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ارزیابی پتانسیل اجرای روش های  SMAو  NSMAبر روی تصاویر لندست )OLI( 8
جهت استخراج زیر پیکسل سطوح نفوذناپذیر (مطالعه موردی :شهر ساری)
1

2

3

سیروس هاشمی درهبادامی  ،محمد ملکی  ،بهرام جمعهزاده  ، ،سعید حمزه ،4کیوان باقری

5

چکیده
سطوح نفوذناپذیر جزء جدایی ناپذیر از محیط شهری امروزی میباشد و درواقع شهرهای جدید با سطوح نفوذنایذیر
درآمیختهاند .سطوح نفوذناپذیر ساختههای دست انسان (جاده ،پیاده رو ،خیابان ،پارکینگ ،و پشت بام) هستند که توسط
مواد غیر قابل نفوذ مانند آسفالت ،بتن ،آجر و سنگ پوشش داده میشوند .تشخیص و تهیه نقشه آن از راه کم هزینه
سنجش از دور میتواند در کارهای مدیریتی بسیار کارآمد باشد .این مقاله با هدف ارزیابی توانایی اجرای روشهای تجزیه
و تحلیل طیف مخلوط ( )SMAو تجزیه و تحلیل طیف مخلوط نرمال شده ( )NSMAبرروی تصاویر ماهواره لندست 8
 ،جهت استخراج زیر پیکسل سطوح نفوذناپذیر در مناطق شمالی ایران (شهر ساری) انجام شده است .برای این کار از
تصاویر  OLIاخذ شده در تاریخ  7102/3/72برای ورودی مدلها و تصویر  WorldView-2اخذ شده در تاریخ
 7102/3/72به عنوان نقشه مرجع برای ارزیابی صحت نتایج مدلها استفاده شد .در ابتدا با استفاده از روش تجزیه مولفه های
اصلی ( ،)PCAعضو های پایانی ( )Endmemberانتخاب شده و از دو روش  SMAو  NSMAبرای بدست آوردن
کسر پوشش زمین از هر عضو پایانی استفاده شد .همچنین نتایج اجرای دو روش مذکور بروی تصاویر اصلی و تصاویر
ادغام شده با باند پن کروماتیک با هم مقایسه شد .صحت برآورد سطوح نفوذ ناپذیر با استفاده از نمونه های تصادفی در
پنجره هایی با ابعاد  3 × 3پیکسل ارزیابی شد .نتایج نشان داد که مدل  NSMAبرروی تصاویر ادغام شده با باند پن

 - 1، 1دانشجوی دکترای سنجش از دور و  GISدانشگاه تهران

 - 2کارشناس ارشد سنجش از دور و  GISدانشگاه خوارزمی
 - 3کارشناس ارشد سنجش از دور و  GISدانشگاه تهران

 - 4استادیار سنجش از دور و  GISدانشگاه تهران ()Saeid.hamzeh@ut.ac.ir
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ارزیا

کروماتیک ،با جذر میانگین مربعات خطا ( % 8/7 )RMSEو ضریب تعیین ( 1/13)R2بهترین عملکرد جهت برآورد

بی

سطوح نفوذناپذیر را دارد.

پتان

واژهسیل
های كلیدی :سطوح نفوذناپذیر ،استخراج زیر پیکسل ،تجزیه و تحلیل طیف مخلوط ( ،)SMAتجزیه و تحلیل
مخلوط نرمال شده ( ،)NSMAعضو پایانی
طیفاجرا

ی
مقدمه
رو

سطوح نفوذناپذیر ساختارهای عمدتاً مصنوعی شناخته شده به عنوان سنگفرش(0جاده،
ش
پیادههایرو ،خیابان ،پارکینگ و پشت بام) هستند که توسط مواد غیر قابل نفوذ مانند
SM
آسفالت ،بتن ،آجر و سنگ پوشش داده میشوند .افزایش سطوح غیر قابل نفوذ ناشی
Aو

