اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان  ،1399ص 303-312

الگوریتم آشکارسازی پهنۀ خسارت سیل با استفاده از تصاویر سنتینل 2
(مطالعۀ موردی :سیالب فروردین  1398استان گلستان)
کریم سلیمانی ،1مهدی شریفیپور ،2سپیده عبدلی بوژانی

3

 .1استاد گروه مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،مؤسسۀ آموزش عالی آبان هراز آمل
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت 1398/08/16؛ تاریخ تصویب )1399/01/20

چکیده
امروزه ،برای مناطق فاقد آمار به منظور بررسی وقایع طبیعی میتوان از دادههای سنجش از دور با دقتت زیتاد بتهختوبی بهتره
جست .از جملۀ این پدیدههای ناگهانی و خسارتبار در حوضههای آبخیز وقوع ستیال

استت .ستیال

فتروردین  1398در

استان گلستان خسارتهای زیادی را به عرصههای مختلف مسکونی ،کشاورزی و جنگلتی وارد کترد .در پتووهش حاضتر بتا
استفاده از دادههای ماهوارهای و ارائۀ الگوریتم آشکارسازی آسیب سیل ،به بررسی آن پرداختته شتده استت .بیشتترین مدتدار
اختالف شاخص  NDVIمستخرج از دادههای سنتینل  2در دو بازۀ اوایل اسفندماه  1397و اواخر فروردین  1398در محتدودۀ
استان گلستان محاسبه شده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد برخی نواحی بر اثر وقوع سیال

دچار خسارت شدید شده

که شدت و مدت بارندگی در آن کارکرد زیادی داشته است .این مناطق که با مساحتی معادل  70908هکتار برآورد شده است،
شامل اراضی کشاورزی ،جنگلی و مسکونی میشود .از جمله مزایای الگوریتم ارائهشده میتوان ستهولت و سترعت محاستبه،
قابلیت اعمال در مناطق شهری ،دقت زیاد با کاهش تأثیر خسارت دیگر پدیدهها را نام بترد .دقتت کلتی الگتوریتم حاضتر بتا
استفاده از نداط کنترل زمینی معادل  93/5درصد برآورد شده است .بررسی دقت نتایج نشان میدهتد الگتوریتم آستیب ستیل،
دقت مناسبی برای تفکیک مناطق تحت خسارت سیال

نسبت به مناطق ایمن از خطر را دارد.

