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مقايسه روشهای پرکردن پيکسلهای فاقد داده در تصاوير ماهواره لندست  ETM+ 4در برآورد نقشه ضريب
گياهی
1

مريم طاهرپرور ،3نادر پيرمراديان ،* 2مجيد وظيفه دوست

.1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
.2استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
 .3استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت -1331/11/5 :تاریخ تصویب )1335/2/5 :

چکيده
دادههای ماهوارهای لندست  ETM+ 7بهطور گستردهای در مطالعات پوشش گیاهی و توزیع مکانی ضریب گیاه در
مقیاس منطقهای و جهانی استفاده میشوند اما شکست تصحیح کننده خط اسکن ( )SLCدر سال  2113تا حد زیادی
سودمندی آن را کاهش داده است .عالوه بر این ،شکست مذکور دائمی است و تالشهای متعاقب آن برای بازیابی تصحیح
کننده خط اسکن ناموفق بوده ،بنابراین راه الزم و عملی برای رسیدگی به این مشکل پر کردن پیکسلهای فاقد داده در
تصایر  SLC-offاست .اگرچه روشهای پیشنهادی مختلفی برای پر کردن شکافها وجود دارد اما کیفیت تصاویر پر شده
در مناطق ناهمگن هنوز هم برای بیشتر برنامههای کاربردی رضایتبخش نیست .این پژوهش به مقایسه دو روش زمین
آماری و استفاده از دادههای کمکی مودیس برای پر کردن شکافها در تصاویر  SLC-offدر تصویر لندست  ETM+ 7و با
هدف برآورد مقادیر ضریب گیاهی گیاه برنج در بخش شرقی واحد عمرانی  F1از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود
پرداخته است .نتایج نشان داد که برآوردها در روش  IDWبا مقدار  NRMSEبرابر  6/13درصد دارای بیشترین دقت بوده
و روشهای  FGMADو  FADبهترتیب با مقدار  NRMSEبرابر  11/75و  11/37در رتبههای بعدی از نظر دقت برآورد
قرار میگیرند .روش  ،FDCADکمترین دقت را در برآوردها داشت.
واژههای کليدی :سنجش از دور ،زمین آمار ،تبخیر ،تعرق

مقدمه

*

مطالعات نیاز آبی برنج در راستای افزایش بهرهوری آب از
اهمیت ویژهای برخوردار است .عمومیترین روش برآورد نیاز آبی
هر گیاه ،حاصلضرب تبخیر-تعرق گیاه مرجع ( )ET0در ضریب
گیاهی مربوط به گیاه مورد نظر ( )Kcاست ).(ETc = ET0×Kc
برآورد  Kcخالی از زحمت نخواهد بود زیرا که نیازمند اطالعاتی
از وضعیت گیاه و اندازهگیریهای الیسیمتری است و اطالعات
مذکور همیشه و در همه جا در دسترس نیست .در این راستا
استفاده از فن سنجش از دور میتواند راهگشا باشد.
به دلیل اهمیت آگاهی از توزیع مکانی  Kcو پارامترهای
پوشش گیاهی ،فناوری سنجش از دور بهعلت جمعآوری
دادههای مکانی در مقیاس وسیع و بهروز بودن اطالعات میتواند

گزینه مناسبی در تعیین پارامترهای مورد نیاز باشد .شباهت بین
منحنی ضریب گیاهی و شاخص پوشش گیاهی گرفته شده از
ماهواره نشان داد که مدلسازی ضریب گیاهی بهعنوان تابعی از
* نویسنده مسئولnpirmoradian@guilan.ac.ir :