از شهرنشینی ،نگرانیهای زیست محیطی متعددی از قبیل افزایش دمای سطح در مناطق
شهری ،توسعه جزیره حرارتی شهری و اختالل در تعادل انرژی سطح ،افزایش رواناب و
جاری شدن سیل ،کاهش کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی و تغییرات اقلیمی در
سطح محلی و جهانی را بوجود آورده است (دو 7و همکاران7102 ،؛ ونگ و لوو،3
 7118و آلموسید .)7100 ،2از این رو تالش برای شناخت خصوصیات فیزیکی سطوح
شهری و نظارت بر آن ،در دهههای اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .در این
میان فن آوری سنجش از راه دور فرصتهای بالقوه برای تعیین و نظارت بر محیط
شهری ارائه کرده است و دادههای سنجش از دور با قدرت تفکیک مکانی متوسط
( )OLI ،ETM+ ،TM ،ASTERبه طور گستردهای در نقشه برداری کاربری /پوشش
زمین شهری از طریق الگوریتم های طبقه بندی مورد استفاده قرار گرفته است
(سریواستاوا 2و همکاران7107 ،؛ آگیرهگوترز 6و همکاران 7107 ،و چانگ 2و
همکاران .)7102 ،در روش طبقه بندی سنتی فرض بر این است که تنها یک کالس
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کاربری /پوشش زمین در یک پیکسل تصویر وجود دارد .با این حال ،طیف یک
پیکسل به خصوص برای تصاویر با تفکیک مکانی متوسط و پایین ،ممکن است ترکیبی
از چند نوع کاربری/پوشش زمین باشد .مشکل پیکسل مخلوط را میتوان با توصیف
چشم انداز با متغیرهای پیوسته به جای اختصاص کالسهای گسسته( ،وانگ و لو،0
 )7118و یا مدلسازی هر پیکسل به عنوان درصدی از کاربری /پوشش زمین شهری
(هانسن 7و همکاران ،)7117 ،برای بدست آوردن جزئیات بیشتر از حداقل قدرت
تفکیک پیکسل ،اعمال کرد .در مواجه با پیکسلهای مخلوط مناطق شهری ،مدل
پوشش گیاهی -سطوح نفوذ ناپذیر -خاک ( )V-I-Sارائه شده توسط راید (راید،3
 )0112به عنوان یک پارامتر جایگزین ترکیب بیوفیزیکی محیطهای شهری پذیرفته شده
است .در این مدل-در صورت نادیده گرفتن آب -محیط های شهری به عنوان ترکیبی
از پوشش گیاهی ،سطوح نفوذ ناپذیر و خاک ،در نظر گرفته میشوند .طیف پوشش
گیاهی ،به خصوص در باند های مادون قرمز نزدیک ،ممکن است تفاوت قابل مالحظه
ای بسته به ویژگیهای برگ (محتوای کلروفیل) و عناصر تاج پوشش(تراکم ،شکل،
زاویه ،و غیره) داشته باشد (آسنر .)0118 ،2عالوه بر این ،انواع مختلف خاک به علت
تغییرات در ترکیب خاک ،اندازه دانه و مقدار آب ،تنوع طیفی گوناگونی را نشان می-
دهند (بندوور 2و همکاران .)0111 ،با استفاده از این مدل مفهومی ،تحقیقات بعدی
برای تعیین کمیت توزیع پوشش گیاهی ،سطح غیر قابل نفوذ ،و خاک در محیطهای
شهری انجام شده است .به خصوص برای اندازه گیری نفوذناپذیری سطوح شهری؛
(فالناگان و سیوکو )7110،6طبقه بندی پیکسل مبنا و الگوریتم شبکههای عصبی
مصنوعی برای استخراج کسری سطح غیر قابل نفوذ در حوضههای آبریز انجام دادند.
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ارزیا

راشد 0و همکاران )7100 ،ترکیب شهری قاهره ،را به عنوان پوشش گیاهی ،سطح غیر
(
بی
قابلپتاننفوذ ،خاک و سایه توصیف کردند و نتیجتاً با اعمال طبقه بندی ،جزئیات ترکیب
7

سیل را بدست آوردند .فینن و همکاران (فینن و همکاران )7117 ،تصاویر کسر V-
شهری

اجرااستفاده از روش  SMAبا عضوهای پایانی انتخاب شده از عکسهای هوایی در
 I-Sبا

ی
جنوب شرقی کوئینزلند ،استرالیا ،تولید کردند و پیشنهاد کردند که مدل بر اساس V-I-
رو
 Sبهتر از طبقه بندی سنتی بر پایه پیکسل انجام شده است .اسمال (اسمال )7117 ،3توزیع
ش

های گیاهی شهری و تغییرات زمانی در نیویورک را با استفاده از سه عضو پایانی
پوشش
بازتاب پایین ،بازتاب باال  ،و پوشش گیاهی) و مدل ( )SMAمورد بررسی قرار داد.
( SM
Aو

