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تهيهي اطالعات مربوط به سطح زير کشت گندم و ميزان محصول آن ،تأمينکنندهي مديريت موفق و پايدار در

سیاستگذاریهای اقتصادي براي اين کاالي راهبُردي ميباشد .بررسي بازتاب طيفي گياهان با استفاده از طيفسنجي ميداني و

تشکيل کتابخانهی طيفي امکان تفکيک ارقام مختلف گندم و تهيهي نقشهي پراکندگي آنها را افزايش ميدهد .به همين منظور

منحني رفتار طيفي مربوط به شش رقم گندم به نامهای بهار ،چمران ،پيشتاز ،شيراز ،شيرودي و ياواروس در مزرعهي مؤسسهی
تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر کرج در سه مرحلهی رویشی اندازهگيري شدند .مشاهدات توسط دستگاه طیفسنج ميداني

 ASD FieldSpec®3در نور و شرايط طبيعي اخذ گرديدند .در مرحلهي پيشپردازش سه محدودهي نويزي متأثر از بخار آب،
شناسايي و حذف شدند .سپس به منظور کيفي سازي دادههاي جمعآوري شده با استفاده از روشهاي آماري مشاهدات اشتباه

کنار گذاشته شدند .این پژوهش در دو گام اصلی طراحی و اجرا شد .در گام اول تابع پاسخ طيفي سنجندهي  OLIکه بر
روی ماهوارهی لندست  8نصب شده است ،بر روي طیفهای کتابخانه اعمال گرديد .سپس با استفاده از معیارهای شباهت

طیفی و بیست و هفت شاخص گياهي مهم حساس به غلظت کلروفيل ،شدت فتوسنتز ،نيتروژن و ميزان آب موجود در تاج

گياه و غيره ،حد نهايي تفکيکپذيري ارقام گندم مورد مطالعه ،برآورد شد .در گام دوم با انجام بازديد ميداني از منطقهی مورد

مطالعه و اخذ تصاوير ماهوارهای سنجندهي مورد نظر با استفاده از طیفهای کتابخانهی طيفي ،طبقهبندی مزارع شناساييشده،
صورت گرفت .نتايج حاصل تفکیکپذیری قابلمالحظهي رقم گندم ياواروس را از ساير ارقام ،هم در طیفهای میدانی و هم

در تصاویر ماهوارهای نشان داد.
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 -1مقدمه

استفاده از سنجش از دور براي کاربردهاي کشاورزي
يکي از عمدهترين زمينههاي کاربردي تکنيکهاي سنجش
از دور است .در اين ميان طيفسنجي يکي از روشهاي
مورد استفاده براي دريافت اطالعات علمي و عملي ،با
استفاده از برهمکنش انرژي الکترومغناطيس و مادهي
مورد طيفسنجي است .از آنجايي که جذب انرژي الکترو
مغناطيس مربوط به هر عنصر و يا ترکيب شيميايي خاص،
در طول موج مشخصي رخ ميدهد ،با ثبت طيف بازتابي
از سطح پديدهها و بررسي ويژگيهاي جذبي آنها میتوان
به عناصر و ترکيبهاي تشکيلدهنده هر پديده پي برد.
بنابراین ،يکي از روشهاي اصلي و متداول تشخيص و
تميز مواد مختلف ،تشکيل کتابخانهی طيفي و تحليل طيف
بازتابي آنها است .دادههاي طيفسنجي براي مديران بخش
كشاورزي و منابع طبيعي با توجه به فراهم آوردن امكان
دستيابي به اطالعات مفيد و به هنگام با استفاده از روشهاي
غير مخرب ،ارزان و دقيق ،اهميت بسزايي پيدا كرده است.
از جمله اين اطالعات ،نقشه سطح زير کشت محصوالت
زراعي در سطح ملي و منطقهای ميباشد كه يكي از ابزارهاي
مهم در برنامهريزي و مديريت كشاورزي پايدار است .اين
مطالعات مخصوص ًا در زمینهی كاالهاي راهبُردي کشور مثل
گندم که مهمترين غ ّلهي رژيم غذايي مردم ايران است ،از
يك طرف و افزايش تنوع ارقام مختلف آن ،تفاوت در ميزان
محصول دهي هر يک از آنها و مقاومت متفاوتشان در
مقابل تنشهاي محیطی از طرف ديگر ،لزوم بررسي دقيق
و به هنگام ميزان محصول دهي ارقام مختلف آن را ايجاد
ميکند .در ادامه برخي از مطالعاتي که در زمینهی تفکيک
گونههای گياهي با استفاده از طیفسنجي صورت گرفتهاند
مورد بررسي قرار میگیرند.
در سال  Van Aardat ،2000در مطالعهی خود به تمايز
طيفي شش گونهي درخت سوزني و پهنبرگ در ويرجينياي
آمريکا پرداخت .وي با استفاده از فيلترهاي مختلف پردازش
اوليه بر منحنيهاي طيفي انجام داد سپس با استفاده از تحليل

تشخيص گام به گام ،طول موجهاي مناسب را براي تفکيک
گونهها انتخاب کرد(Van Aardat, 2000 ( .
در سال  Zomer ،2009و همکارانش جهت طبقهبندي
و مديريت پوشش گياهي مردابها يا تاالبها ،تشکيل
کتابخانه طيفي از انواع گياهان موجود در اين نواحي را بر
اساس طيفسنجي ميداني پيشنهاد دادند .ايشان طيف برگ
و تاج پوششي اين گياهان در پنج سايت واقع در آمریکا را با
استفاده از طيفسنج ميداني  GER2600جمعآوري نمودند.
سپس از کتابخانه طيفي ساختهشده جهت طبقهبندي تصوير
فرا طيفي ( Probe-1باقدرت تفکيک مکاني  5متر و تعداد
باند  )128که از مردابی واقع در دلتاي  Sacramentoتهيه
شده بود ،استفاده نمودند ).(Zomer et al., 2009
در سال  Rao ،2011و  Zbellدر مطالعهاي پتانسيل انتقال
کتابخانه طيفي مربوط به بازتابندگي تاج پوششي به منظور
طبقهبندي محصوالت با استفاده از دادههاي فرا طيفي را
بررسي کردند .نتايج حاصله وجود همبستگي باال بين طيف
حاصل از مشاهدات ميداني و طيف حاصل از تصوير را
براي برخي از محصوالت نشان داد ).(Zbell and Rao, 2011a
در سال  ،2011درويش صفت و همکارانش بازتابندگي
طيفي هفت رقم بومي برنج شمال ايران به نامهاي فجر،
هيبريد ،خزر ،نعمت ،ندا ،شيرودي و طارم را در مازندران
با استفاده از طيفسنج ميداني  ،ASDفقط در يک مرحله از
رشد برنج جمعآوري نمودند .ايشان به منظور بارز سازي
تفاوتهاي طيفي ،مجموعهاي منتخب از شاخصهاي طيفي
مهم را محاسبه کردند .سپس از روش آماري آناليز واريانس
و آزمون جفتي توکي برای مقايسه جفتي رقمهاي برنج
استفاده کردند .نتايج حاصل ،نويدبخش امکان تهيه نقشه
مناطق زير کشت هر يک از رقمهاي برنج است (Darvishsefat
).et al., 2011
در سال  Rao ،2011و  Zbellبازتابندگي طيفي محصوالت
کشاورزي يونجه ،جو زمستانه ،گندم سياه زمستانه و گندم
زمستانه را در طي مراحل رشد در بين سالهاي  2002تا
 2005از دو سايت واقع در شمال شرقي آلمان جمعآوري
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کردند و از اين دادهها جهت طبقهبندي تصوير فرا طيفي
هوابرد  Hymapمربوط به منطقهاي واقع در  100کيلومتري
دو سايت فوق که در سال  1999اخذ شده بود ،استفاده
نمودند ).(Zbell and Rao, 2011b
در سال  Aboelghar ،2013و همکارانش مطالعهاي
باهدف تعيين محدودهي فرا طيفي و باندي به منظور تفکيک
چهار گونه مختلف از سيبزميني کشت شده در منطقه
بوحيرا در شمال کشور مصر انجام دادند .طيفسنجي در
زماني که سيبزمينيها کام ً
ال رسيده بودند انجام شد .ایشان
باندها را در شش زون اصلي آبي ،سبز ،قرمز ،مادونقرمز
نزديک ،مادونقرمز کوتاه  1و مادونقرمز کوتاه  2دستهبندي
کردند سپس آناليز تفکيک خطي جهت شناسايي باندهاي
بهينه ويژه در زونهاي طيفي براي هر يک از گونهها انجام
دادند) .(Aboelghar et al, 2013مطالعهای مشابه در سال ،2013
 Arafatو همکارانش بر روي تفکيکپذيري دو محصول
زمستانه گندم و شبدر و دو محصول تابستانه برنج و ذرت
تحقيق نمودند).(Arafat et al, 2013
در مطالعات قبلي تغييرات ناشي از رشد و نمو گياه در
طول دورهي رشد کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از
طرفي ديگر برخي مطالعات صرف ًا آناليز طیفهای اخذشده
را انجام دادهاند .در اکثر موارد منطقهاي را مد نظر قرار داده
سپس اقدام به طيفسنجي نموده و سعي کردهاند همزمان
با طيفسنجي ،تصويري را نيز اخذ کنند .در اين مطالعه
ابتدا با آناليز طیفهای بازسازيشده به سنجنده ي مورد
نظر ،حد نهايي تفکیکپذیری ارقام گندم برآورد شد سپس
با استفاده از اين طیفها طبقهبندی تصاوير ماهوارهای نيز
انجام گرفت.
هدف اين مطالعه ارزيابي پتانسيل تصاوير سنجندهي
 OLIماهوارهی لندست  ،8جهت تفکيک شش رقم گندم
ايراني مورد نظر میباشد .از مزاياي تصاوير این سنجنده در
مطالعات کشاورزي میتوان به تناسب قدرت تفکيک مکاني
آن در مقايسه با ابعاد رايج زمینهای يکپارچه کشاورزي
اشاره کرد .از طرفي ديگري دورهی برداشت اين سنجنده (16