شاخص پوشش گیاهی از داده های سنجش از دور امکانپذیر
است ( .)Kambel et al., 2013ضرایب گیاهی میتواند با
شاخصهای گیاهی ( )VIS1مرتبط باشند و از بازتاب انرژی از
سطح پوشش گیاهی در باندهای خاص از طیف
الکترومغناطیسی توسط سنجش از دور استخراج شوند .با توجه
به پارامترهای این مدلها مشخص است که همه آنها به نوع
پوشش زمینی وابستهاند ،که اگر شاخصهای پوشش گیاهی
همچون  NDVI2با دقت تعیین شود ،کل روند با دقت کافی
محاسبه میشوند .محصوالت سنجندههایی همچون ،SPOT
 IRSبهعلت نداشتن باند حرارتی ASTER ،و  MISRبهعلت
تفکیک فضایی نامناسب و وجود تحریم و  NOAAو  MSGو
برخی از ماهوارههای روسی بهعلت قدرت تفکیک مکانی ضعیف،
قابل استفاده نیستند .این مساله استفاده از تصاویر SLC-off
 ETM+را ترغیب میکند.
1. Vegetation Indexs
2. Normalized Difference Vegetation Index
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سری ماهوارههای لندست در سال  1372راهاندازی شدند
که بهطور مداوم تصاویری از زمین-فضا را جمعآوری کردند
( .)Goward et al., 2006حسگرهای لندست شاملTM :
(Enhanced Thematic ( ETM+ ،)Thematic Mapper
 )Mapper plusو  )Multi-Spectral Scanner( MSSاست.
حسگر نقشهبردار موضوعی ( )TMبر روی برد لندست  5بهطور
قابل مالحظهای بیش از عمر برنامهریزی شده خود عمر کرده
( )Bédard et al., 2008و از نوامبر  2111متوقف شده است
( )USGS, 2012و حسگر  ETM+ماهواره لندست  7جانشین
 TMشده است .با این حال در  31می  2113اصالحگر خط
اسکن ( )SLCاز  ETM+برای همیشه شکست خورد .تصحیح
کننده خط اسکن قسمتی از سنجنده  ETM+است که باعث
حرکت آینه اسکن کننده سنجنده به صورت پیاپی به جلو و
عقب در هنگام اخذ تصویر میشود و در نتیجه سبب تولید
نوارهای اسکن شده موازی از صحنه میگردد .این شکافها با
نزدیک شدن به مرکز تصویر کمتر میشود که در قسمت مرکزی
تصویر در تمامی باندهای سنجنده در حد  1211پیکسل بدون
شکاف و بهطور صحیح اسکن میشود ،اما هر قدر از مرکز به
لبهها نزدیک میشویم ،بر مقدار شکافها افزوده میشود ،به
طوری که در لبهها مقدار آن به  11پیکسل میرسد
( .)Ahadnezhad Rooshti, 2011بر این اساس دادههای قابل
استفاده در هر اسکن  22درصد کاهش یافته است ( Maxwell et
al., 2007; Storey et al, 2005; Pringle et al., 2009; Zhang
.)et al., 2007; Ali and Mohammed, 2013

تصاویر لندست طوالنیترین آرشیو از تصاویر جهانی با
قدرت تفکیک متوسط ،کالیبراسیون باال ،دادههای چند طیفی از
منابع منحصر به فرد برای برنامههای کاربردی در مقیاسهای
مختلف ،از جمله کاربری اراضی و پوشش اراضی ( Fuller et al.,
 ،)1994شناسایی تغییرات ( Byrne et al., 1980; Liu and Cai,
 )2011و نظارت بر پویایی اکوسیستم ( ;Fisher et al., 2006
 )Masek et al., 2008را شامل می شوند .در نتیجه پر کردن
شکافها در تصاویر  ETM+با  SLCخاموش ،که بهعنوان SLC-
 offاشاره میشود ،با وجود پرهزینه بودن و اغلب در دسترس
نبودن ( ،)Ju and Roy, 2008برای اطمینان از تداوم
طوالنیترین آرشیو ماهوارهای بسیار حیاتی و ضروری است.
همچنین تصاویر  ETM+پر شده میتواند مکملی با ارزش در
مناطق اغلب ابری باشد ( )Xiaolin et al., 2012که در حال
حاضر فقط حسگر  LDCM1جانشین آن شده است.
1. Landsat Data Continuity Mission

بهطور کلی روشهای پرکردن شکافها در تصاویر
را به دو گروه کلی روشهای تک منبعی ( ;Maxwell, 2004
)Maxwell et al., 2007; Hu et al., 2011; Zeng et al., 2013
و روشهای چند منبعی میتوان تقسیم کرد .در روش دوم با
استفاده از دادههای چند زمانی لندست  7برای بازیابی شکافها
بر اساس پیشبینی مقادیر اسکن نشده میتوان به چهار روش
اساسیAli and Mohammed, 2013; ( USGS/NASA :
 ،)Alexandridis et al., 2013; USGS & NASA, 2013زمین
2
آماری ( Zhang et al., 2007; Pringle et al., 2009; Zhu et
1
 )Boloorani et al., 2008( PCT3 ،)al., 2012و روش NSPI
( )Chen et al., 2011; Mohammady et al., 2013اشاره کرد.
ژانگ و همکاران ( )Zhang et al., 2007روش درونیابی مکانی،
الگوریتمهای زمین آماری ،را ارائه داد که توانست بهطور موثری
شکاف دادهها را در تصاویر  ETM+با استفاده از پیشبینیهای
دیجیتال از مقادیر رقومی در مجموعه دادههای مشابه از شکاف
ها برآورد کند .کریجینگ معمولی و کوکریجینگ معمولی
استاندارد شده برای برآورد مقادیر عددی دیجیتال مورد استفاده
قرار گرفت و از واریوگرام برای توصیف ساختار مکانی و اندازه-
گیری همبستگی مکانی ،بهمنظور پر کردن شکاف در تصاویر
 ETM+استفاده شد .پرینگل و همکاران ()Pringle et al., 2009
نیز با استفاده از اطالعات استخراج شده از سه تصویر ETM+
 SLC-offبا فاصله زمانی نزدیک از همان اسکن برای پیشبینی
مقادیر بازتاب در مکانهای اسکن نشده با استفاده از یک
الگ وریتم کوکریجینگ با اطالعات ثانویه قبل و بعد از آن تصاویر
و بازگشت به روش کریجینگ ،زمانی که اطالعات کافی در
تصاویر ثانویه وجود ندارد ،استفاده کرد .نتایج نشان داد پیش-
بینی دقیقی از تمام پیکسلهای اسکن نشده با روش زمین
آماری انجام شد در حالیکه دارای نقاط ضعفی مانند دشواری
پیشبینی دقیق در محل اتصال بین عوارض و سرعت پایین
محاسبات نیز بود.
عملکرد الگوریتمهایی که از تصاویر چند زمانی لندست
استفاده میکنند در شرایطی که تفاوتی اساسی در پرتو هدف
وجود داشته باشد ممکن است ناکارآمد باشد .بنابراین بهطور
معمول ادغام دادههای ماهواره ،مشاهدات بیشتری از سطح را در
یک دوره زمانی معین فراهم میکند و در دسترس بودن داده-
های عاری از ابر در مناطق با تنوع ابری روزانه را فراهم میکند و
بهطور بالقوه مشاهدات بیشتری برای معکوس مدلها از لحاظ
ETM+

