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 .9مقدمه

پا ش ،تخمی و پیشبیجی قیق تو ع مکانی و ماانی پارامارهاای هواشجاسای و اقلیمای کاربر هاای وسایعی ر
مطالعات محیطی ارند .ا ا میا مای سطح می ( )LST7پارامار مهمی ر کجاار ررماای ساطح و تباا آ باا
اتمسدر است ( .)Li et al., 2013پارامار مذکور بهصورت مساای و غیرمسااای ر بسایاری ا مخااطرات مانجاد تغییار
اقلی  ،خشکسالی ،سیل و غیرا تأثیر میرذار  .ر حا حاضر تصاو ر سجیشا ور کی ا مه تار مجاابع اطلادااتی
برای برآور مای سطح می به شمار میروند ( .)Hengel et al., 2012تکجیا

ساجیشا ور ،باا پاا ش و ساجیش

پارامارهای محیطی و هواشجاسای میتواناد خلاأ مکاانی و ماانی موجاو ر اطلاداات حاصال ا روشهاای ساجای
جمعآوری ا ا را پر کجد اما وجو آلا جداها ر هوا ،ابرناکی و ا کار افااا ابارار ساجیجداها ،بادا ا سات رفاا
اطلادات دظیمی شدا و بهاصطلاح ر تصاو ر ماهواراای حدرا ا یا میشو  .تاکجو روشهای ماعد ی برای تخمای
ماا ر ا سترفاه پیشجها شدااند .با مرور مطالعات مخالف مشخص شد بهطورکلی رو کر هاای تخمای مااا ر ا
سترفاه ر تصاو ر سجیشا ور به سه ساه مکانی ،مانی و ا مکانی -مانی تاسی میشوند.
روشهای مانی تخمی

ا اهای مداو  ،پالا هها ی هساجد که بر مبجای محاسابات ر اضای باه سات مایآ جاد .ا

معروفتر آنها میتوا به پالا ه ( )Savitzky & Golay, 1964اشارا کر  .ا شاا روش ساا ا شادا بارا ش حاداقل
مربعات را جهت هموارسا ی پیچیادریها و محاسابه مشاااات میموداه مااوالی ا مااا ر پیشاجها کر نادet al., .
) Gao (2008ا اهای  0LAIسجیجدا مو س را با روش پالا ه ماانی با ساا ی کر نادKandasamy et al., (2013) .

به ماا سه روشهای مانی پر کر حدراها ر تصاو ر سجیشا ور پر اخاهاناد .ا شاا ر تحایااات خاو باه ا ا
ناییه رسیدند که کارا ی هر تکجی

به کاربر و طر اه اجرای آنها بساگی ار  .دلاوا بار پالا اههای ساا ا ،روشهاای

پیچیداتری مانجاد ماو فور اه ( )Brooks et al., 2012و تحلیال هارمونیا

( )Zhou et al., 2015نیار ارائاه و روی

تولیدات مخالف سجیشا ور اجرا شدند.
ساه وم عجی رو کر هاای مکاانی بارای با ساا ی پیکسالهای ا سات رفااه ر تصاو ر ،ا اطلاداات ساا ر
پیکسلهای هما تصو ر اساادا ا مایکججاد .رو اابی ساا ا مانجاد نر ا تار همساا گی ،رو اابی و خطای
( ،)Bilinearروش اسپیلا و و
الگور ا ها ا میانگی و

هی دکاس فاصاله ( )IDWا جملاه روشهاای مکاانی هسااجد .ر اغلا ا ا

هی شدا اسادا ا میشو ( .)Zeng et al., 2013ر ا میاا روشهاای مای آماار مانجاد

کر ییجگ نیر توسط ( Addink, (1999ر رو ابی ا اهای مداو مور اسادا ا قرار ررفاه اسات .برخای ا محااا
نیر ا رو ابی طیدی با روش قطعهبجدی برای تخمی ماا ر ا سترفاه اسادا ا کر ند (.)Maxwell et al., 2007

1 Land Surface Tempreture
2 Leaf Area Index
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ر ماا سه با روشهای رو ابی سا ا ،رو کر ها ی که ا ا اهای کمکی اساادا ا میکججاد ،بیشاار ماور توجاه
محاای قرار ررفاهاند .ا جمله روشهای مکانی -مانی روش تطبیق هیساوررام کلی ( )GHM7و تطبیاق هیسااوررام
خطی محلی ( )LLHM0تی مشارک سا ما ملی هوا فضا/سا ما
میتوا نام بر  .ا روشها برای پر کر

می شجاسای ا الاات ماحادا ( )USGS/NASA1را

راا راا شدری تصاو ر لجدسات پیشاجها شادند ( Mobasheri & Sadeghi

 .)Naeini, 2007به لیل دملکر ضعیف روشهای مذکور ر مجااطق نااهمگ ( Chen et al.,)2011روش رونیاا
پیکسلهای مشابه همسا گی ( )NSPIرا پیشجها ا ند Zhu et al., (2012) .به کم
افاه  NSPIرا با دجوا

تئاوری مای آماار روش بهباو

رونیا پیکسل مشابه همسا گی می آماری  GNSPIارائه ا ند.