(وو و ماووری )7113 ،2یک تجزیه طیف مخلوط 2خطی را برای برآورد توزیع سطح
غیر قابل نفوذ در کلمبوس اوهایو انجام دادند ،و نشان دادند که کسر سطوح نفوذناپذیر
را می توان با یک مدل خطی از عضوهای پایانی 6با بازتاب پایین و بازتاب باال ،بدست
آورد .عالوه بر کمیت نفوذناپذیری شهری ،توزیع پوشش گیاهی در مناطق شهری نیز
بررسی شده است( .لوو و ونگ )7112 ،فراوانی پوشش گیاهی شهری و ارتباط آن با
جزیره گرمایی شهری را اندازهگیری کردند .همچنین استفاده از مدل  V-I-Sدر بهبود
طبقه بندی کاربری/پوشش زمین شهری ،بررسی شده است لوو و ونگ (لوو و ونگ،
 )7112از پوشش گیاهی سبز ،سطح غیر قابل نفوذ/خاک ،و سایه برای توصیف
شهری/روستایی محیط استفاده کردند و نشان دادند که مدل  V-I-Sبه طور قابل توجهی
می تواند به بهبود دقت و صحت طبقه بندی کاربری/پوشش زمین شهری ،منتج میشود.
اگرچه مدل  V-I-Sارزش خود را در توصیف ترکیب شهری ثابت کرده است ،هنوز
هم مشکالت فنی در استفاده از آن در مناطق ناهمگن شهری/حومه وجود دارد .یکی از
مشکالت آن تغییر طیفی مرتبط با هر جزء  V-I-Sبه دلیل روشناییهای متفاوت است.
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سطوح نفوذناپذیر مهم ترین تنوع روشنایی ،با طیفهای مختلف از بازتاب کم
(آسفالت) گرفته تا بازتاب باال (شیشه و پالستیک) را نشان میدهند (هرولد 0و
همکاران .)7112 ،بنابراین ،در سیستم پیچیده شهری ،شناسایی عضو پایانی ایده آل به
نمایندگی از هر یک از اجزاء  V-I-Sدشوار است .وو (وو )7112 ،7یک روش نرمال-
سازی روشنایی به منظور کاهش تنوع روشنایی مواد شهری و انتخاب عضو پایانی بهینه،
پیشنهاد داد .نتایج آنها نشان داد که از طریق نرمالسازی ،تنوع روشنایی در داخل هر
یک از مؤلفههای  V-I-Sکاهش یافته و یا حذف شده است ،و در نتیجه انتخاب تنها
یک عضو پایانی برای نمایندگی هر جزء  V-I-Sامکان پذیر میشود .عالوه بر این ،با
استفاده از مدل تجزیه و تحلیل طیفی مخلوط ( ،)SMAدقت برآورد سطح غیر قابل
نفوذ در روش نرمال شده بهتر از روشهای قبلی بدست آمد.
در این مقاله روش تجزیه و تحلیل طیف مخلوط ( )SMAخطی و روش تجزیه و
تحلیل طیف مخلوط خطی نرمال شده ( )NSMAخطی ،برای استخراج سطوح نفوذ-
ناپذیر شهری از تصاویر لندست  ،)OLI( 8با هم مقایسه میگردد .همچنین تصاویر چند
طیفی را با باند پن کروماتیک 3ادغام کرده و نتایج آن با نتایج قبلی (تصاویر چند طیفی)
مقایسه میگردد .سپس با استفاده از تصاویر  WorldView-2به عنوان داده های مرجع،
صحت نتایج بدست آمده ارزیابی شد و بهترین مدل برای استخراج سطوح نفوذناپذیر
در سطح زیر پیکسل ،معرفی می گردد.

روش پژوهش
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه این تحقیق شهر ساری و حومه اطراف آن است .شهر ساری مرکز
استان مازندران و همچنین مرکز شهرستان ساری با جمعیت  716هزار نفر است که در
1
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ارزیا

کوهپایههای رشته کوه البرز واقع شده است .محدوده مورد مطالعه در طول "28' 37
بی

27°پتانتا " 23°11' 21شرقی و عرض " 36° 31' 72تا " 36° 36' 31شمالی می باشد.
سیل
موقعیت این منطقه در شکل شماره  0مشخص شده است.
اجرا
ی
رو
ش
های
SM
Aو

شکل شماره  .0موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران ،استان مازندران و شهرستان ساری
روش تحقیق

در این تحقیق از تصویر لندست  8سنجنده تصویر بردار عملیاتی زمین ( )OLIکسب
شده در تاریخ  7102/3/72برای ورودی مدل و تصویر  WorldView-2کسب شده در
تاریج  7102/3/72به عنوان نقشه مرجع برای ارزیابی صحت نتایج مدل استفاده شد.
بدین منظور در ابتدا عضوهای پایانی عوارض مختلف موجود در تصویر توسط نمودار-
های پراکندگی حاصل از تصاویر بدست آمدند ،سپس این دو تصویر با هم تطبیق
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هندسی داده شدند .با استفاده از تکنیک تفریق شی تاریک ،0تصحیحات اتمسفری
بروی تصاویر  OLIاعمال شد .برای باال بردن تفکیک مکانی تصاویر چند طیفی ،با
استفاده از تکنیک گرام-اسمیت(7جاواک 3و همکاران )7103 ،با تصویر پن کروماتیک
ادغام شدند.

