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Extended abstract
Introduction
Vegetation indices (VI) time-series have been used for land surface phenology retrieval but
these time series are affected by clouds and aerosols, which add noise to the signal sensor. In
this sense, several smoothing functions are used to remove noise introduced by undetected
clouds and poor atmospheric conditions, but a comparison between methods is still necessary
due to disagreements about its performance in the literature. The application of a smoothing
function is a necessary previous step to describe land surface phenology in different ecosystems.
Satellite-derived phenological parameters do not specifically provide information on the
phenology of a single plant, their species or pheno-phases (e.g., bud opening, leaf emergence,
leaf opening and flowering). Remote sensing Vegetation Indices are usually able to estimate a
few phenological parameters such as start of season (SOS), end of season (EOS). The aims of
this research were to evaluate the consistency of different smoothing functions from TIMESAT
software and agricultural regions using the Greenness-Landsat time-series. To overcome the
problems associated with remaining noise, various methods have been developed to estimate
phenology and production metrics based on the VI time series. Some of them are wavelet
decomposition, double logistic (DL) function, the asymmetric Gaussian (AG) function fitting,
Savitzky–Golay (SG) filters, the Weighted Least Square (WLS). Some studies have compared
these smoothing approaches, but most of them focus on coarse spatial resolution satellite image
time series, such as the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). Due to the
variety of results and the lack of consensus on smoothing methods, quality evaluation of
smoothing operations should be done for each plant index and crop. Thus, the objectives of this
paper are to evaluate and analyze the performance of various smoothing functions in TIMESAT
software and their effects on estimating the phenological parameters of start of season (SOS)
and end of season (EOS) of rapeseed.
Methodology
In this study, we used two kinds of data: 1- phenological data of rapeseed that was obtained
from Field observation, and 2- GREENNESS index data extracted from Landsat 8 satellite
images in the Agricultural Years (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019). Geometric and
radiometric corrections were applied to satellite images. The DN value was also converted to
TOA to calculate Vegetation Indices. An adaptive Savitzky–Golay (SG) filter, Asymmetric
Gaussian (AG), and Double Logistic (DL) functions to fitting Greenness data were used and
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their performances were assessed using the measures root mean square error (RMSE), Pearson
correlation coefficient(r). Besides, differences in the estimation of the SOS and EOS were
obtained. In all methods, the adaptation to upper envelope with the raw GREENNESS time
series was used to reduce bias. In the Savitsky-Goli method, in addition to adapting upper
envelope, the window size parameter (r) was also used.
Results and discussion
Statistical evaluation of smoothed time series
Statistical analysis of the output of smoothing functions showed that the time series produced by
the AG model compared to the raw time series of the GREENNESS index had the lowest root
mean square error (RMSE = 0.415) and the highest correlation (r = 0.935) belong to S-G model.
The advantage of DL and AG models is that the difference between the mean correlation
coefficient for all performances and the correlation coefficient for the best execution is small
and it can be inferred that the software parameter settings have little effect on the outputs of
these models. After plotting the smoothed time series curves, the results showed that the use of
smoothing models effectively eliminated noise and disturbed the raw time series of the
GREENNESS index, and reconstructed smoother and softer time series. The results also showed
that time series that have a higher correlation coefficient show more details and changes within
the inter-season, such as the recession stage(dormancy). Overall, it can be concluded that for
reconstructing GREENNESS time series data, Pearson correlation coefficient (r) is more
accurate than root mean square error (RMSE) and S-G model is more accurate than the other
two models.
Conclusions
In this study, we showed to what extent the time series of the three smoothing methods SG, AG
and DL in the reconstruction of the raw time series of the GREENNESS from the Landsat 8 and
estimating the phenological parameters of the start and end of the season are accurate. The
results of this study showed that the adaptive S-G model is more robust for reconstructing raw
time series than AG and DL functions, and this is due to the sensitivity of this model to small
changes in the GREENNESS time series. The AG and DL functions tend to eliminate noise at
the peaks and bottoms of the time series. The results also showed that the time series with the
highest correlation coefficient (r) are more suitable for reconstructing the raw time series of the
GREENNESS index compared to the time series that produced the smallest RMSE. In SOS
estimation, the S-G model performs worse than the AG and DL functions. Compared to the
observational data, all smoothing methods used in this study estimate EOS late and SOS early.
The results also showed that both AG and DL functions have time lag in SOS estimation
compared to S-G model and time precedence in EOS estimation compared to S-G model. The
efficiency of any smoothing method depends on the choice of parameters. For example, the use
of adaptation upper envelope generally improves the results. AG and DL fitting function
methods are the preferred option for smoothing low-quality data (eg high noise and high data
loss) due to less sensitivity to regulatory parameters. The AG and DL fitting functions are
limited when giving inter-seasonal details of the time series curve. Numerous factors such as
vegetation index selection, satellite sensor data and vegetation type are affected in evaluating
time series and estimating phenological parameters. However, the results of this study are valid
for the data and the location under study, and the results may vary with other data or under other
circumstances.
This study showed that the statistical criterion of Pearson correlation coefficient (r) is superior
to the root mean square error (RMSE) and the S-G model is superior to the AG and DL models
for reconstruction of time series. The DL function and AG function show the best performance
for estimating SOS and EOS phenological parameters, respectively.
Keywords: start of season, end of season, Tasseled Cap Transform, smoothing function,
TIMESAT.
