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شناسایی مناطق سیلزده با محاسبات آماری سری زمانی بر پایۀ تلفیق دادههای راداری و اپتیکی
پریسا دودانگه ،0حمید عبادی ،2عباس کیانی

3

نقشهبرداری،دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی
.1دانشجویکارشناسیارشدفتوگرامتری،دانشکدۀ 
نقشهبرداری،عضوقطبعلمیفناوریاطالعاتمکانی،دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
.2استاددانشکدۀمهندسی 
.6استادیاردانشکدۀعمران،دانشگاهصنعتینوشیروانیبابل


(تاریخدریافت1611/12/11؛تاریختصویب)1011/16/23

چکیده
همواره مخاطرات طبیعی در زندگی انسانها آثار مخربی داشته است که سیل یکی از انواع جدی آن است .بنابراین ،ارائۀ روشهای
سریع شناسایی سیالب برای مدیریت بحران ضرورت زیادی دارد .هدف از این تحقیق ،ارائۀ روشی با دقت و سرعت مناسب در
تهیۀ نقشۀ سیالب است .در این تحقیق از دو سری زمانی دادههای سنتینل  1و لندست  8برای تهیۀ نقشۀ شدت سیل با ترکیب
روش محاسبات آماری و شاخصهای استخراجی استفاده شد .الگوریتم پیشنهادی به اینترتیب است که ابتدا نقشۀ پهنههای آبی
دائمی بهصورت خودکار توسط تصاویر ماهوارهای اپتیکی طی  5سال تهیه میشود .سپس ،برای تعیین شدت سیالب در مناطق
مختلف از محاسبات آماری روی باندهای سری زمانی تصاویر راداری بهره گرفته میشود و درنهایت ،با استفاده از شاخص
نرمالشده تفاوت سیل که قابلیت شناسایی سریع سیل را دارد ،نقشۀ نهایی سیالب به دست میآید .رویکرد پیشنهادی در پی
رخداد سیل  1938روی دو منطقۀ گلستان و خوزستان که دارای شرایط جغرافیایی متفاوت هستند ،پیادهسازی شده است.
ارزیابیها به کمک نقشهها ی واقعیت زمینی و ماتریس ابهام صورت گرفته و عالوه بر آن ،برای تحلیلهای کاملتر از آزمون
مکنمار نیز استفاده شده است .پیادهسازی الگوریتم در محیط ارث انجین نشان داد این روش در کنار داشتن دقت زیاد ،امکان
استفاده از صدها تصویر را بدون نیاز به سختافزارهای خاص فراهم میآورد .دقت کلی بهعنوان نمونه در یک دورۀ زمانی در
استان گلستان و خوزستان بهترتیب  31/88و  39/93بوده که نشاندهندۀ قابلیت تعمیمپذیری زیاد الگوریتم در مناطق با
وسعتهای متفاوت است.
کلیدواژگان :پایش سیل ،سری زمانی ،شاخص نرمالشدۀ تفاوت سیل ،گوگل ارث انجین ،محاسبات آماری.


نویسندۀمسئول

Email: a.kiani@nit.ac.ir
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مناطقدستسازبشررا

افﺰایﺶجمعیتدردنیا،نیازبهتوسعۀ
افﺰایﺶدادهوموجبتخریبمنابعطبیعیووقوعفاجعۀسیل
بهای
شدهاست.بنابراین،باتوجهبهاهمیتاینموضوعوآسی 
روشهای سریع و باثبات در
ناشی از آن ،نیاز به توسعۀ  
ﺶ از پیﺶ احساس
مکانهای متأثر از سیالب بی 
شناسایی  
بهکارگیری دادههای ماهوارهای سبب سهولت و
یشود  .
م
افﺰایﺶدقتبرایمدیریتحادثۀسیلخواهدشد.باپیشرفت
تکنولوژیهای اخذ دادۀ سنجﺶ از دوری انواع مختلفی از

همزمانازاین
تصاویرراداریواپتیکموجوداستکهاستفادۀ 
منابعمختلفداده،سبببهبوددقتخواهدشد.دراینمیان،
پردازشو کاربا مجموعۀوسیعازدادههای یادشده عالوهبر
کاربردهای فراوان ،همواره چالﺶبرانگیﺰ بوده است .به این
راهحل
منظور ،استفاده از سیستمعامل محاسبات ابری  1
عاملهای
کارآمدی برای حل این چالﺶ خواهد بود .سیستم 
محاسبات ابری روشی مؤثر برای ذخیره ،دسترسی و
مجموعههایداده،درسرورهای بسیار قدرتمند

تجﺰیهوتحلیل 
یکند [ 1و .]2
انهها را برای کاربر مجازی م 
است که ابررای 
2
ستمعاملهاست کهدرسال
گوگلارثانجین یکیازاینسی 
رساختهای

راهاندازی شد GEE .از زی
 2111توسط گوگل  
مجموعهدادههای سنجﺶ از دور

محاسباتی گوگلاست و از 
رایگان استفاده میکند [ .]6دسترسی به مجموعه دادههای
بلندمدت و تقریباً آنی 6در  GEEهمراه با انجام محاسبات و
پردازشها با عملکرد زیاد در این سامانه قابلیت نظارت،

یدهد
ﺶبینی و مطالعات در برابر بالیای طبیعی را ارتقا م 
پی 
[ .]6بهاین دلیل ،طیسالهایاخیر،تحقیقات متعددیدر
پهنههایآبی در
زمینۀپایﺶوآشکارسازیتغییراتسیلو  
 GEEانجام گرفته است .برای مثال Inman ،و همکاران
ماهوارهای لندست برای ایجاد

( )2121از سنسورهای 
نقشههای سیالب برای دلتای
یترین سری زمانی  
طوالن 
 Okavangoدروضوحمکانی  61متراستفادهکردند .آنهایک
سری زمانی ازاوجآبگرفتگی در 61سالبااستفادهازحد
آستانهگذاری روی باندفروسرخکوتاه()SWIR0ایجاد کردند

تا حادثۀ سیل سال  2111را بررسی و پایﺶ کنند [.]0
Singhaوهمکارانبااستفادهازتمامتصاویرموجودسنتینل1
یـ زمانی سیل را برای کشور
و سامانۀ  ،GEEالگوی مکان 

بنگالدش طی سالهای  2112-2110بررسی کردند .آنها
همچنینباادغامنقشۀسیلتولیدشده ونقشۀمناطقکاشت
برنج ،اقدام به شناسایی شالیﺰارهای متأثر از سیالب کردند.
یدهد کهاینموضوعسببارتقای
نتایجپژوهﺶآنهانشان م 
بهبودبرنامهریﺰیو

درکمدیرانازپویایی ساالنهودرنتیجه ،
نظارتخواهدشد[.]5
دادههای چندمنبعی
بهکارگیری  
در زمینۀ توانایی  
بهمنظور افﺰایﺶ ابعاد فضای ویژگی برای حل مسائل نیﺰ

تحقیقاتمختلفیصورتپذیرفتهاست.برای مثالPham- ،
مطالعهای با هدف پایﺶ سطح

 Ducو همکارانﺶ ( )2112
آبدردلتای  Mekongویتنام بامشاهداتسنتینل  1انجام
برطبقهبندی باشبکۀ عصبی بود که

دادند.این روشمبتنی 
دادههای لندست 2صورت گرفت.درنهایت،
آموزش آن روی 
بانقشههای سطحآبرادار

نقشۀ پهنۀ آبی مرجعلندست 2
نشاندهندۀ  11درصد
یشده ،مقایسه شد که  
ﺶبین 
پی 
مطالعهکاربرددادههایسنتینل

تشخیصصحیحآببود.این
نظارتبرسطحآببهویژهدرمناطقگرمسیریکه

1رابرای
یتوانددرفصولبارانیبسیارزیادباشد،برجسته
پوشﺶابرم 
یکند[.]3پژوهشی درسال2111باعنوان«فیوژنتصویر
م
 Landsat-MODISو تجﺰیهوتحلیل تصویر مبتنی بر روش
لزده دریک صحنۀ گیاهی
شیءگرا برای مشاهدۀ مناطق سی 
لهایناشیاز
ناهمگن»باهدفتهیۀنقشۀسیلوبررسیسی 
منطقهای با پوشﺶ گیاهی ناهمگن صورت گرفت.