روز) متناسب با تغييرات فنولوژيکي محصوالت کشاورزي
است .درست است که جهت تفکيک ارقام گندم از يکديگر
تعداد باندهاي اين سنجنده نسبت به سنجندههاي فرا طيفي
بسيار کم و نااميد کننده است ولي دسترسي به تصاوير سري
زماني و يا حتي تک تصوير بهروز از سنجندههای فرا طيفي
تا حدودي غيرممکن و مستلزم صرف هزينه گزاف است.
تصاوير لندست  8مدتي بعد از تصويربرداري به صورت
رايگان قابل دانلود است.
در اين پژوهش سعي شده است به اين سؤال پاسخ داده
شود که آيا با استفاده از طیفهای کتابخانهی طیفی میتوان
در تصاویر سنجندهی  ،OLIارقام گندم را از همديگر تفکیک
کرد؟ به همین منظور در این مطالعه ابتدا نحوهی تشکیل
کتابخانهی طیفی ،جمعآوری دادههای میدانی و برخی
مفاهیم مورد نیاز بیان خواهند شد سپس نتایج در دو گام
اول و دوم ارائه خواهند گردید .در گام اول نتایج حاصل
از دو روش آنالیز تک زمانه و سری زمانی خود طیفهای
کتابخانهای بازسازی شده به سنجندهی  OLIتشریح شدهاند.
در گام دوم نیز نتایج حاصل از طبقهبندی تصویر با استفاده
از کتابخانهی طیفی ارائه شده است.

 -2روش
 -1-2تشکیل کتابخانهی طیفی

مشاهدات ميداني به منظور تشکيل کتابخانهی طيفي
در مزرعهی مؤسسهی تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر
کرج انجام گرفت .از بين اين ارقام با راهنمايي کارشناسان
کشاورزي 6 ،رقم گندم جهت انجام اين مطالعه انتخاب
شدند .در تاریخهایی که جدول  1نشان میدهد ،در سه
مرحلهی رويشي طیفسنجي صورت گرفت .ارقام گندم
انتخابشده عبارتاند از بهار ،چمران ،پيشتاز ،شيراز،
شيرودي و ياواروس (دوردوم) .نگاره  ،1نمايي از ارقام
گندم مورد مطالعه را در مراحل مشاهداتي مورد نظر نشان
میدهد .اين ارقام غالب ًا در اقليم معتدل ايران کشت میشوند.
در سال زراعي  91-92همهی ارقام گندم در  20مهرماه 91
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کشت شدند و در  26مهرماه  91نيز اولين آبياري صورت  -1-1-2طیفسنج میدانی
گرفت.

جدول  :1زمان اخذ دادههاي ميداني براي سه مرحلهي
مشاهداتي
مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

تاريخ طيفسنجي

92/2/7

92/2/29

92/3/30

مرحلهي رويشي

گل دهي

خميري شدن

رسيدگي

براي اندازهگيري طيف بازتابي پديدههاي زميني از
تجهيزاتي به نام طيفسنج استفاده ميشود که در سه کالس
کلي طيفسنجهاي آزمايشگاهي ،ميداني (قابلحمل) و
تصويربرداري توليد ميشوند.
در اين مطالعه از طيفسنج ميداني FieldSpec®3 ASD
استفاده شد (نگاره  .)2اين دستگاه منحني طيفي را در ناحيه

نگاره  :1نمايي از ارقام گندم مورد مطالعه در هر سه مرحلهي مشاهداتي
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مرئي -مادونقرمز نزديک ( )VNIRو مادونقرمز کوتاه میشوند .کاليبراسيون ،بهينهسازي و قرائت صفحه مرجع
( )SWIRاندازهگيري ميکند .محدودهی طيفي اين دستگاه نيز توسط همين نرمافزار انجام ميگيرد .بعد از تخليه دادهها
برای انجام پردازشهای اولیه از نرمافزار ViewSpecPro
از  350تا  2500نانومتر است.
استفاده شد سپس از هر چهار مشاهدهی مربوط به يک نقطه
میانگینگیری به عمل آمد تا براي هر رقم در هر مرحله10 ،
مشاهدهی طیف سنجی موجود باشد .با استفاده از روابط
آماری ،باندهاي نويزي و مشاهدات اشتباه حذف گرديدند.

نگاره  :2طيفسنج ميداني

ASD FieldSpec®3

 -2-1-2روش طیفسنجی

در مزرعه مورد نظر هر يک از ارقام در قطعاتي به ابعاد
در حدود  12مترمربع کشت میشوند .جهت کم کردن تأثير
عوامل مزاحم محيطي از قبيل دما ،فشار ،رطوبت و باد از هر
رقم به طور متوسط ده مشاهده از ده نقطهی قطعه مورد نظر
که داراي پوشش گياهي باالي  90درصد بودند ،به عمل آمد.
يعني برای ده نقطه از هر قطعه مشاهده طیفسنجی صورت
پذيرفت و از آنجايي که در تنظيمات خود دستگاه تعداد
تکرار مشاهدات در  4بار تکرار تنظيم شده بود ،عم ً
ال در هر
مرحلهی مشاهداتي از هر رقم  40مشاهده اخذ شد .ميزان
بازتابندگي ثبتشده به شدت به صحت انجام کاليبراسيون
دستگاه طیفسنج وابسته است بنابراين پس از انجام هر پنج
مشاهده ،مرحله قرائت از صفحه مرجع و بهينهسازي تکرار
میشد.

نگاره  :3منحنيهای رفتار طيفي در مرحله گل دهي پس از
پیشپردازشهای صورت گرفته

نگاره  :4منحنيهای رفتار طيفي در مرحله خميري شدن پس
از پیش پردازشهای صورت گرفته

 -3-1-2پیشپردازش طیفها

انرژي بازتاب شده توسط تارگت مورد نظر به وسيله
سنجنده و فيبر نوري متصل به آن به خود دستگاه انتقال
مییابد و از طريق اتصال رايانه قابلحمل به دستگاه ،دادهها
به رايانه منتقل میشوند.
نگاره  :5منحنيهای رفتار طيفي در مرحله رسيدگي دانه پس
اين دادهها توسط نرمافزار  RS3پردازش ،ثبت و ذخيره
از پیش پردازشهای صورت گرفته
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در اين مطالعه با در نظر گرفتن تمامی منحنیهای رفتار
طيفي جمعآوري شده براساس عامل انحراف معيار (بيشتر از
 )0/05براي هر طول موج ،سه محدودهی نويزي متأثر از بخار
آب شناسايي شدند که عبارت بودند از :طول موج  1355تا
 1393نانومتر 1811 ،تا  1936نانومتر و  2480تا  2500نانومتر.
نگارههای  4 ،3و  5طیفهای نهايي مربوط به هر يک از ارقام را
بعد از حذف باندهاي نويزي و مشاهدات اشتباه نشان میدهد.