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چکیده
سریهای زمانی شاخصهای گیاهی سنجش از دور امکان بازیابی فنولوژی گیاهان را در سطح زمین فراهم کرده
است .ابرها ،رطوبت ،و هواویزها باع ایجاد نوفه در سیگنالهای دریافتی سنجندههای ماهوارهای مـیشـوند و در
نتیجه کیفیت سریهای زمانی کاهش مییابد .برای رفع این مشکل و بازسازی سریهـای زمـانی ،چنـدین تـابع
هموارسازی دادهها برای حذف نوفه استفاده میشود که ،به دلیل اختالف نظر درمورد عملکرد آنها ،مقایسۀ بـین
آنها الزم است .اهداف این تحقیق ارزیابی عملکرد توابـع مختلـش هموارسـازی در نـرمافـزار  TIMESATو
تأثیرات آنها در بازسازی سریهای زمانی و برآورد پارامترهای فنولـوژیکی آغـاز فصـل رشـد ) (SOSو پایـان
فصل رشد ) (EOSبا استفاده از دادههای نمایه(  Greennessسبزینگی) ماهوارة لندست  8اسـت .پاالیشـگر
ساویتزکی -گولی) ، (S-Gتابع نامتقارن گوسی) ، (AGو لجسـتیک دوگانـه ) (DLبـرای بـرازش دادههـای
 Greennessاستفاده شد و عملکرد آنها با استفاده از اندازهگیری خطای مجذور میانگین مربع )(RMSE
و ضریب همبستگی پیرسون ) (rارزیابی شد .نتایج نشان داد که روش هموارسازی  S-Gدر بازسازی سریهـای
زمانی از دقت بیشتری ) (935/0 = rبرخوردار است .در برآورد پارامترهـای فنولـوژی ،تـابع هموارسـاز  DLدر
برآورد آغاز فصل و تابع هموارساز  AGدر برآورد پایـان فصـل بـهترتیـب بـا  8و  14روز اخـتالف بـا دادههـای
مشاهداتی بهترین عملکرد را داشتند .این مطالعه نشان داد که روشهای هموارسازی نـرمافـزار TIMESAT
عملکرد مناسبی دارند
واژگان کلیدی :آغاز فصل ( ،)SOSپایان فصل ( ،)EOSتبدیل تسلدکپ ،توابع هموارسازی نرمافزار .TIMESAT
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مقدمه
فنولوژی مطالعه و بررسی چرخههای زندگی گیاهان و جانوران و تعامل آنها با آب و هوا و دیگر محـركهـای محیطـی
است (ما و همکاران .)97 :2013 ،مشاهدات فنولوژیکی با استفاده از دو رویکرد اصلی جمعآوری میشـود .1 :شـبکههـای
مشاهدات زمینی؛  .2سنجش از دور ماهوارهای (میالس و همکاران .)176 :2013 ،روشهای فراوانی برای شناسایی وقایع
فنولوژی بر اساس دادههای سنجش از دور توسعه یافته است .بیشتر روشها برای تشخیص وقایع کلیدی فنولوژی شامل
دو مرحلۀ اساسی است .1 :ایجاد سریهای زمانی نمایههای گیاهی از دادههـای مـاهوارهای؛  .2اسـتفاده از سـری زمـانی
برای تعیین وقایع فنولوژیک بر پایۀ مجموعهای از قوانین و رواب  .مرحلۀ اول شامل ساخت سری زمانی هر نمایه بر پایـۀ
دادههای سنجش از دور و هموارکردن دادهها برای کاهش نوفه و تولید سـری زمـانی همـوارتر اسـت (یـو و همکـاران،
.)3192 :2013
دقت سریهای زمانی نمایههای پوشش گیاهی سنجش از دور مـاهوارهای بـرای نظـارت طـوالنیمـدت روی گیاهـان،
بهویژه برای مطالعات فنولوژی گیاهی ،حیاتی است (کای و همکاران .)1 :2017 ،اما سـیگنالهـای دریافـتشـده توسـ
سنجندههای ماهوارهای متأثر از نوفههای ناشی از دادهها اثرات بازتاب ناهمسان ،خطاهای الکترونیکی ،خطاهای ناشـی از
نمونهبرداری ،اتمسفر و ابرها هستند (گووارد و همکاران .)4323 :1991 ،بهمنظور بازسازی مسیر رشـد فصـلی گیاهـان از
سیگنالهای ماهوارهای نوفهدار ،از روشهای بسیاری برای بازسـازی سـریهـای زمـانی اسـتفاده شـده اسـت .اخیـراً از
روشهای پُرکاربرد مانند پاالیشگر ساویتزکی -گولی (چن و همکاران ،)633 :2004 ،حداقل مربعـات متناسـب بـا توابـع
نامتقارن گاوسی (جانسون و ایکلوند ،)842 :2002 ،توابع لجسـتیک دوگانـه (بـک و همکـاران325 :2006 ،؛ قمقـامی و
همکاران ،)15 :1396 ،تغییرات هموارسازی اسپالین (برادلـی و همکـاران ،)140 :2007 ،تبـدیل موجـک (سـاکاموتو و
همکاران )367 :2005 ،و رگرسیون وزنی (قمقامی و همکاران )15 :1396 ،استفاده شده است .
سریهای زمانی هموارشدة نمایههای گیاهی سنجش از دور ماهوارهای یـک منبـع مهـم داده بـرای تخمـین فنولـوژی
گیاهان است (ریچاردسون و همکاران .)582 :2012 ،متداولترین نمایۀ پوشش گیاهی در طبقـهبنـدی پوشـش گیـاهی و
مطالعات تغییرات پوشش زمین نمایۀ  NDVIاست .در این نمایه از دو باند طیفی قرمز و فروسرخ نزدیک استفاده شـده
که همبستگی خوبی با زیستتودة گیاهی دارد (تاکر .)143 :1979 ،تبـدیل تسـلدك ) ،(TCTبـا اسـتفاده از شـش بانـد
مختلش ،اطالعات بیشتری را در خود گنجانده است .به دلیل همین ویژگی ،دادههای تبدیل تسلدکپ و نمایههای منتج از
آن یعنی درخشندگی ،سبزینگی و رطوبت باع بهبود طبقهبندی پوشش گیاهی میشـوند ،زیـرا بـه تغییـرات فنولـوژی
حساساند (کریس و سیکون .)351 :1984 ،از جمله مطالعات درمورد قابلیتهای تبدیل تسلدکپ مـیتـوان بـه شناسـایی
کانونهای گرد و غبار با استفاده از تصاویر لندست ( 8رایگانی ،)17 :1398 ،پیشبینی مقادیر کربن آلـی در سـطح زمـین
(آقابابایی و همکاران ،)95 :1397 ،پـایش و رونـدیـابی تغییـرات کـاربری اراضـی (گـومز و همکـاران ،)5567 :2012 ،و
تشخیص و تفکیک پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر لندست  7و باند سبزینگی (قائمی و همکاران )135 :1389 ،اشـاره
کرد .دایموند و همکاران ( )470 :2002در پژوهش خود نشان دادند که تبدیل تسلدکپ قابلیت جداسازی مزارع کشـاورزی
از جنگلها را دارد و در مزارع نیز قابلیت تمایز بین مرحلۀ رشد و نمـو ،مرحلـۀ بلـوغ ،و مرحلـۀ پیـری گیاهـان را بهبـود
میبخشد .ژانگ و همکاران ( )1064 :2002با استفاده از سری زمانی میانگین ساالنۀ تبدیل تسـلدکپ در شـمال شـرقی
ایاالت متحدة امریکا نشان دادند که این تبدیل توانایی ثبت چهار مرحلۀ اصلی فنولوژی گیاهان شـامل سبزشـدن ،بلـوغ،
پیری ،و رکود را دارد .
اگرچه پارامترهای فنولوژی سنجش از دور ارزیابی پویایی پوشش گیاهی را در مقیاس وسیع تسهیل میکننـد ،آنهـا بـا
دادههای فنولوژی مشاهداتی متفاوتاند .برخالف دادههای فنولوژی مشاهداتی ،که معموالً زمانبندی فنوفازهـای خـاص
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برای گیاهان را شامل مـیشـود ،معیارهـای فنولـوژی سـنجش از دور نشـاندهنـدة زمـان تغییـرات انعکـاس پرتوهـای
الکترومغناطیس است که توس فعالیت کل پوشش گیاهی در واحد منطقهای توس سنجندههای ماهوارهای انـدازهگیـری
میشود .بنابراین ،معیارهای فنولوژی مشتق از ماهواره بهطور ویژه اطالعاتی دربارة فنولوژی یک گیاه منفرد ،گونههـا ،یـا
فنوفازهای آنها (بهعنوان مثال ،بازشدن جوانههای ،ظهور برگ ،بازشدن برگ و گـل) ارائـه نمـیدهنـد (هـانس:2013 ،
 .)100نمایههای گیاهی سنجش از دور معموالً قادر به برآورد پارامترهای اندکی از فنولوژی همچون آغاز فصل )،(SOS
پایان فصل ) ، (EOSو طول فصل ) (LOSهستند (قمقامی و همکاران.)12 :1396 ،
تعیین آغاز فصل رشد ) (SOSو پایان فصل رشد ) (EOSو دیگر ویژگیهای فنولوژیکی در سریهای زمانی سـنجش
از دور اغلب بسیار پیچیده است .بنابراین ،در حال حاضر هیچ توافقی در جوامع علمی در ارتباط بـا روش بهینـۀ اسـتخراج
فنولوژی سطح زمین وجود ندارد (الرا و گانـدینی .)1802 :2016 ،وایـت و همکـاران ( )2355 :2009روشهـای مختلـش
بازیابی فنولوژی را با مجموعهدادههای  NDVIحاصل از ماهوارة  AVHRRدر امریکای شمالی مقایسـه کردنـد و بـه
این نتیجه رسیدند که اگرچه روشهای هموارسازی اعمالشده بر  NDVIماهوارهای عموماً میتوانند پوشـش گیـاهی را
ثبت کنند ،درمجموع هیچ روشی بهتـر از بقیـه نیسـت .آتکینسـون و همکـاران ( ،)416 :2012چـن و همکـاران (:2013
 ،)4343و کای و همکاران ( )14 :2017به این نتیجه رسیدند کـه عملکـرد روشهـای هموارسـازی در بـرآورد فنولـوژی
گیاهان به لحاا مکانی و زمانی متفاوت است و به دلیل بایاس و خطاهای تصادفی ناشـی از ابرهـا هـیچ روش یگانـهای
عملکرد برتر را بهنمایش نمیگذارد .کانگ و همکاران ( )888 :2013استدالل کردند که دلیـل پیـدانکردن بهتـرین روش
میتواند تعاریش متفاوتی از پارامترهای فنولوژی باشد .کندازمی و فرناندز ( )128 :2015نشان دادند که عملکرد روشهای
هموارسازی مختلش بستگی به شرای سـطح زمـین و چگـونگی شـفافیت آسـمان دارد .بـک و همکـاران ()328 :2006
دریافتند که تابع  DLدادههای  NDVIرا بهتر از تابع  AGدر مناطق با عرض جغرافیایی باال توصیش میکنـد .بـا ایـن
حال ،ژو و منگ ( )245 :2015دریافتند که عملکرد تابع  AGدر کاهش نوفههای سری زمانی  NDVIبهتر از تابع DL