) Mohammady et al., (2014ا فرضهای مشابه روش  NSPIبرای با ساا ی تصااو ر لجدسات ر شاما ا ارا
اسادا ا کر ند Gerber et al., (2016( .الگور ا مکانی -مانی مباجای بار رمیموداهریری را بارای تخمای مااا ر
مداو ا اهای  NDVIمو س پیشجها کر ند .هر

ا رو کر های ذکر شدا مرا ا و معا

خاا

خاو را ارناد.

دواملی مانجد ساخاار الگور ا  ،سجار وهای بکار رفاه ،نوع ماغیر و مجطاه مور مطالعه روی نااا ج تاثیرراذار هسااجد .ا
ا جرو بررسی دملکر الگور ا ها روی ماغیرها و مجاطق مخالف ضروری به نظر میرسد.
دلاوا بر موار اشارا شدا افا تصو ر مجاس کمکی ر رو های ابری و ا فراه سااخا ساری ماانی طولاانی
به دجوا ا اهای کمکی ا جمله مه تر دوامل تاثیررذار بار نااا ج روشهاای مباجای بار ساری ماانی مایباشاجد
( .)Kandasamy et al., 2013بررسی مجابع مخالف نشا ا که ر رو کر های ارائاه شادا بارای حال ا ا مشاکل،
اغل

ا تصاو ر سری مانی سجیجداهای گر اسادا ا میشو  .ا تصاو ر ا نظار سااخاار طیدای ممکا اسات باا

سجیجدا تصو ر هدف ماداوت باشجد و بر دملکر الگور ا ها اثر مجدی بگذارند.
مجابع اندکی به اسادا ا ا ا اها ی مانجد خروجی مد های پیشبیجای داد ی ر تولیاد ا اهاای پیوسااه مکاانی-
مانی سجیشا ور پر اخاهاند .مد های مذکور با حل معا لات اولیه حاک بار جاو و مای باه محاسابه پارامارهاای
مخالف محیطی و هواشجاسی مانجد ما ر پیکرا شبکهبجدی شدا کارا مای میپر ا ناد ( .)meij et al., 2009ر ا ا
راساا محاایجی مانجد ( )Boegh et al., 2004و ( )Jang et al., 2010ا ا اهای ماد پیشبیجای داد ی بارای تخمای
ماا ر ا سترفاه تصاو ر سجیشا ور اسادا ا کر ند .ا شا به ا ناییه رسیدند کاه ر رو هاای اباری کاه اافا
تصو ر با ما نر

به تصو ر هدف مشکل است ،اسادا ا ا بروندا مد های پیشبیجای داد ی مایتواناد راهگشاا

باشد .با توجه به مسائل مطرح شدا و نیا رو افرو به ا اهای پیوسااه مکاانی -ماانی ماا و اهمیات آ ر تحلیال
بسیاری ا مخاطرات مانجد تغییر اقلی  ،خشکسالی و سیل ،هدف مطالعاه حاضار ار اابی رو کار ارائاه شادا توساط
1 Global Histogram Matching
2 Linear Local Histogram Matching
3 United States Geological Survey/National Aeronautics and Space Administration
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( Gerber et al., (2016برای با سا ی تصاو ر  LSTمو س و امکا سجیی اسادا ا ا برو ا ماد  MM5باه دجاوا
ا ا کمکی ر تخمی ماا ر ا سترفاه تصاو ر  LSTمو س میباشد.
 .1منطقه مورد مطالعه

مجطاه مور مطالعه شما شرق ا را (اساا های خراسا شمالی ،خراسا رضوی و خراسا ججوبی) واقاع ر بای
طو  99تا  17رجه شرقی و درض  12تا  14رجه شامالی مایباشاد (شاکل  .)7ا ا مجطااه باا وساعت 171222
کیلومار مربع جرو مجاطق با توپوررافی پیچیدا و سطوح ناهمگ میباشد .بلجدتر ناطاه مجطااه باا ارتدااع  1122ماار
بالاتر ا سطح ر ا ر قله بیجالو واقع شدا است و خروجی شت سارخس پساتتر ناطاه آ باا ارتدااع  092ماار
بالاتر ا سطح ر ا است .اقلی کلی مجطاه نیر نیمه خش

تا خش

است (احمد ا و همکارا .)7142 ،

شکل  -9موقعیت منطقه مورد مطالعه
 .3مواد و روشها
دادههای مودیس ()MODIS9

ر تحایق حاضر ا محصولات  LSTمو س اسادا ا شد .مو س با درض نوار اسک  0112کیلومار و باا شارا ط
قرارریری روی و ماهوارا ،تار باً پوشش کاملی ا می را ر
ا سجیجدا ارای  11باند با قدرت تدکی