کلیدواژگان :استان گلستان ،سری زمانی ،سیال .NDVI ،Sentinel-2 ،

 نویسندۀ مسئول

Email: k.solaimani@sanru.ac.ir
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مقدمه
بین بالیای طبیعی سیالب کارکرد بسیار زیادی در تخریب
زیرساختها ،سامانههاای ررتباطااتی ،محصاوت زرریای
درمها ،رمالک درررییهای مردم دررد .بررساس یافتاههاای
پژ هشی ،بیش رز پنج هزرر مرگ میر رز رین بالیا مربوط به
قوع سیالبها در جهان رست [ .]1تغییرر کاربری رررضی
در دهههای رخیر در گسترۀ حوضههاای ببخیاز ،هنیناین
پدیدۀ تغییر رقلیم تأثیر بر رلگوهای مکانی زمانی بارش،
فرریند بارش ر رناب رر در پاییندست به یژه مناطق پست
کمررتفااع باهشاد تحات تاأثیر قاررر درده رسات .ریان
تغییرر  ،رفزریش جریانهاای سایالبی [ ،]3 2فرساایش
ر دخانهری [ ]4کاهش بالقوۀ جریاان بب پایاه رر در پای
دررد [ .]6 5سیلگرفتگی در مقیاسهای مختلف رساتانی
محد دههای کوچکتر ناشی رز ناکاربمدی سیساتمهاای
زهکشاای نیااز رساات کااه بااه ریاان دلیاال ،موجااب تخریااب
زیرساااختهااا تنلکااا ینااومی خصوتاای حتاای در
برخی موررد ،منجر به مرگ شهر ندرن میشاود .یاال ه بار
ریاان ،ماایتورنااد موجااب کنااد شاادن یااا توقااف کاماال
رفت بمدها شود هنینین ،پیامدهای غیر مستقیم مانند
رز دست رفتن فرتتهای رجتنایی رقتصادی رر نیز در پای
درشته باشاد [ .]7تکنیاکهاای سانجش رز د ر باه دلیال
تنا ب در رخذ تصا یر یک ناحیاه ،تصاویربردرری در طاول
موجهای مختلف در یک زمان در نهایت ،رمکان پاردرزش
تفسیر سریع دردههای کسبشاده ،باه طاور گساترده در
تحلیلهای مختلف رستفاده میشوند .در سالهای رخیر باا
توجه به رفزریش تعدرد قایع شدید هورشناسی که باه طاور
بالقوه مرتبط با تغییرر بب هوریی رست ،توجه بیشتری به
رستفادۀ دردههای سنجش رز د ر ماهوررهری در برناماههاای
مدیریت بحاررن شاده رسات .ریان نگااه بیشاتر باه دلیال
دسترسی گسترده بهموقع رنورع مختلف دردههای حساس
ساااانجش رز د ر هنیناا این رطالیااااا جغررفیاا اایی
بهدستبمده در رین زمینه رست که منکن رسات باه طاور
بالقوه در مررحل مختلف فرریند مدیریت بحررن بهرهبردرری
شود [ .]8سیستمهای ماهوررهری قابلیت رساتخررج دردههاا
در سطح بسیار سیع رز مقیاس ملی یا رساتانی رر دررناد.
در نتیجه ،قادرند در مورردی که نیاز به تهیۀ نقشۀ مدیریت
بحررن باشد به ینورن ربزرری مناسب در رختیار کاربررن قررر
گیرند [ .]10 9دردههای سانتینل یکای رز مناابع موثاق
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رطالیاتی در سانجش رز د ر هساتند ،زیارر قادرناد در هار
شرریط بب هوریی به یژه در حوردث سایالبهاا ،دردههاای
مناسبی رر رررئه دهند .رگرچه رستفاده رز یک تصویر رردرری
به طور همزمان یا نزدیک باه ر ج ر یادرد سایالب بارری
بازیابی رطالیا رز دردههای نوری معناوتا ساادهتار رسات،
لی رز ر ریل دهۀ  1370تصا یر نوری به طاور گساتردهری
مورد رستفادۀ کاربررن بوده رست [.]12 11
رررئۀ ر شی دقیق برری بررسی خسار ناشی رز سیالب
هنورره مورد توجه پژ شگررن بوده رست .تا کنون ر شهای
بسیاری در رین مورد رررئه شده رست کاه هار یاک رز بنهاا
جورنبی رر رز بررسی رین مسئله بشکار میسازد .در پژ هش
حاضر بنا بر فرضیاتی رقدرم به رررئۀ شاخصی بارری بررسای
خسار سیل با رستفاده رز تصا یر ماهوررهری شده رست .به
رین منظور ،بشکارسازی پهنۀ خسار سیل باا رساتفاده رز
رلگوریتم بسایب سایل باا دقات زیاادی ماد نظار باوده