 -2-2اعمال تابع پاسخ طیفی سنجندهی  OLIبر روی
طیفهای کتابخانه

ايران و شمال غربي استان فارس) که شامل اراضي روستاهاي
آهنگري ،آليوند و جونقان میباشد ،به دلیل مطابقت ارقام
کشت شده در این شهرستان با ارقام کتابخانهی طیفی
انتخاب شدند.
جدول  :2معرفي باندهاي سنجندهي OLI
باندها

طول موج (نانومتر)

باند Coastal aerosol - 1

430 - 450

باند  – 2آبي

450 - 510

باند  – 3سبز

530 - 590

باند  – 4قرمز

640 - 670

آخرين نسل ماهوارههای لندست ،ماهوارهي چند باندي
لندست  8است که در  11فوريه سال  2013به فضا پرتاب
850 - 880
باند  - 5مادونقرمز نزديک ()NIR
شد و هم اکنون در ارتفاع  705کيلومتري با مداري خورشيد
1570 - 1650
باند  – 6مادونقرمز کوتاه 1
()SWIR1
آهنگ و زاويه ميل  98/2درجه به دور زمين میچرخد.
2110 - 2290
باند  - 7مادونقرمز کوتاه 2
2
اين ماهواره داراي دو سنجنده به نامهای  1OLIو TIRS
()SWIR2
(سنجندهي باندهاي حرارتي) میباشد .سنجندهي OLI
500 - 680
باند  – 8پانکروماتيک
داراي  9باند است (جدول  )2و قدرت تفکيک مکانی آن
1360 - 1380
باند  – 9سيروس
در باند پانکروماتيک  15و در ساير باندها  30متر است.
نگاره  ،6تابع پاسخ طيفي سنجندهي  OLIرا نشان میدهد  -1-3-2انتخاب تصاویر ماهوارهای و پیشپردازش
که بر روی تمامی طیفهای جمعآوری شده اعمال گردید .آنها
بر اساس تقويم زراعي کشت گندم در منطقهی ممسني در
سال زراعي  ،1392-93اقدام به دريافت تصاوير ماهوارهی
لندست  8شد .جدول ،3تمامي تصاوير موجود از منطقه را
از بدو پنجه زني تا رسيدگي کامل ارقام گندم ،نشان میدهد.
از بين  11تصوير ليست شده ،با توجه به تقویم زراعی
طیفهای کتابخانه ،پنج تصوير اول کنار گذاشته شدند .در
تصاوير اخذشده به تاريخهاي  29اسفند و اول ارديبهشت
نگاره  :6تابع پاسخ طيفي سنجندهي OLI
مزارع موجود در منطقهي مورد مطالعه پوشيده از ابر بودند.
بنابراين چهار تصوير اخذشده به تاریخهای  13اسفند16 ،
 -3-2منطقهی مورد مطالعه جهت اخذ و پردازش
فروردين 17 ،ارديبهشت و  2خرداد برای انجام اين مطالعه
تصاویر ماهوارهای
انتخاب شدند.
جهت پیادهسازی گام دوم این مطالعه مزارع واقع در
از آنجايي که در اين مطالعه هدف مقایسهی طيفهاي
اقليم معتدل شهرستان نورآباد ممسني (واقع در جنوب غربي
کتابخانهي طيفي که در آنها ميزان بازتابندگي سطح زمين
- Operational Land Imager
 - Thermal Infrared Sensorثبتشده است با طيفهاي حاصل از تصوير است لذا دو
1
2

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (
ارزيابي پتانسيل تصاوير سنجنده  OLIدر تفکیک 11 / ...

)

مرحلهی پيشپردازش اصلي بر روي تصاوير انتخابشده  -2-3-2دادههای زمینی و روش جمعآوری آنها

با استفاده از فایلهای متنی موجود به همراه هر تصویر و
در تاريخ  27ارديبهشت  1393طی بازدید میدانی از
دادههای هواشناسی تهیهشده از سازمان هواشناسی کشور منطقهي مورد مطالعه چندين مزرعه کشاورزي که در آنها
اعمال گرديد.
ارقام مختلف گندم کشت شده بودند با راهنمايي کارشناس
جهاد کشاورزي شهرستان ممسني ،شناسايي و موقعيت
جدول  :3ليست تصاوير لندست  8موجود از منطقه نورآباد مزارع با استفاده از  GPSدستي به همراه کليه اطالعات
ممسني در سال زراعي 1392-93
توصيفي ثبت شد .از بين مزارع مالحظه شده با توجه به
مالحظات
رديف تاريخ اخذ تصویر تقويم زراعي
وسعت و رقم کشت شده در آنها 10 ،مزرعه جهت مطالعه
(شمسي)
انتخاب شدند .اطالعات ده مزرعهی مورد مطالعه در جدول
_
شروع پنجه زني
1392/9/23
1
 4آورده شده است .نگاره  ،7موقعيت مزارع انتخابشده
_
پنجه زني
1392/10/9
2
در تصوير  16فروردين  93را نشان میدهد .با استفاده از
_
اواخر پنجه زني و
1392/10/25
3
نرمافزارهای  ArcGISو  MATLABمقادير هر پيکسل در
شروع رشد ساقه
تمامي باندهاي تصاوير ماهوارهاي انتخابشده برای هر
_
رشد ساقه
1392/11/11
4
مزرعه استخراج گرديد.
5

1392/11/27

رشد ساقه

_

6

1392/12/13

رشد ساقه و شروع

انتخاب شد

7

1392/12/29

8

1393/1/16

جدول  :4اطالعات ميداني ده مزرعهي مورد مطالعه

گل دهي
گل دهي و شروع

تصویر ابری

شيرگي

است

اواخر گل دهي

انتخاب شد

و شروع خميري
شدن

9

1393/2/1

خميري شدن و

تصویر ابری

10

1393/2/17

اواخر خميري

انتخاب شد

11

1393/3/2

شروع رسيدگي
شدن و شروع

است

رسيدگي

رسيدگي کامل

انتخاب شد

شماره

گندم

مزرعه کشت شده

نام

منطقه

وسعت
مزرعه

(هکتار)

توضيح

1

ياواروس

آهنگري

3/7

نيمه سبز ،هنوز نرسيده

2

شيرودي

آهنگري

2/3

رسيده و آمادهي برداشت

3

چمران

آهنگري

2/1

نيمه سبز ،هنوز نرسيده

4

شيراز

آليوند

1/3

نيمه سبز ،هنوز نرسيده

5

چمران

آليوند

1/5

رسيده و آمادهي برداشت

6

پيشتاز

آليوند

1/4

سبز ،هنوز نرسيده

7

بهار

آليوند

2

نيمه سبز ،هنوز نرسيده

8

چمران

آليوند

1/9

نيمه سبز ،هنوز نرسيده

9

ياواروس

آليوند

0/9

رسيده و آمادهي برداشت

10

ياواروس

جونقان

1

رسيده و آمادهي برداشت

مرحلهی اول تبديل  DNبه راديانس و مرحلهی دوم
نگاره  ،8عکسهایی از ده مزرعهي انتخابشد ه را نشان
تصحيح اتمسفري میباشد .در اين مطالعه از برنامهی
میدهد که در بازديد ميداني صورت گرفته ،تهي ه شدهاند.
تصحيح اتمسفري  FLAASHموجود در نرم افزار ENVI
همانگونه که از عکسها ،مشخص است در اين روز ،همهی
استفاده شد .مزيت تصحيح اتمسفري تبديل راديانس به
ارقام در يک مرحلهي رويشي يکسان قرار ندارند .همين
بازتابندگي است.
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نگاره  :7موقعيت ده مزرعهی مورد مطالعه (پوليگونهاي زردرنگ) در تصوير لندست 8با ترکيب رنگ طبيعي اخذشده در
 16فروردين 1393

نگاره  :8عکسهايي از ده مزرعهي مورد مطالعه در دشتهاي شهرستان ممسني (اخذشده در بازديد ميداني  27ارديبهشت )1393

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (
ارزيابي پتانسيل تصاوير سنجنده  OLIدر تفکیک 13 / ...

)

مطلب به نوعي مؤيد آن است که در تشکيل کتابخانهي
طيفي ،باید در چندين مرحلهي رويشي ،طیفسنجی
صورت بگیرد .عدم همزماني تقويم زراعي حتي در مورد دو
مزرعهاي که در آنها ارقام يکساني کشت شده نيز مشاهده
میشود .علت وجود اين اختالفها ،متفاوت بودن يک الي
سه هفتهای تاريخهاي کشت میباشد .کشاورزان با توجه به
امکانات و تجهيزات موجود خود ،اقدام به کشت میکنند
لذا طبيعي است که در دسترس بودن يا نبودن اين امکانات
و تجهيزات در تسريع و تأخير کشت اثرگذار باشد .بنابراین
يکی از چالشهای اساسي و تأثيرگذار در نيل به اهداف
تحقيق ،عدم همزماني کامل تقويم زراعي مزارع مختلف
میباشد .اين مشکل تأثير خود را در انتخاب تصاوير منطبق
با کتابخانهي طيفي که تنها سه مرحلهي رويشي در آن در
نظر گرفتهشده است ،نشان میدهد .به عبارت ديگر براي
هر مزرعه بايد ترکيب تصاوير متناسب با تقويم زراعي آن
انتخاب شود ولي چگونه؟ براي اين منظور سناريويي تدارک
ديده شد که در آن با استفاده از اطالعات جانبي موجود
دربارهی تقويم زراعي مزارع و کتابخانهي طيفي ،طيفهاي
کتابخانه با ترکيبهاي مختلفي از تصاوير ماهوارهاي مقايسه
شوند تا در نهايت مناسبترين ترکيب تصاوير براي هر
مزرعه انتخاب شود.

