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 January 2016 20 - 19  1394دي ماه  30و  29

  :چکیده 
 خشکسالی بینیپیش و پایش. شودمی فراوانی هايخشکسالی دچار ساله همه و است گرفته قرار خشک نیمه و خشک منطقه در ایران

 کمبود به توانمی ایران در خشکسالی بینیپیش و پایش براي مشکالت بزرگترین از. دهد کاهش را آن از ناشی هايآسیب تواندمی
شاخص  عملکرد (SVM) پشتیبان بردار ماشین روش از استفاده با تحقیق این در. کرد اشاره مدت طوالنی هواشناسی ایستگاهی اطالعات

- شاخص. گرفت قرار بررسی مورد ايماهواره تصاویر از استفاده با خشکسالی بینیپیش در ) NDVI(ي پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده
 تعداد کمبود مشکل توانندمی تصاویر این مناسب زمانی و مکانی رزولوشن دلیل به ايماهواره تصاویر از آمده دست به گیاهی پوشش هاي

 بیان براي) بارش شده استاندارد شاخص( SPI خشکسالی شاخص از. کنند رفع را هاآن نامناسب توزیع و هواشناسی هايایستگاه
. است شده استخراج و محاسبه NOAA-AVHRR سنجنده تصاویر از (NDVI) شده ذکر گیاهی پوشش شاخص. شد استفاده خشکسالی

  .داد دست به متناظر را SPI مقادیر و شد SVMمدل  وارد ورودي عنوان به شاخص این
  
 

   .SPI، NDVI، SVM خشکسالی، بینیپیش ازدور،سنجش :هاي کلیدي  واژه
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  …بینی پیشدر  NDVIبررسی عملکرد شاخص 

  و همکاران یدريحامد ح

  مقدمه -1
خشکسالی یکـی  . خشکسالی وضعیتی از کمبود بارش و افزایش دماست که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد

رطوبـت سـطح و    ،بـاد  ،درجـه حـرارت   ،هاي طبیعی زمین است که عوامل مختلفی اعم از بـارش ترین پدیدهاز پیچیده
کشاورزي هواشناسی و هیـدرولوژیکی تقسـیم   خشکسالی معموال به سه نوع . گذارندهاي سطحی بر آن تاثیر میجریان

شـود  خشکسالی هواشناسی  به حالتی گفته مـی . شود که در تحقیق انجام شده خشکسالی هواشناسی مد نظر استمی
-هاي مختلفی بـراي انـدازه  ها و شاخصروش. که میزان بارش از نرم بارش منطقه در یک بازه زمانی خاص کمتر باشد

و شـاخص   1PDSI ([1](در ایـن میـان شـاخص شـدت خشکسـالی پـالمر       . لی وجـود دارد گیري و بیان شدت خشکسا
بینـی بسـیاري از   دوري در پایش و پیشازهاي سنجشداده. ترین کاربرد را دارندبیش ،2SPI ([2](استاندارد شده بارش 

ها پهنه وسیع برداشت و سادگی حصول است کـه در  هاي  این دادهاز مزیت. گیرندمسائل طبیعی مورد استفاده قرار می
 AVHRRاز آنجـایی کـه سـنجنده    . بسیاري از مطالعات مربوط به خشکسالی روز به روز بیشتر مورد اسـتفاده هسـتند  

وسعت برداشـت مناسـب و همچنـین رزولوشـن زمـانی       ،داراي رزولوشن رادیومتریک باال NOAAمستقر روي ماهواره 
-از میان شـاخص . عنوان یکی از منابع اصلی داده براي مطالعات خشکسالی مورد استفاده استمناسب است همواره به 

بیشترین استفاده را در مطالعات مختلف داشته که  NDVIآیند اي به دست میهاي پوشش گیاهی که از تصاویر ماهواره
  .[9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3]دهنده وابستگی شدید بین سالمت پوشش گیاهی و رطوبت خاك است در واقع نشان

