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تائید نهایی1398/10/23 :

چكيده
جابجایي و ناپایداري تپههاي ماسهاي از مهمترین دغدغههاي نواحي مركزي ایران است و این
چالش از اولویتهاي برنامهریزان آمایش ژئومورفولوژیكي جهت تعيين اولویتها و راهكارهایي
به منظور كاهش اثرات مخرب آنها در نظر گرفته مي شود .در این مطالعه از تداخل سنجي
راداري بر روي تصاویر  Sentinel 1و نسبت گيري بر روي تصاویر چندباندي  Sentinel 2به
ترتيب براي برآورد مدل رقومي ارتفاعي ،جابجایي عمودي و جابجایي مسطحاتي تپههاي
ماسهاي ریگ اردستان در شمال استان اصفهان استفاده شد .دقت سنجي نتایج با استفاده از
نقاط ميداني براي  MAE ،RMSEو  R2در جابجایي عمودي به ترتيب  0.037 ،0.052و
 0.86بود ،در حالي كه براي مدل رقومي ارتفاعي و جابجایي مسطحاتي به ترتيب ،2.06 ،2.42
 0.73و  0.67 ،3.73 ،4068را نشان ميداد .نتایج مطالعه نشان داد كه سمت حركت كلي
تپههاي ماسه اي در بازه زماني مطالعه شده از شمال شرقي به جنوب غربي ميباشد ،از طرفي
اندازه جابجایي تپههاي ماسه اي در ابعاد مسطحاتي و ارتفاعي به حجم آنها بستگي دارد ،این
مطالعه با به كارگيري تداخل سنجي راداري براي مدلسازي جابجایي عمودي ،بر اهميت و قابليت
بالقوه تصاویر راداري در پایش لندفرمهاي بادي كه از عوامل تهدید آميز حيات ساكنين نواحي
مركزي ایران ميباشند ،تأكيد داشت.

واژگان كليدي :تپههاي ماسهاي ،تداخل سنجي راداري ،جابجایي عمودي ،جابجایي مسطحاتي،
ریگ اردستان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نویسنده مسئول:

E-mail: Ahmadabadi@khu.ac.ir

2

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال هشتم ،شماره  ،4بهار 1399

مقدمه

شرایط خ شک و فراخ شک حاکم بر بخش و سیعی از ایران همراه با بارندگی ساالنه کمتر از  150میلی متر موجب شده
است که تقریباً  80میلیون هکتار از مساحت ایران را مناطق کویری ،تپههای ماسهای و نواحی با پوشش گیاهی تنک و یا
ناچیز بپو شاند .در حالی که ما سهها و ریگهای روان حدود  12میلیون هکتار از این م ساحت را ا شغال کرده ا ست50 ،
در صد سطح مذکور یعنی تقریباً  6میلیون هکتار تو سط تپههای ما سهای و شنی فعال پو شانیده شده ا ست (نگارش و
لطیفی.)1387 ،
بخشی از تپههای ماسهای سبب شکلگیری کانونهای بحران میشود که تهدید کننده حریم مسکونی شهرها ،روستاها و
مراکز اقت صادی ،نظامی و خطوط مو صالتی میبا شد (رفاهی .)1383 ،از جمله بالی طبیعی که هر ساله باعث وارد آمدن
خسارات زیادی به ویژه در نواحی خشک و بیابانی می شود ،طوفانهای ماسهای است (امیدوار .)1385 ،باد توان فر سایش
تقربباً  %28از خشــکیهای جهان را دارد (وب و همکاران .)2006 ،طوفانهای ماســهای ناشــی از جابجایی لندفرمهای
ماسهای نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای آسیایی ،آفریقایی و آمریکایی هم موجب بروز خسارتهای مالی و جانی
فراوانی می شود (لین )2002 ،که از آن جمله میتوان به طوفان سیاه شمال چین که در سال  1993باعث کشته شدن 85
نفر و تخریب حدود  373000هکتار از محصوالت زراعی و باغی گردید (یولین )2002 ،و همچنین جابجایی ساالنه حداقل
 161میلیون تن خاک در کانادا به ارزش  249میلیون دالر امریکا اشاره نمود ( اسکوییرز.)2002 ،
شنزارها و تپههای فعال و نیمه فعال نواحی مرکزی و کویری ک شور با وزش باد جابجا شده و با هجوم خود به ارا ضی
ک شاورزی ،نهرها و کانالهای آب ،راههای ارتباطی ،شهرها و مراکز رو ستایی و تأ سی سات اقت صادی و حیاتی ،م شکالت
عدیدهای را برای زندگی ســـاکنان فراهم میکند و به فعالیت های زیربنایی آن نواحی لطمات جبران ناپذیری میزند .به
طور که در دهههای اخیر اثرات زیان بخش و جبران ناپذیری به محیط زیســت انســانی وارد آمده اســت و در اثر اســتفاده
نابجا از منابع طبیعی بیابانها به ســرعت گســترش یافتهاند (احمدیان .)1378 ،به طور کلی جابجایی و ناپایداری تپههای
ماسهای از مهمترین دغدغههای محیطی و اقتصادی -اجتماعی نواحی مرکزی ایران محسوب میشود که همواره ساکنین
شهرها و روستاهای این نواحی را با مشکالت عدیدهای مواجه می سازد؛ مشکالتی که مسائل معیشتی ساکنین آنجا را به
شـــدت تحت تأثیر قرار میدهد ،به طوری که به دنبال تداوم ناپایداری لندفرمهای ماســـهای ابعاد مختلف زندگی روزمره
ساکنین با سختیها و آ سیبهایی جدی مواجه می شود و حتی در طوالنی مدت منجر به مهاجرت ساکنین رو ستاها و
شــهرهای کوچک به مناطق مصــون از این مخاطرات میگردد که خود زمینه ســاز وهور مســائل و مشــکالت اجتماعی
متعاقب خواهد شـــد .بنابراین چالش ناپایداری و جابجایی تپههای ماســـهای روان میتواند به عنوان یکی از اولویتهای
برنامهریزان و مدیران محیطی و آمایش ژئومورفولوژیکی جهت تعیین اولویت ها و راهکارهایی به منظور کاهش اثرات
مخرب آنها در نظر گرفته شود؛ زیرا اهمیت مطالعهی تپههای ما سهای به علت تأثیرات مخربی ا ست که آنها بر روی
منابع آب و خاک ،حیات گیاهی و جانوری و تأسیسات و راه های ارتباطی دارند (رامشت و همکاران.)1391 ،
مبانی نظری