توفان در 
یهای پیوسته
لهای ناشی از توفان نیازمند بررس 
چون سی 
یگیرد،
هستند واخذتصاویر مادیس بهصورتروزانهانجامم 
شدهاند .ولی به دلیل
انتخاب  

ادهسازی 
دادهها برای پی 
این  
رزولوشنمکانیپایینتصاویر،درمقالۀیادشدهاقدامبهانجام
نترتیب ،با کمک تصاویر
فیوژن با تصاویر لندست شد .به ای 
لندست ،دقتمکانی وباکمکتصاویر مادیس ،دقتزمانی
تأمین شد.در پژوهﺶ یادشده فیوژن بین تصاویر لندستو
مادیسبامدل ESTARFM5صورتگرفتودرنهایت ،نقشۀ
یکنندۀماشین
شدهباطبقهبند 

قطعهبند 
ی
سیلتوسطتصویر 
دستآمده نیﺰ با
به 
بردار پشتیبان 3تهیه شد .ارزیابی نتایج  
بهعنواندادۀ واقعیت زمینی صورتگرفتهاست.
نقشۀ سیل  
درنهایت ،نتایج پژوهﺶ یادشده بیانگر توانایی زیاد این
الگوریتم تلفیق تصاویر بود [ .]2در ادامه ،پژوهﺶهای

1.Cloud Computing Platform
)2.Google Earth Engine (GEE
3.Near Real Time
4.Short-wave Infrared

5. Enhanced Spatial and
Reflectance Fusion Model
6.Support Vector Machine

مقدمه

Adaptive

Temporal
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متعددی نیﺰ در ارتباط با شناسایی پهنههای آبی با
شاخصهایآببیانوبررسیشدهاست.

درسالXu،2113طیپژوهشی،اقدامبهبهبودشاخص
پهنههای آبی کرد که در
 NDWI1برای شناسایی خودکار  
ساختهشده وپوشﺶگیاهیدچار

برخیمناطقمانندنواحی
یشود .پژوهﺶ یادشده با استفاده از باندهای
نویﺰهایی م 
ماهوارهای صورت

فروسرخ نﺰدیک و فروسرخ میانی تصاویر 
گرفتوتاحدزیادیچالﺶهایمربوطبهشاخصNDWIرا
توسعهیافتهتحتعنوان«»MNDWIیاد

رفعکرد.ازشاخص
یشود [ .]2عالوه بر آن Feyisa ،و همکارانﺶ اقدام به
م
2
توسعۀشاخصیاتوماتیکتحتعنوان« »AWEIکردندکه
یداد.
دقتشناساییمناطقآبیرادرحضورسایهافﺰایﺶم 
نقشههای
آنهابااستفادهازدادههایلندست 5اقدامبهتهیۀ 
سیل در چند منطقه متفاوت کردند و درنهایت ،روش
روشها نظیرشاخص MNDWIو
پیشنهادیخودراباسایر 
یکنندۀ بیشترین شباهت مقایسه کردند .نتایج
طبقهبند 

پژوهﺶ آنها بیانگر پیشرفت این شاخص در دقت و کاهﺶ
خطادرشناسایینسبتبهرویکردهایقیاسیبود[Wan.]1
وهمکارش( )2112برای ارزیابی خسارتپسازسیل ،اقدام
به توسعۀ یک شاخص کردند .این شاخص که از آن تحت
یشود ،عملکرد شاخص  NDFI2را
عنوان « 6»NDFI3یاد م 
یدهد.دراینشاخصازباندهایآبی
درحضورسایهبهبودم 
و مادون قرمﺰ کوتاه  2سنجندۀ لندست استفاده شده و
یها بیانگر کارایی این شاخصدرشناسایی سریع سیل
ارزیاب 
است [.]11شاخص NDFIدرسال 2112توسط Cianروی
تصاویر راداری پیاده شد.این شاخصتعداد زیادی ازتصاویر
مرجع را با تصاویر زمان سیل مقایسه میکند و امکان
یآورد.استفادهاز
لزدهرافراهمم 
طبقهبندیآسانمناطقسی 

داردکهعبارتانداز)1 :وابستگی

این شاخصمﺰایای فراوانی 
بسیار کمبهکاربر؛)2پایداری زیاد درشرایط مختلفجوی
یهای
با استفاده از دادههای راداری با قدرت تفکیک مکان 
متفاوت؛)6استفادهازسری زمانی بلندمدتپیﺶ ازسیل و
پهنههای آبی دائمازسیالب؛
پس از آن ،بهدلیل جداسازی  

عمقدرپوشﺶهای گیاهی کوتاه [.]11

 )0شناسایی آبکم
بهمنظور شناسایی
اگرچه در بیشتر تحقیقات پیشین  ،
نقشههای
پهنههای آبی و همچنین ،در برخی موارد تهیۀ  

1.Normalized Difference Water Index
2.Automated Extraction Water Index
)3.Normalized Difference Flood Index (NDFI

325

یشود،
تغییرات سیل ،از شاخصهای مرسوم آب استفاده م 
پهنههای دائمی از
شاخصهای پیشین قابلیت جداسازی  

ولی
مناطق سیالبی را ندارند و این امر فقط با استفاده از
امکانپذیر خواهد بود که این
روشهای شناسایی تغییرات  

میشود و با سرعت و
چالﺶ به کمک شاخص  NDFIرفع  
پهنههای سیالبی رافراهم
اتوماسیون زیادی امکانشناسایی  
یآورد.
م
بررسیهابیانگر آناستکهدربیشترتحقیقاتپیشین

نقشههایسریزمانیسیل،استفادۀبلندمدت
درزمینۀتهیۀ 
اسهایمکانیمتوسط
بهخصوص درمقی 
ماهوارهای 

ازتصاویر
سختافﺰارهای قوی است که در بیشتر موارد

و باال نیازمند 
یکند.همچنین،
روبهرو م 
پروژهها راباچالﺶ 
سرعتاجرای 
دادههایاپتیکوراداربهدلیل
تحقیقاتبیانگرکاراییتلفیق 
بهرهگیریازمﺰایایآنها
غلبهبرمشکالتهردونوعتصاویرو 
بهصورت ترکیبیاست.برایمثال ،استفادهازدادههایرادار

دادههای
بهدلیلعدموابستگیبهشرایطجویواستفادهاز 
یهایمختلفدرباندهایطیفی
اپتیکبهدلیلداشتنویژگ 
طبقهبندی و تهیۀ نقشۀ سیل کمک
به روند بهبود دقت  
یشده،
یکند .درنهایت ،با توجه به تحقیقات بررس 
شایانی م 
تسریع در اقدامات ممکن پس از سیل در کاهﺶ میﺰان
بهاینترتیب ،براساسلﺰومبهبود

تخریب تأثیر زیادی دارد.
روشهایموجوددر روند ارزیابیخسارتومدیریت بحران

سیل ،در تحقیق حاضر اقدام به ارائۀ روشی برای شناسایی
دقیق مناطق تحت تأثیر سیل با استفاده از سری زمانی
بلندمدت از دادهها ی راداری و اپتیک در گوگل ارث انجین
شدهاست.اینروشاز Z_scoreهاییکهبرمبناییکبازۀ
زمانی غیرمتأثر از سیل تحت عنوان «مرجع» هستند ،در
بهمنظور بهبود نتایج ،تشکیل
ترکیب با ویژگیهای راداری  
یتواند
جنبههایمختلفیم 
شده است.رویکردپیشنهادیاز 
پاسخگوی نیاز مدیریت بحران سیل باشد؛ برای مثال با