طیدی بالا و تدکی

رو فراه مایآور (.)Salomonson et al., 2001
مکانی  092ماار ( 0باناد) 922 ،ماار ( 9باناد) و 7222

مار ( 05باند) است 79-2 .رصد ا پیکسلهای تصاو ر اصلی مو س به لیل شرا ط ابری و ا سا ر لا ال فاقاد ا ا
1 MODerate resolution Imaging Spectro- radiometer
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هساجد ( .)Kilibarda et al., 2014اطلادات مای ساطح مای ( )LSTو قابلیات اناشاار ،کای ا تولیادات ساطح 1
مو س ( )MOD11A2میباشجد .تدکی

مکانی ا اها

کیلومار مربع و با ا مانی آنهاا  4رو ا اسات .باه مجظاور

مطالعااه روی تصاااو ر ذکاار شاادا ،سااری مااانی مااای سااطح ماای ا سااا  0222تااا  0272ا سااا ت
( ) http://modis.gsfc.nasa.govانلو شدند .ر ا تحایق ،ماا ر ما ر تصاو ر  LSTبا اساادا ا ا روش موجاو
ر مااله ( )Wan et al., 2004به شرح ر ا رجه کلو

به رجه سلسیو

تبد ل شدند.

𝐿𝑆𝑇℃ = ((𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝐿𝑆𝑇𝑘 ) + 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡) − 273.15

()7
دادههای پیشبینی مدل MM5

مد ( MM5نسل پجی ماد میا مااا س  ) NCAR/Penn Stateبارای پیشبیجای ماغیرهاای جاوی ر مایاا
سیجوپایکی به کار میرو  .بهطور خلاصه مد MM5

مد مجطاه محادو  ،غیار ا سااا و مااأثر ا داوارض مای

است که برای شبیهسا ی ا پیشبیجی رر ش میا مایا

جو طراحی شدا است ( .)Grell et al., 1995ر ا تحایاق

ا اهای مربوط باه پیشبیجای ماد  MM5ا ساا ت ساا ما  )https://www.ncdc.noaa.gov( 7NOAAو ساا ما
 ) /https://www.ucar.edu( 0UCARر افت شدند .اطلادات ر افت شادا تصااو ری باا تدکیا
رجه و ورا مانی  0272 – 0222بو ند که بر اسا

مکاانی 2/9×2/9

طو و درض مجطاه مور مطالعه تهیه شادند .باه لیال وجاو

خطاهای قاددامجد ر بروندا مد های پیشبیجی دد ی ،قبل ا اساادا ا ا ا اهاا باه دجاوا ورو ی الگور ا هاا ،بار
روی آنها پسپر ا ش آماری انیام شد.
رویکرد بازسازی مقادیر از دست رفته

بررسی مجابع مخالف ر میجه پرکر حدراهای تصاو ر سجیشا ور نشا ا که هر
شدا مرا ا و معا

ا الگور ا هاای ارائاه

خو را ارند .به دجوا مثا روشهای مکانی مانجد رو ابی سا ا و ا قطعهبجادی نجدمایاسای ر

دی سا ری اجرا ،قت کمی ارند و ر مایا

پیکسل قا ر به پر کر حدرا نیساجد .ر دی حاا رو کر هاای

پیچیداتر مکانی -مانی مانجد  GHM ،LLHMو روشهای می آماری نسبت به روشهای سا ا قت بالااتری ارناد.
ا روشها ر برخی موار قا ر به پر کر حدرا بررگ نبو ا و ر دارضههای خطای مانجاد رو خاناه قات بالاا ی
ندارند .بررسیهای بیشار نشا

ا ند که روشهای پیچیدا نسبت به تکجی های سا ا لروماً برتاری ندارناد ( & Lloyd

 )Atkinson, 2002و روشی برتر است که ر دای حداظ قات ماور اناظاار ،ساا ا باو ا و باه ماا و پیچیادری
محاسباتی کماری نیا اشاه باشد .بر ا اسا

ر تحایق حاضر رو کر ارائه شدا توساط ( Gerber et al., (2016باه

دجوا روش پا ه اناخا شد .ا شا ا رو کر مکاانی -ماانی بارای تخمای مااا ر مدااو تصااو ر ساجیشا ور
1 National Oceanic and Atmospheric Administration
2 University Corporation for Atmospheric Research
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اسادا ا کر ااند .ا روش برای ا اها ی با ساخاار آرا ه نهاربعدی مجاس میباشد .ر ا رو کر پیشبیجای مااا ر
ا سترفاه ر و مرحله اصلی صورت میریر  )7( .مرحله رمیمودهریری ( )0پیشبیجی ماا ر ا ساترفااه بار
رمیمودهها .ر ا جیا توضیحات کلی روش مذکور برای تخمی

اسا

پیکسل فاقد ا ا شرح ا ا شدا اسات.

