمااد هسااتند .امااا بااه دلیال ضااعف ایاان دادههااا در
شناسایی و تفکیک برخی طبقات پوشاش زماین مانناد
پوشش گیاهی متراکم ،استفاده از دادههای مکمل نظیر
باز پراکنش راداری در قطبشهای مختلف نیز ضاروری
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شكل:13نقشه طبقهبندی پوشش زمین بهدستآمده با استفاده از دادههای  InSARو الگوریتم ( SVMکرنل چندجملهای درجه شش).
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شكل  :12نتایج ارزیابی صحت طبقهبندی (صحت کلی و ضریب کاپا) بهازای کرنلهای مختلف.

ارزیابی قابلیت دادههای همدوسی تداخل سننیی راداری...
مسعود سلیمانی و همکاران

به نظر میرسد .در همین راستا ،در مطالعهای که توسط
کوئردا و همکاران ( )2929در ارتباط با استفاده از داده-
هااای سااری زمااانی ماااهواره ساانتینل  1-و تصاااویر
همدوساای  InSARجهاات تهیااه نقشااه محصااوالت
کشاورزی در اسپانیا انجاام شاده ،نشاان مایدهاد کاه
اسااتفاده تلفیقاای از دادههااای  InSARو باااز پااراکنش
راداری ماایتوانااد صااحت طبقااهبناادی را بااه میاازان
قابل توجهی افزایش دهد (افزایش بایش از  2درصاد در
صحت کلی) ].[23
افزون بر دالیل گفته شده ،یکای دیگار از علال صاحت
نامطلوب طبقهبنادی در برخای طبقاات نظیار پوشاش
گیاهی متراکم ،میتواند تعداد کم ویژگیهای ورودی به
طبقهبندیکننده باشد .در این مطالعه تنها از  21جفات
تصویر (تصاویر همدوسی) مرباوط باه باازههاای زماانی
مختلف استفاده شده است .طبیعتاً برای پاایش پدیاده-
های پویا ،نمونهبرداریهای زمانی با فواصال کوتااهتاری
نیاز است .بر همین اساس ،باا توجاه باه پویاایی بسایار
شدید برخی طبقات پوشش زمین مانند پوشش گیاهی،
خصوصاً در شرایطی که طبقاه تماام ساط پیکسال را
نپوشاند (وجود پیکسلهای مخلوط) ،ضرورت استفاده از
مشاهدات بیشتر در طول زمان احساس میشود .بادین
صورت که با کاهش تفکیک زمانی باین جفات تصااویر
انتخابی و پردازش تعداد بیشتری تصاویر همدوسی می-
تااوان عااالوه باار کاااهش اثاارات احتمااالی ناشاای از
ناهمبستگی زمانی ،حجم اطالعات مفیاد بیشاتری وارد
فرایند طبقهبندی نمود .بارای ایان منظاور مایتاوان از
دادههااای  InSARماااهوارههااای ساانتینل  A 1-و B
به صورت مستقل با تفکیک زمانی  12روزه و یاا تلفیاق
دادههااای هاار دو ماااهواره کااه قاادرت تفکی اک زمااانی
ششروزه را ارائه میدهند ،استفاده کرد.
دادههای چند طیفی اپتیک مانند ماهواره سنتینل  2-و
ماهوارههای لندست با قادرت تفکیاک مکاانی و زماانی
مناسب نیز میتوانند بهعناوان دادههاای مکمال جهات
افزایش کارایی دادههای  InSARبه منظاور تهیاه نقشاه
پوشش زمین مورداستفاده قرار گیرند .دادههای اپتیاک
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در واقع حاوی اطالعات مربوط به خواص طیفی پدیاده-
های مختلف سط زمین هستند .از آنجاکه پدیادههاای
جغرافیایی به سابب خصوصایات فیزیکای و شایمیایی
مختلف خود ،رفتار طیفی متفاوتی دارند؛ لاذا باا بهاره-
گیری از دادههای اپتیک میتوان از این تفاوتها جهات
تفکیک آنها استفاده نمود ] .[01اما با این وجاود ،داده-
های اپتیک نیز نظیر سایر منابع داده سنجشازدوری باا
محاادودیتهااایی همااراه هسااتند .بنااابراین ضاامن
درنظرگرفتن محادودیتهاای دادههاای اپتیاک مانناد
پوشش مکانی و زمانی ،موقعیت جغرافیایی و همچناین
شرایط ابرناکی منطقه ،میتوان از ایان دادههاا نیاز باه-
صورت مکمل با دادههای  InSARجهت افزایش صاحت
طبقهبندی استفاده نمود .تاکنون مطالعاات متعاددی از
جمله ] 12 ،32و  [13در این زمینه انجام شدهاناد کاه
نشان مایدهناد اساتفاده ترکیبای از تصااویر اپتیاک و
راداری ،اطالعات مفیدی را درباره پوششهاای مختلاف
زمین فراهم میکنند و مایتوانناد صاحت طبقاهبنادی
پوشش زمین را در مقایسه با استفاده از تصاویر منفارد،
بهبود بخشند.
 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
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این پژوهش باهادف بررسای امکاان اساتفاده از ساری
زمانی داده های تاداخل سانجی رادار دریچاه مصانوعی
( )InSARجهت تهیه نقشه پوشش زمین در ایران انجام
گرفته است .برای این منظور سری زماانی تصااویر فااز
مختص  InSARبه دسات آماده از مااهواره سانتینل 1-
برای تولید تصاویر همدوسی مورد پردازش قرار گرفته و
بااهعنااوان ورودی بااه کرناالهااای مختلااف الگااوریتم
طبقهبندیکننده  SVMمعرفی شدند .با توجه باه نتاایج
بهدستآمده ،از میاان کرنالهاای مختلفای کاه جهات
طبقهبندی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند ،کرنل چندجمله-
ای درجه شش ،با صاحت کلای  11/1درصاد و ضاریب
کاپا برابر با  12/32درصد ،باالترین صحت را نسابت باه
سایر کرنلها ارائه داده و بهعنوان بهتارین کرنال بارای
تهیه نقشاه طبقاهبنادی پوشاش زماین انتخااب شاد.
همچنین ارزیابی صحت طبقهبندی نشان داد که طبقه/
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مراجع
comparison of multiple feature-based
classifiers,” IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth
Obs. Remote Sens., vol. 13, pp. 535–552,
2020.
[3] M. Çavur, H. S. Duzgun, S. Kemeç, and D.
C. Demirkan, “Land use and land cover
classification of Sentinel 2-A: St Petersburg
case study,” Int. Arch. Photogramm.