در مراتع مناطق نیمهخشک است .هیرد و مکدرمیل ( )257 :2009برتری کلی توابع  AGو  DLرا در مقایسه بـا سـایر
توابع از جمله پاالیشگر  S-Gنشان دادند .قمقامی و همکاران ( )17 :1396برای هموارسازی سریهای زمانی نمایههـای
گیاهی مورد استفاده در تحقیق خود از روشهای لجستیک دوگانه و رگرسیون وزنی استفاده کردند و نشان دادند که نتایج
حاصل از ترکیب دو روش هموارساز انطباق بیشتری با دادههای خام دارند .کووالسکی و همکاران ( )7 :2020با استفاده از
سریهای زمانی نمایههای  EVIو  NDVIحاصل از لندست  8و استفاده از دو روش هموارساز (لجستیک و اسـپالین)
به توصیش فنولوژی جنگلهای پهنبرگ مناطق معتدله پرداختند و نشان دادند که انتخاب نوع نمایۀ گیاهی تأثیر بیشتری
نسبت به روشهای هموارسازی در برآورد فنولوژی دارند.
با توجه به تنوع نتایج و عدم اجماع در مورد روشهای هموارساز ،ارزیابی کیفیت عملکردهای هموارسازی باید بـرای هـر
نمایۀ گیاهی و محصول انجام شود .از این نظر ،اهداف این مقاله ارزیـابی و تجزیـه و تحلیـل عملکـرد توابـع هموارسـاز
مختلش موجود در نرمافزار  TIMESATو تأثیرات آنها در برآورد پارامترهای فنولوژیکی آغـاز فصـل ) (SOSو پایـان
فصل ) (EOSمحصول کلزا است.
بدین منظور ،ابتدا سریهای زمانی خام نمایۀ  Greennessحاصل از سنجندة  OLIماهوارة لندسـت  8بـا اسـتفاده از
توابع ،AG ، S-Gو  DLهموار میشوند .سـپس بـا اسـتفاده از معیارهـای آمـاری و پارامترهـای فنولـوژیکی حاصـل از
سریهای زمانی هموارشده عملکرد سه روش هموارسازی دادهها از دو جنبه مقایسه خواهد شد .1 :توانایی حذف نوفهها و
حفظ روند پویایی محصول؛  .2دقت در برآورد پارامترهای فنولوژی محصول بر اساس مشاهدات زمینی.
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مواد و روش
دادههای فنولوژیکی گیاه کلزا