پیشــینه مطالعات و پژوهشهای انجام شــده با محوریت تپههای ماســهای و لندفرمهای منفرد به دهه  1970بر میگردد.
برخی از این مطالعات با تمرکز بر روی برخان ها ( فرانک و کوکیورک ،1996 ،النکاســـتر و همکاران ،1996 ،ویگز و
همکاران  )1996و بعضــی بر روی تپههای خطی( لیوینگ اســتون  2003 ،و ونگ و همکاران )2002 ،انجام شــدهاند .به
طور کلی ب سیاری از مطالعات اولیه بر اندازه گیری جریان باد و ما سه با ا ستفاده از باد سنج متمرکز شدهاند .در این میان
معدود پژوهش هایی راجع به برآورد جابجایی لندفرم های بادرفتی مبتنی بر تکنیک های میدانی ،تصـــاویر فتوگرامتری و
سنجش از دور گزارش شده اند با این حال این گونه مطالعات به دلیل ساده انگاری در برآورد جابجایی و تغییرات مکانی
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لندفرم های بادرفتی به نتایج مطلوبی منجر نشـــدهاند( لیوینگ اســـتون و همکاران  .)2007 ،مطالعات مقیاس میدانی
لندفرمها از هنگام برقراری دسترسی عموم به تصاویر منظم سنجش از دور به صورت شتابان مورد توجه پژوهشگران این
عرصه قرار گرفته است .مطالعات مقیاس میدانی ،جنبههای متنوعی از لندفرمها را شامل میشوند از جمله :نقشه برداری و
طبقه بندی ،تحلیل الگوها ،تحلیل مکانی ،مطالعات تغییرات توپوگرافی و موفولوژی لندفرمها و برآورد خصــوصــیات کانی
شناختی و ر سوبی( الموتیری و همکاران .)2016 ،از طرفی مدل سازی کمی پویایی لندفرمهای بادرفتی پی شینهای ن سبتاً
طوالنی دارد .بر مبنای نخ ستین شیوههای تحلیلی درک ژئومورفولوژیکی و انتقال ما سهای با مدلهای کامپیوتری جریان
باد در گستره تپههای ماسهای ترکیب شده است .با این حال در مدلسازیهای اولیه ،مطالعات معدودی الگوهای فرسایش
و رسوب گذاری تپههای ماسهای را در ترکیب با هم مدلسازی کردهاند به طوری که مدلهای مطالعه شده هم نتوانستند
برآوردهایی مطمئن از تو سعه و حرکت تپههای ما سه ای ارائه دهند( ویگز .)2001 ،به طور کلی مدلهای اولیه گرایش به
مطالعه ناپایداریهایی داشتند که گمان می شد حاصل ازحساسیت باالی سرعت انتقال به نوسانات سرعت باد و وضعیت
توپوگرافی میباشــد (والمســلی و هووارد .)1985 ،در ادامه به برخی از مهمترین مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته در
این حوضه اشاره میشود:
دابی و همکاران ( )1998با کمک تصاویر چند زمانه به مطالعه و کنترل تغییرات تپههای شنی شمال غرب کویت از منظر
شــکل و حرکت پرداختند .در مطالعه آنها  4تصــویر  Landsatمربوط به ســالهای مختلف انتخاب و از طریق تفســیر
بصــری ،نقشــه تپههای شــنی تهیه و روند تغییرات آنها ممکن شــد .مورســی و همکاران ( )2001با اســتفاده از تحلیل
دادههای هواشناسی در یک دوره سی ساله از  1967تا  1997میزان پتانسیل حمل ماسه را در بیابان الخانکای مصر مورد
برر سی قرار دادند .بی شاپ ( )2010از تحلیل نزدیکترین هم سایگی برای تو صیف برخانها ا ستفاده کردند ،رویکرد آنها
مبتنی بر شـــاخ های جغرافیایی در درک میدانی خودســـازماندهی ،بلو و تغییرات محیطی لندفرمهای بادرفتی بود.
قدیری و باربارا ( )2010یک سیستم پایش برای تخمین جابجایی تپههای ماسهای در صحرای غربی مصر توسعه دادند،
آنها از برنامه نویســی  Pythonدر بســتر تصــاویر  SPOTبا دو قدرت تفکیک مکانی  10و  2.5متر برای مدلســازی
جابجایی لندفرمهای ماسهای استفاده کردند.
المســـراحی و مونتنی ( )2013تغییرات مکانی تپه های بادی و موروفولوژی میان تپهای را مطالعه کردند .آهنگ مکانی
تغییرات مورفولوژی لندفرمهای بادی از طریق یک سری از روابط تجربی توصیف شد ،این توصیف تغییرات سبب توسعه
یک مدل برای درک بهبود یافته وضعیت سیستم رسوب گذاری گستره مطالعاتی شد .بازیچتو و همکاران ( )2016تأثیرات
مورفولوژی تپههای ما سهای بر شکل زی ست بومهای ساحلی در سواحی مدیترانه را مطالعه کردند .آنها در پژوهش خود
از فناوری هوابرد  LiDARسود جستند .شناسایی روابط نزدیک میان نوع زیست بوم و متغیرهای مورفولوژیکی برآمده از
 LiDARن شان دهنده پتان سیل باالی این ابزار سنجش از دور در تحلیل و پایش یکپارچگی اکو سی ستمهای ساحلی بود.
الموتیری و همکاران ( )2016در مطالعهای با اســـتفاده از تصـــاویر پانکروماتیک ماهواره  SPOT 4به برآورد جابجایی
ریگهای روان در شمال شهرریاض عرب ستان پرداختند .شیوه به کار رفته در پژوهش آنها بر ا ساس فناوری ت صحیح
هندسی و همبستگی تصاویر اپتیکی (COSI-Corr)1دریافت شده در سالهای  2006و  2009انجام شد .آنها با توجه به
جهت جنوبی جابجایی تپهها نتیجه گرفتند که ســمت باد غالب شــمالی میباشــد .متلکا و همکاران ( )2018در مطالعهای
نقشهی لندفرم رخسارههای سنگی در بورکینافاسو را با استفاده از دادههای سنجش از دور و ژئوفیزیک هوایی به صورت
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خودکار تهیه کردند .آنها از ترکیب طیف سنجی اشعه گاما با مدل رقومی ارتفاعی ( ،SRTM1 )DEMتصاویر Landsat

