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مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران

تولید نقشه پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای Sentinel-2

تاریخ دریافت1400 /04 /16 :
چکیده

تاریخ پذیرش1400 /06/28 :

تولید نقشه پوشش زمین در مناطقی با تنوع زی اد عوارض ،انواع استفاده از زمین ،کشت متناوب،
قطعات کوچک زمینهای کشاورزی چالشهای زی ادی را منجر میشود.استخراج ویژگیهای
مناسب کمک بسزایی به جداسازی انواع مختلف پوشش زمین میکند .امروزه با توسعه تکنولوژی
رای انش ابری ،شرکت گوگل پلتفرمی آنالین بر مبنای رای انش ابری توسعه داده است که پردازش
دادههای بزرگ  3سنجشازدور را بسی ار آسان و کمهزینه کرده است .هدف از این پژوهش تولید
نقشه پوشش زمین با استفاده از قابلیتهای پلتفرم رای انش ابری گوگل ارث انجین ( ،)4 GEEشامل
الگوریتم قطعهبندی  ،5الگوریتم طبقهبندی جنگل تصادفی ( )6 RFو سری زمانی تصاویر ماهواره
سنتینل 2-در استان قم است .در این مطالعه در مجموع  5145نمونه دستی برای آموزش و صحت
سنجی جمع آوری شده است .بر مبنای نتایج ارزیابی ،صحت کلی طبقه بندی  95/1درصد و
ضریب کاپا  94/3درصد است که نشان دهنده صحت باال طبقهبندی میباشد .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که به کارگیری سری زمانی تصاویر ماهوارهای ،روشهای کاهش ابعاد ویژگی ،محاسبه
اطالعات بافت تصاویر و استفاده از روشهای قطعهبندی تصاویر میتوانند در تولید نقشه پوشش
زمین با دقت مناسب ،بسی ار مفید باشند.

واژگان کلیدی :سنجشازدور ،نقشه پوشش زمین ،سنتینل ،2 -الگوریتم جنگل تصادفی،
گوگل ارث انجین ،قطعهبندی تصو یر.
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دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش ازدور ،دانشگاه حکمت
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استادیار موسسه آموزش عالی حکمت قم
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مقدمه
امروزه با افزایش جمعیت و توسعه جوامع انسانی بهره برداری از منابع طبیعی افزایش چشم گیری یافته است (Sikarwar

) .and Chattopadhyay 2016یکی از راه های دستیابی به اطالعات از وضعیت سرزمین ،تولید نقشه های پوشش و کاربری
اراضی است .نقشههای کاربری و پوشش اراضی عالوه بر نشان دادن ظرفیتهای وضعیت فعلی سرزمین ،برحسب زمان تهیه،
اطالعات مفیدی را از وضعیت پوشش اراضی درگذشته در اختیار متخصصین قرار داده و بدین طریق آنها عالوه بر مطالعه
روند تخریب منابع محی طی از گذشته تابهحال ،میتوانند برای استفاده درست از این منابع در آینده مطابق با نیاز جوامع
برنامهریزی کنند).(Liu et al. 2005در دهه های اخیر ،فن سنجش از دور از جمله تکنیک های قابل توجه در امر تهیه
اطالعات از زمین بوده است .استخراج اطالعات از تصاویر ماهواره ای نیازمند دانش درباره چگونگی رفتار عوارض سطح زمین
در طول موج های مختلف امواج الکترومغناطیس است،لذا بر همین اساس میتوان آنها را در کالسهایی جداگانه طبقهبندی
کرد .به دنبال تغییرات مداوم سیمای زمین در اثر فعالیت های بشر ،هر ساله نیاز به روز رسانی نقشه های پوشش زمین امری
ضروری است .استفاده از دادههای سنجشازدور ماهوارهای به عنوان منبعی ایدهال ازنظر سرعت ،دقت و هزینه ،بهمنظور مطالعات
سطح زمین موردتوجه مدیران و محققان حوزه های مختلفی که نیاز به اطالعات پوششی از سطح زمیندارند ،قرارگرفته
است (سیدی و همکاران  .) 1398در حال حاضر بهترین تصاویر ماهواره ای رایگان از لحاظ قدرت تفکی ک مکانی و زمانی مربوط
به ماهواره سنتینل 2 -است .با پیشرفت تکنولوژی رایانش ابری گوگل و بهره گیری از قابلیت های ماهواره سنتینل 2 -امکان
تولید نقشه های پوشش زمین با قدرت تفکی ک مکانی باال با کم ترین هزینه ممکن فراهم شده است.هدف اصلی از تحقیق
حاضر تولید نقشه پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهوارهای سنتینل 2 -است .به منظور تولید نقشه پوشش زمین با دقت
مناسب با توجه به مشکالت پیش رو هنگام جداسازی کالسهای اصلی و زیر کالسها در منطقه مورد مطالعه ،اهداف اصلی در
این تحقیق را میتوان به شرح موارد فوق در نظر گرفت :نیاز به تصاویر چند زمانه از منطقه موردمطالعه برای بهرهگیری از
رفتار طیفی پدیدهها در طی زمان ،لزوم ایجاد مجموعه دادهای ترکیبی  7با قدرت تفکیک زمانی یک ماهه را روشن میسازد.
استخراج ویژگیهای منحصربهفرد برای جداسازی کالسهای اصلی و زیر کالسها در منطقه موردمطالعه با استفاده از مجموعه
داده تولیدشده و دیگر دادههای کمکی نظیر مدل رقومی ارتفاعی8 .توسعه الگوریتم قطعهبندی مناسب در بستر  GEEبه منظور
قطعهبندی ویژگیهای استخراجشده و تولید اشیایی که از نظر خصوصیات طیفی شبیه هم باشند .انتخاب طبقهبندی مناسب
برای طبقه بندی ویژگیهای استخراج شده از تصاویر ماهواره سنتینل.2 -
روش استفادهشده در تحقیق حاضر به طور خالصه شامل مراحل زیر است:
استانداردسازی و تعیین لیست کالسهای پوشش زمین در منطقه جهت برداشت نمونههای آموزشی از کالسهای
تعریفشده .تولید تصاویر ترکیبی با قدرت تفکیک زمانی ماهانه از تصاویر سنتینل 2 -به منظور حذف اثر پوشش ابر .استخراج
ویژگیهای منحصر به فرد از تصاویر ترکیبی تولید شده برای جداسازی کالسهای پوشش زمین در منطقه .اجرای الگوریتم
قطعهبندی بر روی ویژگیهای استخراج شده به منظور ا یجاد اشیا یی با خصوصیات مشترک .انتخاب الگوریتم مناسب از نظر
سرعت و دقت عملکرد به منظور طبقه بندی ویژگیهای استخراج شده برای تولید نقشه پوشش زمین.
پوشش زمین ،طبق تعریف سازمان غذا و کشاورزی ( )9 FAOبه پوشش (بیو ) فیزیکی مشاهدهشده سطح زمین که توسط
ویژگیهای طبیعی مانند پوشش گیاهی ،آب ،سطوح غیرقابل نفوذ و سازههای مصنوعی بشر ساخت پوشیده شده است ،اطالق
میگردد) .(Rozenstein and Karnieli 2011تهیه نقشه پوشش زمین نیازمند مدل مفهومی و استانداردسازی است تا بتوان
این نقشههای را به نحو مناسب استفاده نموده و همچنین قابلیت تکرار و تفسیر را دارا باشند .از مهمترین استاندارهای تهیهشده
برای نقشههای پوشش زمین میتوان به دو استاندارد طبقهبندی فائو و ان درسون (سیستم سازمان زمینشناسی ا یاالتمتحده )
اشاره نمود که در سطح وسیع استفاده شدهاند.
7
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8

مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران ،شماره  ،7تابستان  ،1400ص 1 -17
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

سامانه ابری گوگل ارث انجین ()Google Earth Engine
گوگل ارث انجین ( ) GEEیک سامانه سنجشازدور تحت وب است که بهمنظور پردازش حجم باالیی از تصاویر ماهوارهای
در یک مقیاس وسیع و در کمترین زمان ممکن طراحیشده است) .(Sidhu, Pebesma, and Câmara 2018ازجمله مزایای
مهم سامانه  GEEاستفاده آسان از این سامانه و همینطور دسترسی به حجم وسیعی از اطالعات سنجشازدور است (Sidhu,
) .Pebesma, and Câmara 2018این توانایی موجب شده است که کاربران متعددی از سامانه  GEEدر ارتباط با پروژههای
مختلفی از قبیل پروژه جهانی تهیه نقشه کاربری زمین) (M C Hansen et al. 2013و پروژه بررسی پوششهای جنگلی در
مقیاس جهانی) (Zanin and Sillère 2015به نحو فزایندهای استفاده به عمل آورند.
از جمله قابلیتهای این سامانه استفاده از زبانهای برنامهنو یسی  Javascriptو  Pythonاست .همچنین میتواند از
کدهای تهیهشده توسط این سامانه بهراحتی استفاده کرد و در اختیار دیگر کاربران قرار داد .قابلیت دسترسی به حجم وسیعی
از دادههای ماهوارهای و سایر اطال عات موردنیاز کاربران را قادر به تهیه نتایج علمی معتبر و عاری از بسیاری مشکالت مربوط
به تهیه نتایج در مقیاس بزرگ میسازد GEE .درواقع یک محیط یا فضایی جهت بررسی و پردازش دادههای ماهوارهای در
مقیاس بزرگ و تهیهشده در طول چهل سال اخیر است .این سامانه به کاربران امکان فراخوان و بررسی تصاویر ماهوارهای و
همچنین محاسبات موردنیاز در کمترین زمان ممکن را ارائه میدهد .توانایی بررسی و پردازش تصاویر ماهوارهای در مقیاس
جهانی ،قارهای و ملی توسط یک سامانه سنجشازدوری  GEEصرفهجویی قابل مالحظهای در زمان و همینطور هزینه و منابع
موردنیاز را به عمل میآورد .یکی دیگر از توانا یی و مزیتهای  GEEقابلیت پردازش دادههای وکتوری در مقیاس وسیع است.
درواقع در این سامانه میتوان این نوع از دادهها را هم موردبررسی قرار داده و خروجیهایی به صورت فایلهای  KMLو KMZ

تهیه کرد.
هدف سازمانها ،تهیه نقشههای پوشش زمین در مقیاس جهانی بوده و هست .به عنوانمثال میتوان به نقشههای پوشش
زمین تهیهشده با دقت مکانی باال که توسط سازمان زمینشناسی ایاالتمتحده ( ،)10 USGSآژانس فضایی اروپا (،) ESA
کنسرسیوم و یژگیهای اراضی چند دقته ( ) MRLCایاالتمتحده و سازمان فضایی جمهوری اسالمی ایران تهیه شدهاند اشاره
نمود .سازمان زمینشناسی ایاالتمتحده ( ) USGSبا استفاده از تصاویر  Landsat7نقشههای پوشش درختی ،پهنههای آبی و
اراضی بایر جهان را با دقت مکانی  30متر تهیه نموده است .نقشه پوشش درختی در سال  2010تهیهشده است زمان کسب
این تصاویر در حداکثر زمان رشد درختان هر منطقه صورت گرفته است و از الگوریتم درخت رگرسیونی برای طبقهبندی
استفاده گرد یده است (  .) Matthew C Hansen et al. 2013در ایران هم سازمان فضایی ایران پژوهشها یی برای تهیه
نقشههای پوشش زمین در سطح کشور با استفاده از تصاویر ماهوارهای انجام داده است .سازمان فضایی ایران در سال 1395
نقشه پوشش زمین کل کشور با استفاده از سنجنده  MODISبا دقت مکانی  500متر تهیه نموده است .همچنین در سال
 1396نقشه پوشش و کاربری زمین جزیره قشم در مقیاس  1:50000با استفاده از تصاویر سنتینل 2 -با دقت مکانی  10متر
توسط این سازمان تولیدشده است.
اسکندری (  ) 1397در مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی برای تولید نقشه پوشش زمین در بخشی از رویشگاه
استان ایالم با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل. 2 -بر اساس نتایج ،طبقه بندی ها مقایسه و دقت الگور یتم ها ارزیابی شد.
نتایج نشان داد که الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با صحت کلی  0 /79و ضریب کاپای  0 /7بیشترین دقت را در تولید نقشه
پوشش زمین داشته است .میرزایی زاده و همکاران (  .) 1394دقت الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده غیر پارامتری ک شامل
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان  ،درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی مصنوعی فازی آرتمپ را در تهیه نقشه پوشش زمین در
حوزه آبخیز ارکواز شهرستان ملکشاهی با استفاده از تصاویر لندست  8را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که طبقه بندی کننده
ماشین بردار پشتیبان با صحت کلی  91 /26درصد و ضریب کاپای  87درصد نتایج مطلوب تری نسبت به سا یر الگوریتم ها
داشته است.اسلمی و همکاران (  .) 1394برای تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی شهرستان اردبیل  ،از تصاویر ماهواره لندست