 Z_scoreهای

حدآستانههایمختلف روی

استفادهازتعیین
محاسبهشده وادغام آنهاباتصاویرلندست،2امکانتعیین

مدلهای
رخداده بدون نیاز به اجرای  
میﺰان شدت سیل  
بهصورتپایداروجودخواهدداشتکهبررسیشدت
زمانبرو 

مکانهای
نشاندهندۀ  
بهنوعی  
یتواند  
سیل در منطقه م 
یهایآیندۀمدیریت
برنامهریﺰ 
مستعددرآنناحیهباشدوبه 
Z_score

بحرانکمکشایانیکند.درکناراینموضوعتأثیر 
های باندهای مختلف  VHو  VVنیﺰ در شناسایی سیل
یشود .همچنین ،ترکیبنتایجحاصلازمحاسبات
بررسیم 
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بهعنوان روشسریع
آماریراداروشاخصاستخراجیاز آنها 
یتواند در بهبود دقت نتایج تأثیر زیادی
مهخودکار م 
و نی 
داشتهباشد.
مواد و روشها
مشخصات منطقۀ مطالعهشده

مطالعهشده دراینتحقیقشاملدوسایتآزمایشی

مناطق 
یعنیبخﺶهای وسیعیازاستانگلستانوخوزستان است
کهدرسال1612تحتتأثیرسیلواقعشدند.دلیلآزمایﺶ
مپذیریو
بررسیشده ،تعمی 

روشپیشنهادی رویدومنطقۀ 
یها ،از اواخر اسفندماه 1612
ثبات آن است .طبق بررس 
بارشها درکشورآغازشدهوباادامهوتشدیدروندآن،در

اوایلفروردیندراستانگلستان،سیلاولدربخﺶ وسیعی

داد .پس از گذشت
رخ  
آققال و گمیشان  
نظیر شهرهای  
مدتزمان کوتاهی ،بار دیگر در هفتۀ اول اردیبهشت ،شهر

آققالتحتتأثیردوبارۀسیالبقرارگرفت.همچنین،سیالب

شروع شد وتااواسط
دراستانخوزستان،ازاوایلفروردین 
آنروندصعودیداشت کهدراینبازۀزمانیشهرهایی نظیر
نترتیبدر
قرارداد.بهای 

اهواز،حمیدیهوغیرهراتحتتأثیر
تحقیق حاضر،اقدامبهبررسی سهدورۀ زمانی متفاوتازاین
بهصورت مجﺰا شده که در هر یک
سیالب در هر استان  
الگوریتم پیشنهادی اجرا و ارزیابی شده است .در شکل ،1
مطالعهشده قابل مشاهده است .درخور

نمای کلی از مناطق 
استفادهشده برایهر

یادآوری استکهترکیبباندی کاذب 
بهترتیبباندهایb5،b6وb4سنجندۀ
دومنطقهدرشکل 1
لندست2بانامهایNIR،SWIR1وRedهستند.



(الف)



(ب)



شکل  .0نمای کلی مناطق مطالعهشده:
الف) موقعیت جغرافیایی استان گلستان در کشور؛ ب) موقعیت جغرافیایی استان خوزستان در کشور

مشخصات دادههای استفادهشده

استفادهشده در این تحقیق شامل تصاویر راداری

دادههای 

Sentinel1باقدرتتفکیکمکانی11متروتصاویر Landsat
8OLIومدلرقومیارتفاعیSRTM DEMباقدرتتفکیک
ماهوارهایموجوددرGEEاغلب

مکانی 61متراست.تصاویر
پردازششدهموجودهستند ،بنابراین نیازی به

بهصورتپی 
ﺶ

تصحیحات اضافی ندارند .همچنین ،در این سامانه تصاویر
 Sentinel-11GRDدر حالتهای  IW ،EWو  SMموجود
ماهوارهای دردو

هستند.بنابراین ،در این تحقیق ازاین دادۀ 
1.Ground Range Detected

حالتAscendingوDescendingاستفادهشدهکهتعدادکل
آنهادر منطقۀ گلستانشامل  213عددتصویر دربازۀ زمانی
(دورهای کهسیل درآنرخنداده است)ودورۀ زمانی
مرجع  
تهابه
سیلودرمنطقۀخوزستانشامل021است.اینحال 
یشده
پاسخگوی منطقۀ وسیع بررس 
دلیل تعدادزیاد تصاویر  ،
استفادهشده در دو منطقۀ

تاریخ تصاویر سنتینل 
هستند  .
یها روی  0دورۀ
شدهاند .بررس 
آزمایشی در جدول  1ارائه  
زمانیصورتگرفتهاست.
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جدول  .0تاریخ سری زمانی سنتینل  0در استانهای گلستان و خوزستان.
استان

استان

گلستان

خوزستان

دورۀ زمانی

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

مرجع

2112/16/11

2111/16/11

2112/16/11

2111/16/11

دورۀاولسیل

2111/16/20

2111/10/15

2111/10/12

2111/10/12

دورۀدومسیل

2111/10/11

2111/10/26

2111/10/11

2111/10/10

دورۀسومسیل

2111/10/22

2111/15/11

2111/10/11

2111/10/23



دادههای تاریخی 1از تصاویر
عالوه بر آن ،برای تهیۀ  
بازتابندگی سطحی لندست  2بهره گرفته شد .بازۀ سری
زمانیاینتصاویرازابتدایسال 2110آغازوتاابتدایسال
 2111برای هر دو منطقه ادامه مییابد و تعداد آن در
گلستان122،تصویرودرخوزستان533تصویراست.درخور
یادآوری استکهباتوجهبهتأثیرشرایطجوی رویتصاویر
اپتیکیازفیلترابرنیﺰدرسامانۀGEEاستفادهشدهوتصاویر
شدهاند.
با درصد پوشﺶ ابری کمتر از  11درصد مطالعه  
درخوریادآوری استکهدراینتحقیقازتصاویرسنتینل2
استفادهنشدهاست،زیراتصاویرموجودازتاریخ2112شروع
شده و بر اثر اعمال فیلتر ابر کمتر از  11درصد تعداد آنها
بسیار کم خواهد بود و به اینترتیب ،کارایی کمی در تهیۀ
آبهایدائمیدارد.درادامه ،ازتصاویرSRTM DEM
نقشۀ 
نیﺰبهدلیلانجامفیلترهاییدراینتحقیقبهرهگرفته شده
استفادهشده دربخﺶهای

تمامیدادههای 

استکهجﺰئیات
بعدتشریحدادهخواهدشد.

روش تحقیق
رویکردپیشنهادیاینپژوهﺶدارای2مرحلۀکلیشامل)1
پهنههایآبیدائمیمنطقه؛)2محاسباتآماری
تهیۀنقشۀ 
راداربهروشبرآوردZ_score؛)6تهیۀنقشۀشدتسیلاز
باینریسازینقشۀشدتسیلبهدوکالس

مراحل1و2؛)0
سیلوغیرسیل؛)5تهیۀنقشۀسیلباNDFI؛)3ترکیبدو
نقشههای واقعیت
نقشۀ سیل و تهیۀ نقشۀ نهایی؛  )2تهیۀ  
دستآمده از رویکرد
به 
زمینی؛  )2ارزیابی دقت نتایج  
پیشنهادی و مقایسه با نقشههای مرحلۀ  6است .روند کلی
ارائه شده که جﺰئیات آن در ادامه
پیادهسازی در شکل   2

تشریحشدهاست.