و دادههای رادار پالریمتری به دقت کلی  %94.21و مقدار کاپا  .92دست یافتند.
تازه و همکاران ( ،)1384بر مبنای تر سیم گل باد و گل طوفانهای مربوط به ده ای ستگاه سینوپتیک و ا ستفاده از نتایج
مطالعات طرح کانونهای بحرانی فرسایش بادی در برخی از استانهای کشور ،جهت رسوبگذاری نهشتههای ماسة بادی
ایران را مطالعه کردند .آنها نتیجه گرفتند که سمت شکلگیری تپههای ماسهای با بادهای طوفان زا در یک دورة آماری
پنج ســاله ،تطابق قابل قبولی را نشــان میدهد .اختصــاصــی و دادفر ( )1392رابطه تندبادهای ســواحل جنوبی ایران با
مورفولوژی تپههای ماســهای را مطالعه کردند .آنها از تجزیه و تحلیل داده های بادســنجی پنج ایســتگاه ســینوپتیک
منتخب در سواحل جنوبی ا ستفاده کردند و وجود تپههای ما سه ای از نوع تپههای طولی ،سیلکهای دندانهای ک شیده و
سیف را تأیید کردند که نتیجه گرفتند حاصل بادهای دو جهتهی جنوب غربی و جنوب شرقی بوده است .وسو و همکاران
( )1393رابطهی مورفولوژی تپههای ماسهای با شاخ های مورفومتری در شرق بابلسر را مطالعه کردند .نتایج نشان داد
که مؤلفهی ارتفاع با طول قله و دامنهی پ شت به باد ،بهترین ضریب همب ستگی را ن شان دا شت ،به عبارت دیگر ،ارتفاع
تپهها با تغییر طول قله و طول دامنهی پ شت به باد هم تغییر میکند و مؤلفهی طول دامنهی رو به باد ،تأثیری بر ارتفاع
ندارد .آحراری رودی ( )1396نحوه ت شکیل و گ سترش تپههای ما سهای و تأثیر آن بر مورفولوژی محیط ساحلی دربای
عمان را مطالعه کرد .ا ساس پژوهش وی بر آنالیز دانه سنجی نمونههای بردا شت شده از تپههای ما سهای نواحی ساحلی
بود .نتایج مطالعه نشــان داد که تشــکیل تپههای ماســهای متأثر از تکتونیک و فرآیندهای هوازدگی ،فرســایش و تخریب
سازندها و انباشته شدن ذرات در سواحل بوده است.
مرور مطالعات باال نشـــان میدهد که در بســـیاری از پژوهش ها از تصـــاویر ماهوارهای اپتیکی و چندطیفی با تفکیک
مکانیهای متفاوت برای تهیه نقشــه جابجایی لندفرمهای بادی اســتفاده شــده اســت و اگرچه شــاید اطالعات جابجایی
عمودی لندفرمها از اهمیتی یکسان با جابجاییهای افقی برخوردار نباشد ،با این حال دسترسی به جابجایی در جهت قائم
به منظور مدل سازی سه بعدی و برآوردی دقیق از حجم ر سوبات بادی جابجا شده ،میتواند تعیین کننده و واجد اهمیت
فراوان با شد .مبنای مطالعه حا ضر به کارگیری شیوه تداخل سنجی راداری 2برای برآورد جابجایی عمودی و شاخ های
طیفی حاصــل از ترکیب های باندی تصــاویر ماهوارهای به منظور برآورد جابجایی افقی تپههای ماســه ای و لندفرمهای
بادی میباشد.
برای این منظور از تصــاویر رادار ماهواره  Sentinel 1و تصــاویر چندطیفی ماهواره  Sentinel 2برداشــت شــده در بهار
 2018که محدوده مکانی ریگ ارد ستان را میپو شانند ،ا ستفاده شده ا ست .منطقه ریگ ارد ستان در گ ستره مرکزی
شهرستان اردستان در شمال استان اصفهان واقع شده است که با مساحتی بیش از  2000کیلومتر مربع ،از طول جغرافیایی
" 52 12' 51تا " 52 46' 10شـــرقی و عرض جغرافیایی " 33 23' 16تا " 33 42' 09شـــمالی را در بر
میگیرد (شکل .)1
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Shuttle Radar Topography Mission Digital Elevation Model

1-

Radar Interferometry

2-
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شكل  :1موقعيت جغرافيایي ریگ اردستان به عنوان گستره مطالعاتي