برای راحای ارجاع به الگور ا ( )Gerber et al., 2016ر بخشهای بعدی ما  ،رو کر ماذکور باا دجاوا الگاور ا
پیشبیجی رمیمودهای ( )SPA7ذکر خواهد شد.
ارر ماغیر }𝐴𝑁{ ∪ 𝑅 ∈ ]𝑎  𝑧 = 𝑧[𝑥, 𝑦, 𝑠,را به دجاوا ماادار هار پیکسال ر مکاا و ماا خاصای ر نظار
بگیر  ،ماغیر } 𝑎𝐼 ∈ 𝑎  𝐴 = {𝑧: 𝑥 ∈ 𝐼𝑥 , 𝑦 ∈ 𝐼𝑦 , 𝑠 ∈ 𝐼𝑠 ,آرا ه نهاربعدی ا اهاا را باا تعادا × 𝑦𝑁 × 𝑥𝑁 = 𝑁

𝑎𝑁 × 𝑠𝑁 مؤلده نشا می هد .ر الگور ا  ،SPAبارای پیشبیجای ماادار مدااو ]  𝑧0 = z0 [𝑥0, y0 , s0 , a0ر 𝐴 ا
همسا گیهای مجاس

ر اطراف  𝑧0بهصورت 𝐴 ⊆ )  𝐵 = 𝐵(𝑧0اسادا ا میشاو  .ر ا ا حالات پیشبیجای ماادار

 z0 = 𝑧0′با برا ش رررسیو نارک به ماا ر تصو ر کامال و باا رتبهبجادی (  )𝑟 ′تصااو ر کمکای حاصال میشاو .
معا له ر ،مدلسا ی نارک  αرا نشا می هد:
()0

بر اسا

)𝛼( 𝑄(𝛼|𝑟 ′ ) = 𝛽0 (𝛼) + 𝑟 ′ 𝛽1

معا له ( ،)0ارر  𝛼̂0تخمیجی ا ناارک ماادار مدااو  𝑧0′باشاد ،میتاوا مااا ر همبسااگی ) 𝛽̂0 (𝛼̂0و

) 𝛽̂1 (𝛼̂0را با حل مسئله کمیجهسا ی تخمی

( .)McM, 2012بد ترتی مادار پیشبیجی شدا  𝑧̂0′ا معا له ( )1باه

ست میآ د.
) 𝑧̂0′ = 𝛽̂0 (𝛼̂0 ) + 𝑟0′ 𝛽̂1 (𝛼̂0

()1

ر معا له ( )1تمام همسا گیهای قابل قبو افت شدا (  )𝐵′بهصورت  𝑟 ′رتبهبجدی شادااند .و  𝑟0′رتباه تصااو ر
بااا ماااا ر مداااو شاادا  𝑧0′میباشااد .همچجاای
}  {𝛼̂𝑟′ ∶ r ′ ϵIr′تخمی

ر رو کاار مااذکور نااارک ماااا ر  𝛼0بهصااورت میااانگی ماااا ر

ا شدند.

سناریوهای شبیهسازی تصادفی

ر بخش قبل موضوع اصلی الگور ا  SPAبرای تخمی مادار پیکسال خاالی عجای اساادا ا ا ناارک و اافا
همسا گیهای مجاس

ر تصاو ر سری مانی بیا شد .بارای بررسای قیاقتر ،رو کار ماذکور روی تصااو ر LST

مو س به اجرا رآمد .برای ا کار ا نرمافرار  MATLABاسادا ا شد .ورو یهای الگاور ا ا

تصاو ر اصالی و

تعدا ی تصو ر کمکی بو ند .ر ا تحایق و ناوع اطلاداات کمکای بارای تخمای مااا ر مدااو اساادا ا شادند.
اطلادات کمکی نوع او مربوط به سری مانی تصاو ر  LSTمو س و اطلادات کمکی ناوع وم مرباوط باه برونادا
1 Subset-Predict Algorithm

سا هشا
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مد  MM5بو ند .بروندا مد  MM5با هدف امکا سجیی اسادا ا ا ا اهای پیشبیجی شادا ر با ساا ی تصااو ر
سجیشا ور ر نواحی و تار خهای فاقد ا ا به کار رفت .پس ا آما اسا ی ا اها ،بارای بررسای کاارا ی رو کار
 SPAنهار تار خ اناخا شدند .هر کدام ا ا تار خها نما جدا کی ا فصو سا بو ند .ر تصاو ر مرباوط باه هار
کدام ا آنها 72 ،ناحیۀ پیکسل خالی بهصورت مصجودی ا یا شدند .ا ناحیهها

ماتر س مرباع شاکل ر نماا ش

ماتر سی تصاو ر هساجد که مخاصات و اندا ا آ ها ر ماتر س بهصورت تصا فی اناخا شدند .حدراهاای مصاجودی
بهصورت تصا فی ر مجطاه مور مطالعه به وجاو آمدناد تاا باوانجاد محادو ا وسایع تغییارات پوشاش مای را ر
مد سا ی وار کججاد .شاکل ( )0مخاصاات جغرافیاا ی کای ا ناواحی خاالی شادا را نشاا می هاد .ر نها ات
پیکسلهای خالی هر ناحیه با اسادا ا ا رو کر  SPAر و حالت (آ ماو ( :)7باا ا اهاای کمکای  LSTماو س؛
ا شدند.