2. Geostatistical methodology
3. Principal Component Transformation
4.Neighborhood Similar Pixel Interpolator

طاهر پرور و همکاران :مقايسه روشهای پرکردن پيکسلهای فاقد داده 664 ...

فیزیکی فراهم میکند .مطالعات متعددی با استفاده از تصاویری
از حسگرهای غیر لندست  ETM+ 7که زمان کسب آنها
نزدیک به تصویر  SLC-offاصلی بود برای پیشبینی مقادیر از
دست رفته بهکار گرفته شد ( Reza and Ali, 2008; Boloorani
Gao et .)et al, 2008; Chen et al., 2010; Chen et al., 2011
 )2006( al.یک روش ترکیبی تجربی را گسترش دادند ،که
مدلی ترکیبی با بازتاب انطباقی زمانی و مکانی ()STARFM
بوده که دادههای لندست  31 ETM+متر را با دادههای بازتاب
مودیس  511متر ترکیب کرد .در همین راستا روی و همکاران
( )2008یک رویکرد ترکیبی نیمهفیزیکی 1را با استفاده از
محصول مودیس  BRDF/Albedoبرای توصیف  BRDFسطح
مدوله شده از تغییرات پیکسل فرعی در مقیاس پیکسل ETM+
ارائه داد.
اکثر روشهایی که تاکنون برای پر کردن پیکسلهای
اسکن نشده بهکار گرفته شده ،غالبا روشهای درونیابی و یا
میانگینگیری از پیکسلهای مجاور بوده است .به نظر میرسد
این روشها برای محاسبه پارامترهایی مانند ضریب گیاهی که
به شدت به نوع پوشش وابسته است ،نارسا و ناکافی باشد .به
همین دلیل در اینجا به مقایسه این روشها با روشی ترکیبی با
تصاویر کمکی سنجنده مودیس پرداخته شد .این مطالعه به
مقایسه دو روش درونیابی و استفاده از دادههای کمکی مودیس
در همان تاریخ برای پر کردن شکافها در تصاویر SLC-off
میپردازد .در این مقاله سعی بر این است تا کارایی این روشها
در برآورد مقادیر اسکن نشده در تصویر لندست  ETM+ 7با
هدف برآورد مقادیر ضریب گیاهی گیاه برنج در بخش شرقی
واحد عمرانی  F1از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود واقع در
دشت فومنات در شمال ایران که دارای مزارع وسیع کشت برنج
است مورد بررسی قرار گیرد.

روش پژوهش
منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه اراضی بخش شرقی واحد عمرانی  F1واقع
در دشت فومنات در استان گیالن است (شکل  .)1این واحد
عمرانی در شهرستانهای شفت و فومن بین کانال فومن،
رودخانه پسیخان (شاخه چوبر) ،رودخانه شاخزر (شاخه گشت
رودخانه) و کانال پسیخان در پهنه جغرافیایی  21711هکتار
گسترش دارد .واحد مذکور در بین طولهای جغرافیایی 13

1. semi-physical fusion

درجه و  33دقیقه تا  13درجه و  17دقیقه شرقی و عرض
جغرافیایی  37درجه و  26دقیقه تا  37درجه و  16دقیقه
شمالی واقع شده است.
برآورد ضريب گياهی

در نشریه  FAO-56دو روش " Kcمنفرد" و " Kcدوگانه" برای
برآورد ضریب گیاهی معرفی شده است (.)Allen et al., 1998
 Kcمنفرد یا متوسط در یک روز خاص ،نشان دهنده میانگین
شدت تبخیر از سطح گیاه و خاک است .سادهترین روش برای
بهدست آوردن  ،Kcمدلسازی ضریب گیاهی بهعنوان تابعی از
شاخص پوشش گیاهی از دادههای سنجش از دور است که از
یک رابطه خطی بین  NDVIو  Kcاستفاده میکند ( Belmonte
.)et al., 2005
(رابطه )1
 Kcمعرف ضریب گیاهی و  NDVIاز مقایسه بازتاب انرژی
الکترومغناطیس توسط پوشش گیاهی در بازههای طیفی مرئی
( )redتا مادون قرمز نزدیک ( )NIRاستخراج میگردد.
(رابطه )2
که در آن  ،NIRبازتاب ثبت شده در باند مادون قرمز
نزدیک ( )1/73-1/3 μmماهواره و  ،REDبازتاب ثبت شده در
باند مادون قرمز ( )1/63-1/63 μmاست.
الگوريتمهای پر کردن شکاف در تصاوير لندست 4