در این پژوهش مراحل فنولوژی گیاه کلزا در مزرعۀ مورد مطالعه بهصورت مشاهدات میدانی و همچنین با کمک تصاویر
ضب شده از مزرعه توس دوربین دیجیتال تلفن همراه برداشت شد .تصویربرداری از مزرعه در روزهای شنبه و سـهشـنبه
هر هفته و حدود ساعت  11:30در طول کل مرحلۀ رشد گیاه کلزا از مرحلۀ کاشت (اواخر شهریورماه) تا مرحلـۀ برداشـت
(اواخر خردادماه) انجام گرفت .برخی از مراحل فنولوژیکی دیدهبانیشدة گیاه کلزا در شکل  2نمایش داده شده است.

شکل  .2مراحل فنولوژی گیاه کلزا( :کاشت)– ( aرزت( – ) bرکود( – ) cرویش مجدد( – ) dگلدهی( – ) eتشکیل غالف ( – ) f
رسیدن)g

تصاویر ماهوارۀ لندست  8و سنجندۀ OLI

تصاویر ماهوارة لندست  8و سنجندة  OLIمربوط به گذر شمارة  164و ردیش  38طـی سـه سـال زراعـی ،1396-1395
 ،1396-1397و  1398-1397از زمان کشت (اواخر شهریورماه) تا زمان برداشت (اواخر خردادماه) محصـول کلـزا شـامل
 45تصویر سالم (بدون ابر) از تارنمای سازمان زمینشناسی امریکا دانلود شد .ایـن دادههـا دارای سـطح پـردازش L1T

هستند که تصحیحات هندسی در آنها اعمال شده است (ریگی و همکاران .)196 :1397 ،تصحیح اتمسفری با استفاده از
الگوریتم  FLAASHتوس نرمافزار  ENVIانجام گرفت .از آنجا که رعایت تناوب کشت بـه تفـاوت در منطقـۀ کشـت
کلزا منجر میشد ،بر اساس بررسیهای میدانی و اسـتعالم از کارشناسـان مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و عوامـل مزرعـۀ
گلدره ،مرزهای مزرعه در هر سال مشخص شد و بعد از تهیۀ نقشۀ آن محدوده ،در نرمافزار  GISمحـدودة مـورد نظـر
) (ROIاز مزرعۀ ساختهشده و اطالعات پیکسلهای  ROIاستخراج شد .مناطقی از مزرعه که دارای عوارض انسانسـاز
مانند جادة دسترسی ،ساختمان انباری ،یا استخر ذخیرة آب هستند در  ROIساالنه انتخاب نشدند .مرز ROIها در تصاویر
هر سال ثابت و در تصاویر سالهای مختلش متفاوت بود .بر اساس متغیربودن سطح زیر کشت کلـزا در هـر سـال ،تعـداد
پیکسلهای  ROIدر سالهای مختلش بین  450تا  700پیکسل متغیر بود .با توجه به متفاوتبودن تعداد پیکسلهای هـر
سال ،برای دستیابی به شرای یکسان و یک الگوی مشخص در هر سال ،اقدام به میانگینگیری از مقـادیر نمایـههـای
گیاهی در هر  ROIشد.

برای محاسبۀ نمایههای گیاهی ،مقدار عددی پیکسل ) (DNباید به تصویر بازتابنـدگی بـاالی اتمسـفر ) (TOAتبـدیل
شود .برای محاسبۀ مقدار بازتابندگی باالی اتمسفر ،از یک فایل همراه با تصاویر( متادیتـا بـا فرمـت ) MTLکـه حـاوی
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ضرایب تصحیح رادیومتریکی است استفاده میشود .برای تبدیل مقدار عدد پیکسل به بازتابندگی باالی اتمسـفر از رابطـۀ
 1استفاده میشود:

رابطۀ 1

ρλ '= MρQcal + Aρ

'  ρλدر این معادله میزان بازتابندگی باالی اتمسفری است که در آن تصحیح زاویۀ خورشیدی اعمال نشده اسـت  Mρو
 Aρفاکتورهــای تبــدیل مقــدار پیکســل بــه بازتابنــدگیانــد .در فایــل متادیتــا هــر فــاکتور بــهترتیــب بــا نــام
 REFLECTANCE_MULT_BAND_xو  REFLECTANCE_ADD_BAND_xوجود دارنـد کـه  xشـمارة
باند مورد نظر است  Qcalمقدار پیکسل استاندارد محصول ) (DNاست .تصحیح زاویـۀ خورشـیدی بـر اسـاس رابطـۀ 2
انجام میگیرد:

رابطۀ 2

)ρλ= ρλ'/ sin (θ

در این معادله  ρλبازتابندگی در باالی اتمسفر با تصحیح زاویۀ خورشیدی و θزاویۀ ارتفاع محلی خورشید است .زاویۀ  θدر
فایل متادیتا با نام  SUN_ELEVATIONبر حسب درجه وجود دارد (فاطمی و رضایی.)95 :1393 ،
تبدیل تسلدکپ )(TCT

تبدیل تسلدکپ یک ترکیب خطی از باندهای ماهوارهای (در ماهوارة لندست  8از باند  2تا باند  )7است .نام «تسـلدکپ»
بهخاطر شکل توزیع نقطهای دادههاـ شبیه کاله منگولهدارـ انتخاب شده است .سـه نمایـه بـهطـور معمـول در تسـلدکپ
استفاده میشود :نمایۀ الش) درخشندگی است و مقدار درخشندگی خاك را انـدازه مـیگیـرد؛ نمایـۀ ب) سـبزینگی اسـت.
فتوسنتز فعال گیاهی برای استخراج نمایۀ سبزینگی استفاده میشود؛ نمایۀ ج) معمـوالً بـهعنـوان نمایـۀ رطوبـت تفسـیر
میشود که در آن ارتباط بین خاك و رطوبت تـاج پوشـش توصـیش مـیشـود (سـاماراویکراما و همکـاران.)15 :2017 ،
نخست ،برای جداسازی پوشش گیاهی از سیمای غیرگیاهی یک چـرخش متعامـد بـین اجـزای «الـش» و «ب» ،سـپس
چرخش متعامد بین اجزای «ب» و «ج» برای جداسازی آب از سیمای گیاهی و درنهایـت چـرخش متعامـد بـین اجـزای
«الش» و «ج» برای جداسازی آب از سیمای گیاهی و غیرگیاهی استفاده میشود (ژانگ و همکاران .)1064 :2002 ،نمایۀ
درخشندگی در ارتباط با خاك و آلبدو و نمایۀ سبزینگی در ارتباط با گیاهان و نمایۀ رطوبت در ارتباط با محتوای آب است
(بیگ و همکاران .)429 :2014 ،از آنجا که نمایۀ گیاهی مطلوب باید بیشترین حساسیت را به پوشش گیاهی داشته باشـد
نه نسبت به خاك و آب (قائمی و همکاران ،)136 :1389 ،در این پژوهش از نمایۀ سبزینگی اسـتفاده شـد کـه از طریـق
رابطۀ  3محاسبه میشود:

رابطۀ 3
Greenness=(-0.2941×band2)+(-0.243×band3)+(-0.5424×band4)+(0.7276×band5)+
)(0.0713×band6)+(-0.1608×band7
که در آن  bandباندهای مورد نظر از ماهوارة لندست  8است (بیگ و همکاران. )429 :2014 ،
نرمافزار TIMESAT 3.3

نرمافزار  TIMESATبرای بهدستآوردن و تجزیه و تحلیل پارامترهای فصلی دادههای ماهواره ایجاد شـده اسـت .ایـن
نرمافزار متشکل از چندین روش گرافیکی و عددی است که در نرمافزارهای  Matlabو  Fortranکدگـذاری شـده اسـت
(ایکلوند و جانسون .)5 :2017 ،این بستۀ نرمافزاری شامل چندین روش برای برازش دادههای سنجش از راه دور از جمله
پاالیشگر انطباقی ساویتزکی -گولی ،توابع گاوسی نامتقارن ،و لجستیک دوگانه است .