شکل  .0روند نمای تحقیق
1

1. Historical Data
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مرحلۀ اول :تهیۀ نقشۀ پهنههای آبی دائم

پهنههای آبی مطابق توضیحات دادهشده،
برای تولید نقشۀ  
مقادیر تمامی تصاویر لندست  2از ابتدای سال  2110تا
ابتدای  2111با درصد پوشﺶ ابری کمتر از  11درصد،
آشکارسازیپهنههایآبی

میانگینگیری شده وسپس ،برای 

آستانهگذاری خودکار  ]12[ Otsuدر سامانۀ

دائمی از حد 
استفاده  شده است تا این مرحله تحقیق عالوه بر

 GEE
بهرهمندی از اتوماسیون باال ،از سرعت زیاد اجرایی نیﺰ

روشهای پرکاربرد حد
برخوردار باشد .روش اتسو ،یکی از  
آستانهگذاری است که تفکیکپذیری بین پیکسلهای

تغییرنیافته و پیکسلهای تغییریافته را با توجه به واریانس
هایمربوطهبیشینهمیکند.به طوری کهحد آستانۀ


کالس
بهینه زمانی انتخاب خواهد شد که مجموع واریانس داخل
کالسها کمینه شود که درواقع ،متناظر است به اینکه

واریانس بین کالسها بیشینه شود [ .]16استفاده از سری
زمانی متراکم این تصاویر در سالهای متوالی امکان ایجاد
اطالعات بیشتر برای شناسایی آبهای دائمی با درصد
رافراهممیکند.

اطمینانبیشتر
مرحلۀ دوم :محاسبات آماری رادار

ابتدااقدامبهانجاممحاسباتآماریمرتبطبامعیارZ_score
میشود[Z_score.]10درآماربهاینمعناستکهفاصلۀهر

دادهازمقدارمتوسطاعدادیکمجموعهدادهچقدراستو
فاصلهبرحسبانحرافمعیاربیانمیشود.بنابراین ،ابتدا

این
با تعیین زمان مرجع ،اقدام به محاسبۀ میانگین و انحراف
معیار ضریب باز پراکنﺶ سری زمانی تصاویر آن میشود.
زمان مرجع باید طوری انتخاب شود که هیچگونه سیلی در
آن زمان در منطقه رخ نداده باشد .پس از برآورد این دو
زمانیتعیینشدهدرجدول،1

پارامتر،بایدبرایهرسهبازۀ
میانگینضریببازپراکنﺶیعنی) Ϭ 0 (tتعیینشود.سپس،
از رابطۀ  ΔϬ0(t) ،1که آنومالی بازپراکنﺶ است ،اختالف
میانگین ضریب بازپراکنﺶ سری زمانی دورههای مختلف
سیلبامیانگینضریببازپراکنﺶسریزمانیدورۀمرجعبه
دست میآید .عالوه بر آن std(Ϭ0) ،انحراف معیار ضریب
بازپراکنﺶسریزمانیدورۀمرجعاستوازایندوپارامتر
یادشدهتوسطرابطۀ 2مقادیر Z_scoreبرایهردورۀسیل
محاسبهمیشود.

یادشدهدرجدول1
̅ ) (
)( 
()1
()2

) (
)

(

) (

درخور یادآوری است که معیار یادشده برای تمامی
اریخهای یادشده در دو باند  VHو VV
تصاویر موجود در ت 
محاسبهمیشود.

مرحلۀ سوم :تهیۀ نقشۀ شدت سیل

طبقروندکلیکهدرشکل2ارائهشد،اینمرحلهترکیبدو
مرحلۀ اول و دوم است .ابتدا با استفاده از تصاویر لندست،
پهنههای آبی دائم شناسایی شدند .اگرچه در مرحلۀ قبل

محاسباتآماریتصاویرراداریبرایهرسریزمانیبرآورد
میشود و این موضوع اندازهگیری آنومالیهای بازپراکنﺶ

جدیدسیلراایجادمیکند،ولیتعیین

مرتبطبایکدورۀ
اینکه آیا این پهنهها بخشی از یک پهنۀ آبی منظم ساالنه
هایفصلی)یارخدادیکفاجعهنظیرسیل

رایمثال،تاالب
(ب 
هستند ،مهم است [ .]10سپس ،اقدام به تعیین حد
آستانههایی برای تصاویر  Z_scoreدر دو باند  VHو VV

مطالعهشده

میشود که این حد آستانهها بر اساس منطقۀ 

متفاوتاستونیازبهآزمایﺶتوسطفردپژوهشگردارد.پس
ازآن،درصورتیکهدرپیکسلی Z_score،هردوباندازحد
هایمشخصشدهکمترباشد،آنپیکسلدچارسیالب


آستانه
شدیددرتاریختعیینشدهاست.درادامه ،اگرفقطZ_score

کمترازحدآستانههایمورد نظر

یکیازدوباند VHو VV
باشد،آن گاهشدتسیلدرآنناحیهمتوسطبودهاست.در
غیراینصورت،منطقهتحتتأثیرسیلقرارنگرفتهومتحمل

بهاینترتیب ،ازترکیبقوانینیادشده،

خسارتینبودهاست.
یک نقشۀ  0کالسه برای سه دورۀ زمانی مدنظر در تحقیق
حاضر برای شناسایی شدت سیل به دست میآید .اگرچه
بهتنهایی برای تشخیص سیالب
معموالً بازپراکنﺶ   VV
استفادهمیشود،امابهدلیلاطمینانبیشتردرصحتنتایج،

از بازپراکنﺶ باند  VHنیﺰ بهره گرفته شده است تا تأثیر
 Z_scoreهر یک از این باندها در شناسایی سیالب بررسی
شود.
مرحلۀ چهارم :باینریسازی نقشۀ شدت سیل

پس از آنکه شدت سیل در منطقه بررسی شد ،برای تهیۀ

کالسها بایکدیگرادغاموتشکیلیک

نقشۀسیلازمنطقه،
یدهند.
نقشۀ2کالسۀسیلوغیرسیلرام 
مرحلۀ پنجم :تهیۀ نقشۀ سیالب توسط شاخص NDFI

در این تحقیق ،عالوه بر تهیۀ نقشۀ سیل از روش یادشده،

دودانگه و همکاران :شناسایی مناطق سیلزده با محاسبات آماری سری زمانی بر پایۀ تلفیق...

اقدامبهتهیۀنقشۀسیلبااستفادهازالگوریتم NDFIشده
است NDFI .مبتنی بر تجﺰیهوتحلیل چندزمانی مجموعه
دادههای سنتینل  1است .این شاخص توسط رابطۀ 6

یشود که در آن ) Ϭ0(tهمان ضریب بازپراکنﺶ
محاسبه م 
است.
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باینریسیلخواهدبودکهدرترکیببافیلترارتفاعیبرای
ییابد ،بنابراینازدادۀ مدلرقومی
منطقۀمورد نظربهبودم 
ییشده،
بهاشتباه شناسا 
ارتفاعیبهدلیلحذفبرخیمناطق 
نیﺰبهرهگرفته شده است.باتوجهبهمﺰایاییادشده،ازاین
بهبودنقشههاینهاییاستفادهشدهاست.