ETM+

SLC-off

از میان تمام الگوریتمهای ارائه شده روشهایی که در عین
سادگی محاسباتی ،نیازمند تصاویر کمکی پر  TMیا ETM+
 SLC-onدر بازه زمانی مورد بررسی نباشد ،مد نظر بود .در
نهایت پس از بررسی منابع مختلف ،روشهای درونیابی  IDWو
زمین آماری کریجینگ معمولی و روشهای ترکیبی با استفاده
از محصوالت سنجنده مودیس شامل روش ترکیبی با استفاده از
دادههای کمکی (مودیس) ( ،)FAD2روش ترکیبی با استفاده از
میانگین کل دادههای کمکی (مودیس) ( )FGMAD3و روش
ترکیبی طبقهبندی دادهها با استفاده از دادههای کمکی
(مودیس) ( )FDCAD1انتخاب شد و مورد استفاده قرار گرفت
(جدول  .)1همچنین باید خاطر نشان کرد که در این راستا از دو
تصویر لندست  TM 5و دو تصویر مودیس استفاده شد.
در این بررسی از دو باند بازتابش سطح زمین محصوالت
 MOD02QKMبا قدرت تفکیک مکانی  251متر استفاده شد
2. Fusion using by Auxiliary Data
3. Fusion using by Global Mean Auxiliary Data
4. Fusion using by Global Mean Auxiliary Data
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دو تصویر مودیس بهدست آمده در همان تاریخهای لندست 5
است .در این بررسی بیشترین سعی در کسب تصاویر با کمترین
پوشش ابر و تفاوت زمانی صورت گرفت.

که باندهای لندست  7و لندست  5و باندهای متناظر مودیس در
جدول  2نشان داده شده است .تصاویر ماهوارهای مورد استفاده
در این تحقیق شامل دو تصویر لندست  16( 5تیر  1331و 1
مرداد  ،)1331یک تصویر لندست  25( 7اردیبهشت  )1331و

شکل  -3نمايی از محدوده مورد مطالعه در استان گيالن
جدول  -3مشخصات تصاوير لندست و موديس مورد استفاده برای بررسی روشهای ترکيبی و روشهای درونيابی
تصاویر مورد استفاده

روش اصالح تصویر

لندست
FAD
FGMAD
FDCAD

درونیابی کریجینگ
درونیابی IDW

تاریخ گذر ماهواره

سطح محصوالت

موديس

لندست

موديس

لندست

موديس

TM

*Mod02

L1 GB

L1 mod02qkm

ETM+

Mod02

L1 GB

L1 mod02qkm

TM

Mod02

L1 GB

L1 mod02qkm

ETM+

Mod02

L1 GB

L1 mod02qkm

TM

Mod02

L1 GB

L1 mod02qkm

ETM+

Mod02

L1 GB

L1 mod02qkm

TM

-

L1 GB

-

TM

-

L1 GB

-

1331/11/16
1331/15/11
1331/11/16
1331/15/11
1331/11/16
1331/15/11
1331/11/16
1331/11/16

1331/11/16
1331/15/11
1331/11/16
1331/15/11
1331/11/16
1331/15/11
-

* Mod02: Level-1B Calibrated Geolocation Data Set

*مقادیر  path/rowتصاویر لندست مورد استفاده  P166/R034است.
*مقادیر  MODIS Tile IDتصاویر مودیس مورد استفاده  h21v05است.
جدول  -2مشخصات باندهای لندست  ،ETM+ 4لندست  TM 5و  2باند متناظر موديس (شماره باند در پرانتز آمده است)

طول موج ()μm
لندست 7

ETM+

لندست 5

TM

مودیس

1/63-1/63
1/73-1/3
1/63-1/63
1/76-1/31
1/62-1/67
1/31-1/37

( )3
() 1
( )3
( )1
( )1
( )2

تفکیک مکانی ( )m

تاریخ دریافت تصویر

31
31
31
31
251
251

1331/12/25
1331/11/16
1331/15/11
1331/11/16
1331/15/11
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شکل  -2ترکيب باندهای قرمز و مادون قرمز نزديک تصوير لندست  TMبرای شبيهسازی مطالعاتی الف) تصوير  TMبدست آمده در  36تير  ،3191ب)
شبيهسازی شکافهای فاقد داده با استفاده از ماسک گپ از يک تصوير  SLC-off ETM+در )t3( 3193/2/25