روشهای هموارسازی
سه روش هموارسازی انتخاب شده است .1 :انطباقی سـاویتزکی -گـولی) (S-G؛  .2بـرازش حـداقل مربعـات بـا توابـع
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نامتقارن گاوسی) (AG؛  .3توابع لجستیک دوگانه ) (DLبرای هموارسازی دادههـا و اسـتخراج پارامترهـای فنولـوژیکی.
انطباق با حد باالیی برازش (رایگانی و همکاران )453 :1398 ،سـری زمـانی خـام  Greennessبـرای همـۀ روشهـای
هموارسازی بهمنظور کاهش بایاس منفی (به علت پوشش ابر یا شرای جوی نامناسب) لحاا میشود (جانسون و ایکلـود،
 .)2004:1824تطبیق با حد باالیی برازش ،با تولید مکرر منحنیهای جدید و با دادن وزن به نقاطی که مقادیر پایینتـر از
منحنی هموارشدة قبلی دارند تابع هموارساز را به حد باالیی برازش سری زمانی خام  Greennessنزدیک میکند (چـن و
همکاران .)336 :2004 ،انطباق با حد باالیی برازش در نرمافـزار  TIMESATبـا دو پـارامتر تعیـین مـیشـود .1 :تعـداد
تکرارها ) (uبرای تغییر وزن؛  .2قدرت انطباق ) (aبرای تنظیم دقیق قدرت وزن پوشش باالیی در هر تکرار (شکل ) a -3
روش هموارسازی ساوبتزکی -گولی)(S-G

مبنای روش هموارسازی  S-Gبدین گونه است که مقدار هر داده با ترکیبی از مقادیر مجاور در یک پنجره و با استفاده از
برازش حداقل مربعات چندجملهای مرتبۀ دوم جایگزین میشود (ایکلود و جانسون .)17 :2017 ،اندازة پنجرة  S-Gمیزان
هموارسازی را تعیین میکند .در این مطالعه ،تعریـش انـدازة پنجـره ) (rدر روش هموارسـازی  S-Gهمـان اسـت کـه در
نرمافزار  TIMESATبهصورت پیشفرض وجود دارد ،یعنی  r = 2q+1است (جـدول  ،)1کـه در آن  qتعـداد گـامهـای
زمانی از راست یا چپ نقطۀ میانی است (کـای و همکـاران5 :2017 ،؛ الرا و گانـدینی1804 :2016 ،؛ چـن و همکـاران،
 ))333 :2004شکل )b-3
توابع هموارسازی گوسی نامتقارن ) (AGو لجستیک دوگانه )(DL

الگوریتم گاوسی نامتقارن بهطور عمده بر پنج پارامتر برای برازش دادههای سریهـای زمـانی شـامل زمـان حـداقل یـا
حداکثر دادهها ،عرض و سطح سمت راست تابع ،و عرض و سطح سمت چپ تـابع تکیـه دارد (شـائو و همکـاران:2016 ،
260؛ آتکینسون و همکاران403 :2012 ،؛ جانسون و ایکلوند .)1825 :2002 ،تابع لجستیک دوگانه ) (DLچهار پـارامتر را
برای تعیین نقطۀ عطش سمت چپ ،نقطۀ عطش سمت راست ،و نرخ تغییرات در دو نقطۀ عطـش تخمـین مـیزنـد (الرا و
گاندینی1804 :2016 ،؛ بک و همکاران()325 :2006 ،شکل )c -3

شکل  .3نمونههایی از تغییر پارامترهای تنظیمی در نرمافزار[a] ، TIMESATانطباق با حد باالیی برازش با استفاده از برازش
با تابع نامتقارن گوسی ،تعداد تکرارها ) (uو قدرت انطباق)[b] ، (aتغییر اندازۀ پنجره ) (rبر منحنیهای هموارساز ساویتزکی–
گولی[c] ،برازش حداقل مربعات با توابع نامتقارن گاوسی و لجستیک دوگانه  - raw data:دادههای خام نمایۀGreenness
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جدول شماره  .1تنظیمات نرمافزار  Timesatبرای پردازش سریهای زمانی در روشهای هموارساز مورد استفاده
پارامتر
تعداد تکرار)(u
قدرت انطباق)(a
اندازة پنجره)(r

توضیح مختصر
تعداد تکرارها برای انطباق با حد برازش باالیی .دامنۀ تغییرات  1تا 3
قدرت انطباق با حد برازش باالیی .دامنۀ تغییرات  1تا 10
تعیین اندازة نصش پنجره ) (qبرای پاالیشگر  S-G.مقادیر بزرگتر ،هموارسازی بیشتر

AG/DL
3-1
10-1
-

S-G
3-1
10-1
15-2

ارزیابی عملکرد روشهای هموارسازی سریهای زمانی
ارزیابی آماری (سری زمانی خام نمایۀ  Greennessدر مقابل سری زمانی هموارشده)

عملکرد توابع هموارسازی با استفاده از معیارهای آماری خطای مجذور میـانگین مربـع ) (RMSEو ضـریب همبسـتگی
پیرسون ) (rارزیابی میشود .خطای مجذور میانگین مربع از رابطۀ  4محاسبه میشود:

رابطۀ 4
که در آن  Nتعـداد دادههـا Greennessobs ،و  Greennessfitبـهترتیـب مقـادیر  Greennessمشـاهداتی و بـرازش
دادههاست .مقدار  RMSEبیانگر درستی و اعتبار مدلهاست و هرچه مقدار آن کمتر باشد دقت مدل بیشتر است (حیدری
بنی و همکاران. )379 :1397 ،

برای ارزیابی سریهای زمانی تولیدشده توس مدلهای مورداستفاده از آزمون همبستگی پیرسون ) (rبا سطح معنیداری
 P< 0/05استفاده شد .در این آزمون ،نخست مقدار سطح معنیداری دو متغیر بررسی میشود :اگر سطح معنیداری کمتـر
از مقدار مفروض باشد ،به این معنی است که بین دو متغیر همبستگی وجود دارد (زنگنه و همکاران .)201 :1398 ،رابطـۀ
 5محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون را نشان میدهد که بهطور کلی  rنامگذاری میشود :

رابطۀ 5
که در آن  Nتعداد نمونهobs ،دادههای خام نمایۀ  Greennessو  fitدادههای سری زمانی هموارشده توس مـدلهـای
مورد استفاده در این پژوهش است .هر مدل که دارای  rبیشتر باشد از مطلوبیت بیشتری برخوردار است (پورغالم آمیجـی
و همکاران.)576 :1399 ،
ارزیابی روشهای هموارسازی در برآورد پارامترهای فنولوژی در مقایسه با فنولوژی مشاهداتی

