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دادههای سریزمانی  Sentinel-1 IW SARدر منطقة موردبررسی برای تشخیص
بهکارگیری  
هدف از این تحقیق 
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اثربخشی 
هایماسهایآزمونکنند.ازهمینرودرپژوهشحاضربرایشناختمورفودینامیک


رفولوژیکیسطوحوفرم
تغییراتمو
ایبهمثابةپدیدةپویایمورفولوژیکقراراستدرقدماولبااستفاده
هایماسه 


جاییتپه
بادوارزیابیجهتومقادیرجابه
ازدادههایراداری IW1سنتینل 1باقدرتتفکیکمکانی کمتر از پانزده متروتکنیک CCDاشکالوسطوحپویاو

کاری،بابهرهگیریاز

مصمماند پسازتعیینواحدهای 

غیرپویایماسهایشناساییشود.درگامبعدینیزنگارندگان 

پردازشتصاویراپتیکماهوارهای Bird's eyeو  Geo eye(باقدرتتفکیک

شیءگرابر پایة 
طبقهبندینیمهخودکار 

جاییهااقدامکنندتابتوانندبه
هایماسهایوارزیابیمقادیروراستایجابه 


بندیواستخراجفرم

متر)بهطبقه
کمتراز 1
هایماسهایدستیابند .
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منطقة موردبررسیدر مختصاتجغرافیایی  54درجهو 10دقیقهتا 54و 40دقیقة طول شرقیو 36تا36درجهو10
دقیقة عرضشمالیقرارگرفتهاست (شکل  .)1اینمحدودهاز نظرتقسیماتهیدرولوژیکی نیزدرحوضة آبریزدشت
کویر قرار گرفته است .چالة دامغان از منظر ژئومورفولوژیکی یک واحد پیکرشناسی وسیع و نسبتاً همواری است که
آبهایسطحیو
برقرارمیکند. 

دشتهایپیرامونآن
هایکمارتفاعووسیعیارتباطپالیایدامغانرادرمرکزبا 


گردنه
میشوند.تبخیرشدیداین
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شورهزارتبدیلکردهاست.منطقهدارایاقلیم
بهویژهدرفصلگرم،محدودة وسیعیازمرکزوشمالدشترابه 
آبها ، 

میلیمتر درسالاست .باتوجهبهشرایطذکرشده،منطقة مورد
بیابانیگرموخشکومیانگینبارندگیآنحدود 100 
مطالعهبهدلیلسرشتبیابانیمستعدتسلطفرایندهایمورفودینامیکبادیاست.باحرکتازحاشیةایندشتبهسمت
سکونتگاههاواراضیزراعیروندافزایشیپیداکرده وبه

تأثیرحرکتماههایبادیبر

جنوبومرکز (پالیایدامغان)،
همان نسبت تالش ساکنان برای مهار و کنترل تأثیرات نامطلوب آن بیشتر میشود .یکی از این اقدامات ،احداث
میگویند .
دیوارههاییکشیدهوعمودبرجهتوزشبادغالباستکهدراصطالحمحلیبهآن«دیوارباد» 



ﻫﺎيمﺎسهايدرغﺮبپالیﺎيدامﻐﺎن 


وموقﻌﯿتتوده
ﺷکل.1منطقةموردمطﺎلﻌه

1. Interferometric Wide

160

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،53ﺷﻤﺎرة،2تﺎبستﺎن 1400
پژو 

موادوروشﻫﺎ 

به عنوانبخشیازمخاطراتطبیعیفعالدرمنطقهو
هایماسهای 

هدفکلیدرپژوهشپیشروبررسیتحرکتپه
هاست.روشپژوهشکتابخانهای،دورسنجی،وپیمایشیاست.اساس


ارزیابیمقدارودامنةتغییراتزمانیومکانیآن
تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس دو مفهوم قطعهبندی و طبقهبندی استوار است .در ابتدا براساس دادهها و اطالعات
شناسیوتوپوگرافیونیزبررسیهایمیدانی،عرصة


هایزمین

ایواسنادیونقشه

هایکتابخانه

موجودازجملهداده
مورد مطالعه و بخشهای پیرامونی بررسی شد .سپس ،بر اساس یافتهها ،نقشههای کاربری اراضی ،لیتولوژی و
ژئومورفولوژی تهیه شد .در مرحلة بعد بر پایة نقشههای تهیه و اقتباسشده و همچنین برداشتهای میدانی حدود
هاباچشماندازهایپیرامونیتعیینحدودشدهاست(شکلهای2و .)4