در این مطالعه بهمنظور مقایسه مقادیر تخمین زده شده در
پیکسلهای فاقد داده با مقادیر دادههای اصلی در این پیکسلها،
از یک تصویر لندست  5با  SLC-onبهره گرفته شد .ابتدا تصویر
لندست  TM 5بهدست آمده در  16تیر  1331بهعنوان تصویر
 SLC-offبا شکافهای اسکن نشده ،شبیهسازی شد (شکل .)2
این شکافهای شبیهسازی شده با استفاده از ماسک شکاف 1از
یک تصویر لندست  SLC-off ETM+ 7در دسترس ،در زمان
دیگری ( )1331/2/25که با نام  t3نامگذاری شده ،تولید شد و
تصویر شبیهسازی شده به عنوان تصویر  SLC-offهدف (شکل
-2ب) استفاده شد.
روشهای ترکيبی

در این مطالعه بهمنظور استخراج شاخص تفاضل نرمال شده
پوشش گیاهی ،دو باند قرمز ( )1/63-1/63μmو مادون قرمز
نزدیک ( )1/73-1/3μmبرای پر کردن شکافها در تصاویر
لندست انتخاب شدند .به دلیل متناظر بودن طول موج باندهای
 1و  2مودیس با باندهای  3و  1لندست ،از این دو باند در
محاسبات استفاده شد (جدول  .)2در مرحله بعد جهت کاهش
خطای تطبیق با تصویر لندست ،محصول 251 MOD02qkm
متری با بازسازی نزدیکترین همسایه 2به تولید ابعاد پیکسل
خروجی  31متر پرداخته شد .تاریخ  16تیر  1331بهعنوان
زمان  t1و تاریخ  1مرداد  1331بهعنوان زمان  t2در نظر گرفته
شد و پیشبینی بازتاب لندست در زمان  t1از مشاهدات تصاویر
کمکی لندست در زمان  t2و مودیس در زمان  t1و  t2بهصورت

رابطه ( )3تعریف شد.
(رابطه )3

که در روش  ρ(b3,t2) TM ،FADو  ρ(b4,t2) TMبازتاب
لندست  TM 5مدل شده بهترتیب برای باندهای  3و  1در زمان
 ρ(b3,t1) TM ،t2و  ρ(b4,t1) TMبازتاب لندست  TM 5بهترتیب
برای باندهای  3و  1در زمان  ρ(b1,t1)MODIS ،t1و ρ(b1,t2)MODIS
بازتاب مودیس در باند  1در زمان  t1و  ،t2که متناظر با باندهای
لندست ،در زمان  t1و  t2است و  ρ(b2,t1)MODISو ρ(b2,t2)MODIS
بازتاب مودیس در باند  2در زمان  t1و  ،t2که متناظر با باندهای
لندست ،در زمان  t1و  t2است .بهمنظور باالبردن دقت محاسبات
روابط ( )1به شکل روابط ( )5و ( )3بسط داده شد.
(رابطه )1

)

(رابطه )5

در روش  FGMADرابطه ( GM(ρ(b1,t1)MODIS) ،)1و
1. Gap
2. Nearest neighbor resampling
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) GM(ρ(b1,t2)MODISمیانگین کل 1بازتاب مودیس در باند  1در
زمان  t1و  t2و ) GM(ρ(b2,t1)MODISو )GM(ρ(b2,t2)MODIS
میانگین کل 2بازتاب مودیس در باند  2در زمان  t1و  t2است .در
روش  FDCADرابطه ( ρ(b,ck,t1) ،)5و ) ρ(b,ck,t2میزان بازتاب
در کالس  kدر باندهای متناظر در زمان  t1و  t2است .در رابطه
( )5تصاویر  ETM+به  5کالس با روش طبقهبندی نظارت
نشده 3طبقهبندی شدند تا میزان بازتاب در هر یک از  5کالس
تخمین زده شود که در شکل  3-2روند انجام محاسبات به-
صورت فلوچارت آمده است.
روشهای درونيابی مبتنی بر GIS

روشهای درونیابی ) (Interpolationمجموعهای از مدلهای
مختلف ریاضی و آماری را برای پیشبینی مقادیر نامعلوم بهکار
میگیرند .آنچه مسلم است شباهت نقاط مجهول به نزدیکترین
نقاط معلوم یا اصل نزدیکترین همسایه است که پایه روشهای
دورنیابی است و این که چگونه این اصل مورد استفاده قرار
میگیرد بستگی به مدل انتخابی دارد که جزییات آن شرح داده
میشود .در یک دستهبندی کلی روشهای درونیابی به دو رده
بزرگ تقسیم میشوند :روشهای درونیابی جبری یا قطعی و
روشهای درونیابی زمین آماری .درونیابی جبری بر نقاط
اندازهگیری شده متکی است و برای درونیابی از توابع ریاضی
استفاده میکند .علم زمین آمار نیز از آمارهها در علوم مربوط به
زمین مانند زمینشناسی و جغرافیا استفاده میکند به بیانی
دیگر علم آمار مکانی است.
روش وزندهی عکس فاصله (

Inverse Distance Weighting,

)IDW

روش درونیابی  IDWبر این فرض استوار است که تاثیر پدیده
مورد نظر با افزایش فاصله کاهش مییابد .درونیابی در این
شیوه به این ترتیب برآورد میشود که محدوده مورد نظر تبدیل
به ماتریسی با سلولهای هماندازه میشود .در این شبکه مقدار
متغیر در سلولهایی معلوم است یا به عبارتی اندازهگیری شده
است و در سایر سلولها نامعلوم است .مقدار متغیر در نقاط
نامعلوم با استفاده از رابطه ( )6قابل محاسبه است است
(.)Pirmoradian et al., 2010
(رابطه )6
) ∑ ( ⁄
)