 -1استخراج عضوهای پایانی

مهمترین مرحله در استفاده از  SMAانتخاب عضوهای پایانی مناسب است که این
عضوهای پایانی به عنوان "عضوهای پایانی مرجع" 2شناخته می شوند .عضوهای پایانی
که از تصاویر ماهوارهای بدست میآیند ''عضوهای پایانی تصویری'' 2نام دارند که
ممکن است از خود تصویر و یا از دیگر تصاویر بدست آمده باشند .عضوهای پایانی
تصویری دارای این مزیت هستند که به هیچ داده و یا کار میدانی اضافی نیاز ندارند و
طیفها در مقیاس مشابه جمعآوری میشوند (راشد و همکاران .)7113 ،روشهای
مختلفی برای انتخاب عضوهای پایانی از تصویر وجود دارد .از جمله رایجترین آنها
انتخاب عضو پایانی ،با استخراج طیفهای پیکسلهای مناطق همگن از مواد شناخته
شده از تصاویر با تفکیک مکانی باال (ماینت و اوکاین ،)7111 ،6انتخاب عضوهای
پایانی از نمودارهای دو بعدی (اسمال )7112 ،و استفاده از شاخص درجه خلوص
پیکسل 2می باشد (فرانک 8و همکاران .)7111 ،در این مقاله از نمودارهای پراکندگی
حاصل از تصاویر( PC2 ،PC1و  )PC3بدست آمده از تجزیه مولفههای اصلی( ، 1به
1
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ارزیا

دلیلبیعملکرد بهتر نسبت به روش  PPIو  MNFبروی تصاویر نرمال شده) ،استفاده شد
چهار پوشش سطوح نفوذناپذیر ،پوشش گیاهی ،خاک و آب به عنوان عضوهای
و پتان
سیلانتخاب شدند.
پایانی
اجرا
 -2ی
تجزیه و تحلیل طیف مخلوط ( )SMAخطی
رو

عمالشدر هر محیط شهری ،سیگنال ثبت شده توسط یک سنجنده شامل بازتاب از چند
نوعهای
پوشش زمین است .پاسخ ثبت شده توسط سنجنده برای هر پیکسل ،حاصل ترکیب
SM

وزنی واز مجموع طیف خالص از هر ماده در میدان دید لحظه ای 0پیکسل است .در مدل
A
مخلوط خطی فرض بر این است که بازتاب از هر کدام از عضوهای پایانی در یک
پیکسل به صورت جداگانه و با کمترین تعامل به سنجنده می رسد .هدف  SMAاین
است که سهم نسبی هر یک از عضوهای پایانی را از طیف یک پیکسل اندازهگیری
کند .خروجی  SMAمجموعه ای از تصاویر که نشان دهندهی کسری از هر عضو
پایانی ،با ارزش بین صفر و ( 0صفر نشان دهنده عدم وجود و  0نمایندگی پوشش
 )%011میباشد.
برای یک پیکسل ،توصیف ریاضی  SMAبه شرح رابطه  0است(آدامز 7و همکاران،
0186؛ روبرتس 3و همکاران0111 ،و اسمیت 2و همکاران:)0111 ،
()0

K

DNi =  Fj .DN i,j + ei
j=1

که در آن  DNiمقدار اندازه گیری شده از یک پیکسل در باند  Fj ، iکسری از عضو
پایانی  Jموجود در  IFOVپیکسل DNi,j ،ارزش  Jعضو پایانی در باند  ، iو  eiباقی
1

IFOV
Adams
3
Roberts
4
Smith
2
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مانده یا تفاوت بین ارزش مشاهده شده و مدلسازی شده برای باند  N ،iتعداد باندها ،و
 Kعضوهای پایانی موجود در مجموعه داده در مدل مخلوط می باشد .مدل مخلوط
محدودیت زیر را دارد که مجموع کسری عضوهای پایانی برای هر پیکسل باید  0باشد
(رابطه.)7
K

 F =1

()7

j

j=1

خطا  RMSپیکسل به پیکسل به طور موثر میانگین باقی مانده در تمام باندها است
(رابطه:)3
()3

N

2
i

e
i=1

N

= RMSE

 -3-7-7تجزیه و تحلیل طیف مخلوط خطی نرمال شده (( )NSMAوو و همکاران)7112 ،

در این روش ابتدا میانگین تمام باندها محاسبه شده و سپس تک تک باندها بر میانگین
تقسیم می شوند تا تفاوت روشنایی در طیفهای یک ماده مشخص کم شود .ارزشهای
پیکسل با توجه به روابط  2و  2نرمال می شوند:
()2

N

b

R
b=1

()2

1
=μ
N

Rb
×100
μ

= Rb

که در آن  R bبازتاب نرمال شده باند  bدر پیکسل است؛  R bبازتاب اصلی برای باند
 bاست؛  μمتوسط بازتاب برای آن پیکسل؛ و  Nتعداد کل باندها می باشد .پس از
نرمالسازی ،استخراج کسر پوشش زمین از روابط  6و 2محاسبه می شود:
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ارزیا
بی