شاخصهای مرتبط با خصوصيات بيوفيزيکي و بيوشيميايي
گياهان ،شاخصهای رنگدانه برگ گياهان و شاخصهاي
تودهی گياهي يا زيست توده .از آنجايي که هر يک از
شاخصهای گياهي از ترکيبات بازتابندگي طول موجهای
مختلف استفاده ميکنند لذا اميد مي رود که نتايج حاصل از
شاخصهای مختلف براي طیفهای ارقام گوناگون ما را در
تفکيک ارقام از همديگر ياري کند .بنابراين براي طیفهای
حاصل از سه مرحله مشاهداتي مقادير  27شاخص طيفي
که براي سنجندههاي با پهناي باند وسيع تعريفشدهاند،
محاسبه گرديد .نام ،رابطه و ويژگي هر يک از شاخصهای
مورد استفاده به ضميمه ارائه شده است.

 -5-2معیارهای شباهت طیفی

در اين قسمت  9معيار شباهت طيفي متداول و معروف
که جهت سنجش ميزان شباهت طيفي استفاده میشوند
معرفي میگردند .هر يک از اين معيارها ويژگي خاص
و منحصر به فرد خود را دارند و هر يک نقاط ضعف و
قوتي دارند لذا هر يک به بخشي از شباهتهای طيفي توجه
میکنند .در ادامه هر يک از اين معيارها به اختصار تشريح
خواهند شد .الزم به تذکر است که در این مطالعه برای
محاسبهی معیارهای شباهت ،فقط در روش اول از گام اول،
مقادیر بازتابندگی به کار گرفته شدهاند ولی در گام دوم و
 -4-2شاخصهای گیاهی
روش دوم از گام اول از بردارهای ویژگی تولید شده توسط
شاخصهاي گياهي تبديالت رياضي هستند که بر اساس سری زمانی شاخصهای گیاهی استفاده شده است.
باندهاي مختلف سنجندهها تعريفشده و براي ارزيابي و
بررسي گياهان در مشاهدات ماهوارهاي طراحيشدهاند -1-5-2 .زاويه طيفي ()SAM1
بيشتر باندهايي که در محاسبه شاخصهاي گياهي مورد
اين معیار ،شباهت طيفي را با محاسبه زاويه بين دو طيف
استفاده قرار ميگيرند در محدوده باندهاي قرمز و مادونقرمز در فضاي چندبعدي طيفي به صورت دو بردار مشخص
نزديک هستند .شاخصهای گياهي زيادي تا به حال معرفي ميکند .زاويه کوچک بين دو طيف نشاندهندهی شباهت
شدهاند و در چند دسته کلي تقسيمبندي میشوند که باال و زاويه بزرگ نشاندهنده شباهت کم است .رابطهی
عبارتاند از :شاخصهای نشاندهندهي ساختار و سبزينگي شماره  1نحوه محاسبه اين زاويه را نشان ميدهد .در اين
گياهان ،شاخصهای ساختار و سبزينگي گياهان با اصالح رابطه  1تعداد باند ميباشد و  siو  sjنيز مقادير بازتابندگي
اثرات خاک پس زمينه ،شاخصهای محتواي آب گياهان،
-Spectral Angle Measure

1
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مربوط به دو منحني طيفي میباشند که به صورت برداري به فوق میتوان بردار احتمال پيکسل يا منحني رفتار ديگر
ابعاد در نظر گرفتهشدهاند(Kruse et al., 1993).
 y=(y1,y2,...,yL)Tرا نيز بهصورت q=(q1,q2,...,qL)Tمحاسبه
نمود .با توجه به تئوري اطالعات میتوان self-information
()1
باند  lاز پیکسلها يا طيفهاي  xو  yرا با استفاده از معادلهی
1
 -2-5-2فاصلهی جفريز و ماتوسيا ( )JMD
زير به دست آورد:
اين معيار به صورت زیر تعریف شده است ):(Swain et al., 1971
()5
()2
()3

با استفاده از معادالت زير ،آنتروپي نسبي  xوآنتروپي
نسبي  yبه صورت زير محاسبه میشوند:

 -3-5-2معيار ديورژانس ( )SID
2

اين شيوه اختالف ميان توزیعهای احتمال دو مشخصه
طيفي را اندازهگیری مینماید .معيار  SIDمشخصه طيفي
هر بردار پيكسلي را به عنوان يك متغير تصادفي در نظر
گرفته و با تشكيل توزيع احتمال آن از يك معيار آماري
براي محاسبه تشابه طيفي ميان دو مشخصه طيفي استفاده
مينمايد .در تصاوير فرا طيفي هر پيكسل به صورت يك
بردار نمايان ميشود و هر منحني رفتار طيفي به همراه
مقادير بازتابندگي مربوط به هر طول موج را نيز ميتوان
به صورت يک بردار مثل  X=(X1,X2,...,XL)Tنشان داد ،هر
مؤلفه  xlپيکسلي از باند  Blاست که در طول موج  λlاخذشده
است .بدين ترتيب بردار هر پيکسل را میتوان به عنوان يک
متغير تصادفي در يک فضاي احتماالتي مناسب مدل نمود.
با توجه به اينکه مقادير بازتابندگي همواره مقاديري مثبت
میباشند احتمال  Pبراي  xرا به کمک معادلهی زير میتوان
حساب کرد ):(Chang, 2000
()4

()6
()7
حاصل جمع معادالت فوق معيار  SIDرا نتيجه میدهند
که به صورت زير تعريف شده است(Chang, 2000):
()8

با بياني سادهتر در اين روش آنتروپي موجود در هر
مشخصهی طيفي به عنوان معياري براي اندازهگيري اطالعات
موجود در هر پيكسل معرفي ميگردد .چنانچه اختالف اين
اطالعات در بين دو مشخصه طيف ناچيز گردد اينگونه
تعبير میشود كه اين دو مشخصه طيفي نسبت به يكديگر
اطالعات جديدي نداشته و به يكديگر شبيه میباشند.

 -4-5-2معيار JMD-SAM

اين معيار ،يک معيار ترکيبي از دو معيار  JMDو
میباشد که شرح هر يک گذشت .رابطه مربوط به آن نيز
چنين است):(Du et al., 2004

SAM

که در آن بردار  p=(p1,p2,...,pL)Tبردار احتمال ناشي از
میباشد .با اين تفاسير هر پيکسل برداري  X=(X1,X2,...,XL)Tرا
میتوان به صورت يک منبع اطالعاتي در نظر گرفت که از  -5-5-2معيار SID-SAM
آمارهی خودش به صورت  p=(p1,p2,...,pL)Tتبعيت کرده و
اين معيار نیز يک معيار ترکيبي از دو معيار  SIDو SAM
تغييرات طيفي هر پيکسل را تشريح میکند؛ مانند معادلهی است .رابطه مربوط به آن نيز چنين است):(Du et al., 2004
x

- Jeffries-Matusita Distance

1

- Spectral Information Divergence

2

()9

()10
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شباهت بااليي برخوردار باشند مقدار  CBDکمتر خواهد
 -6-5-2معيار همبستگي طيفي ()SCM 1
اين معيار توسط  Van der Meerو  Bakkerدر سال  1997بود.
معرفيشده است .مقادير خروجي اين الگوريتم بين  -1تا ()14
 1ميباشد به طوري که دو طيف کام ً
ال مشابه خروجي  1را
میدهند .اين معيار ضريب همبستگي بين دو طيف را که به  -3نتایج
اين مطالعه در دو گام اصلي طراحي و پیادهسازی شد.
صورت بردار در نظر گرفتهشدهاند به صورت زير محاسبه
در گام اول ابتدا تابع پاسخ طيفي سنجندهي  OLIبر روي
میکند ):) Bakker and Van der Meer, 1997
طیفهای کتابخانهی تهيهشده به وسیلهی طیفسنجی
()11
ميداني ،اعمال شد .سپس آناليز تفکيکپذيري بر روی
طیفهای بازسازيشد ه انجام گرفت .نتايج حاصل از اين
 -7-5-2معيار فاصلهی اقليدسي ()ED 2
گام حد نهايي تفکیکپذیری شش رقم گندم مورد مطالعه
اين نوع فاصلهی طيفي بر اساس زاویهی طيفي تعريف را نشان داد.
شده است .تفاوت اساسي اين معيار با معيار زاویهی طيفي
در گام دوم تصاوير ماهوارهای سري زماني سنجندهي
در اين است که روش  EDمتأثر از تفاوت درخشندگي بين  OLIمتناسب با تقويم زراعي منطقه و کتابخانهی طیفی براي
طیفها است درحاليکه  SAMبا تغيير ميزان درخشندگي سال زراعي  1392-93اخذ شد .سپس با استفاده از دادههای
تغييري نمیکند .البته اگر زاويه طيفي عدد کوچکي باشد دو میدانی و کتابخانهی طیفی تعدادی از مزارع موجود در
معيار  EDو  SAMنتايج يکساني ارائه خواهند داد.
تصویر طبقهبندی شدند .بر اساس نتایج گام اول و دادههای
میدانی ،صحت طبقهبندی ارزیابی شد.
نتايج حاصل از آناليز طیفها و تصاوير نشان داد که
()12
گندم ياواروس به صورت قابلمالحظهاي از پنج رقم ديگر
 -8-5-2معيار فاصلهی طيفي ()ED-sqrt
این معیار نیز بر اساس محاسبهی فاصله تعریف شده قابل تفکيک است.
است .نحوهی محاسبهی این معیار به طریق زیر است .به
هر ميزان که از شباهت بين دو طيف کاسته شود اين معيار  -1-3آناليز تفکيکپذيري طيفهاي بازسازيشده به
عدد بزرگتري به خود اختصاص خواهد داد ) .(Gower, 1985سنجندهي ( OLIگام اول)
همانگونه که بيان شد در گام اول صرف ًا طيفهاي
()13
کتابخانه طيفي بازسازی شده به سنجندهی  OLIدر نظر
گرفته شدهاند .این گام با دو روش کام ً
ال متفاوت از همدیگر
 -9-5-2معيار CBD 3
پیاده سازی شد .در روش اول طیفها به صورت تک زمانه
اين معيار شباهت طيفي نيز از معيارهايي است که مبتني در نظر گرفته شدند ولی در روش دوم طیفها به صورت
بر فاصله میباشد .رابطهی مربوط به اين معيار به صورت سری زمانی مورد بررسی قرار گرفتند .در روش تک زمانه،
زیر تعريف شده است .به هر ميزان که دو بردار  silو  sjlاز بر اساس مقادیر بازتابندگی طیفی و با استفاده از  9معيار
 1- Spectral Correlation Measureشباهت طيفي معرفيشده آنالیز تفکیکپذیری انجام شد ولی
 2- Euclidian Distanceدر روش سري زماني بر اساس خروجی سری زمانی 27
3- City Block Distance
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شاخص گياهي و معيار شباهت زاویه طیفی ،تفکیکپذیری
جفت ارقام کتابخانهی طیفی مورد بررسی قرار گرفت.

