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چکیده
سدها به عنوان يکي از مهمترين سازههاي آبي ساخته دست بشر نیازمند پااليش پیوسته و دقیق ميباشند .تغییرات سطح آب هر سد
يکي از پارامترهايي است که در اين مهم نقش اصلي را بازي ميکند .در اين مطالعه ،به منظور پايش مساحت سطح آب سد درودزن از تصاوير
راداري مأموريت سنتینل A1-در دو پالريزه  VVو  VHدر سالهاي  2018و  2019استفاده شد .بررسي هیستوگرامها در پیشپردازش
تصاوير نشان داد که تمامي تصاوير داراي دو قله هستند و از اين رو ،حداقل مقدار بین دو قله به عنوان حدآستانه جدايي آب و غیرآب در
تصاوير انتخاب شد .پسازآن بخش آبي و غیرآبي در تصاوير تفکیک شده و مساحت سطح آب مخزن سد محاسبه گرديد .سپس ،سري زماني
مساحت سطح آب بدست آمده از پالريزههاي  VVو  VHبا سري زماني بدست آمده از مساحتهاي محلي مخزن سد درودزن مقايسه شد.
نتايج نشان ميدهد )1( :مقدار حدآستانهها براي طبقهبندي تصاوير و تفکیک آب از غیرآب براي پالريزه  VHاز  -21/36تا  -23/01دسيبل و
براي پالريزه  VVاز  -13/47تا  -19/08دسيبل متغیر است )2( .پالريزه  VVبا  RMSEنسبي  %5/83و ضريب همبستگي  %97/55نسبت به
مساحتهاي محلي از پالريزه  VHکه مقدار  RMSEنسبي  %9/21و ضريب همبستگي  %83/63را در مقايسه با مساحتهاي محلي نتیجه مي-
دهد ،دقت باالتري دارد .پالريزه  VVنسبت به پوشش آبي از پالريزه  VHحساستر بوده و در اثر تغییرات فصلي پايدارتر از پالريزه  VHاست.
( )3مساحت سطح آب مخزن سد درودزن در اسفند سال  1396شروع به افزايش کرده ،و پس از آن در ارديبهشت سال  1397شروع به
کاهش کرده است؛ همچنین در آذر سال  1397دوباره شروع به افزايش کرده و پس از آن در خرداد سال  1398شروع به کاهش کرده است.
مساحت سطح آب بدست آمده از پالريزه  VVبراي مخزن سد درودزن در  31فروردين سال  1398با  43/6187کیلومترمربع بیشترين و در 6
مهر سال  1397با  24/2241کیلومترمربع کمترين مقدار خود را داشته است که با نتايج میداني سازگاري دارد.
واژگان کلیدی :سد درودزن ،تصاوير راداري  ،Sentinel-1پالريزاسیون  VHو  ،VVمساحت سطح آب
 نويسنده رابط
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پایش تغییرات مساحت سطح آب سدها با استفاده از پالریزاسیون  VVو VH

مقاله پژوهشي  -پايش تغییرات مساحت سطح آب سدها با استفاده از پالريزاسیون ...