خشکسـالی   AVHRRحاصل از  NDVIروشی ارائه دادند که در آن با استفاده از  2004در سال  [10]سانگ و همکاران 
اي در ایاالت متحـده سـعی در برقـراري ارتبـاط بـین      طی مطالعه 2010در سال  [11]جی و پیترز . بینی کردندرا پیش

ماهـه در میـان فصـل رشـد      SPI 3کردند و به این نتیجه رسیدند کـه  ) هاي مشابهدر زمان( SPIو  NDVIسري زمانی 
در ایـن مقالـه پـس از اسـتخراج مقـادیر      . در بیان خشکسـالی دارد  NDVIاي بیشترین همبستگی را با شاخص ماهواره

NDVI  از تصاویرNOAA-AVHRR    و محاسبه شرایط خشکسالی بـا اسـتفاده ازSPI   2008 تـا  1978در دوره زمـانی 
بینی شـرایط خشکسـالی   را در پیش) NDVI(سعی شد تا با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان توانایی این شاخص 

  .   مورد بررسی قرار دهیم

   3ي پوشش گیاهی شاخص تفاضلی نرمال شده -2
NDVI مطرح شـد  [12]این شاخص اولین بار توسط. پرکاربردترین شاخص پوشش گیاهی است .NDVI    یـک شـاخص

  .شوداز رابطه زیر محاسبه می NDVIمقادیر . بدون بعد است

흆푹풆풅)	(흆푵푰푹–	푵푫푽푰풊 =                                                                          )                   1(رابطه 
(흆푵푰푹 	흆푹풆풅)

  

 .بازتابندگی در باندهاي مادون قرمز و قرمز هستندبه ترتیب  흆푹풆풅و  흆푵푰푹که 

  مدل ماشین بردار پشتیبان -3
بر اساس بیشترین فاصله اعضـاي هـر    SVM. بندي دارندهاي ماشین بردار پشتیبان توانایی باالیی در مسائل طبقهمدل

-اي که کالسبه گونهگیري است تعیین بهترین مرز تصمیم SVMهدف . گیري طراحی شده استکالس از مرز تصمیم
کـه  (گیـري  در مسائل پیچیده معموال تعیین مرز تصمیم. پذیري را از یکدیگر داشته باشندهاي مختلف بهترین تفکیک
لذا از برخی توابع . در فضاي ویژگی غیر ممکن است) تواند خط، صفحه و یا ابر صفحه باشدبنا به ابعاد فضاي ویژگی می

                                                
1 Palmer Drought Severity Index 
2 Standardized Precipitation Index 
3 Normalized Difference Vegetation Index 
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هـا را  پـذیري میـان کـالس   کنند که با تبدیل فضاي ویژگی به فضاي جدید تفکیـک ده میاستفا) هسته(با عنوان کرنل 
  .بندي استفاده شده استبراي طبقه) RBF(ي شعاعی با تابع کرنل با پایه SVMدر این مطالعه از . افزایش دهند

 داده هاي مورد استفاده -4
  داده هاي سنجش از دوري -4-1

. اندبینی خشکسالی توانایی خود را نشان دادهبسیاري از مطالعات گذشته، در پایش و پیشدوري در ازهاي سنجشداده
ایـن  . گذاردافتد این کمبود روي ذخیره کلروفیل گیاه تاثیر میي کاهش بارش اتفاق میزمانی که خشکسالی به واسطه

ازدوري قابـل تشـخیص و   یر سـنجش کنـد کـه بـا تصـاو    دهی گیاه به طیف الکترومغناطیس را متاثر مـی تغییرات پاسخ
. [13]دون قرمز نزدیک اسـت 4گیاه سالم داراي جذب باال در محدوده قرمز و بازتاب باال در محدوده ما. سازي است مدل

اسـتفاده  ) 2008-1978(در بازه زمانی  NOAA-AVHRRبه دست آمده از تصاویر  NDVIدر مطالعه حاضر از شاخص 
  .کیلومتر در نادیر هستند 1/1اراي رزولوشن مکانی تصاویر این سنجنده د. شده است