( ⁄

∑

که در آن  Zمقدار برآورد شده متغیر نامعلوم Zi ،مقدار
1. Global Mean
2. Global Mean
3.Unsupervised

اندازهگیری شده در نقطه  di ،iفاصله بین  Zو  Ziو  mتوان وزنی
است که تعیین کننده نرخ اثر  diاست و بهطور معمول بین  1تا
 5تغییر میکند.
روش کريجينگ

تکنیکهای زمین آماری برای دادههای مکانی با استفاده از
اطالعات همبستگی مکانی برای پیشبینی مقادیر گمشده
تصاویر  SLC-off ETM+نیز طراحی شدهاند (شکل  .)1در
روشهای زمینآماری ،واریوگرام بیان کننده ساختار مکانی یک
متغیر است .به منظور محاسبه واریوگرام از رابطه ( )7استفاده
می شود .در این مطالعه به منظور برازش واریوگرام از مدل کروی
استفاده شد.
(رابطه )7
∑

که در آن ) γ(hمقدار واریوگرام برای جفت نقاطی که به
فاصله  hاز یکدیگر قرار دارند N(h) ،تعداد زوج نقاطی که در یک
امتداد معین و در فاصلهای به اندازه  hاز هم قرار دارندZ(xi) ،
مقدار مشاهده شده متغیر  Zدر موقعیت  xiو ) Z(xi+hمقدار
مشاهده شده متغیر  Zدر موقعیت  xi+hاست.
روش کریجینگ معمولی 1از معروفترین انواع کریجینگ
است که در آن مقادیر متغیر در نقاط فاقد آمار بر اساس
میانگینگیری متحرک وزنی خطی از مقادیر متغیر در نقاط
معلوم برآورد میشوند .رابطه ( ،)3برآورد کننده کریجینگ
معمولی را بهصورت یک جمع خطی وزندار نشان میدهد که
هدف یافتن وزنهای آماری نمونهها است بهطوری که عالوه بر
نااریب بودن برآورد ،واریانس برآورد نیز حداقل گردد.
(رابطه )3
∑

که در این رابطه ) Z(x0برآورد آماری از متغیر مورد نظر و
 λiوزن آماری اختصاص داده شده به نمونه  iاست N .تعداد
نمونههای قرار گرفته در همسایگی نقطه مورد نظر است.
معيارهای ارزيابی خطا

در فرآیند ارزیابی ،نقشه ضریب گیاهی برآورد شده با استفاده از
تصویر لندست  5در تاریخ  16تیر  1331که ماسک شکاف روی
آن اعمال نشده بود بهعنوان تصویر اصلی و با بهرهگیری از رابطه
( )1تهیه شد و با نقشههای ضریب گیاهی تهیه شده از روش-
های مذکور از نظر آماری مقایسه شد .به منظور ارزیابی نتایج از
معیار ریشه نرمال میانگین مربعات خطا مطابق رابطه ()3

4. Ordinary kriging
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استفاده شد .الزم به ذکر است که با توجه به تک کشتی بودن
منطقه ،محدوده شالیزارهای منطقه مورد مطالعه با استفاده از
نقشه کاربری اراضی جدا شد و مقایسه دادهها اختصاصاً برای
گیاه برنج صورت گرفت.
(رابطه )3
∑√
̅̅̅
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شبیهسازی شده و  nتعداد کل داده است .مقایسه دادهها برای
تمام پیکسلهای تحت تخمین انجام شد .الزم به ذکر است که
مقدار  NRMSEکمتر  11درصد نشان دهنده درجه دقت عالی،
بین  11-21درصد درجه دقت مناسب ،بین  21-31درصد
درجه دقت متوسط و بیش از  31درصد بیانگر ضعیف بودن
برآوردها است.

که در آن  xoمقادیر دادههای اصلی xs ،مقادیر دادههای

شکل  -1فلوچارت روش  FDCADبرای پر کردن شکافهای فاقد داده در تصوير SLC-off

شکل  -7فلوچارت روشهای درونيابی مبتنی بر  GISبرای پر کردن شکافهای فاقد داده در تصوير SLC-off

نتايج و بحث

تصاویر بازسازی پیکسلهای اسکن نشده تصویر در تاریخ
 1331/1/16با استفاده از روش  FADبرای دو باند  3و  1به-

ترتیب در شکل -5الف و -5ب نشان داده شده است .در تصویر
نهایی در نتایج پرشدگی حاصل از روش  FADبرای هر دو باند
 3و  1هاشورهای روشن مشاهد شد .ترکیب باندهای  3و  1در
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بازسازی پیکسلهای اسکن نشده تصویر در تاریخ  1331/1/16با
استفاده از روشهای درونیابی  IDWو کریجینگ معمولی به-
ترتیب در شکل -6الف و -6ب ارائه شده است .با این حال هنوز
هم برخی از الگوهای خطکشیهای بصری در نتایج پر شدگی
ناشی از اثرات هموارسازی در شکلهای  6مشاهده میشود.
مطالعات موردی نشان دادهاند که روشهای زمین آماری دقت