 -1مقدمه
سدها از مهمترين سازههاي آبي ساخته دست بشر
بوده که به منظور تنظیم و ذخیره آب ،کنترل سیالب،
تأمین آب شهري و صنعتي ،تولید انرژي برقابي ،کنترل
رسوب ،تنظیم جريان زيست محیطي ،مقاصد تفريحي و
حمل و نقل آبي ساخته ميشوند .زماني که روي يک
رودخانه سدي احداث ميگردد ،آب در پشت اين سد جمع
شده و با افزايش ارتفاع سد ،حجم و سطح آب جمع شده
مرتباً زياد ميشود .از آنجا که تغییرات اقلیمي و فعالیت-
هاي انساني ممکن است بر سطح آب مخازن سدها و
درياچهها تأثیر گذارده و موجب تغییرات مساحت سطح
آب شود که بر اقلیم ،گوناگونيهاي زيست محیطي ،و
سالمت انسان تأثیر ميگذارد ] 2 ،1و  ،[3بنابراين ،پايش
به موقع مساحت سطح آبهاي درون سرزمیني 1مانند
مخازن سدها و درياچهها ميتواند براي حفاظت از محیط
زيست ،مديريت منابع مخازن سدها و درياچهها ،پیشبیني
سیل ،و تابآوري 2در برابر خشکسالي مؤثر باشد.
تصاوير سنجشازدور سطح زمین را در گذر زمان و به
صورت دقیق مشاهده ميکنند ،از اين رو اين تصاوير استفاده-
هاي گستردهاي در پايش تغییرات آبهاي سطحي پیدا
کردهاند که براي نمونه ميتوان به اين مقاالت اشاره کرد،4] :
 9 ،8 ،7 ،6 ،5و  .[10چندين محصول با پوشش سراسري
زمین مانند ،[12] MOD44W ،[11] GlobCover
30 ،[14] GLCNMO2 ،[13] GLOBCOVER2009
 [15] GlobalLandتوزيع سطحي آب را ارائه کردهاند ،آنها
با وجود پوشش سراسري از زمین اما به واسطه فرکانس زماني
پايین نميتوانند تغییرات ساالنه سطحي آب را به درستي
توصیف کنند .از دادههاي با توان تفکیک مکاني پايین ولي با
توان تفکیک زماني باال ،مثل دادههاي  AVHRRو ،MODIS
نیز براي بدست آوردن نقشه تغییرات آبهاي سطحي
استفاده شده است ] 16 ،8 ،4 ،3و  ،[17اما توان تفکیک
مکاني پايین اين تصاوير باعث ميشود که پیکسلهاي آب و
خشکي باهم ترکیب شده و طبقهبندي نادقیق شود .در مقابل
تصاوير با توان تفکیک مکاني باالتر مثل تصاوير سنتینل،2-
لندست و ماهوارههاي  HJچین همیشه به دلیل وجود ابرها
در تصاوير ،فرکانس زماني کم و در نتیجه سريهاي زماني
1 Inland Water Bodies
2 Resilience
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نامنظمي از تصاوير دارند ] 19 ،18و  .[20بنابراين ،ارائه
روشي براي بدست آوردن مساحت سطح آب از تصاويري که
تحت تأثیر ابر قرار نميگیرند ،براي پايش تغییرات سطحي
آبها ،به ويژه در مناطقي که داراي پوشش باالي ابري
هستند ،اهمیت دارد ].[21
دادههاي رادار با روزنه مصنوعي )SAR( 3به دلیل قابلیت
تصويربرداري در روز و شب و همچنین عبور از ابر ابزاري
مناسب براي پايش دينامیک آب هستند ] 22و  .[23با اين
حال ،دادههاي  SARکمتر مورد استفاده قرار ميگیرند ،زيرا
برخي از دادههاي  SARبا توان تفکیک مکاني باال ،مثل
( TerraSAR-Xباند ( COSMO-SkyMed ،)Xباند  ،)Xو
رادارست( 2-باند  22] )Cو  ،[24رايگان نبوده و دستیابي به
آنها پرهزينه بوده ،به اين دلیل استفاده از اين دادهها در
مقیاس بزرگ کمتر است .دادههاي کامال رايگان مثل
 ENVISAT ASARداراي توان تفکیک مکاني  150متري
بوده که نميتوانند تغییرات ساالنه سطحي آب را به طور دقیق
ارائه دهند ] 25و  .[26اخیراً با راهاندازي مأموريت سنتینل1-
و قابلیت دسترسي رايگان به محصوالت آن ] ،[27دادههاي
 SARبا توان تفکیک مکاني و زماني باال در دسترس بوده که
ميتوان از آنها براي بدست آوردن مساحت سطح آب و
ارزيابي آن استفاده کرد ] .[28به عالوه ،ماهوارههاي ارتفاع-
سنج 4راداري نیز تحت تأثیر ابر نبوده و بنابراين ميتوان از
آنها نیز براي پايش آبهاي سطحي استفاده کرد ] 29و .[30
سد مخزني درودزن شیراز ،بر روي رودخانه کُر احداث
گرديده است .مطالعات اندکي براي بدست آوردن مساحت
سطح آب سدهاي ايران با استفاده از تصاوير ماهوارهاي
صورت گرفته است .روحي و همکاران ] ،[31تغییرات
مساحت سطح آب سد ماملو تهران را با استفاده از تصاوير
ماهواره لندست 8-در بازه زماني سال  2015تا  2018در
دو دوره ترسالي و خشکسالي مورد مطالعه قرار دادهاند.
در مطالعه حاضر براي اولینبار از تصاوير دو پالريزه5
مأموريت سنتینل 1-با توان تفکیک مکاني  10متر ،براي
بدست آوردن مساحت سطح آب سد درودزن شیراز استفاده
شده است .دادههاي سنتینل 1-توان تفکیک مکاني و زماني6
بااليي داشته ،به طور رايگان قابل دريافت بوده ،و همچنین
3 Synthetic Aperture Radar
4 Altimeter
5 Polarization
6 Spatiotemporal Resolution

 -2منطقه مورد مطالعه
سد مخزني درودزن (عرض جغرافیايي ʺ 30˚12ʹ28و
طول جغرافیايي ʺ )52˚25ʹ5در  70کیلومتري شمال غرب
شیراز – مرودشت ،بر روي رودخانه کُر در سال  1351هجري
شمسي احداث گرديده است و با تنظیم حدود  760میلیون
مترمکعب آب در سال ،آب کشاورزي حدود  42هزار هکتار از