ایوهمجواریآن

هایماسه

گسترشلندفرم


نقاهﻫﺎ 

ﻫﺎيمﺎسهايبﺮايتهﯿة

ﺷکل.2بﺮرسﯽمﯿدانﯽحدودلندﻓﺮم

بهمنظورتعیینواحدهایکاری ،بااستفادهازتکنیک CCD1باکمکتصاویرراداری Sentinel-1(در
درمرحلة بعد  
تداخلنگار
هایماسهایشد.از دو  


هایفعالوغیرفعالفرم
طولموج Cودرحالت  )IWمبادرتبهآشکارسازیبخش
(شکل .)5
راداری(مقدمومؤخر) مربوطبهدوتاریخ 2017/05/14و 2018/03/22برای استخراجهمدوسی استفاده شد  
شدهازسنجندهوبازتابشده


گیریاختالففازامواجتابیده

نگاراندازه

اساسپردازشتصاویرراداریواستخراجتداخل
زیرا
درسطحزمینآشکارمیکند .

ازسطحبینتصاویرمقدمومؤخراست.اینتکنیکحدوثتغییراتارتفاعیرا

1. Coherency Change Detection
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ﺷکل.3نﻤودارمفهومﯽﻓﺮایندپژوﻫﺶ 

ایهدفگذاریشد.بهاینمنظور،روش


هایماسه
بامشخصشدنواحدهایکاری،تشخیصواستخراجخودکارتپه

مراتبیپایینبهباالوطبقهبندینزولی بااستفادهازتکنیکعرصهدرحالرشد


سلسله
طبقهبندیشیءگراازتکنیک

طبقهبندیشیءگرا،مقادیروجهت
بابهرهگیریاز 

هایماسهای ،

استفاده شد(شکل  .)6همچنین ،پساز استخرا 
جتپه
نیزبااستفادهازمدلبهینهشدة گای( )1995(لوینوبندور، )2004(رابطة )3استخراجو

یماسهای 

جابهجاییتپهها
گلماسههای مربوطه ترسیم شد .تحلیل و ترسیم گلبادهای مربوط به آمار وزش باد ایستگاه سینوپتیک دامغان

نیزباهدفراستیآزمایی

(نزدیکترینایستگاههواشناسیبهمنطقةموردمطالعه)(شکل)1دردورةآماری1396-1384

یافتههایگامقبلانجامگرفت.


تﻌﯿﯿن واحدﻫﺎي کﺎري
دادههایمورداستفادهدراینبخشمشتملبرتصاویرراداریسریزمانیمقدم  14/05/2017ومؤخر 22/03/2018

مربوطبهسنجندةSentinel-1است.اساسایدهدرتکنیکCCDبراینحقیقتاستواراستکهدرمناطقمشخصو
تواندبااستفادهازدادههایراداری SLC1وبااستخراج

چشمانداز  
می
برایزمانیمعلومهمة تغییراتایجادشده دریک 
هایراداریاختالففازبینپالسهایارسالی و


درسیستم
اطالعاتومقادیرهمدوسیآشکارسازیشود .توضیحاینکه
برگشتی همراه با دامنة سیگنال برگشتی برای هر پیکسل تصویر  SARثبت میشود .بنابراین ،مجموعه داده شامل
همیشودوبههمیندلیلبرایمحاسبةاختالففازالزماستحداقلیک
اختالففازودامنةپالسبهصورتSLCارائ 
زوجتصویر SLCازیکمنطقهموجودباشد (ماتر، :2005 .)251اینتکنیکبراساستصاویرهمدوسراداریبودهو
1. Single Look Complex
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موسومبه CCDیاآشکارسازیتغییراتبااستفادهازهمدوسیاست (کلوزنوهمکار،:2017 .)157-156درتکنیک
سنجیراداریمتداخلمیشود.بااینروشحتیتغییراتجزئی


بااستفادهازتکنیکتداخل
،CCDفاززوجتصویرSAR
برداشتتصویرمیتواندتشخیصدادهشود .