  داده هاي هواشناسی -4-2
هـا در  اسـت و پراکنـدگی آن  گیري شدهاندازه 2008تا  1978هاي ایستگاه کشور در سال 206هاي ماهیانه بارش سري

سـینوپتیک سـازمان   هـاي  هـا شـامل ایسـتگاه   ایـن ایسـتگاه  . نشان داده شده است مورد استفاده قرار گرفت) 1(شکل 
 SPIمقـادیر  . باشـند کنند، میهاي قابل اعتماد تولید میهواشناسی و وزارت نیرو که داراي سابقه مناسب هستند و داده

ي میزان تغییرات بارش در دوره مورد نظر نسـبت بـه   ارائه دهنده SPI. ماهه محاسبه شد 3در این سري زمانی در بازه 
هاي بارش برازش داد که تابع باستی یک تابع توزیع به داده SPIبراي محاسبه . دت استبارش در همان دوره در بلند م

  .[14]ها داراست توزیع گاما باالترین همبستگی را با این داده

  
  هاي مورد مطالعه جانمایی ایستگاه - 1شکل
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  پیاده سازي روش پیشنهادي  -5
بـه عنـوان    2005تا  1978هاي براي سال هاي ماهانهبه صورت میانگین NDVIازدوري پوشش گیاهی سنجش شاخص

بـراي تسـت مـدل    . شـدند  SVMمتناظر به عنوان خروجی مطلوب به منظور آمـوزش وارد مـدل    SPIورودي و کالس 
 NDVIسـال مقـادیر ماهانـه     3بدین ترتیب در هر ماه از این . هاي سه سال آخر استفاده شداز داده ،آموزش داده شده

خروجـی  (هـا  با مقایسـه ایـن برچسـب   . براي هر ایستگاه وارد مدل شدند و کالس خشکسالی متناظر را به دست دادند
  .ها در هر ماه به عددي تحت عنوان صحت عملکرد مدل در هر ماه رسیدیمهاي واقعی ایستگاهو برچسب) مدل

  و کالس شدت خشکسالی نظیر SPIمقادیر مختلف : 1جدول 
 SPIمقدار   شاخص خشکسالی

  ≥ -2  خشکسالی شدید
  -0/2تا  -5/1  خشکسالی متوسط

  -5/1تا  -0/1  خشک
  -0/1تا  0/1  معمولی

  0/1تا  5/1  تر
  5/1تا  0/2  ترسالی متوسط

  ≤ 0/2  ترسالی شدید
لذا مدل حاضر بایسـتی یـک   . اند استتعریف شده) 1(بینی کالس خشکسالی که در جدول مسئله حاضر در واقع پیش

  :شودبندي به این صورت تعریف میصحت نتایج یک مسئله طبقه. بندي کننده باشدمدل طبقه

   = Accuracy                                                                       )                       2(رابطه 

تعـداد کـل    Aانـد و  بینـی شـده  د نظـر بـه درسـتی پـیش    هایی است کـه در مـاه مـور   تعداد ایستگاه 퐴در رابطه فوق 
  .بینی شرایط مختلف در هر ماه استمتریک فوق در واقع بیان کننده میزان توانایی مدل در پیش. هاست ایستگاه

    آنالیز نتایج -6
بینی شرایط خشکسالی حاصـل از  براي پیش NDVIبا استفاده از شاخص  SVMنتایج به دست آمده از مدل ) 2(شکل 

SPI اي پـیش هاي ماهوارهبا استفاده از داده 2008تا  2006هاي شرایط خشکسالی در سال. دهدسه ماهه را نشان می-
درصـد   12ها براي آموزش مـدل و از  درصد داده 88در واقع از . بینی شدند و با مقادیر واقعی مورد مقایسه قرار گرفتند