آ مو ( :)0با اطلادات بروندا مد  )MM5تخمی
ارزیابی روشها

ر ا تحایق برای ار ابی دملکر رو کر  SPAر و حالت مخالاف ،ا معیارهاای ر شاه میاانگی مربعاات
خطا ( ،)RMSE7میانگی اخالاف ( )AD0و ضر

تعیی ( )R2اسادا ا شد .معیار  RMSEبه جهت تغییرات حساا

نبو ا و به اندا اریری خطا میپر ا  .هر نه ماا ر  RMSEبه سات آمادا باه صادر نر ا تار باشاد ،قات روش
برآور ی بیشار است .ضر

تعیی هر نه به

نر

تر باشد ،قت روش به کار رفااه بالااتر اسات .ماادار مجدای

 ADک برآور و مادار مثبت آ نیر بیشبرآور را نشا می هد.
()4

𝑛
1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑ (𝑧̂𝑖 − 𝑧𝑖 )2
𝑁
𝑖=1

𝑁∑
) 𝑖𝑧 ̂𝑖 −
𝑧(𝑖=1
𝑁

()9
()1

2
2

])̅[∑ni=1(Zi − Z̅)(𝑍̂ − Z

)̅∑ni=1(Zi − Z̅)2 ∑ni=1(𝑍̂ − Z

= 𝐷𝐴

= R2

ر روابط بالا 𝑖̂𝑍 ماا ر پیشبیجی شدا  LSTر ناطه 𝑖 و 𝑖𝑧 مادار واقعی آ میباشجد 𝑁 .تعدا کل ا اهاست.

1 Root Mean Square error
2 Average Difference
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی حفره مصنوعی ایجاد شده در منطقه مورد مطالعه (ابعاد حفره  951×951پیکسل؛
مختصات مرکز حفره ( )419 :9111در تصویر  LST 9111 ×9111مودیس)
 .4نتایج و بحث

ر ا تحایق کارا ی رو کر  SPAر تخمی ماا ر مداو و امکا سجیی اسادا ا ا بروندا ماد  MM5ر ا ا
امر بررسی شد .الگور ا ها بهصورت و آ مو با سجار وهای تصا فی بر روی ساری ماانی تولیادات  LSTماو س
( 412تصو ر  4رو ا) ر با ا  0222تا  0272اجرا شدند .باا اجارای الگور ا هاا بارای هار تصاو ر ورو ی ،نجاد
تصو ر خروجی حاصل شد که به لیل حی ناا ج به سات آمادا تصاو ر ورو ی و خروجای تاار خ 0277/29/74
برای ارائه ناا ج ر ا بخش ر شدا است.
اجرای رویکرد  SPAبا شبیهسازی سناریوهای تصادفی

ناا ج اجرای الگور ا  SPAبر روی کی ا تصاو ر سری مانی ( LSTتار خ  )0277/29/74ر جادو ( )7ارائاه
شدا است .ر ا جدو  ،اطلادات مربوط به آماراهای خطای (ماا ر ماوسط خطا ،بیشاار خطاا و انحاراف معیاار
خطا) هر آ مو به تدکی

ثبت شدا است .آ مو ( )7مربوط به اجرای سجار وهای شبیهسا ی با کما

ساری ماانی

تصاو ر  LSTمو س است .ا سجار وها برای ار اابی دملکار روش  SPAاجارا شادااند .آ ماو ( )0مرباوط باه
اجرای سجار وهای شبیهسا ی با کم

بروندا مد  MM5میباشد .ا سجار وها به مجظاور امکاا ساجیی اساادا ا ا

ا اهای  MM5ر تخمی ماا ر پیکسلهای فاقد ا ا اجرا شدااند .با توجه به جدو ( ،)7ناا ج شبیهساا یها نشاا
می هجد ،رو کر  SPAکه ر ا تحایق به دجوا روش پا ه اسادا ا شدا است ارای قت مجاسابی اسات .بطور کاه
مادار میانگی خطای به ست آمدا  7/441رجه سلسیو

میباشد .ا ا

ر حالیسات کاه )Kilibarda et al., (2014

میانگی خطای موجو ر با سا ی تصاو ر  LSTسا  0277را  ±9/0رجه سلسیو

ررارش کر ند و به ا ا ناییاه

رسیدند که روش ا شا قت مجاسبی برای تولید ا اهای پیوساه جهانی ار  .ا شا ا تصاو ر  LSTبا سا ی شادا باا

ار ابی الگور ا  SPAو امکا سجیی اسادا ا ا ...
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روش  SAGA GISاسادا ا کر ا بو ند .با توجه به جدو ( )7مشاهدا میشو که مادار آماراهای خطاای آ ماو ()0
بیشار ا آ مو ( )7به ست آمدا است .بد معجی که اجرای الگور ا  SPAبا کم