نتایج حاصل از پرشدگی را در مقایسه با روشهایی مانند تطبیق
هیستوگرام خطی محلی ( )USGSبهبود داده است ( Pringle et
 .)al., 2009; Zhang et al., 2007همچنین Abdoljabbar et al.
( )2014روشهای درونیابی زمین آمار را برای بسیاری از
برنامههای کاربردی ،در مقیاس بزرگ منطقه که در آن تغییرات
سریع فصلی صورت میگیرد مناسب شمردند.

ب

الف

شکل  -5بازسازی پيکسلهای اسکن نشده تصوير در تاريخ  3191/7/36با استفاده از روش  FADدر باندهای ( 1الف) و ( 7ب)

الف

ج

ب

د

شکل  -6ترکيب باندهای  1و  7در بازسازی پيکسلهای اسکن نشده تصوير در تاريخ  3191/7/36با استفاده از روشهای درونيابی ( IDWالف) و کريجينگ
معمولی (ب)

توزیع فراوانی مقادیر به دست آمده ضریب گیاهی با
استفاده از  5روش ذکر شده برای منطقه مورد مطالعه و در
تاریخ  1331/1/16مورد بررسی و در شکل  7نشان داده شده
است .در این ارزیابی در مقادیر ضریب گیاهی تصویر اصلی
(تصویر لندست  5بدون شکاف) ناهمواری زیادی در محدوده

 1/3تا  1/35مشاهده میگردد که با نرمالسازی مقادیر
نیز باز این ناهمواری مشاهده شد .این موضوع میتواند نشأت
گرفته از به وجود آمدن خطا در حین جدا کردن مزارع از
جنگلها و وجود ابر و آلودگیهای اتمسفری باشد .توزیع فراوانی
روشهای درونیابی ،بهخصوص روش کریجینگ معمولی نشان
NDVI
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داد که قادر به شبیهسازی دادههایی هموارتر نسبت به سایر
روشها خواهد بود که میتواند یکی از مزیتهای اصلی این
روش تلقی شود .همچنین با توجه به شکل  7مقادیر  Kcدر

روشهای  FGMADو  FADمقادیری نزدیکتر به مقادیر
استخراج شده از تصویر اصلی لندست  TM 5در تاریخ  16تیر
 1331نسبت به روش  FDCADبه دست آمد.
Kc

8000
داده های اصلی
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7000
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Kc
شکل  -4توزيع فراوانی مقادير بهدست آمده  Kcبا استفاده از روشهای  FADو روشهای  IDWو کريجينگ معمولی و تصوير اصلی لندست TM 5

مقادیر معیارهای آماری شامل میانگین ،انحراف معیار،
حداکثر و حداقل  Kcاستخراج شده بر مبنای تصویر اصلی
مربوط به تاریخ  1331/1/16و نیز تصاویر شبیهسازی شده
لندست  5در همان تاریخ برای سه روش  FGMAD ،FADو
 FDCADو دو روش درونیابی  IDWو کریجینگ معمولی در
جدول  3ا رائه شده است .به منظور ارزیابی نتایج و انتخاب روش
برتر ،مقادیر ریشه نرمال میانگین مربعات خطا ( )NRMSEبا
تبدیل دادههای رستری 1به نقطه 2و برای تمام نقاط برآورد در
محیط اکسل محاسبه شد .نتایج نشان داد روش  IDWبا مقدار
 NRMSEبرابر  6/13درصد و با درجه دقت عالی ،برآورد بهتری
نسبت به سایر روشها داشته است .بهترتیب روش  FGMADو
روش  FADبا  NRMSEبرابر  11/75و  11/37درصد ،دارای
درجه دقت خوب بودند .با مقایسه پیکسلهای متناظر در دو
تصویر مودیس مورد استفاده ،مقادیر بازتاب مودیس در باند 1
در زمان  t2بهطور قابل توجهی بیشتر از مقادیر بازتاب مودیس
در زمان  t1مشاهده شد .در این مطالعه تصاویر اخذ شده دارای
1. Raster
2. Point