[2] A. W. Jacob et al., “Sentinel-1 InSAR
coherence for land cover mapping: A
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[1] F. Sica, A. Pulella, M. Nannini, M.
Pinheiro, and P. Rizzoli, “Repeat-pass SAR
interferometry for land cover classification:
A methodology using Sentinel-1 ShortTime-Series,” Remote Sens. Environ., vol.
232, p. 111277, 2019.
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کالس مربوط به اراضی ساختهشده در تمامی کرنالهاا،
باالترین مقدار صحت (بین  13تا  12/1درصد به لحااظ
صااحتهااای کاااربر و تولیدکننااده) و در مقاباال طبقااه
پوشش گیاهی متراکم ،پایینترین مقادار صاحت (باین
 11تااا  11/21درصااد بااه لحاااظ صااحتهااای کاااربر و
تولیدکننده) را به خود اختصاص دادهاند .ساایر طبقاات
پوشش زمین نیز پس از اراضی ساختهشده در مجماوع
بر اساس صاحتهاای کااربر و تولیدکنناده باه ترتیاب
عبارتاند از خاک لخت ،اراضی کشااورزی و پهناههاای
آبی .بر اساس یافتههای این پژوهش ،قابلیتهاای داده-
های همدوسی  ،InSARمستقل از نوع تابع کرنال SVM
نیست .به این معنی که الگوریتم طبقهبندیکننده مای-
تواند تأثیر بسزایی بر نتایج داشته باشد .به طوری که در
این مطالعه اختالف عملکرد کلای برابار باا حاداکثر 13
درصد بین توابع کرنل مختلف  SVMمشااهده گردیاد.
این مهم در خصوص رویکردهای مختلف طبقهبندی نیز
میتواند صاد باشد .بنابراین بهطورکلی میتوان گفات،
دادههااای همدوساای  InSARاطالعااات مفیاادی باارای
طبقهبندی پوشش زمین خصوصا بارای برخای طبقاات
نظیر اراضی ساختهشده ،خاک لخت و اراضی کشااورزی
ارائه میدهناد کاه در صاورت بهارهگیاری از الگاوریتم
طبقهبندی کننده مناسب ،میتوانناد بسایار مثمار ثمار
واقع گردند.
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی برای دستیابی
باه صااحتهااای باااالتر و بهباود نتااایج طبقااهبناادی ،از
دادههااای باااز پااراکنش راداری نیااز بااهعنااوان مکماال
دادههااای همدوسای  InSARاسااتفاده شااود .اسااتفاده
مشترک از دادههاای همدوسای و بااز پاراکنش راداری