United States Geological Survey

10

مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران ،شماره  ،7تابستان  ،1400ص 1 -17
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

 8استفاده نمودند .در این پژوهش از روش های طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان و شی پایه به ترتیب
 89 /91درصد 85 /68 ،درصد و  94 /37درصد و میزان ضریب کاپا به ترتیب  0 /82 ، 0 /88و  0 /93برآورد شد.
مرسیر و همکاران (  .) 2019اقدام به تهیه نقشه پوشش زمین (جنگل -کشاورزی ) در کشورهای اسپانیا و برزیل با استفاده
از سری زمانی تصاویر ماهواره سنتینل 1 -و سنتینل 2 -نمودند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که تلفیق تصاویر در این دو
ماهواره موجب افزایش صحت نتایج طبقه بندی می شود .مارانگز و همکاران (  .) 2017به بررسی امکان تهیه نقشه کاربری
اراضی و پوشش زمین منطقه ژانگولداک کشور ترکیه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست  8و سنتینل 2 -پرداختند .نتایج
نشان داد که تصاویر ماهواره سنتینل 2 -با ضریب کاپای  85درصد از قابلیت بیشتری نسبت به تصاویر لندست  8با ضریب
کاپای  78درصد برخوردار است .توپالوگلو و همکاران ( .) 2016قابلیت تصاویر دو ماهواره سنتینل 2 -و لندست 8 -را برای طبقه
بندی پوشش زمین و کاربری اراضی در استانبول ترکیه بررسی کردند.نتایج نشان داد که تصاویر سنتینل 2 -با صحت کلی
 76/4درصد و ضریب کاپای  72درصد برای روش طبقه بندی حداکثر احتمال و صحت کلی  84 /17درصد و ضر یب کاپای 81
درصد برای روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به تصاویر لندست 8 -قابلیت بیشتری در تهیه نقشه پوشش زمین داشته اند.

داده ها و روشها
منطقه موردمطالعه پروژه فوق ،استان قم است که ازنظر مختصات جغرافیایی ،بین  50درجه و  6دقیقه تا  51درجه و
 58دقیقه عرض شمالی و بین  34درجه و  9دقیقه تا  35درجه و  11دقیقه طول شرقی قرارگرفته است .مساحت این استان
برابر  11240کیلومترمربع است .منطقه موردمطالعه در شکل  1نشان دادهشده است .این استان در یک منطقه خشک و
نیمهخشک واقع شدهاست و آب و هوای گرم و خشک دارد .است ان قم از نظر وسعت پس از استان البرز کوچکترین استان
ایران است .استان قم دارای سه شهرستان است .شهرهای قم و سلفچگان مهمترین شهرهای استان بهشمار میروند .شهرستان
دارای  5بخش 9 ،دهستان 6 ،شهر و  363آبادی تشکیلشده است .این استان ازنظر موقعیت جغرافیایی؛ از شمال با استان
تهران ،از شرق با استان سمنان ،از جنوب با استان مرکزی و اصفهان و از غرب با استان مرکزی هممرز است (شکل .) 2

شکل  -1تصویر ماهوارهای سنتینل 2-ترکیب باندی ( )8 -4-3آگوست 2019از منطقه مورد مطالعه
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شکل  -2نقشه شهرستان های استان قم

برای تعیین کالسهای پوشش زمین در پروژه فوق ،پس از بررسی نیازمندیهای سازمانها و کاربران احتمالی این نقشهها
و نظر به توزیع کالسهای پوشش زمین مختلف در کشور و منطقه مطالعاتی این پروژه ،تعداد  8کالس مختلف پوشش زمین
در نظر گرفته شد که اطالعات این کالسها به لحاظ مدیریتی در سطوح مختلف کشوری و تصمیم سازی نقش حیاتی دارند.
این کالسها شامل؛ جنگلها ،مراتع ،اراضی زراعی ،اراضی بایر ،پهنههای آبی ،باغات ،اراضی ساخته شده و اراضی شور می
باشند.
پس از تعریف انواع کالسهای مربوط به منطقه مورد مطالعه ،الزم است که تصاویر ماهوارهای مناسبی انتخاب شود که
امکان استخراج این نوع پوششها را فراهم کند .سطح جزئیات طبقه بندی با دقت مکانی تصاویر مورداستفاده ارتباط مستقیمی
دارد .با توجه به اهداف پروژه که تهیه نقشه پوشش زمین با دقت مکانی  10متر است دادههای ماهواره سنتینل 2 -جهت تولید
نقشههای پوشش زمین انتخابشده است .سنتینل 2 -ماهواره مدار قطبی است که مأموریت آن اخذ تصاویر با وضوحباال برای
پایش پدیدههایی همانند آب ،خاک ،پوشش گیاهی و غیره است .ا ین سنجنده دارای  13باند طیفی در محدودههای مرئی،
مادونقرمز نزدیک و مادونقرمز طولموج کوتاه با قدرت تفکیک مکانی  20 ،10و  60متر است .تصویربرداری چند طیفی با
 13باند در محدوده طیف مرئی ،فروسرخ نزد یک و موجکوتاه فروسرخ از طیف الکترومغناطیسی انجام میشود قدرت تفکیک
زمانی این ماهواره  5روز و قدرت تفکیک رادیومتریک آن  12بیت می باشد (جدول .) 1
جدول  -1اطالعات باندهای ماهواره سنتینل 2