شاخصنیﺰبرای

()6
)

(

)

(

)

(

)

(

یگیردکهسریزمانی
نصورتانجامم 
روندکلیکاربهای 
بهعنوان  refrenceدررابطۀ
مرجعمطابقمرحلۀقبلتهیهو 
یگیرد.سپس ،میانگینبازپراکنﺶ اینسریزمانی
 6قرارم 
یشود.پسازآن،اینمجموعهدادهبههمراهسری
محاسبهم 
دورههایسیل ،دستۀ جدیدیاز تصاویررا
زمانیمربوطبه 
یآوردکهدرآنهانیﺰکمترینمقداربازپراکنﺶبرآورد
فراهمم 
دستآمده،
به 
یشود و درنهایت ،به کمک این دو پارامتر  
م
میشود و نقشۀ
شاخص  NDFIبرای هر سه تاریخ محاسبه  
لزده راباتوجهبه
یآید NDFI.مناطقسی 
سیلبهدست م 
شرایط طبیعی سطح زمین و مناطق آبی که بهطور موقت
یکند .میانگین مقدار
گرفتهاند،برجستهم 
تحتپوشﺶقرار  
مرجعنشاندهندۀ خصوصیات

بازپراکنﺶسریزمانی تصاویر 
متوسط یا نرمالسطحزمین استکهشاملمقادیر برگشت
کم از سطوح صاف و مقادیر برگشت زیاد از سطوح ناهموار
است.مقدارمینیممدرمجموعۀترکیبیمرجعوسیلمقادیر
بسیار ضعیفیازبازپراکنﺶرابراثربهوجودآمدنسیالب
یکند.اختالفبینمقدارمتوسطومینیمم،مقادیرکم
ارائهم 
یکندNDFI .
لزده رابرجستهم 
بازپراکنﺶیعنی مناطقسی 
مﺰایای متعددی دارد .برای مثال ،میتوان به ثبات زیاد و
سادگی آن اشاره کرد .همچنین NDFI ،به حداقل ورودی
مختلفبادادههای

طهای 
وابستهبهکاربرنیاز داردودرمحی 
یکند [ 5و  .]11ازدیگر مﺰایای
سنجندههایمختلف کار م 

یتوانقابلیتاستفادهدرحجموسیعیازدادههاهمانند
آن،م 
تحقیق حاضر را یادآور شد .پس از محاسبۀ شاخص
لزده از مناطق دیگر
تفسیرشده ،برای شناسایی مناطق سی 

آستانهگذاری است که همانند مرحلۀ قبل

نیاز به حد 
آزمون و خطا به

بهصورت تجربی توسط فرد پژوهشگر با 

یآید.درتعییناینحد آستانهبایدتوجهداشتکه
دست م 
مقادیربازپراکنﺶ مناطقغیر سیالبینﺰدیکبهصفراست و
آسانتر و
این موضوع انتخاب حد آستانه را برای کاربر  
دستآمده یک نقشۀ
به 
عتر میکند .درنهایت ،نقشۀ  
سری 

مرحلۀ ششم :تهیۀ نقشۀ نهایی سیالب

درنهایت،باترکیبدونقشۀسیالبحاصلازمراحلچهارمو
یآید .اضافه کردن
پنجم نقشۀ بهبودیافتۀ نهایی به دست م 
نقشۀسیالب NDFIوترکیبایندونقشهبهاین معناست
ییشده
بهعنوانسیلشناسا 
بخﺶهاییازهردونقشهکه 
که 
یدهند وباعثحذف
بودند،تشکیلنقشۀسیالبنهاییرام 
میشوند واینعمل بهبهبود
برخیمناطقاضافیونادرست 
یانجامد.
شناساییم 
مراحل هفتم و هشتم :تهیۀ دادههای واقعیت زمینی و
اعتبارسنجی

بهمنظور ارزیابی نتایج ،تصاویر تولیدشده با دادۀ واقعیت

یشوند.نقشۀ واقعیت زمینی توسط
زمینی مربوطه ارزیابی م 
فرد خبره بهصورت تفسیر تصاویر و با کمک تصاویر گوگل
یتوانبا
ارثتهیهشدهاست.برایارزیابی،ماتریسابهامرام 
استفاده از دادههای واقعیت زمینی تشکیل داد .سپس،
پارامترهای  ،F1_scoreدقت کلی و خطاهای مشارکت و
یشود.
نادیدهگرفتنمحاسبهم 
پیادهسازی و ارزیابی نتایج
ود.
میش 
دراینبخﺶ،تمامیمراحلیادشدهاجرا 
تهیۀ نقشۀ پهنههای آبی دائمی
از آنجا که باندمادون قرمﺰ نﺰدیک،باندحساسبهآباست،
حد آستانۀ Otsuرویآناجراشدهاست.هیستوگراممربوط
لهای
به این باند در شکل  6ارائه شده است .مطابق با شک 
هیستوگرام منطقۀ گلستان تقریباً  bimodalیا دو قلهای و
قلهایاست
تک 
هیستوگراممنطقۀخوزستان unimodalویا 
کهدرهریکشیوۀتعیینحد آستانهمتفاوتخواهدبود .در
قلهای،مقدارحدآستانه
هیستوگرامهایدو 

تعیینحدآستانۀ
یشود .حال آنکه در
بین دو قله در نظر گرفته م 
قلهای،خطیازقلهتاکمترینمقداردر
ستوگرامهایتک 

هی
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نشاندهندۀمقدارحدآستانه
اینترتیب،خطقرمﺰدرشکل 6

نشدهدرهرمنطقهاست.
تعیی 

بهعنوان حد آستانه به
یشود و وسط آن خط  
نظر گرفته م 
یآید؛درواقع درایننوعهیستوگراممقدارفرورفتگی
دست م 
یشود .به
بهعنوان حد آستانه در نظر گرفته م 
یا گودی قله  




(الف)



(ب)

شکل  .2هیستوگرام باند مادون قرمز نزدیک :الف) گلستان؛ ب) خوزستان

یآید.بااستفادهازاینسه
اریخهای سیلنیﺰبهدست م 
ازت 
یآید.
تصاویردرنهایتمقادیرZ_scoreطبقروابطبهدستم 
دورههای
خروجی مربوط به میانگین مقادیر بازپراکنﺶ  
مختلفسیلدرشکل0قابلمشاهدهاست.

نتایج محاسبات آماری
ارائهشده ،در مرحلۀ دوم اقدام به محاسبۀ
طبق توضیحات  
مقادیر میانگین و انحراف معیار ضریب بازپراکنﺶ تصاویر
مرجعشدهودرکنار آنهامیانگینضرایببازپراکنﺶ هریک




(الف)

(د)




(ب)

(ت)



(ج)



(ه)



شکل  .3مقادیر میانگین بازپراکنش دو منطقه :الف) سیل اول گلستان؛ ب) بین سیل اول و دوم گلستان؛ ج) سیل دوم گلستان؛
د) دورۀ اول خوزستان؛ ت) دورۀ دوم خوزستان؛ ه) دورۀ سوم خوزستان


مطابقباشکل،0میانگینبازپراکنﺶدرسهدورۀزمانی
بهصورتترکیبباندیکاذبباترتیبVV،VVوVH
سیل 
ارائه شده است که با توجه به هموار بودن سطح پهنههای
آبی ،میﺰان بازپراکنﺶ این سطوح کمتر از سایر مناطق
تردیدهمیشوند.


وتیره
هستند

نقشههای شدت سیل
نقشههای شدت سیل از ترکیب قوانین
در این مرحله  
نقشههادارای0
یآیند.این 
مطرحشدهدرشکل2بهدستم 

لزده با
پهنههای آبی دائمی به رنگ آبی ،مناطق سی 
کالس  
لزده باشدتمتوسطبه
شدتزیادبهرنگقرمﺰ،مناطقسی 
رنگسبﺰودرنهایت،مناطقغیرآبیبهرنگسفیدهستند.

دودانگه و همکاران :شناسایی مناطق سیلزده با محاسبات آماری سری زمانی بر پایۀ تلفیق...