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.3.4

میتواناد میازان صاحت طبقاهبنادی را افازایش دهاد.
همچنااین جهاات کاااهش اثاارات ناهمبسااتگی زمااانی و
افاازایش نساابت ساایگنال بااه نااویز دادههااای  InSARو
متعاقباااً بهبااود صااحت طبقااهبناادی ،بهتاار اساات از
مجموعااهدادههااای هاار دو ماااهواره سانتینل  A 1-و B
استفاده گردد و با رعایت آستانه خط مبناهای مکاانی و
زمانی مطلوب ،تعداد بیشتری تصاویر همدوسی تولیاد و
وارد طبقهبندیکننده گردند.
امروزه با توجه به توسعه نرمافزارهای ماتنبااز و بسایار
کارآمد در زمینه پردازشهای  ،InSARمیتوان با صارف
زمان و هزینههای پردازشی نه چندان زیاد در قیااس باا
دادههای اپتیاک و بااز پاراکنش رادار ،دادههاای ساری
زمانی همدوسای  InSARرا باا کیفیات بااال و در زماان
مناسب تهیه نمود .با بهرهگیری از این دادهها در تلفیاق
با قابلیتهای الگوریتمهای مختلف طبقهبندی نظاارت-
شده مبتنی بر یادگیری ماشین ،امکان نظاارت جاامع و
دقیق بار تغییارات پوشاش زماین فاراهم شاده اسات.
تغییرات پوشاش زماین باهعناوان یکای از مؤلفاههاای
کلیدی در پایش تغییرات شکل /جاباهجاایی زماین باه
شمار میرود .در مطالعات مربوط به تجزیهوتحلیل سری
زمانی تغییرات شکل زمین (به عناوان مثاال فرونشسات
زمین یا زمینلغزش) با استفاده از  ،InSARمایتاوان در
کنار مدلسازی جابهجایی زمین ،تغییرات پوشاشهاای
مختلااف سااط زمااین را بااا بهاارهگیااری از دادههااای
همدوسی ،پایش و ارزیاابی نماود .بادین طریاق امکاان
ماادلسااازی و بررساای ارتباااط بااین تغییاارات ش اکل/
جابه جایی زمین و تغییرات پوشش سط زماین وجاود
دارد.
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Abstract

In this study, in order to evaluate the capabilities of Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) time

series data and machine learning for land cover mapping, a time series of Sentinel-1 SAR data (including 16
SLC images with approximately 24 days time interval) from 2018 to 2020 were used for a region of Ahvaz
County located in Khuzestan province. Based on different SAR pairs, 25 coherence images were obtained in
different time periods using InSAR processing. Five dominant land cover classes in the region including builtup lands, agricultural lands, water bodies, bare soil, and dense natural vegetation cover were identified and
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selected. Through Google Earth's high-resolution imagery, a total of 4,930 ground samples with appropriate
spatial distribution for all land cover classes were obtained. The obtained multi-temporal coherence images
were used as input variables to the support vector machine (SVM) classifier. The training and validation
process of different SVM kernels was performed using 80% and 20% of the ground truth samples, respectively.

Based on the classification results the overall accuracy in different kernels including linear, 2th-degree
polynomial, 4th-degree polynomial, 6th-degree polynomial, radial base function (RBF), and sigmoid were
computed 60.7, 64.7, 67.7, 69.9, 66.3, and 59.5%, and Kappa coefficients were reported 50. 8, 55.87, 59.62,
62.38, 57.87, and 49.38%, respectively. Accordingly, the highest and the lowest overall accuracy and Kappa
coefficient belong to the 6th-degree polynomial and sigmoid kernels, respectively. Based on the user and
producer accuracy assessments in all kernels, the built-up land has the highest accuracy (93%–up to 98.5%),
and in opposite the dense vegetation has the lowest accuracy (11%–up to 56.25%). Generally, the results
emphasize the high potential of Sentinel-1 InSAR coherence data in land cover mapping. Meanwhile, the
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contribution of the classifier to the efficiency of data is also important.
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