هنینین پهناۀ خساار سایالب فار ردین  1398رساتان
گلستان با رستفاده رز رلگوریتم بسیب سیل برب رد میشود.
پیشینۀ تحقیق
تونسااند رلااش  )1998طاای پژ هشاای ساانجش رز د ر
 GISرر در بررسی سیلها به کار باردهرناد .هادا رز مطالعاۀ
یادشده مقایسۀ تورنااییهاای تشاخیص سایل باا دردههاای
سنجش رز د ر هنینین مدلهای مبتنای بار  GISرسات.
برری دردههای سنجش رز د ر ،تصا یر رردرر درییۀ مصانویی
 )SARرز ماهوررههای چندطیفی رستخررج شده سپس باا
رستفاده رز شاخص  )NVDIبرری باه دسات ب ردن رحتناال
سیل رستفاده شده رست .رز ساوی دیگار DEM1 ،هاا بارری
تولید مدلهای  GISرساتفاده مایشاوند کاه نشااندهنادۀ
رحتنال بالقوۀ رطوبت زیااد شادن سایالبهاای رحتناالی
رست .یافتهها نشان درد هر د مدل  SARمدل  GISنتاایج
قابل مقایسهری رز رمکان سیل رر به دست میب رند [.]13
ر نالد هنکااررن  )2008طای پژ هشای باه کااربرد
فنا ریهای سنجش رز د ر برری مادیریت بالیاای طبیعای
پردرختهرند .در پژ هش یادشده مر ری کلای بار چگاونگی
رستفاده رز فنا ریهای سنجش رز د ر در مادیریت بالیاای
طبیعی شده رست .تنرکز بر ر شهایی برری بهبود درک ما
رز محیط ساختهشده بسیبپذیری بن رست .بارری نشاان
1. Digital Elevation Model
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دردن رثربخشی فنا ری سنجش رز د ر در مدیریت بحاررن،
تعدردی رز مطالعا موردی ،رز جنله برنامههاای کااربردی
برری سال  ،Marmara 1999زلزلۀ ترکیه 2003 ،بم ،زلزلۀ
ریررن زلزله سونامی در سال  2004در هند رررئاه شاده
رست .پژ هش یادشده هنینین یک بحث کوتااه در ماورد
مسیرهای بیندۀ منکن بارری سانجش رز د ر در مادیریت
بالیای طبیعی رر رررئه میدهد [.]14
شرسااتها هنکاااررن  )2013بااا رسااتفاده رز نتااایج
 NDVI1هفتگاای تولیاادی ماااهوررۀ  MODISبااه بررساای
خسار های به جودبمده رز سیل سالهاای 2008 ،2006
 2011در مناااطق  Lowa Missouriر ی محصااوت
کشا رزی پردرختهرند .بنها در پژ هش یادشاده باا مقایساۀ
متوسط میزرن  NDVIهفتگی سالهای قوع سیل نسابت
به سری زمانی میزرن متوسط  NDVIیاک د رۀ  12سااله
 )2012-2000میزرن خسار ها رر بررسی کردهرند .نتاایج
مقایسۀ  NDVIنه تنها ر یدردهای سیل رر نشان درده ،بلکه
بر رساس ننودرر سری زمانی نوع یژگی محصاول رر نیاز
تعیین کرده رست [.]15
ریپکاای هنکاااررن  )1396بااا رسااتفاده رز تصااا یر
ماهوررهری فنا ری سنجش رز د ر ،سیل مربوط به ببانماه
 1394رکتباار  )2015رسااتان ری االم ،کااه رز مخااربتاارین
سیلهای به قوعپیوسته طای ساالیان گذشاته در منطقاه
بوده رست رر ررزیاابی کاردهرناد .هنیناین ،خساار هاای
رردشده به پوششهای گیاهی رستان ریالم نیز برب رد شده
رست .با رستفاده رز تجزیه تحلیلهای نرمرفازرری ،رلگاوریتم
شاخص تفاضل پوشش گیاهی طبقهبنادی نظاار شادۀ
پیکسلها در تصا یر ماهوررهری مرباوط باه سانجندههاای
OLIرز مااهوررۀ  LANDSAT-8سانجندۀ  MODISرز
ماهوررۀ  TERRAمشخص شد که در بین شهرساتانهاای
رسااتان ریااالم ،پوشااش گیاااهی «دره شااهر» بیشااترین
خسار ها رر رز جریان ر رناب ناشی رز قوع سایل متحنال
شده ،به طوری که  85درتد پوشش گیاهی رین شهرستان
بسیب دیده یا رز بین رفته بود .هنیناین ،باا رساتفاده رز
دردههای مدل ررتفاایی رقاومی  )DEMرساتخررجشاده رز
ماهوررۀ  ASTERتجزیه تحلیل بنها مشخص شاد کاه در
محد دههایی با ررتفاع  1250تا  1600متار رز ساطح دریاا