آستانههای مربوط به باندهای  VVو  VHدر هر دو

حد 
بهصورت تجربی تعیین شده است.
منطقه متفاوت است و  
برایمثال ،درمنطقۀگلستانحد آستانۀ  -1/5برایهردو


(الف)

(د)
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باندودرمنطقۀخوزستانحد آستانۀ  -2/5برایباند VVو
پاسخگوییمناسبیدارند.
حدآستانۀ-2برایباند VH

(ب)

(ت)





(ج)

(ه)





شکل  .0نقشههای شدت سیل در دو منطقه :الف) سیل اول گلستان؛ ب) بین سیل اول و دوم گلستان؛ ج) سیل دوم گلستان؛
د) دورۀ اول سیل خوزستان؛ ت) دورۀ دوم سیل خوزستان؛ ه) دورۀ سوم سیل خوزستان؛ ی) راهنمای نقشه


همانگونه کهدرتصاویریادشدهقابل مشاهده است،در

ﺶازحد
نقشههای تولیدشده ،در برخی موارد مناطق بی 

شناسایی شده است .این در حالی است که اگر حد
کوچکتر شود ،احتمال حذف مناطق

آستانههای مناطق 

اصلی سیالبی وجود خواهد داشت .برای مثال در شناسایی
ابانهاو
شهرها،توجهبهاینموضوعکهسطوحیهمچونخی 
ساختمانها در هر دو وضعیت سیالبی و غیر سیالبی

نقشهها به
بازپراکنﺶ زیاددارند،ضروریاست .بنابراین ،این 
لزده نیاز
دلیلحذفمناطقاشتباهوحفظدقتمناطقسی 
بهبهبوددارند.درنتیجه،برآوردZ_scoreوتعیینحدآستانه
روی باندهای  VVو  VHتصاویر سنتینل اگرچه کارایی و
لزدهدارد،ولیدرمواردی
سرعتزیادیدرتعیینمناطقسی 
چالﺶهایاینرویکرداست.

نیﺰدارایخطاهاییبودهکهاز


تهیۀ نقشۀ سیل با NDFI

اینشاخصدرعینسادگیوسرعت زیاد امکاناتمتعددی
آستانهگذاری روی این شاخص به

نیﺰ دارد .برای مثال ،حد 
دلیل نﺰدیک بودن مقادیر نواحی غیر سیل به صفر سهولت
آبهای
زیادی دارد.همچنین ،اینشاخصقابلیتشناسایی 
پوشﺶهایگیاهیکوتاهراداردکهازکمبودهای

کمعمقدر

فشده ،مقدار
روش پیشین است .بنابراین ،طبق رابطۀ توصی 
یشود ودرآخر ،بااستفاده
شاخصمحاسبهوتصویرتهیهم 
یآید.مقدارحد آستانه
ازحد آستانه نقشۀسیلبهدست م 
فقطرویباندVVتصاویرپیادهشدهوبرایگلستان-1/6و
خوزستان  -1/25توسط فرد پژوهشگر در نظر گرفته شده
است .در شکل  ،3نمونهای از این تصاویر نمایﺶ داده شده
است.برایاطمینانوبهبوددقتبیشتر رویاینتصاویرنیﺰ
ازفیلترارتفاعاستفادهشدهاست.
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(الف)





(ب)

شکل  .5نمونۀ ترکیب باندی کاذب  NDFIدر دو منطقه :الف) سیل اول گلستان؛ ب) دورۀ اول سیل خوزستان


درشکل3ترکیبباندیکاذببرایتفکیکبهترمناطق
ارائهشده
سیالبیازسایرمناطقوباترتیبVV،VHو VV
لزده
قسمتهای سی 

یشود ،
همانطور که مشاهده م 
است و  
لهای
رهتر از سایر سطوح دارند؛ بنابراین طبق شک 
رنگی تی 
یتوانمشاهدهکرد
یادشدهوازتوجهدررابطۀاینشاخصم 
که هرچه شدت سیالب در منطقه بیشتر بوده ،شدت
کهمنجربهتیرهترشدنرنگ

بازپراکنﺶدرآنکمتراست 
بهتنهایی عملکرد خوبی
نمایﺶ میشود .اگرچه این فیلتر  
لزده داشته ،ولیدربرخینواحی
برای شناساییمناطقسی 
نیﺰدچارمشکلواشتباهشدهاست.برایمثال ،درقسمت
الفشکل 3کهمربوطبهمنطقۀگلستاناست،برخینواحی
بهاشتباه پهنۀ
کوهستانی در گوشۀ سمت راست تصویر  


شدهاند که این موضوع لﺰوم استفاده از
سیالبی شناسایی  
یسازد و در صورت تعیین یک حد
فیلتر ارتفاع را نمایان م 
یشود.
آستانۀمناسب،آنخطاهانیﺰرفعم 
باینریسازی نقشههای شدت سیل

کالسهایسیلدرنقشۀشدتسیل،ادغاموسایر

درنهایت ،
میشوندوتشکیلیکنقشۀ
کالسها نیﺰبایکدیگرترکیب  

یدهند تا در گام بعد وارد چرخۀ بهبود
باینری سیل را م 
شوند .بخﺶهای آبیرنگ ،مناطق سیلزده و بخﺶهای
مشکی،کالسسایراست.خروجیهایاینمرحلهدرشکل2
قابلمشاهدهاست.



(ب)

(الف)






(ج)
نام کالس

رنگ کالس

سیل

آبی

سایر


(د)

(ت)





مشکی


(ه)

(ی)

شکل  .9نقشههای باینری سیل در دو منطقه :الف) سیل اول گلستان؛ ب) بین سیل اول و دوم گلستان؛ ج) سیل دوم گلستان؛
د) دورۀ اول خوزستان؛ ت) دورۀ دوم خوزستان؛ ه) دورۀ سوم خوزستان؛ ی) راهنمای نقشه
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شدهاند.همچنین ،درخور یادآوری
دورههایمختلفارائه  
در 
استفادهشدهبرایتصاویرهردو

استکهترکیبباندیکاذب
بهترتیب باندهای فروسرخ کوتاه ،1
منطقه در شکل   2
فروسرخنﺰدیکوقرمﺰهستند.

تهیۀ نقشۀ سیل نهایی

درنهایت،ازمجموعدونقشۀسیلتوسطZ_scoreو،NDFI
یآید .به
مهخودکار و تقریباً آنی نهایی به دست م 
نقشۀ نی 
یها باتصاویرمنطقهدر
قتر خروج 
دلیلمقایسۀبهترودقی 
هرزمان،نتایجرویکردپیشنهادیبههمراهتصاویردومنطقه


(الف)

(ج ) 





(ب )

(د ) 


(م)

(س)
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(ت )

(ط ) 

(ه )







(ک )



(ن)

(ی )



شکل  .7خروجیهای نهایی رویکرد پیشنهادی در دو منطقه (کالس سیل و سایر) :الف) نقشۀ باینری دورۀ اول سیل در گلستان؛
ب) تصویر منطقۀ گلستان در دورۀ اول سیل؛ ج) نقشۀ باینری دورۀ دوم سیل در گلستان؛ د) تصویر منطقۀ گلستان در دورۀ دوم سیل؛
م) نقشۀ باینری دورۀ سوم سیل در گلستان؛ س) تصویر منطقۀ گلستان در دورۀ سوم سیل؛ ت) نقشۀ باینری دورۀ اول سیل در خوزستان؛
ک) تصویر منطقۀ خوزستان در دورۀ اول سیل؛ ط) نقشۀ باینری دورۀ دوم سیل در خوزستان؛ ن) تصویر منطقۀ خوزستان در دورۀ دوم سیل؛
ه) نقشۀ باینری دورۀ سوم سیل در خوزستان؛ ی) تصویر منطقۀ خوزستان در دورۀ سوم سیل


شکلهای 2و 2قابل مشاهده است،در
همانطورکهدر 

نقشههای باینری حاصل از رویکرد  ،Z_scoreمناطق بسیار

شدهاند.اینموضوعدر
واغراقآمیﺰشناسایی  

بهاشتباه 
زیادی 
برخی موارد ناشی از عدم قدرت رویکرد در تفکیک مناطق
پوشﺶهای گیاهی آبیاری شده است که تأثیر

لزده از 
سی 
بارشهایدائمیوفراوان
زیادیدرمنطقۀگلستانبهسبب 
دارد؛بنابرایناگرچهمقادیر Z_scoreدوباند VVو VHدر

سنجندۀراداریسنتینل 1ازتواناییمناسبیبرایشناسایی
ضعفها درتفکیک
لزده برخورداراست ،اما برخی 
مناطقسی 
نیﺰ دارد که اعمال شاخص  NDFIو ترکیب آن با نقشۀ
حاصلازرویکردمحاسباتآماریرادارباعثبهترشدنوباال
بردنسطحدقتوصحتمناطقموردشناسایی شدهاست.
همین مسئله در منطقۀ دیگری نظیر استان خوزستان که
رطوبت کمتری دارد نیﺰ صادق است .بنابراین ،بررسی دو
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اریخهای مختلفدرهردومنطقه
کار،ازتصاویرلندستدرت 
استفادهشدهوجﺰئیاتآندرادامهشرحدادهشدهاست.