 -1-1-3آنالیز تک زمانهی طیفها (روش اول)

نگاره ،9ميزان تفکيکپذيري جفت ارقام ممکن توسط 9
معيار شباهت طيفي معرفيشده را نشان ميدهد .در مرحلهي
رويشي اول که ارقام گندم در مرحلهي گل دهي و اواخر آن
قرار دارند به هيچوجه تفکیکپذیر نيستند .در اين مرحله از
رشد ،تنها دو رقم شيرودي و ياواروس آن هم فقط توسط
يک معيار شباهت طيفي ( )JMDاز هم تفکيکشدهاند .در
مرحلهي دوم به شدت از ميزان شباهت طيفي کاسته شده
است به طوري که در اين مرحله بيشترين تفکيکپذيري
جفت ارقام رخ داده است .بيشترين تفکيکپذيري در
هر سه مرحله ،براي دو جفت بهار (ياواروس و پيشتاز)
ياواروس به دست آمده است که توسط  7معيار از  9معيار
مورد استفاده ،تفکیکپذیر شناخته شدهاند .جفت ارقام
بهار-پيشتاز ،بهار-شيرودي و چمران-شيرودي در هيچ
يک از سه مرحلهي رويشي توسط هيچکدام از معیارهای
شباهت طيفي از همديگر تفکيک نشدند .از طرفي پيشتاز و
شيرودي نيز از شباهت بااليي برخوردار بودند بنابراين ارقام
بهار ،پيشتاز و شيرودي به همراه گندم شيراز داراي رفتار
طيفي مشابه میباشند لذا نبايد اميد زيادي به تفکيک اين
ارقام از يکديگر در تصاوير لندست 8داشت .گندم ياواروس
پتانسيل تفکيکپذيري بااليي نسبت به ساير ارقام از خود
نشان میدهد .گندم ياواروس از نوع گندمهای دوروم است
که جهت توليد ماکاروني استفاده میشود درحاليکه پنج
رقم ديگر همه از ارقام گندم نان هستند.

در طیفهای بازسازیشده هفت باند وجود دارد ،از
آن جایی که برای هر رقم در هر مرحلهی مشاهداتی در
حدود  7الی  10مشاهده وجود دارد لذا برای هر باند در
طیف بازتابندگی هر رقم میتوان میزان انحراف معیار را
محاسبه نمود .این میزان انحراف معیار در واقع مقدار خطا
یا دقت اخذ مشاهده در آن باند را نشان میدهد .بنابراین
وقتی این مشاهدات با میزان خطای معلومشان توسط یک
مدل ریاضی (معیار شباهت طیفی) به کار گرفته میشوند
بر اساس قانون انتشار خطاهای تصادفی ،خطاهای موجود
از طریق مدل ریاضی مورد استفاده به نتایج حاصله از مدل
(مجهوالت) منتقل میشوند .لذا وقتی یک معیار شباهت
طیفی بین طیف بازتابندگی دو رقم محاسبه میشود ،میزان
خطای آن نیز محاسبه میگردد .از این میزان خطا و مقدار
میانگین معیار شباهت محاسبهشده جهت تعیین تفکیکپذیر
بودن یا نبودن طیف بازتابندگی دو رقم استفاده میشود .در
صورتی طیف بازتابندگی دو رقم از همدیگر تفکیکپذیر
شناخته میشوند که مقدار میانگین معیار شباهت طیفی
محاسبهشده از سه برابر خطا (دقت) محاسبهشده برای آن
بیشتر باشد .علت آنکه سه برابر مقدار خطا در نظر گرفته
شده است به فرض اساسی تئوری خطاها (نرمال بودن تابع
توزیع مشاهدات) و آزمون سادهی سه سیگما برمیگردد.
روش تشریح شده جهت تفکیکپذیری جفت ارقام گندم
(انتخاب  2از  )6برای تمامی  9معیار شباهت طیفی مورد
نظر به صورت جداگانه در هر یک از سه مرحلهی رویشی
پیادهسازی شد.
نگاره  :9ميزان تفکيکپذيري جفت ارقام گندم با استفاده از
الزم به ذکر است که جهت محاسبهی مشتقهای موجود
 9معيار شباهت طيفي معرفيشده ،در سه مرحلهي رويشي
در قانون انتشار خطاها و سایر مراحل از نرمافزار MATLAB
استفاده شد .استفاده از قانون انتشار خطاها یکی از قابل
طبق نگاره  ،9جفت ارقامي وجود دارند که در يک
توجهترین نوآوریهای این مطالعه است.
مرحله مشاهداتي تفکيکپذير هستند ولي در مراحل ديگر
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نه .به عنوان مثال با توجه به نتايج درست است که در مرحله
دوم مشاهداتي که شاهد بيشترين تفکيکپذيري هستيم،
گندم ياواروس از چهار رقم بهار ،پيشتاز ،شيراز و شيرودي
به خوبي تفکيک شده است ولي موفقيتي در تفکيک گندم
ياواروس از گندم چمران در اين مرحله مشاهداتي به دست
نيامده است اين در حالي است که اين دو رقم در مرحلهي
سوم مشاهداتي توسط معيار  SAMتفکيکشدهاند .بنابراين
جهت تفکيک ارقام استفاده از يک مرحله مشاهداتي نتايج
کام ً
ال مطلوبي را ارائه نمیدهد لذا بهتر است تغييرات طيفي
به صورت سري زماني بررسی شوند.
نگاره  ،10ميزان توانمندي  9معيار شباهت طيفي در
تفکيک طیفهای بازتابندگي جفت ارقام گندم در سه
مرحلهي رويشي را نشان میدهد .دو معيار  SAMو CBD
عملکرد خوبي از خود نشان دادهاند به طوري که هر يک
در مرحلهي دوم به ترتيب  7و  8جفت و در مرحلهي سوم
هر يک  5جفت از جفتهاي ممکن را از همديگر تفکيک
کردهاند.

نگاره  :10ميزان توانمندي  9معيار شباهت طيفي در تفکيک
ارقام گندم در سه مرحلهي رويشي

 -2-1-3آنالیز سری زمانی طیفها (روش دوم)

همانگونه که در بخش قبل مالحظه گرديد آناليز تک
زمانه طیفها به نتايج کام ً
ال مطلوبي منجر نشد لذا در
اين جا طیفها به صورت سري زماني مورد ارزيابي قرار
گرفتند .روش کار به اين ترتيب بود که ابتدا  27شاخص
طيفي به همراه دقت محاسبهی آنها براي تمامي طیفها در
هر سه مرحله محاسبه شد بنابراین براي هر رقم گندم در

خروجی هر شاخصی به صورت سری زمانی يک منحني
که داراي سه مقدار است به دست آمد .سپس با استفاده
از معيار شباهت  SAMميزان شباهت اين منحنیها مورد
ارزيابي قرار گرفت در نتيجه هر شاخص آن جفت ارقامي
را که از يکديگر تفکیکپذیر هستند را مشخص نمود .در
اینجا نیز همانند بخش آنالیز تک زمانهی طیفها از مقدار
میانگین معیار شباهت و میزان دقت محاسبه شده برای آن
از طریق قانون انتشار خطاها جهت تعیین تفکیکپذیری
استفاده شد .سرانجام جهت مشخص کردن تفکيکپذيري
نهایی جفت ارقام مختلف ،آراي تمامي شاخصها شمارش
شد .نگاره  ،11فلوچارت کلی پیادهسازی روش دوم از گام
اول را نشان میدهد.