روش تحقیق

مهمترین داده هایی که برای این مطالعه به کار رفتهاند شــامل دو نوع تصــویر ماهوارهای راداری و چندطیفی از دو نســل
ماهواره  Sentinel 1و  Sentinel 2بود (جدول  .)1مأموریت  Sentinel 1بر مبنای دو دســته از ماهوارههای رادار روزنه
م صنوعی در باند  Cمیبا شد که از دو واحد  Aو  Bبه منظور فراهم آوردن پیو ستگی داده ای برای مأموریتهای آژانس
فضایی اروپا )ESA( 1و  ENVISATتشکیل شده است .نقطه مشترک هر دو ماهواره تأمین مجموعه داده مورد نیاز برای
اهدافی شــامل پایش نواحی یخی آبها و محیط قطبی ،شــناســایی محیطهای دریایی ،پایش خطر حرکت ســطوح زمین،
نق شه برداری سطوح ارا ضی (جنگل ،آب و خاک) و نق شه برداری شرایط بحرانی محیطی نا شی از عامل دخالت ان سانی (
مارتینز و همکاران .)2016 ،در حالی که برداشت تصاویر  Sentinel 2از سال  2015با پوشش سراسری کره زمین توسط
آژانس فضــایی اروپا آغاز شــده اســت .ماهواره  Sentinel 2در تفکیکهای مکانی  20 ،10و  60متر در  12باند طیفی به
ثبت انرژی الکترومغناطیسی گسیل شده از عوارض و پدیدههای سطح زمین در محدودههای مرئی و مادون قرمز نزدیک
طیف الکترومغناطیســی در قالب تصــاویر ســنجش از دور در حال انجام مأموریت میباشــد( قلی زاده و همکاران .)2018
عالوه بر دادههای تصـــویری به منظور اعتبارســـنجی نتایج با گیرنده  GPSاز محدوده مطالعاتی در فاصـــله زمانی میان
برداشت تصاویر 110،نقطه برداشت شد که شامل اطالعات مختصاتی و کالس اراضی گستره مطالعاتی بود (شکل .)1
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4- European Space Agency
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جدول  :1مشخصات تصاویر دریافت شده براي برآورد سطوح جابجایي مسطحاتي و عمودي تپههاي ماسه اي
نوع تصویر

ماهواره

كاربرد

تاریخ برداشت تصویر

اپتيكي چندطيفي

Sentinel 1

2018/04/21

2018/05/03

جابجایي مسطحاتي

رادار

Sentinel 2

2018/04/10

2018/05/20

جابجایي عمودي

به طور کلی اجرای پژوهش در دو مرحله مدلســـازی و برآورد مکانی جابجایی عمودی و جابجایی مســـطحاتی تپههای
ماسهای اجرا شد .در ادامه مقاله اجرای دو قسمت به صورت تفکیک شده میآید:
جابجایی عمودی

وهور تداخل سنجی راداری ،امکان اندازهگیری جابه جاییهای بسیار کوچک سطح زمین را در نواحی دستخوش جابجایی
لندفرمهای ماسهای فراهم آورده است .از جمله مزایای تکنیک تداخل سنجی راداری میتوان به دقت بسیار باال ،پوشش
وسیع ،قدرت تفکیک مکانی باال و عدم نیاز به کار میدانی ،مقرون به صرفه بودن و امکان اخذ اطالعات در هر شرایط آب
و هوایی اشاره نمود .یک تصویر  SAR1با پردازش میلیونها پالس انرژی مایکروویو که توسط آنتنهای هوابرد یا فضابرد
ار سال و دریافت می شوند ،تولید می شود (ام می تر .)1389 ،ا ساس کار در اندازهگیری تغییرات سطح زمین ،ا ستفاده از
ت صاویر تکراری رادار ا ست؛ به طوری که ت صویری که از یک منطقه در یک زمان م شخ بردا شت می شود میتواند با
ت صویری که در زمان دیگر تو سط همان سنجنده از همان مکان بردا شت می شود تلفیق گردد .با توجه به ا صول روش
تداخل سنجی راداری ،در عمل برداشت دو تصویر دقیقاً از یک موقعیت و با هندسه دید کامالً مشابه ،امکان پذیر نیست.
تفاوت ها در موقعیت دید ،به جابه جایی فاز 2منجر می شود که نا شی از تغییرات در ارتفاع زمین ا ست .اگر این تفاوت ها
کوچک باشـــند ،جا به جایی فاز مربوط به ارتفاع را می توان اندازه گیری کرد و ســـپس برای اندازه گیری های حرکت
تفا ضلی زمین ،جابه جایی فاز نا شی از ارتفاع از مقدار جابه جایی فاز کل کا سته شود( ریچاردز  .)2007 ،در این مطالعه
برای برآورد نق شه جابجایی عمودی از دو مح صول نوار پهن تداخل سنجی 3ت صویر  Sentinel 1ا ستفاده شده ا ست .در
این محصـــول داده ها در یک نوار  250کیلومتری در تفکیک مکانی  5متر تا  20متر (مجموعه دید منفرد 4یا )SLC
بردا شت می شوند .طریقه  IWسه زیرنوار را بر مبنای م شاهدات زمین با جاروبهای پیش رونده  5SARیا TOPSAR
اخذ میکند TOPSAR .جایگزین  ScanSARمر سوم شده ا ست که عالوه بر ح صول همان تفکیک مکانی و پو شش
 ،ScanSARسبب ارتقاء ن سبت سیگنال به نوفه )SNR( 6و ن سبت ابهام اهداف توزیع شده ( )DTAR7هم می شود(
مارتینز .)2016 ،در شکل  2مراحل ایجاد مدل رقومی ارتفاع و مدل جابجایی ن شان داده شده ا ست ،ب سیاری ار مراحل
پردازش برای  DEMو جابجایی به صورت مشترک انجام میپذیرند و برای پیاده سازی آنها از نرم افزارهای  SNAPو
 Snaphuاستفاده میشود.
مح صوالت  IW SLCت صاویر  Sentinel-1دارای سه زیرنوار  IW2 ،IW1و  IW3میبا شند که هر کدام دربردانده یک
برداشت تصویر به طریقه  TOPSمیباشند .برای هر پردازش تداخل سنجی ،حداقل باید باندهای دو تصویر نسبت به هم
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Synthetic Aperture Radar