لفههایتوپوگرافیسطحلندفرمدرمنطقة
واندکدرمؤ 


سطوحکﺎربﺮيوپهنهﻫﺎيلندﻓﺮمﯽدرحﺎﺷﯿةپالیﺎودﺷتدامﻐﺎن 

ﺷکل.4

برایتشخیصاینکهدرمنطقة موردنظرتغییررخدادهاستیانه،دوتصویرازیکسطحوزاویة فرودمشابهولی
زمانمتفاوتبرداشتشدهاست.مقادیرهمدوسی(دربازة)0-1ازعددصفر(کمترینهمدوسیوبیشترینتغییر)تایک
(بیشترینهمدوسیوکمترینتغییر)متغیراست.جاییکهتغییررخندادهباشدمقادیر(همدوسی)کمترینتغییرراخواهد
سلولهاییبامقادیرهمدوسیباال
داشت.ولیزمانیکهپیکسلهامتفاوتباشندبیانگررخدادتغییراست.بهبیاندیگر ، 

نماد عوارض غیرفعال و غیرپویا (همچون تپههای تثبیتشده) و سلولهای دارای همدوسی پایین نمایانگر عوارض و
هاولندفرمهایبادیفعال)خواهندبود(شکل .)5


مثلتپه
لندفرمهایپویاودینامیک(


مﺎسهايﻓﻌﺎل 

مقﺎدیﺮﻫﻤدوسﯽوآﺷکﺎرسﺎزيتپهﻫﺎي

ﺷکل.5پهنهبندي
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دادهﻫﺎيمورداستفﺎدهدرپژوﻫﺶ 
ﺟدول .1

تصاویراپتیک 

تصویرماهوارة Bird,s eye
تصویرماهوارهای Geo eye

تصویرماهوارهایلندست 8


 2017-05-14
 2018-03-22
 2003
 2016
 2019-06-24

نقشهها 


شناسیوخاکشناسی 


زمین

-

طرحها 


بیابانزدایی 


 1399-1348

دادههایاقلیمی 

برداشتGPS

پرامترهایجهتومدتباد 
ارزیابیصحتنقشةژئومورفولوژی 

 1384-1396
-

تصاویرراداری 
دادهﻫﺎيدورسنجﯽ 


دادهﻫﺎياسنﺎديو

سﺎزمﺎنﯽ 
پﯿﻤﺎیﺶ 

دادههایماهوارةسنتینل 1




بهمنظور
قطعهایباابعاد600*600مترجانماییشد(شکل.)15 
آنها، 
طبقهبندی 
پسازشناساییبامناطقپویاو 
هایماهوارهایبادقتمکانیباالمشتملبرتصاویر  Bird,s eyeو


هایفعال،داده

جاییافقیتپه
برآوردمیزانجابه
تهیهوتصحیحاترادیومتریکوهندسیبررویآنهااعمالشد.عمل

 Geo eyeدردومقطعزمانی 2003و 2016
دامنههایخالفجهت
(شکلهای 9و .)10بر پایة اینروش ، 
بارزسازیِ تصاویربااستفادهازمدلسوبل 1انجام گرفت  
هاوپهنههای


هایدیگرتپه

ازبخش
باد ،کهازنظربازتابامواجالکترومغناطیسدارایمقادیربیشترباقابلیتتشخیص 
لماسهایآشکارسازی

بهعنوانشاخصقابلسنجشدرارزیابیمیزانوالگویتحرکاشکا
ایمابینآنهابودند ، 


ماسه
شد .


بندي.الف)ﻓﺮایندادغﺎمپﯿکسلﻫﺎيﻫﻤانوتﺒدیلبهعنﺎصﺮ

مﺮاتﺒﯽقطﻌهبنديو 
ﻃﺒقه


.نﻤودارمفهومﯽﻓﺮایندسلسله
ﺷکل6
تصویﺮروندپﺎیﯿنبهبﺎال؛ب)عضویتقطﻌﺎابهکالسﻫﺎيمختلفاﺷﯿﺎروندبﺎالبهپﺎیﯿن
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قطﻌهبندي 

1

قطعهبندی یک روش طبقهبندی سلسلهمراتبی از پایین به باال (شکل  -6الف) با تکنیک عرصه در حال رشد است

(شکلهای6و،)7
شود.اساسروشقطعهبندی 


ازسطحپیکسلآغازمی
اینقطعهبندی

(ادغامپیکسلها).فراینداجرای

وتبدیلبهعناصرتصویربهمنظورجداسازیازقطعاتناهمگنمجاوراست(اسکای،:2002

ادغامپیکسلهای همگن ،

میشود(دراگوت
اندازهگیریمفهومیبهنام«پارامترمقیاس»کنترل 
.)2درجةناهمگنیدرونیکشیء-تصویرتوسط 
وهمکاران،:2010 .)859