نگاره  :11فلوچارت آنالیز تفکیکپذیری طیفهای
کتابخانهی طیفی بازسازیشده به سنجندهی OLI
(روش دوم در گام اول)

جهت اختصار و به عنوان نمونه ،تنها نتايج حاصل از
شاخص  NDVIبه بحث گذاشته میشود .نگاره  ،12مقدار
شاخص  NDVIدر سه مرحله رويشي براي ارقام گندم مورد
مطالعه را نشان میدهد .مقدار اين شاخص براي گياهاني که
سرسبز و سر زنده میباشند نسبت به گياهاني که روي به
زردي گراییدهاند بيشتر است .در مرحلهي گل دهي و اواخر
آن که گياه کام ً
ال سبز است مقدار اين شاخص در اوج قرار
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نگاره  ،13ميزان توانمندی  27شاخص گياهي در تفکيک
دارد و کمکم با رشد گياه در اواخر خميري شدن دانه ،مقدار
شاخص کم میشود تا اينکه در مرحلهي رسيدگي کامل دانه ارقام مختلف را نشان میدهد .سه شاخص گياهي NDVI،
 MNLIو  VNRبا تفکيک  7جفت از  15جفت ممکن ،در
به صورت قابلمالحظهاي مقدار شاخص اُفت میکند.
بين  27شاخص ،بهترين عملکرد را داشتند .شاخصهاي
گياهي  VIgreen، VARI، RI، RGRIو  IRGبدون تفکيک
حتي يک جفت از ارقام ،ضعیفترین عملکرد را داشتند.
جدول 5نیز تفکیکپذیر بودن (مقدار )1يا نبودن (مقدار
صفر) جفت ارقام گندم را که بر اساس معيار شباهت زاويه
طيفي براي سري زماني سه شاخص گياهي NDVI، MNLI
و  VNRبه دست آمدهاند ،نشان میدهد.
نگاره  ،14ميزان تفکيکپذيري جفت ارقام گندم را با
استفاده از سری زمانی  27شاخص گياهي و معيار شباهت
نگاره  :12مقدار شاخص  NDVIدر سه مرحله رويشي ارقام
زاويه طيفي نشان میدهد .طبق اين شکل ارقام بهار ،پيشتاز،
گندم کتابخانهي طيفي
شيراز و شيرودي در يک کالس قرار میگیرند .گندم

نگاره  :13تعداد جفتهاي
تفکيکشده توسط 27
شاخص گياهي و معيار
شباهت SAM

نگاره  :14ميزان تفکيکپذيري
جفت ارقام مختلف با استفاده
از  27شاخص گياهي و معيار
شباهت SAM
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ياواروس نيز توسط بيش از  20شاخص مورد استفاده در
اين مطالعه از چهار رقم فوق تفکيک شده است لذا به
تنهايي در يک کالس قرار میگیرد .رقم چمران نيز توسط
 12شاخص گياهي از گندم ياواروس تفکيک شد ولي در
تفکيک گندم چمران از ارقام کالس اول موفقيتی حاصل
نشده است .بنابراین ارقام بهار ،پيشتاز ،شيراز ،شيرودي و  -2-3طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي با استفاده از
چمران در يک کالس و رقم ياواروس در کالس ديگري کتابخانه طيفي (گام دوم)
در گام اول اين نتيجه به دست آمد که بررسي سري زماني
قرار میگیرد.
طیفها در طول دورهی رشد ارقام گندم به منظور تفکيک
جدول  :5نتايج تفکيکپذيري جفت ارقام گندم براي سري آنها از يکديگر مطمئنترین نتايج را در اختيار مینهد.
زماني سه شاخص منتخب
همچنین مشخص شد که در بهترين حالت ،ارقام گندم مورد
NDVI
MNLI
VNR
نام جفت ارقام
مطالعه را میتوان تنها در دو دستهی کلي خوشهبندی نمود.
بهار -چمران
1
0
1
خوشهی اول عبارت بودند از :ارقام بهار ،پيشتاز ،شيراز،
بهار -پيشتاز
0
0
0
شيرودي و چمران و خوشهی دوم تنها شامل رقم ياواروس
بهار -شيراز
0
0
0
بود .بنابراين نبايد در مورد نتايج حاصل از بهکارگيري تصاوير
بهار -شيرودي
0
0
0
ماهوارهاي نتايج بهتر (تفکيک همهی ارقام از يکديگر) و بدتر
بهار -ياواروس
1
1
1
(شباهت همهی ارقام به يکديگر) از اين را انتظار داشت.
چمران -پيشتاز
1
0
1
روش کار در اين مرحله چنين است که نام ارقام گندم
چمران -شيراز
1
1
1
کشت شده در ده مزرعهي مورد مطالعه مجهول فرض
چمران -شيرودي
0
0
0
میشوند درحاليکه مطمئن هستيم به يقين در اين مزارع
چمران -ياواروس
0
1
0
گندم کاشته شده است نه چيز ديگري .از طرفي ديگر
پيشتاز -شيراز
0
0
0
میدانیم در هر مزرعه چه رقمي کشت شده است .با
پيشتاز -شيرودي
0
0
0
استفاده از طيفهاي کتابخانهي طيفي ،اين مزارع طبقهبندی
پيشتاز -ياواروس
1
1
1
میشوند .در نهايت با مقایسهی برچسب تعلقگرفته به
شيراز -شيرودي
0
1
0
مزارع با واقعيت زميني ،صحت طبقهبندي ارزيابي میشود.
شيراز -ياواروس
1
1
1
ابتدا يک شاخص گياهي براي مجموعه پيکسلهاي
شيرودي -ياواروس
1
1
1
انتخابشده براي ده مزرعهي مورد مطالعه در چهار تصوير
در آناليزهايي که فقط يک مرحله از رشد در نظر گرفته منتخب محاسبه شد .سپس با توجه به اينکه در کتابخانهي
شد ،نتیجهی به دست آمده اين بود که مرحلهي مشاهداتي طيفي سه مرحلهي رويشي موجود است ،ترکيبهاي سهگانه
دوم بهترين نتايج را نسبت به دو مرحلهي رويشي ديگر ارائه از تصاوير ماهوارهاي برگزيده شدند .سپس با استفاده از
میدهد با اين همه در اين نتايج ،جهت تعيين تکليف گندم معيار شباهت زاویهی طيفي ،ميزان شباهت خروجي سري
چمران نتیجهی مطلوبي به دست نيامد چرا که اين رقم هم زماني شاخص گياهي پيکسلهاي هر يک از مزارع نسبت
به کالس اول که شامل بهار ،پيشتاز ،شيراز و شيرودي بود به خروجي سري زماني همان شاخص گياهي حاصل از
شباهت داشت و هم به کالس دوم که شامل گندم ياواروس
بود .ولي در آناليز سري زماني گندم چمران از ياواروس
تفکيک شد و به صورت قابل قبولي هم کالس بودن گندم
چمران با چهار رقم ديگر کالس اول به اثبات رسيد.
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طيفهاي کتابخانه مورد سنجش قرار گرفت .بر اساس
زاویههای طيفي حاصل و دقت آنها که با استفاده از قانون
انتشار خطاها محاسبه شدند ،طبقهبندي صورت گرفت و
اسامي ارقامي از کتابخانه طيفي که به رقم کشت شده در
مزارع مورد مطالعه بيشترين شباهت را داشتند ،ليست
شدند .اين پروسه براي هر  27شاخص گياهي صورت
پذيرفت .در نهايت هر شاخص گياهي يک خروجي در
اختيار نهاد .سر انجام جهت الصاق بر چسب نهايي بين
نتايج همهي شاخصها رأيگيري صورت گرفت .نگاره 15
به صورت کلی فلوچارت گام دوم را نشان میدهد.