ناشههای برونادا ماد MM5

قت کماری نسبت به آ مو  7ار  .ا امر میتواند به لیل وجاو دادم قطعیات ماد  MM5ر پیشبیجای ماادار
مای سطح می باشد؛ اما بهطورکلی ا نظر با سا ی ا اهاای ساجیشا ور میاانگی خطاای الگور ا هاای آ ماو
شدا برای تخمی

ما ر اغل

پیکسلها ر محدو ا قابل قبولی قرار اشاجد .ر مجابع مخالاف ،ماادارمیانگی خطاای

قابل قبو برای ما بی  7تا  4رجه سلسیو

ذکر شدا است (Wan et al., 2004؛.)Ferguson & Wood, 2010

جدول  -9مقادیر آمارههای خطای حاصل از اجرای روش  SPAبر روی تصویر  LSTمودیس ( 94می ،)1199
آزمون ( :)9مبتنی بر سری زمانی مودیس؛ آزمون ( :)1مبتنی بر برونداد مدل

MM5

بیشترین خطا

انحراف معیار خطا

متوسط خطا

خطا (درجه سلسیوس)

1/470

7/014

7/441

آ مو 7

74/227

7/549

0/971

آ مو 0

نتایج تصاویر بازسازی شده LST

همانطور که ر بخشهای قبلی ذکر شد به مجظور بررسی دملکر و ار ابی الگور ا هاا ،حدراهاای مصاجودی ر
تصاو ر سجیشا ور ا یا شدند و سپس مادار خطای هر الگاور ا باا ماا ساه مااا ر تخمای

ا شادا و مااا ر

واقعی محاسبه شد .شکل  -1الاف تصاو ر اصالی  LSTماو س (تاار خ تصاو ر 74 :مای  )0277و نموناه کای ا
حدراهای مصجودی ا یا شدا ر تصو ر  LSTرا ر حالت واقعی نشاا می هاد .انادا ا حدارا ا یاا شادا 92×92
پیکسل میباشد .حدرا نشا ا ا شدا ر شکل ،بخشها ی ا شاما شارقی اسااا خراساا رضاوی را ر برررفااه
است .شکل -1

حالت برررجما ی ا ناحیه حدارا مصاجودی و تغییارات مکاانی  LSTرو آ را نشاا می هاد.

ناییه اجرای الگور ا  SPAنیر با سجار وهای شبیهسا ی آ مو  7و آ ماو  0باه ترتیا

رشاکلهای  -1و -1

نما ش ا ا شدااند .با توجه به شکل  -1و  ، -1مشخص میشو که رو کر  SPAتمام ماا ر مدااو ر تصاو ر
را ر همه سجار وهای ادما شدا تخمی
وجو ندار  .ا

ا است .بد معجی که پیکسل فاقد ا ا رناحیه حدارا مصاجودی تصاو ر

ر حالیست که بسیاری ا روشهای تخمی

ا ا مداو مانجاد روش ( ،Chen et al., (2004قاا ر باه

پر کر تمام پیکسلهای فاقد ا ا نیساجد .آ مو بصری تصو ر ر شکل  -1و ماا ساه آ باا حالات واقعای عجای
شکل  ، -1نشا ا که ر برآور ماا ر مداو  ،الگوی مکانی روند  LSTحداظ شادا و الگاور ا ماذکور الگاوی
ساخاگی ر تصاو ر وار نکر ا است .ا الگور ا به خوبی توانساه ر اغلا مکا هاا باا حداظ الگاوی مکاانی ر
لبههای حدرا و اخل آ  ،ماا ر مداو را با سا ی کجد .تجها ر قسمت نارک سامت راسات و بالاای ناحیاه حدارا،
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الگوی تغییرات ما با تصو ر اصلی ( LSTشکل  ) – 1ماداوت است .با توجه به شکل  -1و ماا ساه آ باا شاکل
نجی به نظر میرسد که ر آ مو ( 0حالت اسادا ا ا بروندا مد ) نیر الگاوی مکاانی تغییارات  LSTحداظ

-1

شدا است و حای ر ا مور الگوی تغییرات ما ر نارک سمت راست و بالای حدرا بهار ا شاکل  -1تخمای
ا شدا است .بد معجی که ر ا مور اسادا ا ا بروندا مد  MM5الگاوی مکاانی روناد ماا را بهاار ا ساری
مانی سجیشا ور مجعکس کر ا است.