1. Normalized Difference Vegetation Index
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بیشترین رفزریش سطح ببگرفتگی رر درشته رست در رین
بازۀ ررتفایی شدیدترین ر رنابها جریان درشته در نتیجه،
خسار های بیشتری به جای مانده رست [.]16
لیپینگ هنکاررن  )2018شاخص خساار پوشاش
دردهرند باا ریان شااخص باه
گیاهی  )DVDIرر پیشنهاد 
بررسی تفا گیاهان در زمان بالفاتله قبل بعد رز قوع
سیل ر دخانۀ  Missouriساال  2011سایل Louisiana
در سااال  2016بااا رسااتفاده رز تصااا یر ماااهوررۀ MODIS
پردرختهرند .نتایج پژ هش بنها معرا یک شاخص ساده ،در

بهای گیاهی/محصاول
رندرزهگیری بسی 

یین حال مؤثر در
به یلت بالیای طبیعی رسات .ریتبارسانجی باا رساتفاده رز
یدهد  DVDIر شی مؤثر قابل
خسار های سیل نشان م 
رجرر برری ررزیابی سریع بسیب محصاول باه دلیال بالیاای
طبیعی رست [.]17
سارره هنکاررن  )2018به برب رد سریع تخریب سایل
با رستفاده رز  DVDIپردرختهرند .در مطالعاۀ یادشاده ناویی
ر ش برری رستفاده رز یاک شااخص سانجش رز د ر ،یعنای
شاخص بسیبهای گیاهی در معرض خطار  ،)DVDIبارری
سنجش سریع بسیبهای محصول به دلیال سایل پیشانهاد
شده رست .درجۀ بسیب ناشای رز سایل باه سایلۀ تقسایم
مقادیر دی یدی به پنج فورتل مجزر به شش دسته تقسیم
میشود :بد ن بسیب ،بسیب کام ،بسایب متوساط ،بسایب
شدید ،بسیب خیلی شدید بسیب جادی .رثربخشای ر ش
با رستفاده رز بن تا سال  2011رز سیل ر دخاناۀ میساوری
سیل لوئیزیانا در سال  2016نشان درده شد [.]18
درنشگاه مریلند با رساتفاده رز سیساتم نظاار جهاانی
سیل  )GFMS2به محاسبا هیدر لوژیک نینۀ جهانی در
زمان رقعی در محد دۀ مشاخص باا دقات مکاانی یاک
کیلومتر میپردرزد GFMS .یک سیستم بزمایشای NASA
رست که با رستفاده رز زمان رقعی  TRMMتجزیه تحلیال
بارشهای چند مااهورره  )TMPA3رنادرزهگیاری باارش
جهانی  )GPM4بازب ری چندین ماهوررهری برری رطالیاا
بارش جهانی  )IMERG5به ینورن ر دی به یاک شابکۀ
شبهجهانی ر رناابهاای هیادر لوژیک مادل مسایریابی
میپردرزد .برب ردهای تشخیص شد سیل بر رساس مادل
2. Global Flood Monitoring System
3. TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis
4. Global Precipitation Measurement
5. Integrated Multi-Satellite Retrievals for GPM
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گذشتهنگر  13ساله ،باا ر دی  ،TMPAباا بساتانۀ سایل
مشتقشده برری هر شبکه با رستفاده رز بمار ذخیارهساازی
سطح رست .جریاان ،ذخیارهساازی ساطح بب ،متغیرهاای
بارش در مسافت یک کیلومتر نیز محاسبه میشوند .یاال ه
بر رین ،بخرین نقشههای بارندگی مجنویهری رز رطالیا
لحظهری ،یک ر ز گذشته ،سه ر ز هفت ر ز ننایش درده
میشود [.]19
در پژ هش رجبیزرده هنکاررن  1398رلف) ،مر ری
مختصر بر سیالبهای رخیر ریررن رنجام شده پس رز شرح
جاننایی حوضۀ ببخیز گرگاانر د ،سایلهاای
مشخصا
رستان گلستان در د دهۀ رخیر بررسی شاد .پاس رز شارح
گزررشهای مربوط به سیل 1397ا  1398رستان گلستان،
دتیال قااوع بن طبااق گاازررشهااای موجااود کااه توسااط
کارشناسااان مط ارح شااده رساات ،بررس ای شااد .در پای اان،
ررهکارهایی جامع متناساب باا شارریط کشاور باه یاژه
رسااتان گلسااتان رررئااه شاد .هنیناین ،برخای ررهکارهااای
کشورهای پیشرفته در زمیناۀ مادیریت کنتارل سایالب
شرح درده شد که میتورند در تور توجه سرمایهگذرری
مناسب ،به پیشرفت کشورمان در رین زمیناه کناک کناد.
ریجاد نویی سامانۀ جاامع فررقاوهری نظاامناماۀ مادیریت
کنترل سیل ،توجه هرچه بیشتر به رقادرما ببخیازدرری
ببخااورندرری نی از توجااه بااه رتااول مبااانی مهندس ای
ر دخانهزیستی ،رجرری دقیق حد حریم بستر در تور
لز م ،بازنگری در قانون مربوط باه بن باه منظاور رفازریش
حد د بستر ،بازنگری طررحی رتولی سازههاای تقااطعی،
بازسازی رحیای هر چاه بیشاتر مسایلهاا ،چااتبهاا
تاتبهای طبیعی رفع تعدی تجا زها باه بنهاا ،رحیاای
مررتع در بخش شانالی ر دخاناۀ گرگاانر د باا توجاه باه
جغررفیای تاریخی بن ،رز جنله مهمتارین ضار ریتارین
رقدرما برری پیشگیری بهبود مدیریت کنترل بهتر رین
مساائله رساات بااا جلااوگیری رز تغییاار شااکل طبیعاای
حوضههای ببخیز رقدرما غیر رتولی سازهری ،باه مقابلاۀ
بهتر با خسار های سیل میپردرزد [.]20
رجباایزرده هنکاااررن  1398ب) ،بااا بررس ای س ایل
رسااتان خوزسااتان ط ای سااال بب ای  1398-1397پااس رز
بررسی جورنب مختلف بن ،نشاان دردناد مشاکل رتالی در
تشاادید ساایل ،یاادم ریتناااد رطنینااان دسااترناادرکاررن
مدیریت سیل به پیشبینیهاا نتاایج شابیهساازیهاای
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مربوط به بن در رجرری بهموقع رقدرما کنترل سیل نیاز
رستفاده رز کلیۀ قابلیتها ظرفیتهای مخازن سدها برری
کنترل تعدیل سیل باوده رسات .بناابررین ،تشاکیل یاک
سامانۀ جامع فررقوهری نظامنامۀ مادیریت کنتارل سایل،
توجه تزم به رقدرما ببخیزدرری ببخورندرری ،توجاه باه
رتول مهندسی ر دخانهزیستی ،ضع قورنینی جادی بارری
ریایت حد حریم بساتر در تاور لاز م ،باازنگری در
قانون مربوطه به منظور رفزریش حد د ،باازنگری طررحای
رتولی سازههای تقاطعی ،بازسازی رحیای هر چه بیشاتر
مسیلها تاتبهای طبیعی رفاع تعادی تجا زهاا باه
بنهااا ،کسااب رطالیااا کااافی شناسااایی جااامع منطقااه،
رفزریش ظرفیت ذخیرۀ سدها جلوگیری رز کاهش ظرفیت
ذخیرۀ مخازن ،مدیریت کنترل دقیقتر حوضههای دررری
تعاادد سااد ،تعبیاه سااامانههااای هشاادرر سایل در نااورحی
سیلخیز رنجام رقدرما سازهری رتاولی رز ضار ریتارین
رقدرما برری پیشگیری ،بهبود مدیریت کنترل رین بالی
طبیعی رست [.]21
مواد و روشها
دادهها