شماره باند

شرح باند

مرکز طولموج () µm

قدرت تفکیک مکانی (متر)

1

Coastal

0 /442

60

2

blue

0 /492

10

3

green

0 /559

10

4

red

0 /664

10

5

Vegetation red edge

0 /704

20

6

Vegetation red edge

0 /740

20

7

Vegetation red edge

0 /782

20
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8

NIR

0 /832

10

8a

Narrow NIR

0 /864

20

9
10

Water vapour
SWIR- Cirrus

0 /945
1 /373

60
60

11

SWIR

1 /613

20

12

SWIR

2 /202

20

از طرفی دادههای ماهوارهای چند زمانه وضعیتهای گوناگون زمین را در مقاطع مختلف زمانی را ثبت میکنند و اطالعات
مفیدی را برای طبقه بندی ارائه میکنند .کارا یی استفاده از دادههای چند زمانه برای بهبود صحت طبقه بندی در مقایسه با
کاربرد تصاویر تک زمانه اثباتشده است) .(V F Rodriguez-Galiano et al. 2012; de Colstoun et al. 2003بنابراین،
در تحقیق فوق از دادههای چند زمانه سنتینل ، 2 -از  1آوریل  2019تا  1دسامبر  ،2019برای طبقه بندی استفاده گردید تا
یک چرخه رشد کامل در منطقه پوشش داده شود .عالوه بر دادههای ماهوارهای ،از مجموعه دادههای جانبی مکانی نیز میتوان
برای کمک به طبقهبندی و تجزیهوتحلیل کالسهای پوشش زمین استفاده کرد .دادههای جانبی میتوانند شامل هر نوع داده
باشند ،به عنوانمثال دادههای ارتفاعی و مشتقات آنها نظیر؛ ارتفاع ،شیب و جهت شیب ،متغیرهای محی طی (شامل کیفیت
خاک ،مورفولوژی ،بارندگی ،دما) ،را میتوان نام برد .مدل رقومی  SRTMپس از پردازش از وبسا یت سازمان زمینشناسی
ایاالتمتحده ( ) USGSبه آدرس http://earthexplorer.usgs.govدریافت شد و برای تطابق با سیستم مختصات و دقت
مکانی تصاویر سنتینل 2 -سیستم مختصات و اندازه پیکسل آن به  10متر کاهش یافت (شکل  . ) 3همچنین چندین شاخص و
بافت طیفی از دادههای طیفی استخراج گردید .و در فرایند طبقهبندی استفادهشده است (شکل .) 4

شکل  -3مدل رقوم ی ارتفاع ی منطقه مورد مطالعه
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شکل  -4نقشه  NDVIبیشینه بهار تا پاییز برای منطقه مورد مطالعه سال 2019

در این تحقیق منطقه موردمطالعه ازلحاظ توپوگرافی ،پوشش گیاهی و محیط با توجه بهدقت مکانی سنتینل 10 ( 2 -متر)
بسیار پیچیده است .پیچیدگی از این واقعیت ناشی میشود که بسیاری از انواع پوشش مخلوط زمین در منطقه موردمطالعه
وجود دارند و ویژگیهای طیفی مشابهی با هم دارند .از طرف دیگر ،به دلیل مرحله رشد ،فصل ،تنوع و شرایط محی طی تنوع
طیفی قابلتوجهی را میتوان در انواع پوشش زمین مشابه در سطح منطقه مشاهده کرد .ازجمله پیچیدگیهای موجود برای
طبقه بندی در منطقه مورد مطالعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :شباهتهای طیفی بین کالسهای پوشش زمین ،تنوع
طیفی درون کالسی ،کشت مخلوط وکالس های مختلط ،تغییرات زمانی نوع پوشش زمین و زمین های زراعی کوچک و باریک،
وجود ابر وسایه و محدودیت های برداشت داده های زمینی( هزینه و زمان).
با توجه به وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه و پیچیدگی کالسهای موردبررسی ،تهیه نمونههای مرجع به لحاظ هزینه و
زمان با چالشها یی همراه بود .برای غلبه بر این مشکل نمونههای زمینی بسیار زیادی از تصاویر ماهوارهای با دقت مکانی باال
مانند  Google Earthو همچنین نمونهبرداری به کمک سری زمانی  NDVIجمعآوری شدند.
در تحقیق فوق ،ارزیابی صحت مهمترین بخش هر طبقه بندی است که اساساً کیفیت و قابلیت اطمینان ی ک نقشه
طبقهبندیشده را تعیین میکند .کمپبل (  ) 2011صحت را به عنوان "اندازهگیری مطابقت بین یک استانداردی که درست فرض
شده و یک تصویر طبقهبندیشده که کیفیت آن ناشناخته است" و دقت را "به عنوان سطح جزئیات موجود در طبقهبندی"
تعریف میکند) .(Campbell and Wynne 2011پرکاربردترین روش برای ارزیابی کمی صحت طبقهبندی ،انتخاب تعدادی
پیکسلهای نمونه معلوم و مقایسه کالس آنها با نتایج طبقهبندی است که نمونههای معلوم را واقعیت زمینی یا دادههای
مرجع مینامند ،دادههای مرجع از بازدید میدانی یا تصاویر با وضوحباال جمعآوری میشود .برای ارزیابی صحت نقشههای پوشش
زمین روشهای متعددی وجود دارد) (Foody 2015که میتوان به صحت کلی ،خطاهای  ،ommissionخطاهای
 ،commissionصحت کاربر ،صحت تولی دکننده و ضر یب کاپا اشاره نمود.
اساساً ارزیابی خطا و برآورد صحت طبقه بندی بر اساس پارامترهای آماری استخراجشده از ماتریس خطا صورت میگیرد.
به ماتریس خطا ماتریس ابهام نیزگفته میشود .ماتریس خطا بهصورت جدول نمایش بیان میشود که دادههای زمینی در
ستونها و دادههای مربوط به نتایج طبقهبندی در سطرها نمایش داده میشوند .پیکسلهای روی قطر اصلی ماتریس تعداد
پیکسلهایی هستند که درست طبقهبندی شدهاند و عناصر غیر قطری مجموعه پیکسلهای خطاها را بیان میکنند .صحت
کلی میانگینی از صحت طبقه بندی است که نسبت اشیاء صحیح طبقه بندی شده به جمع کل اشیاء معلوم را نشان میدهد و
بهصورت زیر محاسبه میگردد:
𝑖𝑖𝑋 ∑𝑛𝑖=1
N

= 𝐴 𝑂.
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صحت کاربر احتمال طبقهبندی یک کالس خاص مطابق با همان کالس در نقشه واقعیت زمینی است که بهصورت زیر
محاسبه میگردد:
𝑖𝑖𝑋
∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖+

= 𝑗𝐴 𝑈.