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه

 -3دادههای مورد استفاده
 -1-3تصاویر سنجشازدور
مأموريت سنتینل 1-اولین مأموريت از پنج مأموريتي
است که آژانس فضايي اروپا )ESA( 1تحت برنامه کُپرنیکوس
طراحي نموده است .ماهواره سنتینل A1-در آوريل 2014 2و

ماهواره سنتینل B1-در آوريل  2016با اختالف فاز مداري
 180درجه در مدار قرار گرفت .اين مأموريتها با بهرهگیري
از يک سیستم رادار با روزنه مصنوعي ( )SARدر باند ،C
عملکردي مستقل از شرايط آب و هوايي و شبانهروزي دارند،
که مزيت اين تصاوير بر تصاوير نوري به شمار ميآيد .جدول
( )1ويژگيهاي مأموريت سنتینل 1-را نشان ميدهد ].[34

1 European Space Agency
2 April
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مشکل ابر را نیز ندارند ،و در نتیجه جايگزين مناسبي
محسوب ميشوند .مطالعاتي در مورد استخراج مساحت سطح
آب با استفاده از دادههاي مأموريت سنتینل 1-انجام شده
است ] 32و  ،[33اما اشکال اين مطالعات روشهاي پیچیده
آنها است .بنابراين ،اهداف اصلي اين مطالعه ( )1ايجاد سري
زماني ماهانه مساحت سطح آب سد درودزن شیراز با استفاده
از دو پالريزه  VVو  VHتصاوير  SARمأموريت سنتینل1-
براي سال  2018و 2019؛ ( )2پیداکردن حدآستانه جدايي
آب و غیرآب در تصاوير؛ ( )3پايش ماهانه مساحت سطح آب
سد درودزن شیراز در سالهاي  2018و  2019براساس
حدآستانه؛ ( )4تجزيه و تحلیل و مقايسه مساحت سطح آب
بدست آمده از دو پالريزه  VVو  VHبا دادههاي محلي
مساحت سطح آب سد درودزن شیراز و انتخاب پالريزه
مناسب براي تعیین مساحت ،است.

اراضي بلوک رامجرد و حدود  34هزار هکتار از اراضي منطقه
کربال و کناره مرودشت را تأمین کرده و همچنین نیروگاه اين
سد ساالنه  45/5گیگا وات ساعت برق تولید ميکند.
توزيع آب در سطح رامجرد به روش مدرن و در ساير
اراضي پايین دست سد به روش نیمه مدرن و سنتي
صورت ميگیرد ،میزان اراضي رو به افزايش بوده و با تمام
طرحهاي در دست اجرا به  112هزار هکتار خواهد رسید.
همچنین از طريق سد درودزن آب شرب شهر شیراز –
مرودشت و تعدادي از روستاهاي بین راه و موسسات بزرگ
صنعتي نزديک و نیز آب صنعتي براي مصارف صنايع
پتروشیمي نیز تأمین ميشود.
پس از اتمام پروژه ساخت سد در سال  1351پروژههاي
مختلفي جهت احداث کانالها ،زهکشها و شبکههاي آبیاري
در دست اجرا بوده است که ميتوان به زهکش در مناطق
رامجرد ،کربال ،بیضا ،دشت آهوچر و بازسازي بندهاي امیر،
موان ،تیلکان و پوشش بتني کانالهاي اصلي ،درجه يک،
درجه دو ،سه و چهار پايین دست سد اشاره کرد.
بنابراين ،پايش کوتاهمدت تغییرات مساحت سطح آب
سد درودزن تأثیر مستقیم و مؤثري در پیشگیري سیل،
پايداري اکوسیستم منطقه و تنوع زيستي آن دارد .مکان و
شکل سد درودزن در شکل ( )1نشان داده شده است.

مقاله پژوهشي  -پايش تغییرات مساحت سطح آب سدها با استفاده از پالريزاسیون ...

جدول  -1مشخصات مأموريت سنتینل A 1-و
سنتینل A 1-و

[34] B

صفر دادههاي خامي هستند که مبناي پردازشهاي سطح
باالتر قرار ميگیرند .دادههاي سطح يک به دو فرمت ارائه
ميشوند .فرمت  )Single Look Complex( SLCشامل داده-
هاي ژئورفرنس شده و تک منظر در هندسه مايل است.
فرمت  )Ground Range Detected( GRDشامل
دادههاي  SARبا پردازش چندمنظري و تبديل شده از
هندسه مايل به هندسه زمیني با استفاده از يک مدل
بیضوي از زمین است .در اين نوع دادهها عالوه بر کاهش
نويز لکهاي و توان تفکیک مکاني ،اطالعات فاز وجود
نداشته و فقط حاوي اطالعات دامنه هستند .دادههاي
سطح دو شامل مؤلفههايي براي مطالعه وزش باد و
وضعیت امواج در سطح اقیانوس هستند ].[34
در مطالعه حاضر ،از تصاوير سطح يک  ،GRDدر حالت
 IWبا دو پالريزه  VVو  ،[28] VHتولید شده توسط سنتینل-
 )https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home( A1در سال
 2018و  2019استفاده شد .همچنین به دلیل مشخص بودن
تمام محدوده سد درودزن در تک تصوير نیازي به موزايیک
جفت يا چند تصوير نبود .تصاوير مورد استفاده در اين مطالعه
در جدول ( )3آمده است.