رستان گلستان به ینورن منطقاۀ مطالعاهشاده در سیساتم
تصویر  UTMساطح مساطحاتی  WGS 84در ز نهاای
 39 40شنالی در بین یرض جغررفیایی  36درجه 30
دقیقه تا  38درجه  8دقیقۀ شانالی طاول جغررفیاایی
 53درجه  57دقیقه تا  56درجه  22دقیقاۀ شارقی رز
نصفرلنهار گرینویچ رقع شده رست شکل  .)1محد دۀ مد
نظاار بااه مساااحت  20438کیلومترمربااع دررری حاادرقل
ررتفاع  -25متر حدرکثر  4هزرر متر رز سطح ببهای بزرد
رست.
رز  13رقلیم شاناختهشاده در جهاان ،رساتان گلساتان
هشت رقلیم معتدل مرطوب ،معتادل مدیتررناهری ،معتادل
خشک ،معتدل کوهستانی ،سرد کوهستانی ،خشاک سارد،
نینهخشک خشک دررد .رین رستان دررری  14شهرساتان
بااه نااامهااای بزردشااهر ،بققااال ،گرگااان ،گنباادکا س،
بندرترکنن ،گنیشان ،ررمیان ،کردکوی ،بندرگز ،یلایببااد
کتول ،گالیکش ،کالله ،مرر هتپه مینودشات 27 ،بخاش،
 33شهر 60 ،دهستان  1049ببادی رست.
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده
منبع :نویسندگان مقاله