N

R b =  fi R i,b + e b

()6پتان

i=1

سیل
اجرا
()2ی

fi  0

N

 f =1 and
i

i=1

رو

در ش
اینجا  R bبازتاب نرمال شده هر پیکسل در باند  R i , b ،bبازتاب نرمال شده از عضو
های

پایانی  iدر باند  bبرای آن پیکسل fi ،کسر عضو پایانی  iو  eباقی مانده است.
b

SM
Aو

 -3ارزیابی صحت

نتایج حاصل از مدل  SMAو NSMA

برای مقایسه کسرهای مدل شده و کسرهای مرجع ،اکثر مطالعات متوسط مقادیر کسری
از یک منطقه ،یک پنجره پیکسلی (به عنوان مثال )3 × 3 ،و یا یک منطقه که متناظر با
واحد نمونهبرداری مرجع باشد را به کار می برند .در این تحقیق از دادههای تصاویر
 WorldView2در تاریخ  7102/3/76به عنوان دادههای مرجع برای ارزیابی صحت
مدل استفاده شد .برای مناطق شهری و حومه 011 ،نمونه تصادفی ایجاد شد .نمونهها در
پنجرههایی با ابعاد  3 × 3پیکسل( 31متر برای تصاویر اصلی و  02متر برای تصاویر
ادغام شده با تصویر پن کروماتیک) ،برای کاهش اثر خطاهای هندسی و پیکسل های
همسایه طراحی شد (شکل شماره  .)2برای هر نمونه در تصاویر کسر پوشش بدست
آمده از تصاویر لندست ،مقدار میانگین  1پیکسل به عنوان کسر سطوح نفوذناپذیر و در
تصاویر مرجع با قطعه بندی تصویر ،مقادیر واقعی کسر سطوح نفوذناپذیر در هر نمونه
بدست آمد.
دو نوع اندازه گیری خطا ،جذر میانگین مربعات خطا (( )RMSEرابطه  )8و خطای
سیستماتیک (( )SEرابطه  ، )1در این تحقیق به منظور بررسی دقت و صحت برآورد
سطوح نفوذناپذیر شهری مورد استفاده قرار گرفت (وو و همکاران.)7112 ،
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N

()8

2

)  (Vˆ - V
i

i

i=1

= RMSE

N

N

)  (Vˆ - V

()1

i

i

i=1

N

که در اینجا  V̂iکسر سطوح نفودناپذیر بدست آمده از مدل برای نمونه ،i

Vi

= SE

کسر

سطوح نفوذناپذیر بدست آمده از دادههای مرجع برای نمونه  N ،iتعداد کل نمونهها،
 RMSEاندازهگیری دقت برآورد کلی برای تمام نمونهها و  SEارزیابی اثرات خطاهای
سیستماتیک می باشد .روند کلی این پژوهش در شکل شماره  7نشان داده شده است.

شکل شماره  .7روند کلی پژوهش
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ارزیا
جمع بندی ونتیجه گیری
بی
 -1پتان
انتخاب عضوهای پایانی
سیل
اکثر مدلهای  ،SMAترکیب هر پیکسل در یک محیط شهری از طریق مدل سازی
در اجرا

طیف پیکسل با طیف مجموعهای از عضوهای پایانی؛ خاک ،پوشش گیاهی و سطوح
ی
نفوذروناپذیر ( ،)V-I-Sبه دست میآید .با این حال ،تنوع قابل توجهی از روشنایی برای
شهای پوشش زمین خالص وجود دارد .در شکل شماره -3الف بازتابهای مختلف
طیف
های