عالوه بر ارزیابی عملکرد روشهای هموارسازی برای بازسازی سریهای زمانی ،تواناییهای آنها نیـز بـرای اسـتخراج
پارامترهای فنولوژیکی ارزیابی شده است .پارامترهای فنولوژیکی آغاز فصـل ) (SOSو پایـان فصـل ) (EOSبـر اسـاس
سری زمانی هموارشده نمایۀ  Greennessتوس نرمافزار  TIMESATاستخراج و سپس با دادههای فنولوژی مشاهداتی
مقایسه شدهاند .در عمل SOS ،زمان سبزشدن برگها پس از رکود و خواب زمستانی (گیو و همکاران )1029 :2016 ،و
 EOSزمان کاهش سریع فعالیت فتوسنتزی و سطح برگ سبز تعریش میشود (هان و همکـاران .)5 :2020 ،بنـابراین ،از
نظر زمان SOS ،متناظر با مرحلۀ «رویش مجدد» و  EOSمتناظر با مرحلۀ «رسـیدن» از مراحـل فنولـوژی مشـاهداتی
است .برای استخراج پارامترهای فنولوژیکی از سریهای زمانی ،تعیین آستانههای مناسب بـرای تعریـش شـروع و پایـان
فصل الزم است (کای و همکاران .)8 :2017 ،آستانه برای آغاز فصل و پایان فصل بـر اسـاس پـژوهش کارکوسـیکیت و
همکاران ( )7 :2017و الرا و گاندینی ( )1806 :2016بر روی  20درصد از دامنه تنظیم شد .خروجـی پارامترهـای فصـلی
نرمافزار تایمست در شکل  4نمایش داده شده است .در این پژوهش فق از پارامترهای آغاز و پایان فصل اسـتفاده شـده
است.
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شکل  .4پارامترهای فصلی تولیدشده در نرمافزار ) TIMESAT: (aآغاز فصل (b) ،پایان فصل (c) ،طول فصل (d) ،مقدار پایه (e) ،زمان
وسط فصل (f ) ،حداکثر مقدار (g) ،دامنه (h) ،مقدار یکپارچۀ کوچک (h + i) ،مقدار یکپارچۀ بزرگ (ایکلوند و جانسون)9 :2017 ،

محدوده موردمطالعه
منطقۀ مورد مطالعه مزرعۀ تحقیقاتی متعلق به ایستگاه هواشناسی کشاورزی فرخشهر و مزرعۀ شـرکت کشـت و صـنعت
گلدره که در استان چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی فرخشهر واقع شده است .مزرعههای مورد مطالعه با ارتفاع 2073
متر از سطح دریا در گسترة بین عرضهای  32° 17 7 - 32° 17 55شمالی و طـولهـای 50° 55´ 23 - 50° 57´ 11
شرقی جای گرفتهاند (شکل  .)1مساحت مزرعۀ ایستگاه هواشناسی کشاورزی  25هکتار و مزرعۀ شـرکت گـلدره حـدوداً
 100هکتار است و کلزا رقم  OKAPIدر آن کشت میشود .با توجه به دادههای هواشناسی ارائـهشـده توسـ ایسـتگاه
هواشناسی کشاورزی فرخشهر ( ،)http://www.chbmet.ir/st_farokhshahr.aspمیانگین دما و میـزان بارنـدگی
ساالنه در منطقۀ مورد مطالعه در بازة زمانی  2013-1998بهترتیب  c◦ 2/12و  295میلیمتر است.

شکل شماره  .1منطقۀ مورد مطالعه (مزرعه و ایستگاه هواشناسی در کادر قرمزرنگ و مزرعۀ شرکت گلدره در کادر سیاهرنگ)
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بحث و یافتهها
ارزیابی سریهای زمانی هموارشده بر اساس شاخصهای آماری

کمینۀ مقدار خطای مجذور میانگین مربع ) (RMSEو بیشینۀ مقدار ضریب همبستگی پیرسون ) (rبرای  480اجـرا بـا
تنظیمات مختلش بین دادههای خام سری زمانی نمایۀ  GREENNESSماهوارة لندسـت  8و سـری زمـانی دادههـای
هموارشده توس مدلهای مورد استفاده در جدول  2نمایش داده شده است .در بین مدلها ،کوچـکتـرین مقـدار کمینـۀ
خطای مجذور میانگین مربع ) (415/0= RMSEمربوط به سـری زمـانی مـدل  AGو بـزرگتـرین مقـدار کمینـه
) (419/0= RMSEمربوط به سری زمانی مدل  S-Gاست .در حالت میانگین برای همۀ خروجیهـای مـدلهـا نیـز
کوچکترین مقدار ) (428/0 = RMSEمتعلق به مدل  DLو بزرگترین مقدار ) (432/0 =RMSEمتعلق به مدل
S-Gاست .برای شـاخص آمـاری ضـریب همبسـتگی پیرسـون ،بـزرگتـرین مقـدار بیشـینۀ همبسـتگی(05/0 > p؛
 )0/935=r/مربوط به سری زمانی مدل  S-Gو کوچکترین مقدار بیشینۀ همبستگی(05/0 > p؛ ) (0/874=rمربوط
به سری زمانی مدل  DLاست .یک مزیت مدل  AGاین است که میانگین ضریب همبستگی برای همۀ اجراها و بـرای
بهترین اجرا اختالف بسیار ناچیزی دارند و میتوان استنباط کرد که بـر خروجـیهـای ایـن مـدل تنظیمـات پارامترهـای
نرمافزار تأثیر چندانی ندارد.
شکل  5منحنی سریهای زمانی هموارشدة مدلها بر اساس تنظیماتی که کوچکترین مقـدار  RMSEو بـزرگتـرین
مقدار  rرا ارائه میدهند نمایش داده شده است .در قسمت  aمنحنی سریهای زمانی هموارشده توس مدلهـای مـورد
استفاده در این پژوهش را نشان میدهد که دارای بزرگترین ضریب همبستگی پیرسون ) (rبا سـری زمـانی دادههـای
خام نمایۀ  Greennessهستند.
جدول شماره  .2بهترین اجراهای مدلهای هموارسازی بر اساس مقادیر کمینۀ خطای مجذور میانگین مربع) ، (RMSEبیشینۀ
ضریب همبستگی پیرسون) (rو تنظیمات مربوط در نرمافزارTIMESAT
مدل
SG
AG
DL

معیار آماری بهترین اجرا
RMSE
0/419
r
0/935
RMSE
0/415
r
0/877
RMSE
0/418
r
0/874

میانگین همه اجراها
0/432
0/880
0/431
0/871
0/428
0/848

تنظیمات بهترین اجرا
r = 7 , u = 3, a = 7
r = 1, u = 1, a = 4
u = 3, a = 10
u=1,a=5
u = 3 , a = 10
u=1,a= 4