مأموريت

B

 3آوريل  2014و  25آوريل
2016

زمان ارسال

خورشید آهنگ – شبه
قطبي()Near-Polar

نوع مدار

693

ارتفاع مداري (کیلومتر)

98/18

میل مداري (درجه)

6

دوره تکرار( )Repeat Cycleبا دو
ماهواره (روز)

C

باند

5/405

فرکانس مرکزي (گیگاهرتز)

VV, HH, VV+VH, HH+HV

پالريزاسیون

اين مأموريت در چهار مد منحصربهفرد با حداقل توان
تفکیک  5متر و حداکثر عرض برداشت  400کیلومتر عمل
ميکند .مد برداشت  IWبا يک توان تفکیک هندسي
مناسب به طور پیش فرض جهت حصول داده از نواحي
خشکي طراحي شده است .جدول ( )2ويژگي مدهاي
برداشت مختلف را نشان ميدهد ].[34
دادههاي اين مأموريت در سطوح صفر ( ،)Level-0يک
( ،)Level-1و دو ( )Level-2پردازش شدهاند .دادههاي سطح

جدول  -2مشخصات مدهاي مختلف برداشت مأموريت سنتینل1-

][34

پالريزاسیون

عرض برداشت (کیلومتر)

توان تفکیک مکاني (متر)

زاويه فرود (درجه)

مد

HH+HV, VV+VH, HH, VV

80

5×5

18/3 – 46/8

Stripmap

HH+HV, VV+VH, HH, VV

250

5×20

29/1 – 46

Interferometric
Wide Swath

HH+HV, VV+VH, HH, VV

410

20×40

18/9 – 47

Extra Wide Swath

HH, VV

20×20

5×5

21/6 – 25/1
34/8 – 38

Wave

جدول  -3دادههاي مورد استفاده مأموريت سنتینل 1-براي سد درودزن شیراز
Sentinel-1A

تصاویر مورد استفاده

ژانويه  – 2018نوامبر 2019

بازه مطالعاتي

29

تک تصوير

1

سطح

GRD

مد

IW

حالت

30 – 39

زاويه فرود (درجه)

صعودي

1

گذر

5×20

توان تفکیک مکاني (متر)

250

عرض برداشت (کیلومتر)

 VHو VV

پالريزاسیون
1 Ascending
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 -2-3دادههای محلی مساحت و اعتبارسنجی
براي اعتبارسنجي و مقايسه مساحتهاي سطح آب
بدست آمده از تصاوير مأموريت سنتینل ،A1-دادههاي
مساحت سطح آب سد درودزن شیراز از شرکت سهامي
مديريت منابع آب ايران ( )https://www.wrm.ir/گرفته
شد .اين شرکت در گزارش دورهاي وضعیت هیدرولوژيکي
و هواشناسي سدهاي ايران که شامل اطالعاتي مثل
بارندگي ،تبخیر ،ورودي ،تراز سطح آب ،حجم مخزن،
مساحت سطح آب مخزن سد و متوسط دما است ،مقادير
مربوط به هر پارامتر را به صورت روزانه ارائه ميکند .لذا با
توجه به تاريخ هر تصوير و مساحت بدست آمده از آن،
مساحت محلي مربوط به آن تاريخ را استخراج کرده و
مقايسه بین مساحت بدست آمده از تصاوير و مساحتهاي
محلي جهت اعتبارسنجي نتايج انجام شد.

 -4روش تحقیق
شکل ( ،) 3روش کلي استفاده شده در اين مطالعه را
نشان ميدهد .ابتدا ،از نرم افزار اسنپ ( )1SNAPبراي
پیشپردازش تصاوير سنتینل A1-و بدست آوردن ضرايب
بازپراکنش 2پالريزاسیونهاي  VVو  VHاستفاده شد .با
رسم هیستوگرام 3تصاوير مشاهده شد که تمامي آنها
1 Sentinels Application Platform
2 Backscattering Coefficient
3 Histogram