1-

Phase

2-

Interferometric Wide

3-

)Single Look Complex (SLC

4-

)Terrain Observation with Progressive Scans SAR (TOPSAR

5-

Signal-to-Noise Ratio

6-

Distributed Target Ambiguity Ratio

7-
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ردیف و تثبیت 1شوند .یک تصویر به عنوان مبنا 2و دیگری به عنوان پیرو3؛ پیکسلها در تصویر پیرو به منظور تأمین دقت
زیرپیک سل در جهت پیک سلهای ت صویر مبنا حرکت داده می شوند .تداخل سنج از ضرب خارجی ت صویر مبنا در مجموعه
توأم تصویر پیرو حاصل میآید .دامنه هر دو تصویر از حاصضرب ولی فاز حاصل اختالف فاز میان دو تصویر میباشد .فاز
تداخل سنجی هر پیک سل ت صویر  SARحا صل تفاوت در هر م سیر طی شده برای دو ت صویر  SARن سبت به تفکیک
مورد نظر میباشد (رابطه .)1

شكل  :2مراحل پردازشي توليد مدل جابجایي عمودي و مدل رقومي ارتفاع از تصاویر رادار Sentinel 1

رابطه 1

)(R   R

4



,

4



1 

  2  1
تغییر فاز تداخل سنجی ،  ،متنا سب با   Rتق سیم بر طول موج منتقل شده ،  ،میبا شد .تفاوت فاز از پنج منبع
مختلف زیر حاصـــل میشـــود  flat :که فاز زمین مســـطح نامیده میشـــود و ناشـــی از انحنای زمین میباشـــد،
 elevationکه ناشی از تأثیر توپوگرافی بروی فاز تداخل سنجی میباشد displacement .که از تأثیر تغییر
شکل سطح بروی فاز تداخل سنجی به وجود میآید atmosphere ،که تأثیر اتمسفر بروی فاز تداخل سنج میباشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Co-registration

1-

Master

2-

Slave

3-
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این مؤلفه از تغییرات رطوبت ،دما و ف شار اتم سفر بین دو بردا شت ت صویر به وجود میآید و   noiseکه نوفه فاز ایجاد
شده توسط تغییرات موقت پخش کنندهها ،زاویه دید متفاوت و پخش حجمی حاصل میشود.
رابطه2

از

   flat  elevation  displacement  atmosphere   noise

طریق پردازش تداخل ســنجی میتوان منابع خطا را حذف کرد و تنها با منبع دلخواه که معموالً ارتفاع یا جابجایی اســت
ادامه دادfringe .های تداخل ســـنج یک ســـیکل کامل  2را نشـــان میدهندfringe .ها به عنوان ســـیکلهایی از
رنگهای قراردادی در تداخل سنج واهر می شوند که هر رنگ ن شان دهنده ن صف طول موج سنجنده ا ست .جابجایی
نسبی میان دو نقطه میتواند از طریق شمارش fringeها و ضرب آنها در نصف طول موج به دست آید .هر گونه تخطی
از الگوی fringeهای موازی میتواند به عنوان تغییر توپوگرافی تفســیر شــود .در مرحله ســاخت تداخل ســنج میتوان
همبستگی 1را نیز برآورد کرد .همبستگی باالی میان تصاویر مبنا و پیرو میتواند نشان دهنده این باشد که تصاویر شباهت
باالیی به هم دارند و بنابر این میتوانند برای تولید مدل رقومی ارتفاعی به کار روند ( ریچاردز .)2007 ،باند همبســـتگی
ن شان دهنده شباهت موجود میان دو پیک سل منطبق در ت صاویر مبنا و پیرو در دامنه ای از  0تا  1میبا شد .نواحی دارای
همبستگی باال روشن و مناطق با همبستگی پایین تیره نشان داده می شوند .به طور کلی در یک تصویر عوارض پوشش
گیاهی همب ستگی پایین و ساختمانها همب ستگی باالیی را ن شان میدهند .در پردازشهای بعدی به منظور از بین بردن
عدم پیوستگی میان توالیهای هر نوار تصویر از تابع  TOPS Deburstاستفاده میشود و نتیجه یک تصویر عاری از عدم
پیو ستگی میان توالیها میبا شد که برای اجرای پردازشهای بعدی آماده شده ا ست .فاز تداخل سنج از منابع نوفه زیر
تأثیر میپذیرد:
 عدم همبستگی زمانی
 عدم همبستگی هندسی
 پخش حجمی
 خطای پردازش
پایین بودن همبستگی سبب نامناسب شدن الگوی تداخل سنجی می گردد .به منظور واپیچیدن 2مناسب فاز ،نیاز است که
 SNRاز طریق اعمال فیلتر فاز افزایش یابد ( ریچاردز .)2007 ،تداخل ســـنجی میتواند با حذف فاز توپوگرافی مســـطح
شود .این مرحله یک تداخل سنج را بر ا ساس یک  DEMمرجع و تفریق آن از تداخل سنج پردازش شده ،شبیه سازی
میکند.
در تداخل سنج ،فاز تداخل سنجی مبهم است و تنها در داخل سیکلهای  2قابل تشخی میباشد .به منظور برقراری
ارتباط میان فاز تداخل سنجی و ارتفاع توپوگرافی ،فاز باید واپیچیده شود .واپیچیدن فاز از طریق یکپارچه ساختن تفاوت
فاز میان پیکسلهای همسایه ،ابهام را از بین میبرد .بعد از اعمال مرحله واپیچش تغییر فاز میان دو نقطه در تداخل سنج
مسطح یک اندازه گیری از تغییرات واقعی ارتفاع را فراهم میآورد .کیفیت و قابل اتکا بودن نتایج واپیچش بستگی زیادی
به پارامتر همب ستگی دارد .نتایج معتبر تنها میتوانند در نواحی با همب ستگی باال مورد انتظار با شند .نتایج واپیچیده باید به
عنوان جابجایی /ارتفاع نسبی میان دو پیکسل تفسیر شوند .به منظور رسیدن به مقادیر مطلق باید یک نقطه متناور برای
تبدیل فاز واپیچیده به ارتفاع مورد ا ستفاده قرار گیرد ( کا ستنتینی .)1998 ،فرآیند واپیچیدن فاز در محیط برنامه Snaphu
انجام میپذیرد ،این برنامه در ســیســتم عامل  Linuxقابل راه اندازی اســت ولی به منظور اجرای آن در ســیســتم عامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Coherence