شکل  -3نقشه پر شده حفره مصنوعی ایجاد شده در تصویر ( LSTتاریخ تصویر 94 :می  )1199با روش

SPA

(الف) تصویر اصلی و ناحیه حفره روی آن؛ (ب) :بزرگنمایی شده ناحیه حفره در حالت واقعی؛ (ج):
مقادیرشبیهسازی شده آزمون 9؛ (د) :مقادیرشبیهسازی شده آزمون 1
بررسی توزیع مکانی خطای شبیهسازیها

به مجظور مطالعه تأثیر توپوررافی و همگجی و ناهمگجی سطح بر روی تخمی ها ،خطای مرباوط باه هار پیکسال ر
تصاو ر محاسبه و سپس الگوی تغییرات مکانی رو ناحیه حدرا مصجودی رس رر اد .شاکلهاای ( -4الاف و -4
) تو ع مکانی مادار خطای رو حدرا مصجودی ا یا شدا ر تصاو ر  LSTرا نشاا می هجاد .شاکل  -4الاف،
مربوط به سجار وهای شبیهسا ی آ ماو  7میباشاد .ر ا ا شاکل مااا ر خطاا تار بااً ر محادو ا  2تاا  1رجاه
سلسیو

قرار ررفاهاند .نجانچه دا میشو ر اغل پیکسلها ،مادار خطا ر محدو ا بی  2تا  0رجاه سلسایو

ار ابی الگور ا  SPAو امکا سجیی اسادا ا ا ...
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ر تعادا انادکی ا پیکسالهای مرکار حدارا مصاجودی

مشاهدا میشو  .ا مور ممک است مربوط به ساخاار روش و الگوی رمیموداهریری ر همساا گیها و اا باه
دلت تغییرات شد د توپوررافی ر ا ناحیه باشد؛ اما رو کر  SPAر فواصل ک  ،الگوی تصو ر هادف را باه قات
با سا ی کر ا است .تخمی

قیق ماا ر مداو مخصوصاً ر لبههای حدرا ا یا شدا ،هماراا باا حداظ الگاوی روناد

تغییر ما ر مجطاه ا امایا ات روش  SPAمیباشد که ر ا مور با روش پیشاجها ی ( )Zeng at al., 2013مطاباات
اشت .حا آنکه نجانچه ( )Chan & Shen, 2001ر رارارش خاو ادلاام کر ااناد ،روش ماور اساادا ا ا شاا ر
تخمی ماا ر لبهها قت کمی ار .
شکل -4

تغییرات مکانی ماا ر خطای آ ماو  0را نشاا می هاد .ر ا ا ماور نیار مانجاد شاکل  -4الاف

بیشار خطای شبیهسا ی مربوط به تعدا ی ا پیکسلهای ناحیه مرکری حدرا است؛ اما مادار خطا ا حالات آ ماو
 7بیشار بو ا و بایش ا  71رجاه سلسایو

میباشاد .لیال ا ا امار میتواناد اساادا ا ا برونادا ماد  MM5و

اناشارخطای حاصل ا آ باشد؛ اما با توجه با ا جکاه محال حاداکثر خطاا ر هار و آ ماو مرکار حدارا مصاجودی
میباشد ،احاما میرو مشکل ساخااری ر الگور ا  SPAوجو اشاه باشد که نیا به بررسی بیشااری وجاو ار .
با ا وجو ر بسیاری ا پیکسلها ،مادار خطا اغل بی  7تا  1رجه سلسایو
اسا

تغییار میکجاد کاه ا ا ماادار بار

اظهارات (Wan et al., 2004؛  )Ferguson & Wood, 2010قت مجاسبی ر تخمی ماا ر مدااو ماا اسات؛

بجابرا

ر موار ی که تصو ر مجاس کمکی ر سری مانی  LSTافات نشاو  ،میتاوا ا برونادا ماد  MM5ر

تخمی پیکسلهای خالی اسادا ا کر  .ناییه به ست آمدا ر ا ماور باا نااا ج تحایااات ( Boegh et al., (2004و
( Jang et al., (2010همخوانی اشت.

شکل  -4توزیع مکانی مقدار خطای شبیهسازی در پیکسلهای فاقد داده ناحیه حفره مصنوعی تصویر
سنجنده مودیس ،شکل الف :آزمون 9؛ شکل ب :آزمون 1

LST
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اعتبارسنجی و مقایسه شبیهسازیها

ر ا تحایق ادابارسجیی الگور ا  SPAو دملکر آ با اساادا ا ا شااخصهای اداباارساجیی  AD ،RMSEو
 R2انیام شد .مادار هر شاخص ر جدو ( )0نشا ا ا شدا است .معیار  RMSEبه مجظاور ار اابی اخالااف میاا
ماا ر واقعی تصو ر قبل ا ا یا حدرا مصجودی و ماا ر تخمی

ا شدا برای هماا پیکسالها توساط الگور ا هاا

اسادا ا شد .هر نه مادار  RMSEبیشار باشد ،خطای تخمی بیشار اسات .طباق جادو ( ،)0ماادار  RMSEآ ماو
کمار ا آ مو  0است .بد معجی که قت الگور ا

ر آ مو  7بیشار است .معیار وم میاانگی اخالااف ()AD

بو که برای ار ابی بیشبرآور و ک برآور الگور ا ها مور اسادا ا قارار ررفات .ماادار مثبات  ADبیشبارآور و
مادار مجدی آ ک برآور را نشا می هد .ر هر و مور  ،الگور ا  SPAک برآور اشت .البااه ر آ ماو  0عجای
اسادا ا ا بروندا مد  MM5ا مادار بیشار است .همچجی
میا ا ا تخمی