ﺷکل.7روشواریﺎنسمحلﯽ(اقتﺒﺎسازدراگواووﻫﻤکﺎران )2011،

شوند.اگرکوچکترینرشد


ترتبدیلمی
کوچکترتصویرادغاموبهاشیای  
بزرگ

دربسیاریازمراحلبعدی،اشیای 
(محدودة رشد) ،براساسمقیاس،بهحد آستانهبرسد،فرایندبررسیوادغاممتوقفخواهدشد.بهبیاندیگر ،پارامتر
هایهمجواربهمنظوراستخراجاجزایتصویراست.ودرصورتیکه


حداکثرهمگنیارزشپیکسل
مقیاسمشخصکنندة

مییابد و پیکسلهای همجوار نیز که نزدیک به مقادیر
جستوجو افزایش  
میزان پارامتر مقیاس افزایش یابد ،دامنة  
دراینطبقهبندیجایخواهندگرفت(شکل .)8

یایکفرماند

تشکیلدهندةیکشیء


تﺮوآﺷکﺎرسﺎزيﻓﺮمﻫﺎ:الف)عددمقﯿﺎس،60ب)عددمقﯿﺎس 100


تﻐﯿﯿﺮپﺎرامتﺮمقﯿﺎسدرادغﺎمﻃﺒقﺎاکوچک
ﺷکل.8تاثﯿﺮ

شیءگراست ،در
درتکنیکطبقهبندی 

یکتصویردارایاشیابامقیاسهایمختلف گامی اساسی 

اگرچهقطعهبندی 

قطعهبندیوجودندارد.درعینحال،ابزاریبهنامبرآورد
حالحاضر،یکروشقطعیبرایانتخابمقیاسمناسببرای 
پارامتر مقیاس ) 2)ESPوجود دارد که بر پایة ایدة واریانس محلی ) 3)LVاستوار است (شکل  .)7یعنی این ابزار
مقیاسبرایقطعهبندیتصویر

میتوانددرتعیینبهترین
میدهد و 
چشمانداز مالکعملقرار 
یءرادر یک  
ناهمگنی ش 
1. Region Growing
2. Estimation of Scale Parameter
3. Local Variance
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بهکاررود(شکل  -8الفوب).ابزار  ESPبا رویکردی از پایین به باال ،اشیای موجوددرتصویر را در سطح مقیاس

مینماید(دراگوتوهمکاران،:2010859؛دراگوتو
چندگانهتولیدمیکندوواریانسمحلیرابرایهرمقیاسمحاسبه 
همکاران،:2011 .)163

ﻃﺒقهبندي 

بندیاستواراست.نتایجحاصلازقطعهبندیدراین


خروجیفرایندقطعه
شیءگرابرپایة 
دومشاملطبقهبندی 

مرحلة 
بندیسلسلهمراتبیِچندسطحیِباالبهپایین(شکل -6ب)با استفادهازمفهومفازیلجیکمورد


مرحلهباهدفطبقه
انتخابشدکهاینروشبهقطعاتایجادشدهاجازهمیدهدتابه

استفادهقرارمیگیرد.روشفازیلجیکبدینسبب 

عضویتبیشازیککالسدربیایند(شاکلفورد،:2003.)192بهعالوه،اینروشامکانادغامفرضیاتتقریبیپارامترها
هاییبانمراتوارزشهایپیوستهاز


کالس
ند.مجموعههایفازی

هارافراهممیک


وارزیابینهاییازطریقترکیبآن
میتوانندبا
).برایایجادقوانینفازیپیشرفته،مجموعههایفازی 

میزانعضویتدریککالسهستند(یاگر،:19872
میکند.عملگرهای
هایفازیدیگربهدستآمدهمجدداًبررسی  


همترکیبشوند.اینترکیبمقدارفازیراکهازدسته
منظورافزایشاحتمالتعلقاعضابهکالسهااز


)کهبه
لجیک«یا» ،«و» و«نه» هستند(بنزوهمکاران،:2004241
میشود .بهعنوان مثال ،اگرچه سطوح ماسهای مابین تپههای ماسهای و
عملگرهای حداقل و حداکثر نیز استفاده  
ازنظربازتابطیفیمقادیرنزدیکبه یکدیگررادارند ،براساسمقادیرنسبتفشردگی

آنها 
دامنههایپشتبهباد 

دراینپژوهش،طبقهبندیعمدتاًبر پایة شکل (پالن)

گیرند.بنابراین ،


(نسبتطولبهعرض)دریککالسقرارنمی
عوارض انجام گرفت .یعنی اطالعات مفهومی و سلسلهمراتبی و چندسطحی و طیفی با هدف پشتیبانی از صحت
طبقهبندیاستفادهشد(جدول .)2