نشاندهندۀاثباتکاراییوثباتزیادرویکرد
منطقۀمتفاوت 
بهصورت سریع و با دقت
پیشنهادی در تهیۀ نقشۀ سیالب  
زیاد بوده است .ارزیابیهای کمی در بخﺶ بعد ،توضیحات
یکند.درخور یادآوریاست
دادهشده دراینبخﺶراکاملم 

کهدرمنطقۀخوزستانسیالبازدورۀاولتادورۀدومروند
صعودیداشتهوسپس،دردورۀسومروبهکاهﺶبودهاست.
این موضوع از تصاویر باند کاذب منطقه نیﺰ قابل تشخیص
است .درخور یادآوری است که برای حذف برخی نویﺰها و
بهبود بصری تصاویر خروجی ،از عملیات مورفولوژی نیﺰ
استفادهشدهاست.

نقشۀ واقعیت زمینی استان گلستان

ادهسازی این بخﺶ ،از سه تصویر  Landsat 8OLIو
برای پی 
یشده،
 Landsat 7ETMمتناسب با تاریخ دورههای بررس 
استفادهشدهاست.علتانتخاباینسنجندهها،دسترسیبه
اریخهای یادشده در جدول 2
تصاویر بدون پوشﺶ ابر در ت 
وددادههای سنتینل  2دروسعت

است.همچنین ،به دلیل نب
مطالعهشدۀتحقیقحاضربدونحضورپوشﺶابری،ازاستفادۀ

این منبع داده نیﺰ صرفنظر شده است .این تصاویر ابتدا
پیﺶپردازش شدند و سپس ،از مقایسۀ آنها با تصویر قبل از
سیلوتصاویرگوگلارث،نقشۀواقعیتزمینیتهیهشد.
نقشههای واقعیت زمینی هر سه دورۀ بررسیشده ،در

شکل1نمایﺶدادهشدهاست.


تهیۀ دادههای واقعیت زمینی

نقشههایواقعیتزمینیبرای
همانگونهکهتوضیحدادهشد ،

بهصورت دستی و به کمک
هر دو منطقه توسط پژوهشگر  
تصاویرگوگلارث،ترسیموتهیهشدهاست.برایانجاماین

جدول  .2دادههای استفادهشده در تهیۀ نقشۀ واقعیت زمینی سیل گلستان
دورۀ زمانی

تاریخ اخذ تصویر

سنجنده

سیلاول

2111/10/16

Landsat 8OLI

بینسیلاولودوم

2111/10/11

Landsat 7ETM

سیلدوم

2111/10/22

Landsat 7ETM



(الف)



(ب)



(ج)



شکل  .8نقشههای واقعیت زمینی استان گلستان :الف) سیل اول؛ ب) بین سیل اول و دوم؛ ج) سیل دوم

نقشۀ واقعیت زمینی استان خوزستان
یشود .تنها
نقشههایاینمنطقه،روندقبلاجرام 
برایتهیۀ 
دادههایواقعیتزمینیاینمنطقهباقبل
تفاوتشیوۀتهیۀ 
خهایمربوطبهآناست.برایاستان
دادههایاولیهوتاری 
در 
فیوژنشدهبرایدورۀاولودومسیلو

خوزستان،دوتصویر
یکتصویرLandsat 8OLIدردورۀسومسیلاستفادهشدند.
فیوژنشده توسط ادغام تصاویر لندست  2و تصاویر

تصاویر 
 MOD09GAمادیس با الگوریتم  ESTARFMبه دست
یآیند [ .]15دلیل این کار ،عدم دسترسی به دادههای
م

مطالعهشده بوده است ،بنابراین

خهای 
اپتیکی رایگان در تاری 
راهحلاینمسئله،استفادهازیکالگوریتمفیوژنوتهیۀ
تنها 
ن دلیل،دوجفتتصویرلندست
دادههایمناسباست.بهای 

 2با قدرت تفکیک مکانی  61متری و ترجیحاً با حداقل
پوشﺶابریدردوتاریخنﺰدیکبهسیلانتخابشدهوبادو
جفتتصویرمادیسبا قدرت تفکیکمکانی 511متریدر
یشوند و مقادیر تصویر مادیس نهایی
همان تاریخ ادغام م 
بهعنوان ورودی پنجم در تاریخ
ارائهشده به الگوریتم  

مشخصشده در جدول  6با قدرت تفکیک مکانی  61متر


دودانگه و همکاران :شناسایی مناطق سیلزده با محاسبات آماری سری زمانی بر پایۀ تلفیق...

بهعنوان
یآید.بنابراین5،تصویر 
میشودوبهدستم 
محاسبه 
ورودی به الگوریتم داده شده و درنهایت ،تصویر با قدرت
نقشههای واقعیت
یشود .تاریخ  
تفکیک  61متری تهیه م 
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زمینینهاییدرجدول6قابلمشاهدهاست.
نقشهها ی واقعیت زمینی این منطقه در هر سه دورۀ

،درشکل11نمایﺶدادهشدهاست.

بررسیشده


جدول  .3دادههای استفادهشده در تهیۀ نقشۀ واقعیت زمینی سیل خوزستان
دورۀ زمانی

تاریخ اخذ تصویر

سنجنده

دورۀاول

2111/10/10

Fusion

دورۀدوم

2111/10/10

Fusion

دورۀسوم

2111/10/20

Landsat 8OLI



(الف)





(ب)

(ج)



شکل  .6نقشههای واقعیت زمینی استان خوزستان :الف) دورۀ اول سیل؛ ب) دورۀ دوم سیل؛ ج) دورۀ سوم سیل

ارزیابی و اعتبارسنجی
ادهسازی هر رویکردی در تحقیقات،
مهمترین مرحلۀ پی 

دادههای
دستآمده به کمک  
به 
ارزیابی و اعتبارسنجی نتایج  
واقعیتزمینیاست.برایارزیابیمیتوان ماتریسابهامکلی
تصویر را تشکیل داد و سپس بر اساس آن ،میﺰان دقت
بهصورت درصدبیانکرد.درنهایت ،با
پارامترهایمختلفرا 
دستآمده از جدول یادشده خطاهای
به 
توجه به اطالعات  
محاسبهشده

نادیدهگرفتن،مشارکت،دقتکلیوF1_score

است.بهدلیلاطمینانازدقتزیادروشپیشنهادی،عالوه
بر ارزیابی مطلق ،ارزیابی نسبی نیﺰ بین نتایج رویکرد
انجامگرفتهاست.
پیشنهادیورویکرد Z_Score

ارزیابی نقشۀ سیل رویکرد Z_score

انجام
ارزیابی روش ابتدایی تهیۀ نقشۀ سیل در این بخﺶ  
گرفته و نتایج حاصل از آن برای هر  0پارامتر نامبرده در
جدول0ارائهشدهاست.