1-

Unwrapping

2-
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 Windowsمی توان از برنامه  Cygwinکه محیط  Linuxرا در سی ستم عامل  Windowsشبیه سازی میکند ،سود
برد.
پس از اع مال واپیچش در  ،Snaphuن تایج به محیط  SNAPوارد میشـــو ند .در این مرح له میتوان با اع مال توابع
 Phase to Elevationو  Phase to Displacementبه خروجیهای مدل رقومی ارتفاعی و جابجایی دست یافت.
از آنجایی که جابجایی برآورد شده در جهت دید سنجنده 1یا  LOSمیبا شد و معموالً به جابجایی عمودی نیاز ه ست با
اعمال رابطه  3میتوان به برآوردی از جابجایی عمودی دست یافت:
رابطه 3

)))(Unwrapped Phase   )/(-4  cos(rad(Incident angle

در رابطه باال  Unwrapped Phaseفاز واپیچیده و  طول موج را نشـــان میدهد که معموالً با توجه به اینکه
تصاویر راداری  Sentinel 1در باند  Cکه دارای طول موج  5.6سانتی متر میباشد ،برداشت می شوند ،این پارامتر  5.6در
نظر گرفته میشود Incident angle .هم زاویه میان هدف و سنجنده را نشان میدهد که به صورت میانگین در رابطه
باال اعمال میشود .به دلیل تغییرات توپوگرافی موجود در یک برداشت تصویر و تغییر فواصل در هنگام برداشت تصویر به
علت پهلونگر بودن ماهواره ،فواصل در تصاویر  SARدستخوش اعوجاج می شوند .تصحیحات سطح از طریق اعمال تابع
 Range Dopplerمو جب جبران این اعو جا جات میگردد .پس از اجرای کل یه مرا حل باال در  SNAPمیتوان برای
م ستند سازی خروجیها ،آنها را به نرم افزارهای قدرتمند  GISمنتقل کرد؛ این مرحله م ستلزم خروجی گرفتن از ت صاویر
در فرمتهایی مانند  GeoTiffمیباشد (شکلهای  3و .)4
جابجایی افقی

برای بهرهگیری از قابلیتهای تصــاویر ماهوارهای پیش از اعمال الگوریتمها و توابع اصــلی پردازشــی و همچنین برای
اینکه بتوان با دقت باالیی پردازشها وتحلیلهای بعدی را پیاده سازی نمود بای ستی نخ ست مواردی چون رفع خطاهای
هندســی و رادیومتریک در باندهای ورودی و آمادهســازی دادههای اصــلی و کمکی برای ورود به توابع مختلف به منظور
تهیه نق شه های قابل ارجاع ،در د ستور کار قرار گیرد .برای این برآورد جابجایی افقی از دو ت صویر  Sentinel 2ا ستفاده
شد (جدول  ،)1در اولین قدم آماده سازی داده ها ،باندهای مورد نظر تصویر به هم پیوسته شدند ،برای اینکه بتوان با دقت
باالیی پردازشهای بعدی را پیاده سازی نمود بای ستی ابتدا خطاهای هند سی و رادیومتریک موجود در ت صویر رفع شود.
چون سطح پرداز شی ت صاویر دریافتی ت صحیحات موردنیاز هند سی را شامل می شد ،در این مطالعه تنها به ت صحیحات
اتم سفری ب سنده شد که برای اعمال آن از تابع  Quick Atmospheric Correctionدر نرم افزار  ENVIا ستفاده شد.
برای برآورد محدوده و گ ستره تپههای ما سه ای از شاخ های طیفی ا ستفاده شد ،در این مطالعه سه شاخ طیفی
شامل شاخ پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده ،)NDVI( 2شاخ ماسه ای تفاضلی نرمال شده )NDSI( 3و شاخ
خاک برهنه )BSI( 4به کار گرفته شد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Line of Sight

1-

Normalized Difference Vegetation Index

2-

Normalized Difference Sand Index

3-

Bare Soil Index

4-
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NIR  R
NIR  R
SWIR  NIR
NDSI 
SWIR  NIR
NDVI 