صحت تولی دکننده ،بیانگر صحت طبقه بندی پیکسلهای مربوط به یک کالس خاص در نقشه واقعیت زمینی است که
بهصورت زیر محاسبه میگردد:
𝑗𝑗𝑋
𝑛
𝑗∑𝑖=1 𝑋+

= 𝑗𝐴

خطای ( Omissionیا خطای نوع یک ) ،اشاره به خطای کم برآورد در کالسهای مختلف دارد .در طبقهبندی شیءگرا
خطای نوع اول زمانی رخ میدهد که تعداد اشیائی که به یک کالس خاص نسبت داده میشوند کمتر از واقعیت باشد .خطای
 ( Commissionیا نوع دو) اشاره به بیش برآورد شدن دارد و زمانی اتفاق میافتد که تعداد اشیائی که به ی ک کالس خاص
نسبت داده میشود بیشتر از واقعیت باشند .بر اساس دو صحت یادشده دو خطای  Omissionو  Commissionبهصورت زیر
محاسبه می گردند:
𝐶𝑒 = 1 – U. A
𝑂𝑒 = 1 – 𝑃. A

ضریب کاپا از شاخصهای بسیار مهم در ارزیابی صحت است و اعتبار باال یی دارد .ضریب کاپا برخالف صحت کلی میزان
صحت را بر اساس تمامی اشیائی که درست و غلط طبقهبندی شدهاند محاسبه مینماید .این شاخص در مقایسه با شاخص
صحت کلی برای ارزیابی صحت نقشه طبقهبندی بسیار معتبر و قابلاعتمادتر است که به صورت زیر محاسبه می گردد:
) 𝑗𝑁 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 (𝑋𝑖+ ∗ 𝑋+
) 𝑗𝑁 2 − ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖+ ∗ 𝑋+

=𝑘

نتایج و بحث
جمعآوری دادههای زمینی که با عناوینی نظیر "دادههای واقعیت زمینی" و "داده مرجع زمین " نیز شناخته میشوند،
به جمعآوری دادههای مربوط به اهداف دور سنجی با استفاده از منابع مختلف مانند بررسی میدانی فیزیکی و عکسهای هوا یی
مربوط میشود) .(Lillesand, Kiefer, and Chipman 2015فاکتورهای مختلفی وجود دارد که هنگام جمعآوری دادههای
واقعیت زمینی باید در نظر گرفته شود زیرا کیفیت و قابلیت اطمینان نتایج به این اندازهگیریها بستگی دارد .این عوامل شامل
توزیع ،تعداد ،نوع ،اندازه و موضوعیت اندازهگیریها میشود .برای کالیبراسیون و اعتبارسنجی صحیح ی ک طبقه بندی با ید تعداد
کافی از دادههای واقعیت زمین جمعآوری شود.
ازآنجا ییکه نمونهبرداری دقیق از کالسهای پوشش زمین مستلزم کار میدانی و صرف هزینههای زیادی است ،توسعه
روشی مطمئن که بتوان در کمترین زمان و بدون صرف هزینهای نمونهها یی قابلاطمینان از کالسهای پوشش زمین برداشت،
بهشدت احساس میشد  .بنابراین در تحقیق حاضر روشی با استفاده از انواع دادههای مکانی رایگان ازجمله تصاویر ماهوارهای با
دقت مکانی باال گوگل ارث ،دادههای توپوگرافی ،فایل وکتور قطعهبندی تصاویر سنتینل 2 -و سری زمانی شاخص NDVI
توسعه داده شد .این روش با استفاده از قابلیتهای بستر رایانش ابری گوگل ارث انجین ( ) GEEاز قبیل امکان مدیریت سری
زمانی بلندمدت تصاویر ماهوارهای ،ابزارهای ترسیم نمودار ،فراخوانی همزمان دادههای موردنیاز برای تحلیل یک متخصص
سنجشازدور طراحی و پیادهسازی شد.
با استفاده از بررسی سری زمانی  NDVIدر چندین محدوده در سطح مراتع به اطالعاتی درباره فنولوژی گیاهان مرتعی
خواهیم رسید .با دستیابی به اطالعات فنولوژی گیاهان مرتعی نظیر شروع دوره رشد ،زمان رسیدن به اوج ،بیشینه مقدار،NDVI
طول دوره رشد و پایان دوره رشد میتوان اقدام به نمونهبرداری بر اساس دیگر دادههای کمکی از قبیل وکتور قطعهبندی،
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دادههای ارت فاع و شیب و تصاویر گوگل ارث نمود .در این تحقیق با اندازه گیری های زمینی از طریق تفسیر و بررسی بصری
تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی باال مانند تصاویر  Google Earthو استفاده از سری زمانی شاخص  ،NDVIنمونه
ها جمع آوری شدند .به طورکلی در این تحقیق  5145نم ونه از انواع کالس های پوشش زمین در سطح منطقه مورد مطالعه
(استان قم) جمع آوری شده است .جدول  2تعداد نمونه ها به تفکیک نوع کالس پوشش آورده شده است.
جدول  -2نمونه های زمینی به تفکیک نمونه های برداشتشده برای هر یک از کالس های پوشش زمین

نوع پوشش زمین

نمونههای آموزشی

نمونههای تست

کل نمونهها

جنگل
مراتع

221
722

104
315

325
1037

زراعت
اراضی بایر
پهنه آبی

558
364
567

247
156
242

805
520
809

باغات
اراضی ساختهشده

655
424

237
167

892
591

اراضی شور

124

42

166

کل نمونهها

3635

1510

5145

نقاط نمونهبرداری شده به  2مجموعه  30و  70درصد تقسیم شدند و بهطور جداگانه برای آموزش و اعتبارسنجی
نقشههای طبقهبندیشده مورداستفاده قرار گرفت .طی فرآیند جمعآوری نمونههای مرجع از تصاویر با وضوحباال ،سعی شد
نقاط نمونه با دقت بسیار باال یی انتخاب شود .برای دستیابی به این هدف ،برای کلیه نقاط نمونهبرداری شده وضعیت سنوات
قبل و حتی فصول مختلف سال نیز موردبررسی قرارگرفته است .در این تحقیق  70درصد نمونه های برداشت شده ( 3635
نمونه) به عنوان نمونه های آموزشی و  30درصد نمونه های برداشت شده (  1510نمونه) جهت اعتبار سنجی مورد استفاده
قرار گرفتند .شکل  5پراکنش کل نمونه های زمینی برداشت شده در سطح منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.