جدول  .0ارزیابی نقشۀ سیل رویکرد  Z_scoreدر استان گلستان و خوزستان
گلستان
دورۀ زمانی

خوزستان

سیل اول

بین سیل اول و دوم

سیل دوم

دورۀ اول

دورۀ دوم

دورۀ سوم

دقتکلی

21/21

11/50

11/12

13/21

10/22

15/22

خطایمشارکت

11/12

1/05

1/21

6/21

5/22

0/12

خطاینادیدهگرفتن

1/21

2/23

11/15

6/31

5/23

0/25

F1_Score

10/03

15/10

16/22

12/16

12/25

12/03

معیار


قابل مشاهده است ،نتایج از
همانگونه که از جدول   0

دقتهایمناسبوتقریباً قابلقبولیبرخوردارند ،ولیمیﺰان

1

2

بهخصوصدرمنطقۀ
خطایمشارکت ونادیدهگرفتن درآنها 

1. Commision Error
2. Omission Error
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گلستان زیاد بوده است .در ادامه ،نتایج حاصل از الگوریتم
بهصورت چشمگیری این
پیشنهادی بررسی خواهد شد که  
مشکلرابهبودمیبخشد.

ارزیابی نقشۀ سیل رویکرد پیشنهادی
ارزیابیرویکردپیشنهادیتهیۀنقشۀسیلدراینبخﺶانجام
گرفتهونتایجحاصلازآندرجدول5ارائهشدهاست.

جدول  .5ارزیابی نقشۀ سیل رویکرد پیشنهادی در استان گلستان و خوزستان




گلستان

سیل اول

بین سیل اول و دوم

سیل دوم

دقتکلی

11/20

12/05

12/31

12/63

خطایمشارکت

2/15

2/50

2/01

2/36

0/22

خطاینادیدهگرفتن

2/02

2/35

2/55

2/22

6/11

6/31

F1_Score

15/62

15/22

15/10

12/53

12/15

12/16

دورۀ زمانی
معیار


بر اساس نتایج رویکرد پیشنهادی ،این الگوریتم عالوه بر
دقتمناسب،نیازبه زمان بسیارکمیبرایاخذ
بهرهمندی از 
خروجیهای الزم دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه دادههای
اخذشده توسط این سنسورها ،شامل مناطق وسیع و حاوی
سطح باالیی از جﺰئیات هستند و تفسیر معنایی دستی بسیار
وقتگیر وپرهﺰینه استوعالوهبراین ،درصورتبروزشرایط
بحرانی وحوادثطبیعی نظیر سیل ،نقشهبرداری سریع وآنی
روشهاییبااتوماسیون
مورد نیازاست،ضرورتتوسعهوارائۀ 
یشود،
همانگونهکهمشاهدهم 
یشود.بنابراین ،
زیاداحساسم 
زمان مورد نیاز برای اجرا روی تمامی تصاویر (شامل صدها
ادهسازی کامل الگوریتم پیشنهادی در هر منطقه
تصویر) و پی 
بسیارمناسببودهودرهرمنطقهکمترازسهدقیقهبودهاست؛
بنابرایننتایجبیانگرسطحاتوماسیون،دقتوسرعتبسیارزیاد
درتهیۀنقشههایخروجیاست.
بحث و بررسی
بر اساس نتایج رویکرد پیشنهادی عالوه بر بهرهمندی از
مهخودکار بودن ،دقتهای بسیار زیاد و
سرعت مناسب و نی 
ولهای  0و 5
جد 
خطای کم دارند .همچنین ،از مقایسۀ  
یتوان تأثیر اضافه کردن نقشۀ شاخص  NDFIبه رویکرد
م


خوزستان



دورۀ اول

دورۀ دوم

دورۀ سوم

15/21

15/16
0/13

بهخصوص خطاهاینادیدهگرفتن
اولرادرتمامیپارامترها 
و مشارکت مشاهده کرد .بنابراین ،ترکیب این دو روش در
مکانهای سیلزده و حذف برخی مناطق
قتر  
شناسایی دقی 
ییشده مؤثر واقع شده است .در شکل ،11
بهاشتباه شناسا 

جامعتر رویکردها با یکدیگر ارائه
نمودارهایی برای مقایسۀ  
شدهاست.
درخوریادآوریاستکهروشپیشنهادیتحقیقرویدو
ادهسازیشدهتاتأثیرات
منطقهباجغرافیاییکامالًمتفاوتپی 
عوامل محیطی نظیر رطوبت ،وجود ارتفاعات و غیره روی
دادههای راداری نیﺰ بررسی شود .درنهایت ،اجرا و ارزیابی

رویکردپیشنهادیرویدومنطقهباجغرافیایمتفاوتواخذ
نتایج با دقت زیاد ،اثباتی بر قابل تعمیم بودن این روش بر
وسعتها ی متفاوت است .از نمودارهای

مناطق مختلف با 
یتوان دریافت که خطاهای مشارکت و نادیده
ارائهشده م 

گرفتنرویکردپیشنهادیدرمقایسهباروشمحاسباتآماری
بهبودچشمگیریداشتهاست.اینموضوعبهدلیلآناست
کهزمانی که دونقشه با ثبات ودقتزیادبایکدیگرترکیب
ییشده در هریک از
بهاشتباه شناسا 
یشوند ،قسمتهای  
م
یمانند.
میشوندوفقطمناطقصحیحباقیم 
روشها،حذف  

بهاینترتیب،دقتافﺰایﺶوخطاکاهﺶپیدامیکند.
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(ب)

(الف)





(ج)

(د)

شکل  .01ارزیابی نسبی نتایج در مناطق آزمایشی مختلف :الف) دقت کلی گلستان؛ ب) دقت کلی خوزستان؛
ج) ضریب کاپای گلستان؛ د) ضریب کاپای خوزستان


کاند و
از آنجا که دربرخیمواردنتایجبسیاربههم نﺰدی 
تفاوتها از نظر معناداری باید بررسی شوند ،اجرای آزمون

یتواند نوعی روش آزمون مناسب بین دو رویکرد
مکنمار م 

متفاوت باشد .این آزمون برای بررسی اهمیت تفاوت نتایج
یشود [ .]13در این آزمون روش
بین دو روش استفاده م 
اسشده باروشپیشنهادی والبته ،درحضوردادهواقعیت
قی 
میشود و اگر
زمینی،درسطح معناداری  15درصد بررسی  
بﺰرگتر از
نتایج بررسی که در جدول  3آورده شده است  ،
 1/13باشد،وابستگی آماری بین نتایج وجودنداردواختالف
عددی نﺰدیک میان روشها میتواند نشان برتری باشد و
معتبر خواهد بود .در حقیقت ،اگر خروجی آزمون مکنمار
آنگاه اختالفمعناداری
گتر از 1/13باشد  ،
دارایمقادیربﺰر 
میاندوروشوجوددارد[.]12
یشود،نتایجبیانگرعدموابستگی
همانگونهکهمشاهدهم 

نتایجبهیکدیگراست.بنابراین،رویکردپیشنهادیازهرنظر
دارایبرتریبودهوامکاناستفادهازآندرمدیریتسریعو
دقیقبحرانسیلوجوددارد.


جدول  .9نتایج آزمون مک نمار در استان گلستان و خوزستان


مقدار

Z_score

یشده
دورۀبررس 

گلستان

خوزستان

دورۀاول

636/13

221/21

دورۀدوم

121/56

22/22

دورۀسوم

221/23

612/11


نتیجهگیری
مهخودکار
هدف ازانجاماین تحقیق ،پیادهسازی رویکردی نی 
لزده وشدتآن،باسرعتودقت
برای شناسایی مناطقسی 
زیاد بوده است .همچنین ،از دیگر مﺰایای رویکرد ارائهشده
بهصورت
یتوان بهاستفادۀترکیبیدادههایاپتیکورادار 
م
بلندمدت ،نیاز محدود به دانﺶ کاربر و سطح اتوماسیون
مناسبدرعینحفظسرعتودقتالگوریتموقابلیتاخذ
نتایجمناسبدرمناطقباوسعتزیادوشرایطمتفاوتاشاره
کرد.برایارزیابیعادالنۀروش،عالوهبرروشپیشنهادییک
ادهسازیونتایجهریکبایکدیگر
رویکردمرتبطدیگرنیﺰپی 
مقایسه شدند .همچنین ،برای اثبات پایداری روش
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