حداقل ابر هستند ،با این وجود چون باند  1مودیس در ناحیه
نور مرئی ( )visibleقرار میگیرد نسبت به باندهای دیگر بیشتر
تحت تاثیر بازتاب ناشی از مواد معلق اتمسفری قرار میگیرد که
باعث برآورد مقادیر باالیی شده است .روش ترکیبی توسعه یافته
ممکن است بهطور بالقوه برای  ETM+ابری و پر کردن گپ
 SLC-offو برای نرمالسازی رادیومتری موردنیاز برای تولید
محصوالت بدون درز موزاییک مناطق بزرگ استفاده شود ( Roy
 .)et al., 2008از مزایای خاص این روش این است که نیازی به
پارامترهای تنظیم ندارد و براساس هر پیکسل اعمال میشود و
تحت تاثیر پیکسلهای گمشده یا پیکسلهای آلوده همسایه در
لندست قرار نمیگیرد و این باعث پیشرفتهایی در آینده خواهد
شد.
نقشه توزیع مکانی مقادیر  NDVIدر تصاویر پر شده با
استفاده از روش درونیابی  IDWو نیز توزیع مکانی  Kcبهدست
آمده از رابطه خطی  Kc-VIبرای تمام شالیزارهای موجود در
بخش شرقی واحد عمرانی  F1بهترتیب در شکلهای  3و  3نشان
داده شده است .روند تغییرات مکانی ضریب گیاهی مشاهده
شده در منطقه در تاریخ مورد بررسی به دلیل متغیر بودن
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تاریخهای کشت برنج در منطقه از توزیع خاصی پیروی نمیکند.
تاریخ  16تیر به طور تقریبی مصادف با دوره میانی رشد برنج در
منطقه است که بیشترین فراوانی مقادیر  NDVIبین  1/17تا

 1/67و بیشترین فراوانی مقادیر  Kcبین  1/3تا  1/3به دست
آمده و مقادیر قابل قبولی را نشان میدهد.

جدول  -1شاخصهای آماری نقشههای  Kcو معيار  NRMSEدر ارزيابی روشهای پر کردن شکاف تصاوير SLC-off ETM+

میانگین

انحراف
معیار

حداکثر

حداقل

()%

روشهای پر کردن شکاف و تصویر
 TMاصلی
تصویر  TMاصلی

1/532
1/513

1/133
1/112

1/131
1/273

1
1

11/37

FGMAD

1/511

1/112

1/173

1

11/75

FDCAD

1/511

1/133

1/531

1

35/21

IDW

1/531

1/135

1/33

1

6/13

کریجینگ معمولی

1/533

1/133

1/331

1

16/31

FAD

NRMSE

شکل  -6نقشه توزيع مقادير  NDVIبهدست آمده در تصاوير پر شده توسط

شکل  -9نقشه توزيع مقادير  Kcبهدست آمده در تصاوير پر شده توسط

درونيابی  IDWدر بخش شرقی واحد عمرانی  F1در 3191/7/36

درونيابی  IDWدر بخش شرقی واحد عمرانی  F1در 3191/7/36

نتيجهگيری
نتایج نشان داد که در ترمیم تصاویر  ،SLC-offروش  IDWبا
مقدار  NRMSEبرابر  6/13درصد دقیقترین مدل و روش
 FDCADبا  NRMSEبرابر  35/21درصد ضعیفترین نتیجه را
حاصل کرد .از دالیل پایین بودن دقت برآوردها در روش FAD
را می توان زیاد بودن اختالف مقادیر بازتابش مودیس در زمان t2
نسبت به مقادیر بازتابش مودیس در زمان  t1در باند  1دانست.
با وجود ذرات معلق در اتمسفر ،طول موجهای کوتاه بیشتر تحت
تاثیر قرار میگیرند و در اتمسفر منتشر یا پخش میشوند .در
نتیجه عالوه بر بازتابهای سطح زمین ،بخشی از بازتابهای

رسیده به سنجنده مربوط به اتمسفر خواهد بود .از آنجا که باند
 1مودیس در ناحیه نور مرئی قرار دارد ،نسبت به باندهای دیگر
مودیس بیشتر تحت تاثیر آلودگی قرار گرفته و این بر دقت
شبیه سازی تاثیر گذاشته و این تاثیر در تصویر با هاشورهای
نمایان شده است.
با توجه به اینکه در تصاویر  SLC-off ETM+پیکسل-
های فاقد داده بهطور کامل در میان اسکنهای بهدست آمده در
تاریخهای مختلف یکسان نبوده و همپوشانی ندارند ،تصاویر در
یک تاریخ مشخص میتوانند بهعنوان تصاویر ورودی برای پر
کردن شکاف در تصاویر  SLC-off ETM+در تاریخی دیگر

645 ...  مقايسه روشهای پرکردن پيکسلهای فاقد داده:طاهر پرور و همکاران

است که نیازی به پارامترهای تنظیم ندارد و براساس هر پیکسل
اعمال میشود و تحت تاثیر پیکسلهای گم شده یا پیکسلهای
آلوده همسایه در لندست قرار نمیگیرد و این باعث
 عمدتاً بهدلیل فراوانی و سهولت.پیشرفتهایی در آینده میشود
 مودیس شانس زیادی برای بازیابی تصاویر،دسترسی تصاویر
. داردSLC-off ETM+

 روش ترکیبی توسعه یافته در این تحقیق که.استفاده شوند
 میتواند بهطور، ارائه شده استTM برای پیشبینی بازتاب
 و برایSLC-off  ابری و پر کردن شکافETM+ بالقوه برای
نرمال سازی رادیومتری مورد نیاز برای تولید محصوالت بدون
درز موزاییک مناطق بزرگ و یا برای هر داده ماهوارهای با
 از مزایای خاص این روش این.رزولوشن مکانی باال استفاده شود
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