ننونههای نقاط کنترل زمینی به شاکل تصاادفی باا
پررکندگی تقریبی یکسان رز سرتاسر محاد دۀ ماد نظار باا
بررسی محلی ثبت مختصاا جغررفیاایی هار ننوناه باا
رسااتفاده رز دسااتگاههااای سیسااتم موقعی اتی ااب جهااانی
 )Global positioning systemدر سیستم تصویر UTM
سطح مبنایی  WGS 84رنجاام گرفتاه تاا بارری ررزیاابی
نتایج ،رستفاده شوند.
در نا گان  Sentinelماهوررهها به منظور رررئۀ رطالیاا
زمینسنجی رز رره د ر باا توجاه باه رهنیات بن در برناماۀ
کوپرنیکااوس کنیساایون رر پااا ،طررحاای شااد .مأموریاات
 Sentinel-2نتیجۀ هنکااری نزدیاک باین بژرناس فااایی
کااربررن بن
رر پا ،1رتحادیۀ رر پا ،رررئهدهنادگان خادما
رست .رین مأموریت توسط یک کنسرسایوم متشاکل رز 60
شرکت به رهبری سازمان فاانوردی ریرباس توسط مرکز
فاایی فررنسه 2برری بهینهساازی کیفیات تصاویر مرکاز
هورفاای بلنان 3برری بهبود بازیابی رطالیا با رساتفاده رز
ررتباطا نوری طررحی ساخته شده رست [.]22

مأموریت  Sentinel-2شاامل د مااهوررۀ توساعهیافتاه
برری پایش پوشاش گیااهی ،پوشاش زماین نظاار بار
محیط زیست رست .ماهوررۀ  Sentinel-2Aتوسط  ESAدر
تاااریخ  23ژ ئاان  2015ررهرناادرزی ماایشااود در ماادرری
خورشید بهنگ با یک د ره تکررر  10ر زه ینل مایکناد.
د ماین مااهوررۀ مشاابه  )Sentinel-2 Bدر تااریخ هفاتم
مارس  2017ررهرندرزی شد با رستفاده رز دردههای موجود
در  EarthExplorerمأموریت یافته رسات .ریان د مااهورره
هر پنج ر ز تناام ساطح زماین ،جزریار بازرگ ببهاای
ساحلی سرزمینی رر پوشاش مایدهناد [ .]23سانجندۀ
چناادطیفی  MSIدر ساانتینل  2شااامل  13بانااد طیفاای
میشود قدر تفکیک مکانی 4بسایار خاوب معاادل 10
متاار در باناادهای  8 4 ،3 ،2رر دررد کااه باارری تفکی اک
محصااول کشااا رزی مناسااب رساات جااد ل  .)1تصااا یر
رسااتفادهشااده رز نظاار پااردرزش در سااطح د شااامل
تصحیحا رردیومتریاک هندسای مقاادیر بازتاابش در
سطح زمین  )BOAرست.

)(ESA1. European Space Agency
()CNES2. The National Centre for Space Studies
3. The German Aerospace Center

4. Spatial Resolution
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جدول  .1دقت مکانی و رادیومتریک سنجندۀ چندطیفی
سنتینل 2
شمارۀ

طول موج مرکزی

عرض باند

دقت مکانی

باند

(نانومتر)

(نانومتر)

(متر)