داراي دو قله هستند .لذا درجه خاکستري با کمترين
فراواني بین دو قله به عنوان حدآستانه تفکیک آب از غیر
آب در نظر گرفته شده و تصاوير باينري (تشخیص بخش
آب از خشکي) شدند .تعیین حدآستانه در باينري کردن
تصاوير به منظور تشخیص مرز میان آب و خشکي انجام
ميشود که مقادير کمتر از حدآستانه آب و بیشتر خشکي
را نشان ميدهد .فیلتر میانه 4با اندازه  15به منظور حذف
پیکسلهاي منفرد از تصاوير طبقهبندي شده اعمال شد.
سپس تصاوير برداري شده (تبديل به  )Shapefileو پلي-
گون مرز مخزن سد درودزن استخراج شدند .پس از آن
پليگونهاي با مساحت کمتر حذف شده و مساحت بخش
آبي مخزن سد درودزن محاسبه شد .مراحل پسپردازش
در نرمافزارهاي  MATLABو  ArcMapصورت گرفت.
درنهايت سري زماني مساحت سطح آب مخزن سد
درودزن تشکیل شده و با سري زماني مساحتهاي محلي
با دو پارامتر  RMSEنسبي (نسبت مقدار  RMSEبه
میانگین مساحتهاي محلي) و ضريب همبستگي براي
پالريزاسیونهاي  VVو  VHمحاسبه و براي ارزيابي و
مقايسه استفاده شد.

4 Median
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شکل  -2پوشش مکاني تصاوير راداري مأموريت سنتینل 1A-مورد استفاده در اين مطالعه

مقاله پژوهشي  -پايش تغییرات مساحت سطح آب سدها با استفاده از پالريزاسیون ...

شکل  -3فلوچارت روش تحقیق استفاده شده در اين مطالعه

 -1-4پیشپردازش تصاویر
زمانيکه موج الکترومغناطیس به طور خاص از سطح
آبهاي ساکن منعکس ميشود ،پیکسلهاي آب در
مقايسه با پیکسلهاي خاک و پوششهاي گیاهي کمترين
میزان بازپراکنش را دارند .بنابراين ،هرجاکه ضريب
بازپراکنش کمترين مقدار باشد ،رطوبت خاک بیشتر يا
سطح روي زمین منعکسکننده آب است .در مطالعه ما ،از
ضرايب بازپراکنش پالريزاسیونهاي  VVو  VHبراي
استخراج سطح آب سد درودزن شیراز استفاده شد.
SNAP
نرمافزار
از
()https://sentinel.esa.int/web/sentinel/toolboxes/sentinel-1

ارائه شده توسط آژانس فضايي اروپا ( )ESAبراي پیش-
پردازش تصاوير سنتینل A1-استفاده شد .مراحل پیش-
پردازش تصاوير شامل  6مرحله به اين صورت است)1( :
تصاوير پالريزاسیون  VVو  VHاز منطقه مطالعاتي جهت
تشکیل تصاوير کوچکتر شامل سد درودزن به منظور
کاهش حجم تصاوير و تسريع در پردازش با يک پنجره
مستطیلي برش داده شدند )2( .تصحیح مداري تصاوير
سنتینل A1-با استفاده از فايلهاي مداري مختص خود
انجام شد )3( .باندهاي  σ 0تصاوير سنتینل A1-از طريق
اعمال تصحیح راديومتريک کالیبراسیون ايجاد شد )4( .از
فیلتر لي (فیلترهاي  ،Frostلي سیگما 1و لي تعمیميافته2
نیز مورد ارزيابي قرار گرفتند که فیلتر لي نتیجه بهتري را
بدست داد) با اندازه پنجره  5×5جهت حذف نويزهاي
موجود در تصاوير (اثر فلفل نمکي) استفاده شد )5( .تصحیح
1 Lee Sigma
2 Refined Lee
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هندسي با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي
 HGTانجام شد )6( .در نهايت ،تمامي تصاوير به منظور
وضوح بهتر به مقیاس لگاريتمي (دسيبل) انتقال يافتند.
SRTM 1Sec

 -2-4طبقهبندی تصاویر براساس حدآستانه
مستخرج از هیستوگرام
در طول دهه گذشته ،روشهاي زيادي براي استخراج
پهنههاي آب از تصاوير  SARتوسعه داده شده است ،مانند
تفسیر بصري 35] 3و  ،[36تجزيه و تحلیل بافت تصوير4
] ،[37حدآستانه هیستوگرام ] ،[38روش تشخیص لبه5
] ،[39و مدلهاي منحني میزان فعال آمار مبناي عکس6
] 37و  .[40در برخي از مطالعات ،از روش حدآستانه به
عنوان يک روش کارآمد و ساده براي استخراج پهنههاي
آبي ياد شده است ] .[39به طور کلي ،نکته اصلي تعیین
مقدار حدآستانه است ] .[41اکثراً از روشهاي تجربي براي
تعیین مقدار حدآستانه استفاده شده است ] .[22حد
آستانههاي سطح خاکستري تجربي تعريف شده براي
طبقهبندي بستگي زيادي به توانايي اپراتور در تشخیص
درجات خاکستري و اطالع دقیق از ويژگيهاي تصوير
پهنه آبي دارد که به دلیل ارزيابي شخص ممکن است
منجر به دقتهاي متغیر شود .روشهاي ديگر براي
انتخاب حدآستانه شامل روش اوتسو ] ،[42روش حداکثر
آنتروپي [43] 7و روش حداقل واريانس بین طبقهاي8
3 Visual Interpretation
4 Image Texture
5 The Edge Detection Approach
6 Image Statistic-Based Active Contour Models
7 Maximum Entropy Method
8 Minimum Interclass Variance Method