از هر کدام از پوششهای خالص زمین را نشان میدهد .اگرچه تمامی طیفها مربوط به

SM
یک Aوپوشش

هستند اما تفاوتهای زیادی بین طیفهای آنها مشاهده میشود .بیشترین

تفاوت در بازتاب مربوط به سطوح نفوذناپذیر است .این پوشش از تنوع بسیار باالیی از
مواد و رنگهای مختلف تشکیل شده است که موجب تفاوت در طیفهای پیکسلهای
متعلق به این پوشش زمین می شود .سطوح نفوذناپذیر تاریک مانند آسفالت حدود %71
بازتاب دارد در حالی که سطوح نفوذناپذیر روشن مانند شیروانیهای پالستیکی و فلزی
حدود  %11بازتاب را نمایش می دهند .پوشش گیاهی منطقه به این خاطر که از تنوع
زیادی برخوردار است (جنگل ،باغات ،شالیزار ،کشاورزی ،فضای سبز شهری) ،طیف-
های مختلفی را نمایش می دهد .خاک تنوع نسبتا پایینی از طیف خاکهای روشن و
تاریک را نشان میدهد .در اکثر مطالعات برروی استخراخ خصوصیات سطوح شهری،
آب از تصاویر فیلتر میشود تا انتخاب عضوهای پایانی و تجزیه و تحلیل  SMAبهتری
صورت گیرد .اما در مناطق شمالی ایران ،به طور خاص منطقه مورد مطالعه شهر ساری،
پوششهای آب در بسیاری از پوششهای طبیعی ادغام شده است و به صورت تاالبها،
باتالقها و شالیزارها وجود دارد و فیلتر کردن آن از سایر پوششهای زمین مشکل
است .بنابراین آب به عنوان یکی از عضوهای پایانی در نظر گرفته شد .تغییر روشنایی
در انوع پوششهای زمین خالص ،انتخاب عضوهای پایانی را پیچیده میسازد .به طور
معمول ،تجزیه مولفههای اصلی ( )PCAو یا حداکثر کسر نویز ( )MNFبه منظور
تسهیل در انتخاب عضوهای پایانی تصویر استفاده شده است .با نرمال کردن تصاویر
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تفاوت بین بازتاب یک پوشش خاص کم میشود (شکل شماره  )3که این کار میتواند
به انتخاب عضوهای پایانی بهینه و بهبود نتایج  SMAکمک کند.

شکل شماره  3تنوع طیفی اجزا  V-I-Sبه عالوه آب ،اسمت چپ -طیفهای حاصل از تصاویر
بازتاب اصلی سمت راست -طیفهای حاصل از تصاویر بازتاب نرمال شده
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ارزیا

این تحقیق از روش  PCAبرای انتخاب عضوهای پایانی استفاده شد .مقادیر ویژه 0از
در
بی
تصاویر ( PCجدول )0بیانگر این است که سه  PCاول حاوی حدود  11درصد از کل
پتان
سیل
واریانسها میباشند .با این تفاوت که در تصاویر بازتاب بیشترین مقدار واریانس مربوط

اجرا اول است اما برای تصاویر با بازتاب نرمال شده بیشترین واریانسها در  PCهای
به PC
ی

اول و دوم قرار دارد .برای استخراج عضوهای پایانی ،نمودار پراکندگی از دادههای
رو

 PC2 ،PC1و  PC3ترسیم و عضوهای پایانی سطوح نفوذناپذیر ،پوشش گیاهی ،خاک
ش

هایانتخاب شدند (شکل شماره -2الف و -2ب).
و آب
SM
Aو

جدول ( )0مقادیر ویژه حاصل از انتقال تصاویر به فضای PC
مقادیر ویژه

تصاویر اصلی

تصاویر نرمال

تصاویر ادغام شده

شده

تصاویر ادغام شده
نرمال شده

0

1/26

1/236

1/227

1/227

7

1/082

1/273

1/083

1/270

3

1/127

1/177

1/136

1/101

2

1/116

1/100

1/112

1/100

2

1/117

1/112

1/110

1/112

6

1/110

1

1/110

1

همانطور که در شکل شماره -2الف مشخص است در نمودار پراکندگی  PCهای
حاصل از تصاویر بازتاب تنوع و پراکندگی عضوهای پایانی باال است و همین امر
انتخاب یک عضو پایانی به نمایندگی از یک پوشش زمین را دشوار می سازد .اما در
نمودار پراکندگی  PCهای حاصل از تصاویر نرمال شده پراکندگی عضوهای پایانی از
یک پوشش زمین کمتر شده است که این موضوع ،انتخاب عضوهای پایانی را آسانتر
کرده است.

Eigenvalues

1
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شکل شماره  .2نمودار پراکندگی  PCهای حاصل از الف -تصاویر اصلی و ب -تصاویر نرمال شده
به همراه نمایش عضو های پایانی
 -2استخراج تصاویر كسر پوشش

پس از انتخاب عضوهای پایانی برای هر مجموعه از تصاویر ،با استفاده از مدلهای
 SMAو  NSMAتصاویر مربوط به کسر پوشش برای هر عضو پایانی تولید شدند
(شکل شماره -2الف تا ج) و (شکل شماره -6الف تا ج) .این تصاویر توزیع کسری
پوشش گیاهی ،سطح نفوذناپذیر ،خاک و آب را در ارتباط با توزیع واقعی خود در
تصویر نشان می دهند.