1
2
3
4
5
6
7
8
8a
9
10
11
12

443
490
560
665
705
740
783
842
865
945
1375
1610
2190

TCI

RGB

20
65
35
30
15
15
20
115
20
20
30
90
180
ترکیبی

60
10
10
10
20
20
20
10
20
60
60
20
20
10

روشها
در پژ هش حاضر مررحل کار بررساس شکل  2رست .به رین
ترتیب ،موزرییک تصویری متشکل رز میانه  )medianکلای
رنتخاب شده رسات .شااخص  NDVIهار تصاویر رپتیکاال
ماهوررۀ سنتینل  2تصا یر رز تااریخ  2019/3/1تاا تااریخ
 2019/3/15به ینورن زمان ر ل پایش رز قاوع سایالب
 )preeventتصااا یر رز تاااریخ  2019/3/20تااا تاااریخ
 2019/5/20بااه ینااورن زمااان د م  )eventدر محااد دۀ
مطالعااهشااده) در  Google Earth Engineبااه زبااان
برنامهنویسی جا ر مطابق معادلۀ  1محاسابه در نهایات
 maximumهنۀ بنها در د موزرییک تصاویر باهترتیاب باا
یناورن  MAX NDVI 2 MAX NDVI 1ناامگاذرری
تفاضل بنها مطابق معادلۀ  )2محاسبه شد.
)1

Var getNDVI5 = function(image) {return image.
']);};4', 'B8Normalized Difference (['B

)2

Difference= Max NDVI 1–Max NDVI 2

شکل  .2الگوریتم تشخیص آسیب سیل
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یافتهها
نتایج شکل  2موزرییک تصویر میانه ررزش تصا یر رپتیکاال
ماهوررۀ سنتینل  2با ترکیب رنگ طبیعی بیشترین میازرن
مقادیر شاخص  NDVIدر زماان پایش پاس رز خساار
سیالب رر در رستان گلستان نشان میدهد شکل .)3
با رنجام محاسبا یادشده طی مررحل ر ش تحقیاق
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در نهایت ،با رستخررج نقشۀ تفاضل مقادیر  NDVIپس رز
بررسیهای میدرنی نشان درده رسات کاه هار پیکسالی باا
مقدرر مثبت  )0<value< 2تحت تأثیر خسار سیل بوده
رست .تصاویر باه جودبماده رز ریان رلگاوریتم در شاکل 4
ترسیم شده رست .شکلهای  6 5مربوط به حوماۀ شاهر
بققال بوده که با ضوح بیشتر ننایش درده شده رست.

شکل  .3دو تصویر قسمت باال ،حداکثر شاخص NDVIو در پایین ،ترکیب رنگ طبیعی میانۀ مقادیر در دو دورۀ زمانی

شکل  .4مناطق خسارت سیل با رنگ قرمز
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شکل  .5دو تصویر پایین ،حداکثر  NDVIو در باال ،ترکیب رنگ طبیعی میانۀ مقادیر در دو دورۀ زمانی حومۀ شهر آققال

شکل  .6مناطق خسارت سیل (قرمز) حومۀ شهر آققال

ماتریس تحت ضریب دقت کاپا ،1دقت کاربر دیگر
یژگیهای ررستی بزمایی با رستفاده رز نقاط کنترل زمینی
) (GCPsبرری هر د طبقه خسار دیده بد ن خسار )
مطابق جد ل های  3 2محاسبه شاده کاه نشااندهنادۀ
1. Kappa Coefficient

دقاات کلاای  93/5درتااد  573رز  613ننونااه) ضااریب
کاپای معادل  0/86بیانگر دقت بسایار زیااد ر ش یادشاده
برری رستخررج پهنۀ خساار سایل رز تصاا یر سانتینل 2
کاالس  2منااطق
رست کالس  1مناطق بد ن خساار
خسار دیده رست).
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جدول  .2نتایج ارزیابی دقت
کالس
کالس 1
کالس 2

صحت نتیجه

صحت کاربر

صحت نتیجه

صحت کاربر

(درصد)

(درصد)

(پیکسل)

(پیکسل)

99
90/8

83/9
99/47

 198رز 200
 375رز 413

 198رز 236
 375رز 377

جدول  .3ماتریس صحت
واقعیت زمینی (پیکسل)