همـانطور کـه   . پذیري و عملکرد آن روي یک مجموعـه داده مسـتقل اسـتفاده شـده اسـت     تست تعمیمباقیمانده براي 
ترین دقـت  و پایین 97/93برابر با  2006شود مدل باالترین دقت را در ماه اول دوره تست یعنی ژانویه سال مالحظه می

  .دهدارائه می 37/63برابر با  2008را در ماه می سال 
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  بینی شرایط خشکسالیدر پیش NDVIصحت عملکرد  -)2(شکل

خشکسـالی نسـبتا شـدیدي بیشـتر منـاطق کشـور را        2008گزارشات منتشر شـده و تحقیقـات قبلـی در سـال     طبق 
) 2005تـا   1978هـاي  یعنی حد فاصل سال(از آنجایی که نظیر این خشکسالی در طول دوره آموزش مدل . دربرگرفت

نیـز   2008ار مربـوط بـه سـال    همـانطور کـه در نمـود   . قادر به یـادگیري ایـن شـرایط نبـوده اسـت     سابقه بود مدل بی
واسطه عدم وجـود شـرایط مشـابه    سابقه و عدم یادگیري شرایط آن توسط مدل به شود این خشکسالی بیمی مالحظه

مسئله عالوه بـر تاییـد    این. با کاهش دقت مواجه شود 2008هاي گذشته موجب شده تا مدل در تابستان سال سال در
گذارد که افزایش دوره زمانی مطالعه به واسـطه افـزایش احتمـال تجربـه     وقوع خشکسالی مذکور به این مهم صحه می

کردن و آموختن شرایط مختلف از نظر خشکسالی موجب بهبود عملکرد مدل و پاسخگویی مناسب آن در شرایط مشابه 
  .        خواهد شد

  بخشها  -7
 بینـی شـرایط خشکسـالی بـا اسـتفاده از شـاخص       به منظور پیش NOAA-AVHRRهاي ماهواره حقیق دادهدر این ت

NDVI سـنجی بـه منظـور محاسـبه     ایسـتگاه بـاران   206هاي براي این منظور از داده. در ایران به کار گرفته شده است
اي و شرایط هاي ماهوارهبراي برقراري ارتباط بین داده. و رسیدن به شرایط خشکسالی متناظر استفاده شد SPIشاخص 

 NOAA-AVHRRبه دست آمـده از   NDVI. استفاده کردیم SVMبندي کننده از مدل طبقه SPIخشکسالی حاصل از 
به عنوان خروجی بـه منظـور آمـوزش    ) شرایط خشکسالی( SPIبه عنوان ورودي و کالس  2005تا  1978هاي در سال

هـاي ورودي در سـه سـال    داده. با دوره برداشت سه ماهه استفاده شده است SPIدر این تحقیق از . مدل وارد آن شدند
هاي واقعـی مـورد اسـتفاده    بینی خشکسالی در مقابل دادهبه منظور ارزیابی عملکرد مدل در پیش) 2006-2008(آخر 

) 37/63و  97/93بـه ترتیـب   (کمترین دقت  2008بیشترین و در ماه می سال  2006نویه سال قرار گرفت که در ماه ژا
  . را ارئه داد
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 مهندسی فناوري اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394دي ماه  30و  29  

  

Evaluating the ability of NDVI in drought prediction by using support 
vector machines 

 
Iran is located in arid and semi-arid regions and affects by many droughts every year. Monitoring and 
forecasting drought may reduce the harm caused by it. The biggest problem for monitoring and 
forecasting drought in Iran is the lack of long-term meteorological data. In this study, support vector 
machines (SVM) used to evaluate the ability of the normalized difference vegetation index (NDVI) in 
drought anticipating by using satellite imagery. Vegetation indices derived from satellite images because 
of their appropriate spatial and temporal resolution can solve shortage and poor distribution of 
meteorological stations. SPI (Standardized Precipitation Index) used to indicate the drought. NDVI 
extracted from NOAA-AVHRR images. This index inputted to SVM model and outputted the 
corresponding SPI values. 

 

Key words: Remote sensing, Drought prediction, SPI, NDVI, SVM.  
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