شکل  -5پراکنش کل نمونه های زمین ی برداشتشده در سطح منطقه موردمطالعه
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برای تهیه تصاویر موزا ییک ب ا توجه به اندکس تصاویر سنتینل ،2 -در هر تاریخ تصاویر در کنار یکدیگر قرار دادهشده
سپس با استفاده از موزاییکسازی در نرم افزار  Erdas9.1سه تصویر به یک تصویر واحد تبدیل شده و تصویر ایجادشده بر
مبنای محدوده منطقه موردمطالعه توسعه یافت (شکل .) 6

شکل  -6موزاییک تولید شده ترکیب باندی ( )11-8 -2ماه ژوئن سال 2019منطقه مورد مطالعه

به دلیل گوناگونی عوارض و مخلوط بودن آن ها در منطقه موردمطالعه باید از انواع ویژگی ها برای قابل تفکیک سازی
کالس های پوشش زمین بهره گرفت .یکی از این خصوصیات ،رفتار فنولوژیکی گیاهان طی دوره رشد است .استفاده از رفتار
فنولوژیکی گیاهان طی زمان با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره با قدرت تفکیک های زمانی متفاوت مقدور است .بر
همین اساس قدرت تفکیک زمانی ماهانه برای جداسازی کالس های پوشش گیاهی موجود در منطقه در نظر گرفته شد.
بنابراین می توان تصاویر ترکیبی به صورت ماهانه تولید کرد .تولید تصاویر ترکیبی از چند نظر میتواند در فرآیند تولید نقشه
کار سازی باشد ) 1 :حذف پوشش ابر از روی تصاویر سری زمانی سنتینل ) 2 .2 -کاهش حجم داده ها جهت پردازش .سامانه
 GEEبا ایجاد بستری رایگان جهت فراخوانی و پردازش تصاویر ماهواره ای ،امکان تولید تصاویر ترکیبی با قدرت تفکیک زمانی
ماهانه را فراهم می کند( شکل .) 7

شکل  -7الگوریتم تولید تصاویر ماهانه ترکیبی در بستر GEE
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الگوریتمهای قطعهبندی یک الگوریتم خوشهبندی است که برای تقسیم تصاویر در سطح پیکسل یا اشیا تصویری استفاده
میشود  .قطعهبندی تصویری خوب ،پیش نیازی ضروری برای پردازش شی گرا به شمار میآید) .(Baatz, n.d.در این تحقیق
برای قطعهبندی تصاویر ماهواره سنتینل 2 -برای  3ماه که عبارتاند از  15ماه می تا  15ماه جون ،از  15جون تا  15جوالی
و  15اوت تا  15سپتامبر سال  2019کسب شد .باندهای  10متری که شامل باندهای  1تا  4است جداسازی شد و برای هر
ماه شاخص  NDVIمحاسبه شد و به عنوان یک الیه ذخیره گردید  .در گام بعد این 15
الیه (  12باند طیفی و  3الیه  ) NDVIاستک شد و تحلیل  PCA11بر روی آن اعمال گردید و  4مؤلفه اصلی که دارای
بیش از  % 95 /55از کل واریانس بودند را انتخاب نمودیم .سپس از ا ین  4مؤلفه به عنوان ورودی برای قطعهبندی استفاده شد.
قطعهبندی تصویر عملی تجربی بوده و الزم است با آزمونوخطا و تکرار مقادیر پارامترهای مقیاس اشیاء ،رنگ و شکل برای
مجموعه ویژگیهای استخراجشده تعیین شود .شکل  8الگوریتم قطعه بندی تصویر در سامانه  GEEرا نمایش می دهد.

شکل  -8الگوریتم قطعه بندی تصویر در بستر GEE

استخراج ویژگیها رکن اصلی در فرآیند تولید نقشه با استفاده از طبقهبندی شیءگرا است .پس از تولید تصویر کامپوزیت
عاری از ابر ماهواره سنتینل ،2 -آنالیز مؤلفههای اصلی ( ) PCAبرای استخراج ویژگیهای مکانی روی تصاویر موزاییک
استفادهشده است .برای هرکدام از بازههای یک ماهه 15 (،ماه می تا  15ماه جون ،از  15جون تا  15جوالی و  15اوت تا 15
سپتامبر) تحلیل  PCAانجام شد و  PCاول تا چهارم که دارای بیشترین واریانس است و برای تحلیل آینده انتخاب شد .سپس
برای استخراج ویژگیهای بافت از تصاویر ترکیبی ،از روش تجزیهوتحلیل بافت ماتر یس همزمان وقا یع خاکستری (GLCM