ﺷدهبﺮايایجﺎدقوانﯿنﻃﺒقهبنديواستخﺮاجاﺟزاوعنﺎصﺮموردنظﺮازدرونتصویﺮ

ویژگﯽﻫﺎوقوانﯿناستفﺎده

ﺟدول.2
ايدرنﺮماﻓزار eCognition


مﺎﻫواره

هندسی 
.1مساحت،.2نسبتطولوعرض 

قوانﯿنوویژگﯽﻫﺎ 

سلسلهمراتب 

مقادیرفاکتورمقیاس 

طیفی 
انعکاسیادرخشندگی 

ﻫﺎيپژوﻫﺶ 
یﺎﻓته 

استخﺮاجاﺷکﺎلمﺎسهاي 


هایماسهای


سازیتصویرجهتاستخراجعناصرتصویرازجملهتپه

ایقدماولبرایآماده

آشکارسازیتصاویرماهواره
ویژگیها مورد نیاز

ماهوارهای برای بهبود تجسم 

است.آشکارسازی تصویر تکنیکی است که در زمینة پردازش تصویر 
مختلفیکتپهماسهای(مثلدامنة پشتبه

استو هدفازآشکارسازیدراینپژوهشایجادتمایزطیفیدراجزای 
شیءگرابینآنجزءبادیگراجزاست.باتوجهبهاهمیت
باد) جهتایجادتمایزقابلتشخیصهندسیتوسطالگوریتم 
ایوضریبفشردگیکمترآننسبتبهبخشهای

جاییوحرکتتپه 
ماسه

جبهة پشتبهباد،درفرایندشناساییجابه
عنوانزیرمجموعهایازتکنیکآشکارسازی

)بهمنظورآشکارسازیازروشسوبل 1 
به
ماسهای(شکل  13
دیگریکتپه 
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وجستوجویفراوانیبیشترینناپیوستگی

لبه 1استفادهشد.شیوة یادشدهبااستفادهازمقادیررقومیپیکسل( 2)DN
(شکل  )9مرزهای روشنتر را از محیطها یا عناصر مجاور متمایز میکند .فیلتر سوبل بر روی دو تصویر ماهوارهای
درمحیطنرمافزازEnviاعمالشد. 

Bird,s eyeمربوطبهسال2003وتصویرGeo eyeمربوطبهسال2016

(ب)درﻓﯿلتﺮسوبلوآﺷکﺎرسﺎزيروﺷنتﺮینمﺮز(اقتﺒﺎسازدیوید )2015،

ﺷکل.9نحوةآرایﺶسطﺮي(الف)وستونﯽ


ماسهایباوضوحرادیومتریکازسطوح
پناهتپه 


خروجیحاصلازاعمالاینفیلترتصویریاستکهدرآنجبههباد
ماسهایاطرافخودمشخصشدهاست(شکل .)10


اعﻤﺎلﻓﯿلتﺮسوبلبﺮرويتصﺎویﺮمﺎﻫوارهاي2003و(2016الفوب:قﺒلازاعﻤﺎلﻓﯿلتﺮ،جود:پسازاعﻤﺎل

ﺷکل.10نتﯿجة
ﻓﯿلتﺮ) 

مﺎسهاي 

تپهﻫﺎي
تاخﯿص واستخﺮاج 
شیءگرا ،عالوه بر استفاده از
شیءگرا استفاده شد .در طبقهبندی  
برای تشخیص خودکار لبهها از روش طبقهبندی  
ارزشهای رادیومتریک ،میتوان کالسهایی تشکیل داد که بر اساس هندسه و عناصر مؤثر در تشخیص آن شکل
ها(بهطورمنفردومستقل)بهالگویفضاییاشیاء
گذاریبررویپیکسل 


بهجایارزش
گیرد.دراینطبقهبندی،فقط


می
آیند)همتوجهمیشود.به همیندلیل ،تشکیلقطعاتاولیهبا


وجودمی
قرارگیریپیکسل 
هابه

وفرمها(کهازکنارهم

تعیینکنندةحداکثرعدمتجانسدرتفکیک
استفادهازفاکتورمقیاس100(شکل-5ب)انجامگرفت.زیرافاکتورمقیاس 

1. Edge Enhancement
2. Digital Number
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بهمنظور
اشکال است (شکل  .)11پس از تعیین قطعات ،از مقادیر و ارزشهای طیفی ،مورفولوژیکی و هندسی نیز  
بندیاستفادهشدکهبهاینمنظورمجموعهایازقوانینطیفیوهندسی(جدول)2ایجادواجراشد.