()1

]Background Pixels [non-water
{f(m,n):f(m,n)>T} = 1
]Object Pixels [water

()2

{f(m,n):f(m,n)  T} = 0

در روابط فوق f ( m, n) :مقدار پیکسل با سطر m

و ستون  nو  Tحدآستانه ميباشد.

شکل  -4هیستوگرام بايمودال و حدآستانه انتخابي ].[47

شکل  -5تصوير برش داده شده مأموريت سنتینل A1-از سد درودزن شیراز
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] [44بوده که همگي محاسباتي ،وقتگیر و پیچیده
هستند .در اين مطالعه ،از روش کارآمد و ساده براي
انتخاب حدآستانه استفاده شده است.
هدف از طبقهبندي تصاوير سادهسازي و تجزيه و تحلیل
آسان آنها است .روش حدآستانه سادهترين روش براي
طبقهبندي تصاوير بوده و مسئله مهم در آن نحوه انتخاب
حدآستانه است .الگوريتمهاي بخشبندي تصوير براساس
يکي از حاالت ناپیوستگي در مقادير شدت و يا شباهت در
مقادير شدت هستند .بخشبندي تصوير براساس حدآستانه
مبتني بر هیستوگرام در دسته دوم قرار ميگیرد.
هیستوگرام تصوير ،فراواني پیکسلها را براي درجات
خاکستري مختلف تصوير نمايش ميدهد .در تصاويري که
هیستوگرام آنها داراي دوقله است (بايمودال ،)Bimodal
انتخاب يک حدآستانه براي طبقهبندي تصوير کافي است.
در هیستوگرام تصاوير فوق ميتوان حداقل مقدار بین دو قله
را به عنوان حدآستانه طبقهبندي تصوير انتخاب کرد ].[45
چون پیکسلهاي محل جدايي دو محیط آب و خشکي
داراي کمترين فراواني ميباشد؛ تعداد زيادي پیکسل آب و
خشکي داريم ،لذا لبه دو محیط داراي درجه خاکستري
بوده و کمترين تعداد را دارد به همین دلیل درجه
خاکستري با کمترين فراواني بین دو قله به عنوان حدآستانه

تفکیک آب از غیر آب در نظر گرفته ميشود .شکل (،)4
يک هیستوگرام بايمودال به همراه حدآستانه انتخابي را
نشان ميدهد .اين الگوريتم به عنوان روشي نه چندان
پیچیده بهرهوري محاسباتي بااليي دارد ] .[46بیان رياضي
بخشبندي براساس حدآستانه را ميتوان براي تصويري با
پوشش آب و غیرآب به صورت زير (روابط (1و ))2نوشت:

مقاله پژوهشي  -پايش تغییرات مساحت سطح آب سدها با استفاده از پالريزاسیون ...

شکل  -6خروجي نهايي تصوير پس از انجام مراحل پیشپردازش

شکل  -7هیستوگرام پالريزه  VVاز سد درودزن در تاريخ  10نوامبر  .2019مقدار حدآستانه براي تفکیک بخش آب از غیر آب  -18/29است

شکل  -8هیستوگرام پالريزه  VHاز سد درودزن در تاريخ  10نوامبر  .2019مقدار حدآستانه براي تفکیک بخش آب از غیر آب  -22/14است
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شکل  -10استخراج بخش آبي سد درودزن حاصل از پالريزه  VHمأموريت سنتینل A1-پس از اعمال فیلتر میانه با اندازه  15و برآورد مساحت سطح آب
مخزن سد در تاريخ  10نوامبر 2019

 -3-4شاخصهای ارزیابی نتایج
در پژوهش حاضر به منظور ارزيابي نتايج ،از دو
شاخص متوسط ريشه میانگین مربعات ( )RMSEبه عنوان
شاخص معرفي کننده دقت نتايج (رابطه ( ))3و همچنین
ضريب همبستگي (( )Rروابط ( 4و  ))5به عنوان شاخص

معرف میزان ارتباط مستقیم (خطي) نتايج و دادههاي
مرجع ارزيابي ،استفاده شده است .معادالت رياضي اين دو
شاخص را ميتوان به صورت زير بیان نمود:
()3

(xi -yi )2
n

n
i=1



= RMSEx,y
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شکل  -9استخراج بخش آبي سد درودزن حاصل از پالريزه  VVمأموريت سنتینل A1-پس از اعمال فیلتر میانه با اندازه  15و برآورد مساحت سطح آب
مخزن سد در تاريخ  10نوامبر 2019

مقاله پژوهشي  -پايش تغییرات مساحت سطح آب سدها با استفاده از پالريزاسیون ...