نگاره  :15فلوچارت طبقهبندی تصاویر ماهوارهای با استفاده
از طیفهای کتابخانهی طیفی بازسازیشده به سنجندهی
( OLIگام دوم)

نگاره  :16مقدار ميانگين شاخص  NDVIبراي مزارع
انتخابشده در تصاوير ماهوارهاي منتخب

نگاره  ،16مقدار ميانگين شاخص  NDVIرا براي
پيکسلهاي انتخابشده براي چهار تصوير ماهوارهاي اخذ
شده به تاريخهاي  13اسفند 16 ،فروردين 17 ،ارديبهشت
و  2خرداد را نشان میدهد .تغييرات اين شاخص در نگاره
فوق به لحاظ آنچه در تعريف اين شاخص آمده است
همخواني دارد و کام ً
ال منطقي است.
با مقایسهی نگارههای  12و  ،16مالحظه میگردد که
تصوير  2خرداد ،تصويري است که در آن تمامي ارقام به
صورت قابل قبولي به مرحلهي رسيدگي دانه رسيدهاند .لذا
جهت انطباق طيفهاي کتابخانهي طيفي با تصاوير اخذشده
با مطابقت دادن تصوير  2خرداد با طيفهاي مرحلهي سوم
کتابخانه ،تکليف مرحلهي رويشي رسيدگي دانه مشخص
میشود ولي بار ديگر با توجه به همين دو شکل مشخص
میشود که برخي ارقام از کتابخانهي طيفي در مرحلهي
گل دهي با تصوير  13اسفند انطباق خوبي دارند و برخي
ديگر با تصوير  16فروردين .نگاره  ،17براي نمونه مقدار
شاخص  NDVIبراي سه رقم گندم کتابخانه طيفي و مزارع
مربوطه با ترکيب تصاوير مختلف جهت مالحظهي بهترين
ترکيب تصاوير را نشان میدهد.
در نگاره فوق ،خطوط قرمز رنگ مربوط به طيفهاي
کتابخانهي طيفي و خطوط سبز رنگ مربوط به طيفهاي
حاصل از تصوير ميباشند.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (
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)

نگاره  :17مقدار شاخص  NDVIبراي سه رقم گندم کتابخانه طيفي و مزارع مربوطه با ترکيب تصاوير مختلف (خطوط قرمز
حاصل از طيف کتابخانه و خطوط سبز حاصل از تصويرند)

بر اساس نمودارهاي رديف اول نگاره  ،17بيشترين
ميزان انطباق طيفي و تقويم زراعي گندم شيرودي کتابخانهي
طيفي با گندم شيرودي کاشته شده در مزرعهي دوم با ترکيب
تصاوير  13اسفند 16 ،فروردين و  2خرداد رخ داده است.
به عبارتي ديگر گندم کاشته شده در اين مزرعه در  13اسفند
در مرحلهي اواخر گل دهي قرار داشته و در  16فروردين

در مرحلهي شيرگي و خميري شدن واقع بوده است و در
نهايت در  2خرداد رسيدگي کامل دانه حاصل گرديده است.
نتیجهی حاصل بيانگر زود رس يا متوسط رس بودن رقم
کشت شده يا کشت زودهنگام صورت گرفته در اين مزرعه
است.
بر اساس نمودارهاي رديف دوم نگاره  ،17بيشترين
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پردازشهای بعدي صرف ًا دو ترکيب تصویر ديگر در نظر
گرفته شدند .بر اساس نتایج حاصل به دلیل عدم همزمانی
کشت ارقام مختلف در منطقهی مورد مطالعه برای برخی
از مزارع ترکیب تصویر اول و برای برخی دیگر ترکیب
تصویر دوم نتایج بهتری ارائه نمود .لذا برای هر مزرعه
بهترین ترکیب تصویر انتخاب شد .جدول  ،6بهترين ترکيب
تصاوير انتخابشده براي هر مزرعه جهت طبقهبندي با
استفاده از طيفهاي کتابخانهي طيفي را بر اساس نتايج
مراحل قبل نشان میدهد.

ميزان انطباق طيفي و تقويم زراعي گندم شيراز کتابخانهي
طيفي با گندم شيراز کاشته شده در مزرعهي چهارم با
ترکيب تصاوير  13اسفند 16 ،فروردين و  2خرداد روي
داده است .به عبارتي ديگر گندم کاشته شده در اين مزرعه
در  13اسفند در مرحلهي اواخر گل دهي قرار داشته و در
 16فروردين در مرحلهي شيرگي و خميري شدن واقع بوده
است و در نهايت در  2خرداد دانه به رسيدگي کامل رسيده
است .نتیجهی حاصل بيانگر زود رس يا متوسط رس بودن
رقم کشت شده يا کشت زودهنگام صورت گرفته در اين
جدول  :6بهترين ترکيب تصاوير انتخابشده براي هر مزرعه
مزرعه میباشد.
جهت طبقهبندي
بر اساس نمودارهاي رديف سوم نگاره  ،17بيشترين
تصوير براي
تصوير براي
تصوير براي
شماره
ميزان انطباق طيفي و تقويم زراعي گندم ياواروس کتابخانهي
مرحلهي رسيدگي
مرحلهي
مرحلهي گل
مزرعه
طيفي با گندم ياواروس کاشته شده در مزرعهي دهم با
شيرگي و
دهي و اواخر آن
ترکيب تصاوير  16فروردين 17 ،ارديبهشت و  2خرداد رخ
خميري شدن
داده است .به عبارتي ديگر گندم کاشته شده در اين مزرعه
 2خرداد
 17ارديبهشت
 16فروردين
1
در  16فروردين در مرحلهي اواخر گل دهي قرار داشته و
 2خرداد
 16فروردين
 13اسفند
2
در  17ارديبهشت در مرحلهي شيرگي و خميري شدن واقع
 2خرداد
 17ارديبهشت
 16فروردين
3
بوده است و در نهايت در  2خرداد رسيدگي کامل دانه
 2خرداد
 16فروردين
 13اسفند
4
حاصل گرديده است.
 2خرداد
 16فروردين
 13اسفند
5
نتیجهی حاصل بيانگر دير رس بودن رقم کشت شده
 2خرداد
 17ارديبهشت
 16فروردين
6
يا کشت ديرهنگام صورت گرفته در اين مزرعه ميباشد.
 2خرداد
 17ارديبهشت
 16فروردين
7
با مالحظهي نتايج حاصل در اين بخش ،مشخص شد که
 2خرداد
 17ارديبهشت
 16فروردين
8
ترکيب تصاوير  13اسفند براي مرحلهي گل دهي17 ،
 2خرداد
 17ارديبهشت
 16فروردين
9
ارديبهشت براي شيرگي و خميري شدن دانه و  2خرداد
 2خرداد
 17ارديبهشت
 16فروردين
10
براي رسيدگي دانه نتايج مطلوبي ارائه نمیدهد لذا در

نگاره  :18نتيجهی طبقهبندي
با استفاده از کتابخانه طيفي و
ترکيب مناسبترين تصاوير
براي هر مزرعه
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جدول  :7خروجي طبقهبندي استفاده از کتابخانهي طيفي و بهترين ترکيب تصاوير براي هر مزرعه

مزرعه10

مزرعه 9

مزرعه 8

مزرعه 7

مزرعه 6

مزرعه 5

مزرعه 4

مزرعه 3

مزرعه 2

مزرعه 1

شماره

ياواروس

ياواروس

بهار

بهار

بهار

بهار

بهار

بهار

بهار

بهار

چمران

پيشتاز

پيشتاز

پيشتاز

پيشتاز

چمران

پيشتاز

چمران

پيشتاز

شيراز

شيراز

شيراز

شيراز

پيشتاز

شيراز

پيشتاز

شيراز

شيرودي

شيرودي

شيرودي

شيراز

شيرودي

شيراز

شيرودي

شيرودي

شيرودي

ارقام کتابخانه طيفي شبيه
به گندم کشت شده در مزارع

ياواروس

ياواروس

چمران

بهار

پيشتاز

چمران

شيراز

چمران

شيرودي

ياواروس

واقعيت
ميداني

ياواروس

نگاره  ،18نتیجهی حاصل از طبقهبندی ده مزرعهی مورد  -4نتیجهگیری و پیشنهادات

مطالعه در ترکيب تصاوير مورد نظر با استفاده طیفهای
کتابخانهی طيفي را نشان میدهد .برای مثال در نتایج
حاصل برای مزرعهی دهم ،از بين  27شاخص گياهي
استفادهشده در اين مطالعه  25شاخص گياهي گندم کاشته
شده در مزرعهي دهم را گندم ياواروس؛  4شاخص ،گندم
شيرودي؛  3شاخص ،گندم شيراز؛  3شاخص ،گندم پيشتاز؛
 10شاخص ،گندم چمران و  3شاخص ،گندم بهار تشخيص
دادهاند.
بنابراين کام ً
ال واضح است که قريب به اتفاق همه
شاخصها شباهت گندم کشت شده در مزرعهي دهم را
به گندم ياواروس از کتابخانهي طيفي نسبت دادهاند .با
توجه به جدول  ،4نتیجهی حاصل براي اين مزرعه کام ً
ال
صحيح است.جدول  ،7نتیجهی نهايي طبقهبندي را با اعمال
حد آستانهی حداقل  12شاخص (حدود نصف تعداد کل
شاخصها) نشان میدهد.
با توجه به اطالعات ميداني ،مشخص میشود که از
بين  10مزرعهي مورد مطالعه ،تنها يک مزرعه به صورت
نامطلوبي طبقهبندی شده است.
آن گونه که در مرحلهي آناليز طيفي پيشبيني میشد،
در تصاوير ماهوارهاي لندست  ،8گندم ياواروس به طور
مطلوبي از ساير ارقام تفکيک شد.