رابطه 4
رابطه 5
رابطه 6

)(SWIR  R )  (NIR  B
)(SWIR  R )  (NIR  B

BSI 

در روابط  4،5و  SWIR1 ،R ،NIR 6و  Bبه ترتیب باندهای مادون قرمز نزدیک ،قرمز ،مادون قرمز موج کوتاه و آبی را
ن شان میدهند ( عبدالحلیم و فرهود 2015 ،و فادهیل )2013 ،که در ت صویر  Sentinel 2به ترتیب باندهای  9 ،3 ،8و 2
را در برمیگیرند .محدوده تپه های ما سهای برای هر دو ت صویر با به کارگیری شاخ های مذکور و اعمال آ ستانههای
منا سب برآورد شد ،پس از مقای سه خروجیها با نقاط بردا شت میدانی ،گ سترههای حا صل از اعمال  NDSIبه عنوان
محدوده گسترش تپه های ماسههای در دو تصویر تعیین شد (شکل .)5
بحث و یافتهها

نقشه مدل رقومی ارتفاعی گستره تپههای ماسهای ریگ اردستان در شکل  3نشان داده شده است ،در حالی که نقشههای
جابجایی عمودی و م سطحاتی به ترتیب در شکلهای  4و  5ن شان داده شده ا ست .دامنه مقادیر جابجایی ارتفاعی در
مقای سه با جابجایی م سطحاتی ارزشهای پایینتری را ن شان میدهد ،عامل جابجایی لندفرمهای بادی ،چه عمودی و چه
مسطحاتی ،نیروی باد میباشد و جابجایی عمودی از استمرار در حرکت مسطحاتی که منجر به انباشه شدن یا کنده شدن
ذرات ماســه میشــود ،شــکل میگیرد؛ لذا دامنه مقادیر آن در هر بازه زمانی کمتر از دامنه مقادیر جابجایی مســطحاتی
میباشد.
برای ارزیابی دقت مقادیر جابجایی عمودی و افقی برآورد شده تپههای ما سه ای از سه پارامتر میانگین جذر مربعات خطا
( ،)RMSEخطای متو سط میانگین )MAE( 2و ضریب ت شخی یا تعیین (  ) R 2ا ستفاده شده ا ست (پائول و همکاران ،
.)2007
N

2

)  (Iˆ  I
i

رابطه 7

i

RSME 

i 1

N
N

رابطه 8

|

i

1
N

 | I  ˆI
i

i 1

MAE 
N

)  (Iˆ  I
i

رابطه 9

2

i 1
N

)  (I  I
i

R2 

i 1

در روابط باال Î i ،گستره یا مقدار بعد ارتفاعی لندفرم بادی حاصل از مدل برای نمونه  I i ،iگستره یا مقدار بعد ارتفاعی
لندفرم بادی از دادههای مرجع I ،گســتره یا مقدار بعد ارتفاعی لندفرم بادی نمونهها و  Nتعداد نمونهها میباشــد .تعیین
مقادیر پارامترهای دقت ســنجی فوق با اســتفاده از مقادیری از نمونه برداریهای میدانی انجام شــد که برای ارتقاء دقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Short Wave Infra-Red

1-

)Mean Average Error (MAE

2-
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اولیه خروجیها به کار نگرفته شــده بودند (جدول  .)2اگرچه دقتهای حاصــل شــده برای مدل رقومی ارتفاعی و هردوی
جابهجاییهای عمودی و افقی قابل قبول به نظر میرســـد با این حال پارامترهای دقت ســـنجی در  DEMو جابجایی
عمودی دقت باالتری را نشــان میدهند که دالیل عمده آن را میتوان به الف -مدلســازی جابجایی عمودی در یک بعد
نسبت داد ،در حالی که در جابجایی افقی تپههای ماسهای ،جهات شمالی -جنوبی و شرقی -غربی با هم ترکیب شده اند
و به صورت جابجایی م سطحاتی خود را ن شان میدهند .لذا خطای حا صل از آن دو به صورت ترکیبی و م ضاعف خود را
نشان میدهد و ب -در ایجاد  DEMو جابجایی عمودی مستقیماً از پردازشهای تداخل سنجی راداری استفاده شده است
در حالی که در مدلســازی جابجایی مســطحاتی تپههای ماســهای ،شــاخ های نســبت گیری طیفی و اختصــاد دادن
آ ستانههایی برای تخمین گ سترههای تپه های ما سهای به کار گرفته شده اند؛ لذا این این روند به کارگیری غیرم ستقیم
باندهای تصاویر  Sentinel 2میتواند موجب تکثر خطاها شود.
جدول  :2دقت نقشههاي جابجایي ارتفاعي و مسطحاتي بر اساس پارامترهاي دقت سنجي

خروجی
مدل رقومی ارتفاعی
جابجایی ارتفاعی
جابجایی افقی

پارامتر دقت سنجی
RMSE

MAE

2.42
0.052
4.68

2.06
0.037
3.74

شكل  :3نقشه مدل رقومي ارتفاعي حاصل از تداخل سنجي راداري تصاویر Sentinel 1

2

R

0.73
0.86
0.67
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شكل  :4نقشه جابجایي ارتفاعي تپههاي ماسهاي حاصل از تداخل سنجي راداري تصاویر Sentinel 1

شكل  :5نقشه جابجایي مسطحاتي تپههاي ماسهاي حاصل از تداخل سنجي راداري تصاویر Sentinel 1