) (xi -x )(yi - y

()4

n

n
i=1



=)Cov(x,y

)Cov(x,y
σxσ y

()5

=R

در روابط فوق xi :نتايج حاصل و  xمیانگین آنyi ،

دادههاي مرجع و  yمیانگین آن n ،تعداد دادهها x ،
انحراف معیار نتايج  y ،انحراف معیار دادههاي مرجع و
) Cov(x,yکوواريانس دو سري داده است .ضريب همبستگي
مقاديري بین  -1تا  +1را اختیار ميکند که هرچه اين مقدار
به يک نزديکتر باشد ،همبستگي مستقیم بیشتري میان دو
سري داده را معرفي خواهد کرد .از طرفي عالمت اين پارامتر،

میزان ارتباط (مستقیم يا معکوس) را نشان ميدهد .همچنین
مقدار  RMSEهرچه کوچکتر باشد ،بهتر است.
 -5نتایج پردازش پالریزاسیون  VVو VH
تصاویر مأموریت Sentinel-1A
پس از انجام مراحل پیشپردازش و پسپردازش روي
تصاوير ،سري زماني مساحت سطح آب از پالريزاسیونهاي
 VVو  VHتصاوير منطقه مورد مطالعه استخراج گرديد .جدول
( )4مقادير حدآستانه جهت جداسازي بخش آبي از تصاوير به
همراه مساحت محاسبه شده براي آنها را نشان ميدهد.

جدول  -4مقادير حدآستانه جهت طبقهبندي تصاوير و مساحتهاي محاسبه شده
مساحت با پالريزه ( VVکیلومترمربع)

حد آستانه (دسيبل)

مساحت با پالريزه ( VHکیلومترمربع)

حد آستانه (دسيبل)

تاريخ

27/8861

-16/40

35/2179

-22/32

 7ژانويه 2018

27/5310

-17/67

34/5746

-22/33

 19ژانويه 2018

27/5368

-17/60

34/8443

-22/43

 31ژانويه 2018

27/1966

-16/80

33/5589

-22/48

 12فوريه 2018
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27/6849

-16/98

28/1149

-22/37

 24فوريه 2018

27/8433

-17/32

35/9602

-22/05

 20مارس 2018

31/7070

-14/95

34/5380

-21/91

 1آوريل 2018

32/0918

-14/67

29/9430

-22/65

 13آوريل 2018

29/1239

-18/12

29/8438

-22/21

 19مه 2018

28/3314

-17/65

28/7332

-22/13

 24ژوئن 2018

27/4516

-19/08

27/4956

-22/69

 6ژوئیه 2018

27/0208

-17/12

27/6113

-22/21

 11آگوست 2018

25/8047

-18/08

27/8677

-21/71

 23آگوست 2018

24/2241

-18/83

26/3378

-22/13

 28سپتامبر 2018

24/5549

-16/94

26/6201

-22/17

 22اکتبر 2018

24/5184

-17/35

25/8925

-22/02

 15نوامبر 2018

26/8085

-17/38

32/5004

-22/57

 9دسامبر 2018

27/3265

-18/26

32/4082

-22/97

 14ژانويه 2019

29/3180

-17/70

31/2858

-23/01

 7فوريه 2019

31/8454

-16/44

33/0554

-22/92

 3مارس 2019

41/7574

-15/57

41/8367

-22/15

 8آوريل 2019

43/6187

-16/00

43/6925

-22/10

 20آوريل 2019

39/7082

-14/72

40/3073

-21/36

 26مه 2019

38/7960

-13/61

38/4153

-22/07

 19ژوئن 2019

39/4753

-13/47

37/8774

-21/99

 25ژوئیه 2019

38/4775

-14/11

37/2434

-22/19

 18آگوست 2019

37/4112

-15/44

37/5776

-21/68

 11سپتامبر 2019

37/9660

-15/17

37/1990

-21/54

 5اکتبر 2019

37/5885

-18/29

39/2380

-22/14

 10نوامبر 2019

شکل  -11سريهاي زماني مساحتهاي حاصل از پردازش پالريزاسیون  VVو  VHتصاوير مأموريت سنتینل A1-و مساحتهاي محلي براي سد درودزن شیراز