شکل شماره  .2کسر پوشش بدست آمده از مدل  SMAاز تصاویر ادغام شده .الف-کسر سطح نفوذ-
ناپذیر  ،ب-کسر پوشش گیاهی  ،ج-کسر خاک و د-کسر آب
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ارزیا

تصاویر کسر پوشش ،درصد وجود یک عضو پایانی در یک پیکسل را نمایش میدهد
بی
عدد یک به معنی حضور  %011و عدد صفر به معنی عدم حضور یک عضو پایانی در
و پتان
یکسیل
تصویر است
اجرا
ی
رو
ش
های
SM
Aو

شکل شماره  .6کسر پوشش بدست آمده از مدل  NSMAاز تصاویر ادغام شده .الف-کسر سطح نفوذناپذیر  ،ب-کسر
پوشش گیاهی  ،ج-کسر خاک و د-کسر آب

 -3ارزیابی صحت نتایج حاصل از مدل  SMAو :NSMA

معمولترین شکل ارزیابی صحت مدل ،مقایسه کسرهای مدل شده با کسرهای مرجع
است که معموال از تصاویری با تفکیک مکانی بهتر (عکسهای هوایی ،تصاویر
ماهوارهای  WorldView1,2,3 ،Quick Birdو  )..و یا دادههای برداشت شده در
محل بدست میآیند ،می باشد .به طور معمول ،کسرهای مدل شده و کسرهای مرجع با
استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی با هم مقایسه میشوند .به این دلیل که یک خطای
کوچک در تطبیق زمینی 0می تواند منجر به ایجاد اختالفهای معنیداری در ترکیب-
های زیر پیکسل شود و نیز سیگنال ثبت شده در سنجنده برای یک پیکسل داده شده،
توسط خواص طیفی پیکسلهای دربرگیرنده آن پیکسل تحت تاثیر قرار میگیرد،
مقایسه پیکسل به پیکسل چشم اندازهای شهری مشکل آفرین است ( .)06بنابراین برای
Georegistration

1
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مقایسه کسرهای مدل شده و کسرهای مرجع ،اکثر مطالعات متوسط مقادیر کسری از
یک منطقه ،یک پنجره پیکسلی (به عنوان مثال )3 × 3 ،و یا یک منطقه را که متناظر با
واحد نمونه برداری مرجع میباشد را به کا ر میبرند .در این تحقیق از دادههای تصاویر
 WorldView2در تاریخ  7102/3/76به عنوان دادههای مرجع برای ارزیابی صحت
مدل استفاده شد .برای مناطق شهری و حومه 011 ،نمونه تصادفی ایجاد شد .نمونه ها در
پنجره هایی با ابعاد  3 × 3پیکسل(31متر برای تصاویر اصلی و  02متر برای تصاویر
ادغام شده با تصویر پن کروماتیک) ،برای کاهش اثر خطاهای هندسی و پیکسلهای
همسایه طراحی شد (شکل شماره  .)2برای هر نمونه در تصاویر کسر پوشش بدست
آمده از تصاویر لندست ،مقدار میانگین  1پیکسل به عنوان کسر سطوح نفوذناپذیر و در
تصاویر مرجع با قطعه بندی تصویر ،مقادیر واقعی کسر سطوح نفوذناپذیر در هر نمونه
بدست آمد.

شکل شماره  .6شکل و اندازه نمونهها برای ارزیابی صحت .الف -پنجرههایی با ابعاد 3 × 3
پیکسل( 11 × 11متر برای تصاویر اصلی و  22 ×22متر برای تصاویر ادغام شده با تصویر پن
کروماتیک) در تصاویر کسر پوشش .ب -پلی گون همان نمونهها بروی تصویر  WorldView2که
قبال سطوح نفوذناپذیر آن قطعه بندی شده است.

نتایج جدول  2نشان می دهد که مدل  NSMAنسبت به مدل  SMAاز صحت بیشتری
در تخمین سطوح نفوذناپذیر برخوردار است و در بین چهار مدل تصاویر ادغام شده
نرمال شده کمترین مقدار خطای  RMSEرا دارد .عالوه بر این تجزیه و تحلیل خطای
سیستماتیک نشان میدهد که اریبی کمی در دادهها وجود دارد که کمترین آن برای
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ارزیا

تصاویر ادغام شده ( 1/03اضافه برآورد) میباشد و بیشترین آن مربوط به تصاویر اصلی
بی
(/17پتان 2اضافه برآورد) است.
سیل
اجرا

جدول  .7مقایسه دقت برآورد سطوح نفوذناپذیر در مدل  SMAو NAMA

ارزیابی خطا

ی

SMA
تصاویر اصلی

NSMA
تصاویر نرمال شده

SMA
تصاویر ادغام شده

رو

NSMA
تصاویر ادغام شده نرمال
شده

RMSE
ش

07/00

00/27

01/22

8/73

های
SE
SM
Aو

2/17

-7/18

1/03

- 2 /0

شکل شماره  ،6نمودار پراکندگی و خط رگرسیون بین مقدار کسر سطوح نفوذناپذیر
مرجع و ارزیابی شده و همچنین مقدار باقیمانده بین آنها را نشان میدهد .بهترین مدل
برای تخمین کسر سطوح نفوذناپذیر مدل تصاویر ادغام شده نرمال شده (شکل شماره-6
د) با  R2=1/13میباشد .به علت تغییر اندازه پنجره نمونهها ،مقدار سطوح نفوذناپذیر
اندازهگیری شده در تصاویر اصلی و تصاویر ادغام شده متفاوت است .اما در هر دو
سری از تصاویر روش  NSMAهمبستگی بیشتری با دادههای مرجع ،نسبت به SMA
دارد .همچنین محدوده دادههای باقی مانده در روش  NSMAنسبت به روش SMA