جابجایی مسطحاتی حاصل تفریق گسترههای شناسایی شده تپههای ماسهای با به کارگیری نسبتگیریهای طیفی در
دو تاریخ بردا شت ت صاویر  Sentinel 1با تفکیک مکانی  20متر بوده ا ست ،با این حال در این نوع مدل سازی جهتهای
شمالی -جنوبی و غربی -شرقی قابل تمیز نیست؛ لذا برای این منظور با مقایسه نواحی نشان دهنده جابجاییها با گستره
تپه های ماســه ای در دو تاریخ میتوان جهت تقریبی حرکت لندفرمهای بادی را در هر کدام از جهات جغرافیایی هشــت
گانه تخمین زد (شکل  .)6جهت کلی حرکت تپههای ماسهای از شمال شرقی به جنوب غربی است که در تطابق با سمت
ثبت شده بادهای غالب ایستگاه هواشناسی اردستان به عنوان نزدیک ترین ایستگاه به ریگ اردستان از زمان تأسیس تا
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زمان حا ضر میبا شد ،چرا که میانگین سمت بادهای غالب در ماههای آوریل و مه برای ای ستگاه مذکور به ترتیب  223و
 233درجه میباشد که بیانگر جهت شمال شرقی -جنوب غربی بادهای غالب میباشد.
جابجایی تپهای ماســـه ای را میتوان به حجم و ارتفاع اولیه آنها نســـبت داد ،به طور کلی میتوان گفت هرچه ارتفاع و
حجم تپه بیشــتر باشــد ناپایداری باالتری را نشــان میدهد و از میل بیشــتری نیز برای تغییر در مکان اولیه خود برخوردار
میباشد که این تغییر میتواند منجر به جابجایی در هر کدام از ابعاد مسطحاتی یا عمودی شود .برای سنجش این فرض،
نقاطی به صــورت تصــادفی ســاده در هر ســه خروجی مدل رقومی ارتفاع ،جابجایی عمودی و جابجایی افقی برداشــت و
مقادیر متناور آنها به طوری دو به دو با هم مقایسه میشوند که در هر دو حالت مقادیر ارتفاعی بروی محور  Xبه عنوان
متغیر مســتقل در تناور با مقادیر جابجایی عمودی و جابجایی مســطحاتی بر روی محور  Yبه عنوان متغیر وابســته قرار
گیرد (شکلهای  7و  .)8از برازش خطی میان دو دسته متغیر مستقل و وابسته در هر دو حالت و تشکیل معادله رگرسیونی
میان دو متغیر میتوان به این نتیجه رسید که هرچه مقادیر ارتفاعی در گستره تپههای ماسهای بیشتر باشد ،ناآرامی و میل
به تغییر در آنها باالتر میبا شد ،زیرا پارامتر شیب در هردو حالت بزرگتر از صفر ا ست .همچنین ضریب تعیین در حالتی
که تغییرات ارتفاعی تابعی از  DEMاســت بیشــتر میباشــد (شــکل  ،)7این اختالف نشــان دهنده این اســت که ارتباط
معنیدارتری میان دو این دو متغیر وجود دارد ،به عبارتی هر چه ارتفاع لندفرمهای بادی بیشــتر باشــد ،جابجایی عمودی
لندفرمها محتمل تر است و مقادیر آن بیشتر از حالتهایی است که ارتفاع تپه کمتر میباشد.

شكل  :6جهتهاي غالب جابجایي مسطحاتي تپههاي ماسهاي
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شكل  :7رابطه ميان بزرگي مقادیر جابجایي عمودي و مدل رقومي ارتفاعي

شكل  :8رابطه ميان بزرگي مقادیر جابجایي مسطحاتي و مدل رقومي ارتفاعي

نتیجه گیری
شرایط خ شک حاکم بر بخش و سیعی از ایران موجب شده ا ست که حدود  80میلیون هکتار از م ساحت ایران را مناطق
کویری ،تپههای ماســهای و نواحی با پوشــش گیاهی ناچیز بپوشــاند ،جابجایی و ناپایداری تپههای ماســهای از مهمترین
دغدغههای نواحی مرکزی ایران محسوب میشود که همواره ساکنین این نواحی را با مشکالت عدیدهای مواجه میسازد؛
لذا ناپایداری و جابجایی تپههای ماسهای میتواند به عنوان یکی از اولویتهای برنامهریزان آمایش ژئومورفولوژیکی جهت
تعیین اولویتها و راهکارهایی به منظور کاهش اثرات مخرب آنها در نظر گرفته شود.
در این مطالعه از تداخل سنجی راداری بر روی ت صاویر  Sentinel 1به منظور برآورد جابجایی عمودی تپههای ما سهای
ریگ ارد ستان ا ستفاده شد .در حالی که نق شه جابجایی م سطحاتی از به کارگیری ن سبت گیری و تفریق باندی بر روی
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تصاویر چندباندی  Sentinel 2اعمال شد ،برای ارتقاء دقت و دقت سنجی نتایج از نقاط میدانی برداشت شده در فاصله
میان دو عبور ماهواره اســتفاده شــد .دقت جابجایی عمودی باالتر از جابجایی مســطحاتی حاصــل شــد که به دالیل به
کارگیری مستقیم پردازش تداخل سنجی راداری و انتشار خطای ناشی از ماهیت دو بعدی داده های جابجایی مسطحاتی
بود.
یافتههای این مطالعه عبارت اند از :سمت حرکت کلی تپههای ما سه ای ریگ ارد ستان در ماههای آوریل و مه از شمال
شرقی به جنوب غربی میبا شد ،میزان و اندازه جابجایی تپههای ما سه ای در ابعاد م سطحاتی و ارتفاعی به حجم آنها
ب ستگی دارد ،به عبارتی ناپایداری بی شتر لندفرمهای مرتفع تر و حجیم تر عامل تحریک آنها به حرکت در اثر نیروی باد
غالب میباشد.
این مطالعه با به کارگیری تداخل ســنجی راداری برای مدلســازی جابجایی عمودی ،بر اهمیت و قابلیت بالقوه تصــاویر
راداری در پایش لندفرمهای بادی که طبیعتی ســیال و روان دارند و از عوامل تهدید آمیز حیات ســاکنین نواحی مرکزی و
حا شیه کویری ایران میبا شند ،تأکید دا شت .روند و نتایج این مطالعه میتواند در مطالعات آینده به کارگرفته شود و برای
برنامه ریزان آمایش ژئومورفولوژیکی نواحی در معرض لندفرمهای بادی از ارزش اجرایی برخوردار باشد.
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