ر ا تحایاق ا مااا ر  R2بارای ماا ساه همبسااگی

ا شدا توسط الگور ا و ماا ر واقعی اسادا ا شد .هر نه  R2باه ا

نر ا تر باشاد ،الگاور ا

دملکر بهاری ار و قیقتر است .ماا ر  R2جدو ( )0نشا ا ند که اجرای الگاور ا باا ساجار وهای مرباوط باه
آ مو  7با مادار نر

 2/4قیقتر ا آ مو  0است .ماا ر  R2به ست آمدا ر ا

تحایق مانجاد تحایااات ( chen

 )et al., 2011; Zhu et al, 2012; Zeng at al., 2013بو  .محاای مذکور نیر ا رو کر هاای مکاانی -ماانی اساادا ا
کر ا بو ند؛ بجابرا با توجه به ناا ج به ست آمدا ،میتاوا روش  SPAرا بارای تخمای مااا ر مدااو و با ساا ی
تصاو ر  LSTر مجطاه مور مطالعه به کار بر .
جدول  -1نتایج اعتبارسنجی سناریوهای شبیه سازی با دو نوع داده کمکی روی تصاویر دمای سطح زمین
متغیر مورد مطالعه

سناریوهای شبیهسازی

دمای سطح زمین

آ مو 7
آ مو 0

شاخص اعتبارسنجی
RMSE
7/59

AD
-2/10

R2
2/15

1/02

-7/11

2/91

 .5جمع بندی

را

مطالعه ،دملکر روش مکانی -مانی با سا ی تصاو ر سجیشا ور با نام  SPAکه توساط Gerber et al.,

) (2016پیشجها شدا بو  ،تحت و سجار و مور بررسی قرار ررفت .نااا ج اجارای رو کار  SPAر هار و حالات
نشا ا ند که اولاً رو کر اناخا شدا با قت بالا ی قا ر به تخمی ماا ر ا ست رفاه است و ثانیااً ماادار خطاای
به ست آمادا ر محادو ا خطاای قابال قباو ر تخمای
همچجی اجرای الگور ا  SPAبا کم

ا اهاای ماا قارار ار (.)Ferguson & Wood, 2010

ناشههای بروندا مد  MM5قت کماری نسبت به آ مو  7اشات؛ اماا ر

ار ابی الگور ا  SPAو امکا سجیی اسادا ا ا ...
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دی حا ماا ر میانگی خطا ر ا حالت نیر قابل قبو بو  .ا نااط قوت الگور ا مذکور ،میتوا به حداظ الگاوی
مکانی روند  LSTر مجطاه و لبههای حدرا اشارا کر  .ا ا

ر حالیسات کاه بسایاری ا رو کر هاای پیشای نجای

قابلیای ندارند .ماا سه ماا ر شاخصهای ادابارسجیی تحایق حاضر با ساا ر تحایااات انیاام شادا ،حااکی ا قات
خو شبیهسا یها ر تخمی

ا اهای مداو بو ند؛ بجابرا الگاور ا  SPAر ماوار مشاابه میتواناد بارای مجطااه

مور مطالعه اسادا ا شو  .همچجی بررسیها نشا ا ند که ر مجاطق با توپوررافی پیچیدا و ناهمگا  ،مااا ر خطاای
با سا ی افرا ش افت که ا نااط ضعف روش ر مجاطق ناهمگ باه حساا میآ جاد .پیشاجها میشاو اساادا ا ا
روش مذکور ر مجاطق ناهمگ و حدراهای بررگ با احایاط انیام ریر .
با توجه به ناا ج به ست آمدا ،ر صورت نبو اطلادات کافی برای ما ر

مجطااه ،میتاوا ا ا اهاای ماد

 MM5برای پر کر خلأ موجو ر تصاو ر اسادا ا کر  .نرا که بسیاری ا مطالعات نیا مجد حدظ پیوسااگی مکاانی-
مانی ا اها است .ا مور بخصو

ر رو های ابری سا که رصد پیکسالهای فاقاد ا ا اا اسات ،اهمیات

بسرا ی ار  .بهطورکلی رو کر های تخمی ماا ر مداو بساه به سجار وهای آ ماو و روشهاای ماا ساه ،دملکار
مخالدی ارند .همچجی دواملی مانجد نوع ماغیر و مجطاه مور مطالعه نیر ر قت روشهاا بای تاأثیر نیسااجد؛ بجاابرا
پیشجها میشو ر تحایاات آ جدا رو کر های مکانی -مانی گری نیر ر با ساا ی ا اهاا بررسای و باا رو کار
 SPAماا سه شوند .ر ا ماور ممکا اسات توجاه باه باره کاجش اطلاداات جغرافیاا ی ،شارا ط اتمسادری و
هواشجاسی به دجوا ماغیرهای ثانو ه قت تخمی ها را افرا ش هد.
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