کمتر است .در کل نتایج مدل  SMAدادهها را در نمونههای باالتر از  %21سطوح نفوذ-
ناپذیر (نمونههایی که میزان سطوح نفوذناپذیر آنها بیشتر از  21درصد است) کمتر از
مقدار مرجع و برای نمونههای کمتر از  %21سطح نفوذناپذیر بیشتر از مقدار مرجع
تخمین زده است .در مدل  NSMAاین تخمینها تا حدودی نرمال شده است ولی با این
حال مقادیر پایین سطوح نفوذناپذیر در نمونههای اطراف حومه شهر توسط مدل
 NSMAنیز باال تخمین زده شده است.
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شکل شماره  .2نمودار پراکندگی کسر سطوح نفوذناپذیر نمونههای آماری از خروجی مدل و دادههای مرجع.
الف SMA -تصاویر اصلی ،ب NSMA -تصاویر نرمال شده ،ج SMA -تصاویر ادغام شده ،دNSMA -
تصاویر ادغام شده نرمال شده .نمودارهای سمت راست باقی مانده هر یک از مدل ها می باشد.

نتیجه گیری

در این مقاله روش تجزیه و تحلیل طیف مخلوط  SMAو روش تجزیه و تحلیل طیف
مخلوط نرمال شده  NSMAبرای تعیین کمیت سطوح نفوذناپذیر در چهار چوب مدل
 V-I-Sبه کار برده شد .در این مدل ،در مناطقی که آب به صورت پهنههای مجزا
(رودخانه ،دریاچه ،سد و  )...وجود دارد معموال از تصاویر اولیه فیلتر میشود .اما به
علت اینکه در منطقه مورد مطالعه پوشش آب به صورت ترکیب با پوششهای دیگر
مانند شالیزارها ،رودخانهها ،مردابها وجود دارد در این مقاله آب به عنوان یک عضو
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ارزیا

پایانی ،برای بدست آوردن کسر پوشش زمین در نظر گرفته شد .به دلیل اینکه سطوح
بی
نفوذپتانناپذیر از تنوع طیفی باالیی برخوردارند نتایج مدل  NSMAصحت بهتری نسبت به
سیل نشان داد .زیرا در مدل  NSMAتصاویر نرمال میشوند ،که این امر موجب کم
SMA
شدناجراتفاوت در طیف سطوح نفوذناپذیر می شود .در کل نتایج مدل  SMAدادهها را در
ی

نمونههای باالتر از  %21سطوح نفوذناپذیر کمتر از مقدار مرجع و برای نمونههای کمتر
رو

از  %21سطح نفوذناپذیر بیشتر از مقدار مرجع تخمین زده است .در مدل  NSMAاین
ش

هایها تا حدودی نرمال شده است ولی با این حال مقادیر پایین سطوح نفوذناپذیر در
تخمین
های اطراف حومه شهر توسط مدل  NSMAنیز باال تخمین زده شده است .در
نمونه
SM
Aو

مقایسه نتایج این مقاله با سایر تحقیقات باید به نتایج اجرای مدل های ذکر شده بروی
سایر تصاویر سنجنده های لندست از قبیل  ETM+اشاره کرد .نتایج اجرای روش های
 SMAو  NSMAبروی تصاویر  ETM+توسط (وو و همکاران )7122 ،مقدار RMSE
کلی  08/3و  01/0را به ترتیب نشان داد .همچنین (لوو و ونگ )7116 ،مقدار RMSE

 1/77را با روش  SMAو تصاویر  ETM+بدست آوردند .در تحقیق حاضر مقدار
 RMSEنتایج مدل های  SMAو  NSMAبه تریب در تصاویر اصلی  07/00و  01/27و
در تصاویر ادغام شده  01/22و  8/23بود .تصاویر  OLIبه دلیل قدرت رادیومتریک
باالتر نسبت به  ،ETM+بویژه اگر با تصاویر پن کوماتیک ادغام شود ،پتانسیل باالتری
برای استخراج سطوح نفوذ ناپذیر دارد .البته قابل ذکر است که نوع مصالح استفاده شده
در ساختمان ها و تمایز آن با محیط اطراف ،مساحت سازه ها ،نوع اقلیم منطقه (به عنوان
مثال قابل تشخیص نبودن بازتاب های ناشی از خاک در مناطق خشک با برخی سازه ها)
می تواند بروی نتایج این روش ها تاثیر بگذارد .با این حال برخی از تحقیقات نشان
دادند (یانگ 0و همکاران7111 ،؛ لیننکوگل 7و همکاران 7110،و ژانگ 3و همکاران،
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