 )12بر روی  PC1 -PC4هر ی ک از  3ماه استفاده شد (به دلیل اوج تفاوت بافت بین پوششهای سطح اراضی ) و درنتیجه 9
ویژگی بافت برای هر  PCشامل :گشتاور دوم زاویهای ،کنتراست  ،همبستگی ،گشتاور تفاوت معکوس ،جمع میانگین ،جمع
واریانس ،جمع آنتروپی ،عدم تشابه و اینرسی استخراج شد  .بنابراین برای هر ماه تعداد  9ویژگی بر روی هر باند  PCمحاسبه
میشود که درنهایت تعداد  108ویژگی به دست میآید .همچنین شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمال شده( ، ) NDVIشاخص
تفاوت آب نرمال شده ( ،) NDWIشاخص تفاوت خاکورزی نرمال شده ( )13 NDTIو شاخص اراضی ساختهشده نرمال شده
( ) NBIیک دوره  8ماهه (اول ماه آوریل تا اول ماه دسامبر) استخراج شدند .سه ویژگی توپوگرافی ( ،DEMشیب و جهت
شیب ) نیز به عنوان ویژگیهای اضافی و  32باند طیفی حاصل از کامپوزیت ماهانه زمانی ماهواره سنتینل  2برای  8ماه (هرماه
 4باند) در فرآیند طبقه بندی مورداستفاده قرار گرفتند .بنابراین یک مجموعه مرکب از  175باند برای انجام طبقه بندی
مورداستفاده قرار گرفت که دربرگیرنده موارد زیر است (جدول .) 3

11

)Principal Component Analysis (PCA
Gray Level Co-occurrence Matrix
13 Normalized Difference Tillage Index
12

مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران ،شماره  ،7تابستان  ،1400ص 1 -17
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

جدول  -3لیست ویژگ یهای استخراجشده برای طبقهبندی

نوع

ویژگی

تاریخ

Terrain

-

PCA

)Jun(6), Jul(7), Sep(9

GLCM

)Jun(6), Jul(7), Sep(9

Elevation, slope,
aspect
PC1 to PC4
'asm', 'contrast', 'corr',
'idm', 'savg', 'svar',
''sent', 'diss', 'inertia

تعداد

معادله

3

-

12

-

9

𝐵8 − 𝐵4
𝐵8 + 𝐵4
𝐵3 − 𝐵8
= 𝐼𝑊𝐷𝑁
𝐵3 + 𝐵8
𝑆𝑊𝐼𝑅1 − 𝑆𝑊𝐼𝑅2
= 𝑇𝐷𝑁
𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑆𝑊𝐼𝑅2
𝑆𝑊𝐼𝑅1 ∗ 𝐵4
= 𝐼𝐵𝑁
𝐵8

NDVI

)Apr(4) – Nov(11

-

8

NDWI

)Apr(4) – Nov(11

-

8

NDTI

)Apr(4) – Nov(11

-

8

NBI

)Apr(4) – Nov(11

-

8

Original
Bands
Total

)Apr(4) – Nov(11

B2, B3, B4, B8

32

-

2019

A-Z

175

-

= 𝐼𝑉𝐷𝑁

در این تحقیق از الگوریتم طبقه بندی جنگل تصادفی به دلیل انسجام و کارا یی آن برای طبقه بندی تصویر استفادهشده
است .یکی د یگر از دالیل انتخاب  ،RFعملکرد خوب این روش در مقایسه با سا یر طبقهبندی کنندهها بوده است .برای آموزش
طبقه بندی کننده از مجموعهای از دادههای آموزش استخراجشده از تصاویر با وضوحباال (به عنوانمثال ) Google Earthو
دادههای کمکی استفاده شده است  .برای پیاده سازی این الگوریتم طبقه بندی ،استفاده از تابعی که بتواند برای کل نمونه های
آموزشی مقادیر باندها را در کل منطقه موردمطالعه استخراج کند ضروری است .برای ارزیابی میزان همخوانی بین نمونه های
برداشت شده 70 ،درصد نمونه ها به عنوان داده های آموزشی و  30درصد آن ها به عنوان داده های تست در نظر گرفته شدند.
شکل  9الگوریتم طبقه بندی جنگل تصادفی ( ) RFدر بستر  GEEو شکل  10پراکنش نمونه های آموزشی در منطقه مورد
مطالعه را نمایش می دهد.

شکل  -9الگوریتم طبقه بندی جنگل تصادفی GEE
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شکل  -10پراکنش نمونه های آموزشی در منطقه مورد مطالعه

به جهت اینکه دادههای تست دارای توزیع نسبی در هر کالس اطالعاتی باشد از هر کالس اطالعاتی حدود  %30نمونههای
هرکالس برای صحت سنجی کنار گذاشته شده بود و در فرآیند آموزش وارد نگردیده بودند .بنابراین تعداد  1510نقطه نمونه
برای صحت سنجی و ایجاد ماتریس خطا مورداستفاده قرار گرفتند .این نقاط نمونه از تفسیر بصری تصاویر با وضوحباال Google
 Earthو دادههای کمکی حاصلشده است .این نقاط نمونه در شکل  11نشان دادهشده است.

شکل  -11نقشه پراکنش نمونه های ارزیابی در سطح منطقه مورد مطالعه

در این تحقیق نتایج حاصل از طبقه بندی در جداول  4و  5آورده شده است.
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نوع پوشش زمین

جنگل

مراتع

زراعت

اراضی بایر

پهنه آبی

باغات

اراضی ساخته شده

اراضی شور

صحت کاربر

جدول  -4ماتریس خطا

جنگل

85

2

1

0

5

8

2

0

0.825

مراتع
زراعت

1
1

309
0

1
238

1
1

1
0

0
2

0
1

0
0

0.987
0.979

اراضی بایر

0

4

1

145

0

0

0

0

0.960

پهنه آبی
باغات

0
17

0
0

0
6

2
0

233
1

4
223

1
0

1
0

0.971
0.903

اراضی ساخته شده

0

0

0

3

2

0

163

0

0.970

اراضی شور

0

0

0

4

0

0

0

41

0.911

صحت تولی دکننده

0.951 0.976 0.976 0.941 0.963 0.929 0.963 0.981 0.817

جدول  -5صحت کل ی ،ضریب کاپا ،خطای  ، commissionخطای  ، ommissionصحت های کاربر و تولیدکننده