واقعیت زمینی (درصد)
کالس

1

2

جمع

1

2

جمع

طبقهبندینشده
کالس 1
کالس 2
جنع

0
99
1
100

0
9/2
90/8
100

0
38/5
61/5
100

0
198
2
200

0
38
375
413

0
236
377
613

بحث و نتیجهگیری
برتری رلگوریتم بسیب سیل نسبت باه شااخصهاای مشاابه
نظیر شاخص ضعیت پوشش گیاهی  )VCIشاخص بسیب
گیاهی بالیای طبیعی  )DVDIکه در پز هشهاای پیشاین
خدریی هنکاررن1394 ،؛ لیپینگ هنکاررن2018 ،؛ سارره
هنکاررن )2018 ،رستفاده شاده ریان رسات کاه هامزماان
سادگی سهولت محاسبه کاه خاود موجاب کااهش خطاا
میشود) در رزری رستفاده رز حدرقل هنینین میاناۀ NDVI
که بهترتیب در شااخصهاای  DVDI VCIرساتفاده شاده
رست رز حدرکثر مقادیر  NDVIدر د د رۀ زمانی مقایسهشده،
رستفاده میکند که رین رمر خود موجب ریجاد تصاویری فاقاد
تأثیر ربر میشود .در رین رلگوریتم در رزری رستفاده رز دردههای
ماهوررۀ لندست با دقت مکانی  30متار ،رز دردههاای مااهوررۀ
سنتینل  2با قدر تفکیک مکانی  10متر رستفاده شده رست.
هنینین ،بد ن رستفاده رز مدلهای طبقهبنادی کاه هار د
مورد یادشده در پژ هش ریپکی هنکاررن که در سال 1396
رستفاده شده رینال شاده رسات .رز طرفای ،مقایساۀ پوشاش
گیاهی در زمانهای بالفاتله پیش پس رز قاوع حادثاه در
رزری مقایسه با د رۀ مشابه قوع حادثه در سالهاای طبیعای
که در پژ هش شرستها هنکاررن رستفاده شده رست ،موجب
کاهش تأثیر بسیبهای حاتل رز ساایر پدیادههاای طبیعای
نظیر خشکسالی ،سایالبهاای دیگار ،بتاشساوزی غیاره
میشود .برتاری دیگار بن لحاا نکاردن در طبقاۀ خساار
مناطقی رست که پیش رز قوع سیالب مد نظار ،رز پدیادهری
دیگر نظیر طغیان ر د که در ماورردی مادتی قبال رز قاوع

سیالب رتلی رخ میدهد) بسیب دیده باشاند .نکتاۀ درخاور
توجه در رلگوریتم پیشنهادی رین رست که تشخیص خساار
سیالب در مناطق شهری بد ن پوشش گیاهی نیاز باه قاوع
پیوسته رست .یلت رین رمر رین رست که تقریباا در تنام مورقع
قوع سیل در محد دۀ مطالعهشده ،سیالب هنارره باا گال
تی به بیاان بهتار ،خااک حاتال رز فرساایش در منااطق
باتدست رست .در نتیجه ،میزرن رفزریش خاک گل تی) در
سطوح شهری پس رز قاوع حادثاه موجاب رفازریش مقاادیر
بازتابش در باناد مااد ن قرماز در نتیجاه ،کااهش مقاادیر
شاخص  NDVIمیشود که با تفاضل مقادیر طباق رلگاوریتم
رررئهشده ،سطوح خسار دیده در مناطق شاهری نیاز بشاکار
میشود.
بر رساس یافتههای پژ هش یادشده با رستفاده رز دردههای
سنتینل  2رقعیتهاای زمینای سایالب رساتان گلساتان،
میتورن نتیجه گرفت که رلگوریتم بسیب سیل دقت مناسابی
در تشخیص خسار های سیل در محاد دۀ زماانی مکاانی
مطالعااهشااده دررد .بررساای رتااالح شاااخص رررئااهشااده در
محد دههای مکانی زمانی دیگر میتورند رساس پژ هشهای
بعدی باشد تا به یک جامعیت که رز یژگایهاای مهام یاک
رلگوریتم رسات ،دسات یافات .در پاژ هشهاای بعادی ،ریان
رلگوریتم بررسی شاده تاا قابلیات رنعطاااپاذیری حاتال رز
دردههای بهدستبمده توساط ساایر دردههاای مااهوررهری باا
یژگیهای طیفی هندسی مشاابه بارری مثاال ،دردههاای
ماهوررۀ لندست) هنیناین دیگار دردههاای د رسانجی ،رز
جنله تصا یر  SARمانند  )Sentinel-1بزمایش شود.

1399  تابستان،2  شمارۀ،7  دورۀ،اکوهیدرولوژی
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