همانگونه که از منحنیها پیداست ،استفاده از مدلهای هموارسازی بهطور مؤثری به حذف نوفهها در سری زمانی خـام
نمایۀ  Greennessمنجر شده و سریهای زمانی نرمتر و هموارتری را بازسازی کردهاند .البته در بین سه مدل ،سـری
زمانی هموارشدة مدل  S-Gجزئیات بیشتری از نوسانات سری زمانی خام را حفـظ مـیکنـد .امـا در سـریهـای زمـانی
هموارشده توس دو مدل  AGو  DLجزئیات و تغییرات درون فصل (مانند مرحلۀ رکود در کشت پاییزه) نادیده انگاشته
شده است.
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شکل شماره  .5سریهای زمانی هموارشده توسط مدلهای مورد استفاده در پژوهش در مقایسه با سری زمانی خام نمایۀ
Greenness؛ ] [aدارای بزرگترین مقدار ضریب همبستگی پیرسون)(r؛ ] [bدارای کوچکترین مقدار RMSE

در قسمت  bمنحنیهای سریهای زمانی هموارشده با کوچکترین مقدار  RMSEنشان مـیدهنـد کـه سـری زمـانی
هموارشده توس مدل  S-Gبرازش مناسبی با سری زمانی خام نمایۀ  Greennessندارد و با افزایش پارامتر تنظیمی q

در این مدل گرچه میزان  RMSEکاهش مییابد ،منحنی تولیدشده الگوی مناسـبی از تغییـرات دادههـای خـام نمایـۀ
Greennessرا نشان نمیدهد .برازش دادهها در دو مدل  AGو  DLاز مدل  S-Gبهتر است ،اما در این دو مدل نیز
سریهای زمانی که کوچکترین  RMSEرا تولید کردهاند بـیشبـرآوردی بـهخصـوص در مرحلـۀ بلـوغ کلـزا را نشـان
میدهند .درمجموع ،میتوان نتیجه گرفت که برای بازسازی دادههای سـریهـای زمـانی نمایـۀ  Greennessشـاخص
آماری ضریب همبستگی پیرسون ) (rنسبت به خطای مجذور میانگین مربع ) (RMSEو مدل  S-Gنسبت به دو مدل
دیگر از دقت بیشتری برخوردار است.
ارزیابی سریهای زمانی هموارشده در برآورد پارامترهای فنولوژیکی

نتایج جدول  3نشان داد که در مدل  S-Gسری زمانی که بزرگترین ضریب همبستگی پیرسون ) (rرا دارد در بـرآورد
پارامترهای فنولوژی آغاز فصل و پایان فصل نسبت به سری زمانی که  RMSEکوچکتری دارد عملکـرد بهتـری دارد.
در مدلهای  AGو  ،DLدر برآورد آغاز فصل و پایان فصل بـهترتیـب سـری زمـانی کـه بـزرگتـرین مقـدار ضـریب
همبستگی پیرسون ) (rو سری زمانی که کوچکتـرین مقـدار  RMSEرا دارد عملکـرد بهتـری از خـود نشـان داد .در
مقایسه با دادههای مشاهداتی ،خروجی همۀ مدلهای هموارسازی مورد استفاده در این تحقیـق دارای بـرآورد پـیشرس
برای آغاز فصل ) (SOSو برآورد دیررس برای پایان فصل ) (EOSهستند.
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جدول  .3مقایسۀ برآورد پارامترهای فنولوژیکی کلزا در بهترین اجراهای مدلهای هموارسازی بر اساس مقادیر کمینۀ خطای
مجذور میانگین مربع ) (RMSEو بیشینۀ ضریب همبستگی پیرسون ) (rدر نرمافزار TIMESATبا دادههای مشاهداتی
مدل

S-G
AG
DL
مشاهداتی

معیار آماری
RMSE= 0/419
r = 0/935
RMSE=0/415
r = 0/877
RMSE= 0/418
r = 0/874
-

آغاز فصل
(روز بعد از کاشت)
121
124
128
129
129
132
140

اختالف با دادههای
مشاهداتی (روز)
-19
-16
-12
-11
-11
-8
-

پایان فصل (روز
بعد از کاشت)
282
272
265
270
268
270
251

اختالف با دادههای
مشاهداتی (روز)
+31
+21
+14
+19
+17
+19
-

درمجموع ،بهترین برآورد آغاز فصل با  8روز اختالف با دادههای مشاهداتی متعلق به مدل  DLو بهتـرین بـرآورد پایـان
فصل با  14روز اختالف با دادههای مشاهداتی متعلق به مدل  AGاست .در شکل  6منحنی سریهـای زمـانی کـه بـه
بهترین برآورد آغاز فصل و پایان فصل منجر شدهاند نمایش داده شده است.

شکل  .6بهترین برآورد مدلهای هموارسازی از پارامتر فنولوژیکی آغاز فصل ) (SOSو پایان فصل  (EOS).اعداد محور افقی
نشاندهندۀ تعداد روز بعد از کاشت محصول کلزا است

در این مطالعه ،نشان داده شد سه روش هموارسازی ،AG ، S-Gو  DLتا چه اندازهای در بازسازی سـریهـای زمـانی
خام نمایۀ  Greennessحاصل از سنجدة  OLIماهوارة لندست  8و برآورد پارامترهـای فنولـوژی آغـاز فصـل و پایـان
فصل دقت دارند .برای پوششدادن طیش وسیعی از تنظیمات ممکن توس کاربران ،درمجموع 480 ،تنظیم مختلش بـرای
سه روش هموارسازی بهکار گرفته شده است .نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه مـدل انطبـاقی  S-Gبـرای بازسـازی
سریهای زمانی خام نسبت به توابع  AGو  DLقویتر عمل میکند و این به دلیـل حساسـیت ایـن مـدل نسـبت بـه
تغییرات کوچک و وجود پارامتر تنظیمی  qو اندازة پنجره ) (rدر این مدل است .توابع  AGو  DLتمایل دارند که قلهها
و قعرهای کوچک و نوسانات درونفصلی سری زمانی را از بین ببرند و برازش این دو تابع بر دادههـای خـام نتـایج قابـل
قبولی به همراه نداشته است .نتایج بهکارگیری روشهـای هموارسـازی  DLو  AGبـا مقـاالت الرا و گانـدینی (:2016
 ،)1811جانسون و ایکلود ( ،)845 :2004جینگ و همکاران ( ،)620 :2014و قمقامی و همکاران ( )17 :1396همخوانی و
با نتیجۀ مطالعۀ هیرد و مک درمیل ( )257 :2009در تضاد است .عملکرد مدلهای  AGو  DLنتایج نسبتاً مشابهی ارائه
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دادند و قضاوت اینکه کدام مدل قویتر است مشکل است و این موضوع در مطالعات هیرد و مک درمیل ( )254 :2009و
آتکینسون و همکاران ( )407 :2012تأیید شده است .همچنین ،نتایج نشان داد که سریهای زمانی که بزرگترین مقـدار
ضریب همبستگی ) (rدارند ،در مقایسه با سریهای زمانی که کوچکترین  RMSEرا تولید کردهانـد ،بـرای بازسـازی
سریهای زمانی خام نمایۀ  Greennessمناسبترند (شکل  .)5درمورد پارامتر فنولوژیکی نتایج نشان میدهد که هر دو
تابع  AGو  DLدر نرمافزار  TIMESATبرآورد تقریباً مشابهی ایجاد میکنند و این نتیجـه توسـ گـائو و همکـاران
( )60 :2008نیز حاصل شده است .مشابه نتیجۀ پـژوهش کـای و همکـاران ( )11 :2017در بـرآورد  SOSمـدل S-G