نوع پوشش زمین

خطای commission

خطای ommission

صحت کاربر

صحت تولی دکننده

جنگل
مراتع

0.175
0.013

0.183
0.019

0.825
0.987

0.817
0.981

زراعت
اراضی بایر
پهنه آبی

0.021
0.040
0.029

0.037
0.078
0.037

0.979
0.960
0.971

0.963
0.922
0.963

باغات
اراضی ساخته شده
اراضی شور

0.097
0.030
0.089

0.059
0.024
0.024

0.903
0.970
0.911

0.941
0.976
0.976

صحت کلی

0.951

ضریب کاپا

0.943

همواره نقشههای پوشش زمین تولی دشده توسط مدلهای طبقه بندی با برخی خطاها ناخواسته همراه است .الگوریتمهای
طبقه بندی کننده به دلیل عدم قطعیتها ی موجود در طی پروسه تولید سری زمانی تصاویر(کامپوزیت) و نمونهبرداری از
کالسهای پوشش زمین با خطاهایی مواجه می شود .بنابراین نیاز است که یک عملیات پس پردازش برای بهبود دقت و صحت
نقشههای پوشش زمین تولید بر روی آنها انجام شود .فرآیند تصمیمگیری برای کنترل خطاها در بین کالسهای پوشش زمین
به این صورت قابل انجام است که پس از تولید نقشه پوشش زمین اولیه با بررسی بصری و کنترل صحت و دقت هر یک از
کالسها ،کالسها یی که با ی کدیگر تداخل دارند را شناسایی کرده و درنهایت برای کالسهای شناساییشده قوانین درخت
تصمیم را توسعه داده و در نهایت نقشه پوشش زمینی نهایی را تولید می کنیم (شکل .) 12
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شکل  -12نقشه پوشش زمین استان قم پس از عملیات پس پردازش

نتیجهگیری
ازدستاوردهای این تحقیق می توان بهکارگیری تصاویر سری زمانی ماهواره سنتینل 2 -به منظور بهرهگیری از رفتار
فنولوژیکی گیاهان برای تفکیک انواع کالسها در سطح کالسهای اصلی و زیر کالسها اشاره نمود و استفاده از قابلیت
های پلتفرم پردازش ابری گوگل این امکان را فراهم میکند که پس از پیادهسازی فرآیند تولید نقشه به منظور بهبود
دقت یا رفع اشکال در زمان بسیار کوتاهی فرآیند تولید نقشه را بارها اجرا کرد و نتایج را مورد مقایسه قرار داد .همچنین
استفاده از الگوریتم قطعهبندی تصاویر به منظور تولید اشیایی که از نظر رفتار طیفی یا بافتی به هم شباهت باالیی دارند در
تولید نقشه پوشش زمین با دقت قابل قبول بسیار کارآمد است .استفاده از اطالعات بافت تصاویر برای جداسازی کشتها یی
که به صورت ترکیبی هستند (به عنوانمثال جداسازی باغات از ترکیب باغ زراعت) بسیار مفید بوده و از آن جا که منطقه
موردمطالعه محدوده وسیعی را شامل میشد ،پردازش تصاویر چند زمانه به همراه ویژگیهای استخراجشده نیز از عهده پلتفرم
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 GEEخارج بود که برای غلبه بر این مشکل با توسعه الگوریتمهایی که بتوانند فرآیند پردازش تصاویر را به صورت موازی و در
قسمتهای کوچکتر انجام دهند ،پیادهسازی گردید.
با در نظر گرفتن کارهای انجامشده در زمینه طبقهبندی پوشش زمین و نتایج این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که روش
پیشنهاد شده در این تحقیق و روشهای تحقیقات قبلی هنوز نیازمند اصالحات و مطالعات بیشتری به منظور تکمیل و گسترش
بیشتر هستند .لذا برای بهبود بیشتر دقت با یستی برخی عدم قطعیتها در نظر گرفته شود و همچنین ازآنجاکه طبقهبندی
کنندههای حاضر نیازمند برخی پردازشهای قبل و بعد از طبقهبندی هستند یک سری پردازشهای قبل و بعد از طبقهبندی
باید بر روی خروجی طبقهبندی انجام شود .بر اساس مطالعات و نتایج و همچنین کارهای انجامشده در این تحقیق ،به منظور
تکمیل تحقیقات مشابه موارد فوق برای تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد :در برخی از تحقیقات برای انتخاب ویژگی از الگوریتم
ژنتیک استفاده میشود که در آن از ضریب کاپا یا دقت کلی طبقهبندی به عنوان تابع شایستگی برای وزن دهی کروموزومها
یا ژنها استفاده میشود  .توصیه میشود در تحقیقات آینده از قابلیت تعیین اهمیت ویژگی  RFجهت وزن دهی به ویژگیها
استفاده شود .ازآنجاکه طبقه بندی  RFاز طبقهبندی کنندههای درختی در داخل خود استفاده میکند و هر یک از این
درختها از فن آستانه گذاری به منظور تفکیک کالسها استفاده میکنند توصیه میشود در تحقیقات آتی به منظور تشخیص
بهتر مرزهای بین کالسها آستانه گذاری قطعی درختان تصمیم داخل  RFبا آستانه گذاری فازی جایگزین شده و نتایج
طبقهبندی باکارهای قبلی مقایسه شود .با توجه به این که در این تحقیق با انتخاب ویژگی با روش  RFنتایج قابل قبولی به
دست آمد پیشنهاد میشود در کارهای آینده برای کاهش محاسبات ،قبل از طبقهبندی ،باندهای مناسب و بااهمیت از تصویر
انتخاب شود و طبقهبندی با باندهای انتخابشده انجام شود .در این تحقیق با الگوریتم  RFاحتمال تعلق نمونهها به هر یک از
کالسهای پوشش زمین تعیین شد و بر اساس آن نمونههای آموزشی جدید از پیکسلهایی که با احتمال باال طبقهبندیشده
بودند تولید شد .توصیه میشود در مواردی که برای طبقهبندی نیاز به نمونههای بیشتری است برای مثال برای طبقهبندی
 MLCاز این روش استفاده شود .با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیرامون استفاده از سری زمانی تصاویر اپتیکی برای تولید
نقشههای پوشش زمین ،همواره در جداسازی کالسها یی که ازلحاظ فنولوژیکی (برای مثال ،شروع دوره رشد ،طول دوره رشد،
زمان رسیدن به اوج و )...رفتار مشابهی دارند تداخل زیادی و غیرقابلکنترلی پیش میآید  .بنابراین پیشنهاد میشود در کارهای
آتی از سری زمانی تصاویر راداری مانند تصاویر  Sentinel-1و دیگر دادههای کمکی ،به دلیل ماهیت متفاوت دادهبرداری ،از
آنها استفاده شود.
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