در اين مطالعه به ارزيابي پتانسيل فن آوري سنجش از
دور در تفکيک ارقام گندم ايراني پرداخته شد .از طرفي
گندم ،راهبُرديترين محصول کشاورزي کشور است و
قوت غالب مردم ايران را تشکيل ميدهد از طرفي ديگر
اين محصول ارقام مختلفي دارد که هر يک عملکرد و
ويژگيهاي منحصربهفرد خود را دارند .به همين منظور،
منحني رفتار طيفي مربوط به  6رقم گندم ايراني در سه
مرحلهی رويشي گل دهي ،خميري شدن و رسيدگي دانه با
استفاده از طیفسنج ميداني به منظور آناليز تفکیکپذیری
آنها از يکديگر ،اخذ شد و يک کتابخانهی طيفي بومي
ايجاد گرديد.
در گام اول ،ابتدا تابع پاسخ طيفي سنجندهي  OLIکه
بر روي ماهوارهي لندست  8نصب شده است ،بر روي
طیفهای کتابخانهی طيفي اعمال شد .سپس با استفاده از 27
شاخص گياهي و  9معيار شباهت طيفي ميزان تفکیکپذیری
ارقام مختلف از همديگر مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج
گام اول ،حد نهايي تفکیکپذیر بودن يا نبودن ارقام مختلف
را در تصاوير سري زماني نشان داد .اين نتايج در گام دوم
جهت ارزيابي صحت طبقهبندی به همراه دادههای ميداني به
کار گرفته شد .نتايج حاصل از گام اول ،بيانگر اين مطالب
بودند که اوالً بررسی طیفها به صورت سري زماني و
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ضمیمه  :1در جدول زیر  27شاخص گیاهی مورد استفاده در این مطالعه لیست شده است.

آناليز همزمان همهی مراحل رويشي نسبت به حالتي که تنها
يک مقطع رويشي در نظر گرفته شود نتايج مطلوب تري
در اختيار قرار میدهد .ثاني ًا براي طيفهاي بازسازيشده
در بهترين حالت رقم ياواروس به صورت کامل از ساير
ارقام گندم تفکيک میشود .اين نتايج ،ميزان اميدواري ما را
در تفکيک ارقام مختلف با استفاده از طيفهاي کتابخانهي

طيفي و تصاوير لندست 8تعيين نمود.
در گام دوم ،از تصاوير سري زماني لندست  8که در سال
زراعي  1392-93از منطقهی نورآباد ممسني واقع در استان
فارس اخذشده بودند ،استفاده گردید .در  27ارديبهشت
 1393هجري شمسي طي يک بازديد ميداني از منطقه،
تعدادي مزرعهی گندم شناساييشده و اطالعات ک ّمي و
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، با استفاده از اين دادههای ميداني.کيفي آنها ثبت گرديد
در تصاوير ماهوارهاي چند پيکسل از مزارع شناساييشده
.انتخاب شدند و محني رفتار طيفي آنها استخراج گردید
اين طیفها به صورت مجهول در نظر گرفته شدند سپس با
 معيار زاویهی طيفي به عنوان، شاخص گياهي27 استفاده از
 طیفهای،معيار شباهت و طیفهای کتابخانهی طيفي
 اهميت انتخاب، با توجه به نتايج.مجهول طبقهبندی شدند
ترکيب تصاوير متناسب با طيفهاي کتابخانهي طيفي در
مقايسه با نتايج حاصل از طبقهبندی با استفاده از ترکيب
 سر انجام در تصاوير.تصاوير متفاوت آشکار گرديد
ماهوارهاي نيز رقم ياواروس به درستي از ساير ارقام تفکيک
.شد
 الگوريتم اين مطالعه،پيشنهاد میشود در صورت امکان
بر روي تصاوير فرا طيفي از قبيل هايپريون نيز پيادهسازي
 در ضمن پيشنهاد میشود با اخذ دادههای ميداني کافي.شود
در ابتدا مزارع گندم در کل يک تصوير سنجش از دوري به
صورت خودکار شناسايي شوند سپس در مرحلهی بعدي
 در اين.تفکيک ارقام مختلف از همديگر صورت بگيرد
مطالعه با استفاده از دادههاي ميداني تنها ده مزرعه مورد
.مطالعه واقع شدند

منابع و مآخذ
1. Aboelghar, M.A., Arafat, S.M., Eslam, F.A. (2013).
Hyper Spectral Measurements as a Method for Potato
Crop Characterization. International Journal of Advanced
Remote Sensing and GIS. Volume 2, Issue 1, pp. 122129, Article ID ISSN 2320 – 0243.
2. Arafat, S.M., Aboelghar, M. A., Eslam, F.A. (2013).
Crop Discrimination Using Field Hyper Spectral
Remotely Sensed Data. Advances in Remote Sensing. 2,
63-70.
3. Chang, C.I. (2000). An information theoreticbased approach to spectral variability, similarity and
discriminability for hyperspectral image analysis. IEEE
Trans. Information Theory, 46, 1927–1932.

94  بهار،93  شماره،24) دوره

(  پژوهشي اطالعات جغرافيايي- فصلنامه علمی

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.24,No.93, Spring 2015 / 26

libraries of canopy reflectance for crop classification
using hyperspectral remote sensing data. biosystems
engineering 110 231e246.
27. Rondeaux, G., Steven, M., & Baret, F. (1996).
Optimization of soil -adjusted vegetation index. Remote
Sensing of Environment, 24, 109–127.
28. Roujean,Jean-Louis and Breon,Francois-Marie.
(1995). Estimating PAR Absorbed by Vegetation from
Bidirectional Reflectance Measurements. REMOTE
SENS. ENVIRON. 51:375-384.
29. Rouse, J.W., Haas, R.H., Schell, J.A., Deering,
D.W.,Harlan, J.C. (1974). Monitoring the Vernal
Advancements and Retrogradation (Greenwave Effect)
of Nature Vegetation; NASA/GSFC Final Report;
NASA: Greenbelt, MD, USA.
30. Swain, P.H., Robertson, T.V., Wacker, A.G. (1971).
Comparison of the Divergence andB-Distance in Feature
Selection. LARS Report. Purdue University.
31. Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared
linear combinations for monitoring vegetation. Remote
Sens. Environ. 8, 127–150.
32. Van Aardat, J. A. N. (2000). Spectral separability
among six southern tree species. MSc Thesis,Virginia
polytechnic institute and state university Blacksburg,
USA. Pp. 184.
33. Van den Berg, A.K., & T.D. Perkins. (2005).
Nondestructive estimation of anthocyanin content in
autumn maple leaves. HortScience 40:685–686.
34. Van der Meer, F. & Bakker, W. (1997). Cross
correlogram spectral matching (CCSM): application to
surface mineralogical mapping using AVIRIS data from
Cuprite, Nevada. Remote Sensing of Environment, 61,
371–382.
35. Zomer, R.J., Trabucco, A., Ustin, S.L. (2009).
Building spectral libraries for wetlands land cover
classification and hyperspectral remote sensing. Journal
of Environmental Management. 90 ,2170e2177.

P. J., & Strachan, I. B. (2004). Hyperspectral vegetation
indices and novel algorithms for predicting green LAI of
crop canopies: Modeling and validation in the context of
precision agriculture. Remote Sensing of Environment,
90, 337–352.
17. Hardisky M.A., Klemas, V., and Smart, R.M. (1983).
The influence of soilsalinity, growth form, and leaf
moisture on the spectral radiance of Spartina alterniflora
canopies. Photogrammetric Engineering and Remote
Sensing 49,77- 83.
18. Huete, A.R. (1988). A soil-adjusted vegetation index.
Remote Sensing of Environment. 25, 295–309.
19. Jordan, C.F. (1969). Derivation of leaf area index
from quality of light on the forest floor. Ecology 50,
663–666.
20. Kruse, F., et al.(1993). The spectral image processing
system (SIPS) – interactive visualization and analysis
of imaging spectrometer data. Remote Sensing of
Environment, 44, 145–163.
21. Merton, R., & Huntington, J. (1999). Early simulation
results of the ARIES-1 satellite sensor for multi temporal
vegetation research derived from AVIRIS. Available
at ftp://popo.jpl.nasa.gov/pub/docs/workshops/ 99_
docs/41.pdf (verifi ed 8 Apr. 2008). NASA Jet Propulsion
Lab., Pasadena, CA.
22. Pearson, R.L., Miller, L.D. (1972). Remote
Mapping of Standing Crop Biomass and Estimation
of the Productivity of the Short Grass Prairie, Pawnee
National Grasslands, Colorado. In Proceedings of the
8th International Symposium on Remote Sensing of the
Environment, Ann Arbor, MI, USA, pp.1357-1381.
23. Pinty, B. & Verstraete, M.M. (1992) GEMI: a nonlinear index to monitor global vegetation from satellites.
Vegetatio, 101: 15-20.
24. Qi, J., Chehbouni, A., Huete, A. R., & Kerr, Y.
H. (1994). Modified Soil Adjusted Vegetation Index
(MSAVI). Remote Sensing of Environment, 48, 119–126.
25. Rao, N.R., Zbell, B. (2011a). Use of field reflectance
data for crop mapping using airborne hyperspectral
image. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote
Sensing. 66 683–691.
26. Rao, N.R., Zbell, B. (2011b).Transferring spectral