شکل  -12اختالف بین مساحتهاي سطح آب بدست آمده از پالريزه  VVو  VHمأموريت سنتینل A1-و مساحتهاي محلي مخزن سد درودزن

نتايج مقايسه سري زماني بدست آمده از دادههاي
محلي با پالريزه  ،VHمقدار  RMSEنسبي  %9/21و
همبستگي  %83/63و با پالريزه  ،VVمقدار  RMSEنسبي

 %5/83و همبستگي  %97/55را نشان ميدهد .لذا
مساحتهاي بدست آمده از پالريزه  VVدقیقتر از
مساحتهاي بدست آمده از پالريزه  VHبوده و روش
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مقايسه سري زماني مساحت سطح آب مخزن سد
درودزن بدست آمده از پالريزاسیونهاي  VVو  VHبا سري
زماني مساحتهاي محلي ،با دو پارامتر ضريب همبستگي و

 RMSEصورت پذيرفت (شکل  .)11همچنین ،شکل (،)12
اختالف بین مساحتهاي سطح آب بدست آمده از پالريزه
 VVو  VHبا مساحتهاي محلي را نشان ميدهد.

مقاله پژوهشي  -پايش تغییرات مساحت سطح آب سدها با استفاده از پالريزاسیون ...

کارآمد و ساده به کار گرفته شده در اين پژوهش توانسته
عملکرد خوبي را در استخراج مرز آبي و خشکي و برآورد
مساحت سطح آبهاي درون سرزمیني کوچک مانند سد
را نشان دهد.

 -6بحث و نتیجهگیری
در اين مطالعه ،حدآستانههايي براي استخراج مساحت
سطح آب سد درودزن شیراز به صورت ماهانه براساس
پالريزاسیونهاي  VVو  VHتصاوير  SARمأموريت
سنتینل A1-با توان تفکیک مکاني  10متر محاسبه شده،
و تغییرات مساحت سطح آب سد درودزن در بازه زماني
ژانويه  2018تا نوامبر  2019مورد بررسي قرار گرفت.
نتیجهگیريهاي اصلي به شرح زير است:
 -1مقدار حدآستانهها براي طبقهبندي تصاوير و
تفکیک آب از غیرآب براي پالريزه  -21/36 VHتا -23/01
دسيبل و براي پالريزه  VVاز  -13/47تا  -19/08دسيبل
متغیر است.
 -2پالريزه  VVبا  RMSEنسبي  %5/83و همبستگي
 %97/55نسبت به مساحتهاي محلي از پالريزه  VHکه
مقدار  RMSEنسبي  %9/21و همبستگي  %83/63را در
مقايسه با مساحتهاي محلي نتیجه داد ،دقت باالتري را
نشان ميدهد .مقدار ضريب بازپراکنش پالريزه  VHاز
پالريزه  VVدر سطوح مسطح کمتر است زيرا تنها بخش
کوچکي از سیگنال بازگشتي پالريزه شده و به سنسور
بازميگردد .عموم ًا پالريزه  VHاز پالريزه  VVحساستر

نیست .اما اغلب براي توصیف تغییرات در بازپراکنش حجم
(از پوشش گیاهي يا برف) مناسبتر است .پالريزه VV
نسبت به پوشش آبي از پالريزه  VHحساستر بوده و در اثر
تغییرات فصلي پايدارتر از پالريزه  VHاست .همچنین در دو
شرايط ممکن است پالريزه  VHنتیجه بهتري از پالريزه
 VVدهد )1( ،باد آرام و ( )2هواي باراني ،با اين همه اين
شرايط همواره صادق نیست و ميبايست رفتارکلي
پالريزاسیون را باتوجه به شرايط خاص بیان داشت.
 -3مساحت سطح آب مخزن سد درودزن در اسفند ماه
سال  1396شروع به افزايش کرده ،و پس از آن در
ارديبهشت ماه سال  1397شروع به کاهش کرده است؛
همچنین در آذر ماه سال  1397دوباره شروع به افزايش
کرده و پس از آن در خرداد ماه سال  1398شروع به
کاهش کرده است .مساحت سطح آب بدست آمده از پالريزه
 VVبراي مخزن سد درودزن در  31فروردين ماه سال
 1398با  43/6187کیلومترمربع بیشترين و در  6مهرماه
سال  1397با  24/2241کیلومترمربع کمترين مقدار خود را
داشته است که با نتايج میداني سازگاري دارد.

سپاسگزاری
بدين وسیله از شرکت سهامي مديريت منابع آب ايران
براي در اختیار گذاشتن دادههاي محلي ،جهت اعتبارسنجي
و ارزيابي نتايج ،و همچنین ،آژانس فضايي اروپا ( )ESAبراي
فراهم کردن تصاوير ماهوارهاي مورد استفاده در اين مطالعه
کمال تشکر و قدرداني را داريم.
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