عملکرد ضعیشتری نسبت به توابع  AGو  DLاز خود نشان میدهد .در بـرآورد  ،EOSهمـۀ مـدلهـا میـزان خطـای
بیشتری نسبت به  SOSبا توجه به دادههای مشاهداتی از خود نشان میدهند .مشـابه تحقیـق سـنت پیتـر و همکـاران
( ،)1161 :2018همۀ روشهای هموارسازی مورد استفاده در این پژوهش ،در مقایسه بـا دادههـای مشـاهداتیSOS ،را
زودرس برآورد میکنند .همچنین ،نتایج نشان داد که هر دو تابع  AGو  DLدر برآورد  SOSنسبت بـه مـدل S-G
تأخیر زمانی و در برآورد  EOSنسبت به مدل  S-Gتقدم زمانی دارند و ایـن نتـایج در مطالعـۀ الرا و گانـدینی (:2016
 )1811نیز حاصل شده است.
از آنجا که هیچ روش یگانهای وجود ندارد که آن را همیشه بهعنوان بهینهترین روش انتخاب نمـود ،انتخـاب یـک روش
هموارسازی مناسب به کیفیت دادهها ،پویـایی سـیگنال ،و سـطح تعمـیم مـدلهـای هموارسـازی بسـتگی دارد (کـای و
همکاران .)13 :2017 ،کارایی هر روش هموارسازی به انتخاب پارامترها بستگی دارد .بهعنوان مثال ،استفاده از تکرارهای
برازش حد باالیی بهطور کلی نتـایج را بهبـود مـیبخشـد .پـارامتر هموارکننـدة  qدر مـدل  S-Gبسـیار تأثیرگـذارتر از
پارامترهای انطباق با حد برازش باالیی  aو  uبودند .در نتیجه ،در روش  S-Gباید به تنظیم پـارامتر  qتوجـه بیشـتری
شود .عالوه بر این ،توانایی تغییر پارامترهای هموارکنندة  qبه این معنـی اسـت کـه مـدل  S-Gدارای انعطـافپـذیری
بیشتری نسبت به توابع  AGو  DLهستند .روش تابع برازش  AGبه دلیل حساسیت کمتـر بـه پارامترهـای تنظیمـی
(دامنۀ نوسان کمتر در سریهای زمانی خروجی) گزینۀ مقدم برای هموارسازی دادهها با کیفیت پـایین (بـهعنـوان مثـال،
دارای نوفۀ زیاد و دادههای ازدسترفتۀ بسیار) است (کای و همکاران .)14 :2017 ،با این حـال ،ایـن روشهـا در هنگـام
دادن جزئیات درون فصل از منحنی سری زمانی محدودیت دارند .برای نمونه ،اگر چندین قله با ارتفاع متفـاوت در طـول
فصل وجود داشته باشد (مانند کشت پاییزه یا زمینهای کشاورزی که در آنها کشت دوم یـا بیشـتر صـورت مـیگیـرد)،
روش  S-Gمفیدتر است ،زیرا روند هموارکردن در این مدل توانایی حفظ جزئیات درونفصلی را دارد.
عالوه بر نمایۀ  ،Greennessنمایههای سنجش از دور زیادی برای توصیش پویایی سری زمانی پوشش گیـاهی وجـود
دارند .هر نمایۀ گیاهی میتواند الگوهای سری زمانی مختلفی بـرای مکـانهـای یکسـان ارائـه دهـد کـه مـیتوانـد بـه
نتیجهگیریهای متفاوت برای روشهای مختلش هموارسازی منجر شود .عالوه بر این ،تفاوت بین دادههـای حسـگرهای
مختلش ماهوارهای میتواند به برآوردهای مختلش پارامترهای فنولـوژیکی منجـر شـود .سـایر انـواع پوشـش گیـاهی بـا
پروفایلهای فصلی متفاوت نیز ممکن است الگوهای سری زمانی متفاوت ایجاد کنند.
نتیجهگیری
در این مطالعه ،از مجموعه دادههای پارامترهای فنولوژیکی آغاز فصل و پایان فصل مشاهداتی و معیارهـایهـای آمـاری
نمایۀ خطای مجذور میانگین مربـع ) (RMSEو ضـریب همبسـتگی پیرسـون ) (rبـرای ارزیـابی عملکـرد سـه روش
هموارسازی دادهها در بازسازی سری زمانی خام نمایۀ  Greennessماهوارة لندست  8و استخراج پارامترهای فنولوژیکی
کلزا استفاده شد .درمجموع ،تفاوت بین روشهای هموارسازی کم بود و انتخاب یک روش بـهطـور قـاطع سـخت اسـت.
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وقتی پارامترهای تنظیمی در نرمافزار  TIMESATبهدرستی تنظیم شوند ،میتوان با روش  S-Gبه سریهـای زمـانی
که الگوی تغییرات درونفصلی دادههای خام  Greennessرا حفظ کردهاند دست یافت .یافتهها نشـان داد کـه شـاخص
آماری ضریب همبستگی پیرسون ) (rنسبت بـه شـاخص خطـای مجـذور میـانگین مربـع ) (RMSEبـرای بازسـازی
سریهای زمانی ارجحیت دارد .تابع برازش  DLبهترین عملکرد را بـرای بـرآورد پارامترهـای فنولـوژیکی  SOSو تـابع
برازش  AGبهترین عملکرد را برای برآورد پارامترهای فنولوژیکی  EOSگیاه کلزا نشان دادند .همچنین ،مشخص شـد
که تابع برازش  AGبهطور کلی خطر دستیابی به دادهها و سریهای زمانی ضعیش را کاهش میدهد (بـه علـت داشـتن
دامنۀ نوسان کم در نتایج خروجی) ،بنابراین ،در صورت عدم دسترسی بـه دادههـای زمـین مرجـع بـرای اعتبارسـنجی و
واسنجی استفاده از این تابع ایمنتر است .از این رو ،روشهای هموارساز نرمافزار  TIMESATبسته به دقت مورد نیـاز
و همچنین اهداف پروژه و منطقۀ مورد مطالعه باید با دقت استفاده شوند.
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