باالبردندقتطبقه


قﺒلازقطﻌهبندي،ب)

ايبهمنظوراستخﺮاجقطﻌﺎامتجﺎنسبﺎﻓﺎکتورمقﯿﺎس:100الف)


بنديتصویﺮمﺎﻫواره

قطﻌه
ﺷکل.11
پسازعﻤلﯿﺎاقطﻌهبندي 


انونهای مورد استفاده عبارتاند از میزان روشنایی 1و فشردگی .2نخست با تحلیل مقادیر میانگین حد آستانة
ق 
هایماسهایکهمقادیربیشتری ازانعکاسراداشتند


هایپشتبهبادتپه

الگویکلیدامنه
روشناییبا مقدار  165و 
بهعنوان مجموع انحرافات
بهعنوانالیة اولایجادشد (شکل  .)12دراینرابطه،ناهمگونی طیفی یک شیء -تصویر  

استانداردازمقادیرطیفیσKهرالیهضربدروزنهمانالیه( )wkمحاسبهشدهاست(رابطة.)1
رابطة( )1


𝑛

𝑘𝜎 ℎ = ∑ 𝑊𝑘 .
𝑘=1

قطﻌهبنديبﺮاسﺎسقﺎنونحدآستﺎنةروﺷنﺎیﯽ 

ﺷکل.12نتﯿجةحﺎصلازاعﻤﺎلحدآستﺎنةروﺷنﺎیﯽ:الف)تصویﺮﻓﯿلتﺮﺷده،ب)

دامنههایخالفجهتوزشبادبااستفادهازقانونمقادیرفشردگی (رابطة،)2
سپس ،باتوجهبهالگویهندسی ، 
یادآوریمیشود

دلیلویژگیطیفیوجودداشتندازطبقاتحذفشدند (شکل .)14

پیکسلهاییکهبهاشتباهوفقط  
به

بهعنواندامنةبادپناهشناختهشدهبودند .
ایندامنهها 

کهدرمرحلةقبل
رابطة( )2

)𝑛√(𝑐𝑝𝑡 = 𝐿/

1. Brightness
2. Compactness
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ایدستهبندی


درحالتخوشه
لهاییاستکهدریکشیء
در این رابطه Cpt1 :فشردگی؛میزاننزدیکیپیکس 
تعدادپیکسلهایموجوددریکشیءو Lمحیطشیءاست .

شدهاندنسبتبهحالتدایره،n

هایتشکیلشدههرقدردارایمقادیرکمترفشردگیباشند (یعنیبه


کالس
درقانونفشردگیوبراساسرابطة  ،2
هایماسهای(براساسفرم

آنهابهکالسلبة بادپناه 
تپه
شکلبیضویوکشیدهیانوارینزدیکباشند) ،شانس تعلق 
دامنههای پُرشیب و پشت به باد تپهها) بیشتر خواهد بود .و ،بالعکس ،هر قدر میزان فشردگی بیشتر باشد ،مشابهت

بیشتریبافرمدایرهخواهندداشت(شکل .)13


ﺷکل.13ارتﺒﺎطﻫندسهوضﺮایبﻓاﺮدگﯽ 

کالسﺷﯿبﻫﺎيخال ﺟهتبﺎدبﺮ اسﺎسمقﺎدیﺮ

کالسﺷﯿبﻫﺎيخال ﺟهتبﺎدبﺮاسﺎسمقﺎدیﺮﻃﯿفﯽ؛ ب) 

ﺷکل .14الف) 
اینپﯿکسﻫﺎدرتصویﺮبﺎرنگ

ﻓاﺮدگﯽ(درتصویﺮبپﯿکسلﻫﺎیﯽبﺎعضویتاﺷتﺒﺎه(مﺮبوطبهمﺮحلة قﺒل)حذ ﺷدهاند .

قﺮمزنﻤﺎیﺶدادهﺷدهاست) .

بندیسلسلهمراتبی


روشناییوقانونفشردگیوسپسطبقه
قطعهبندی،اعمالفیلترسوبل،قوانینحدآستانة
عملیات 
سالهای 2003و2016
باروندیکهپیشترگفتهشدانجامشد.ایندوتصویرمربوطبه 

برایدوتصویرمقدمومؤخر 
شانزدهگانهبرایهردودورةمورداشارهاستخراج

ایدربلوکهای


هایماسه

مربوطبهتپه
میباشند.دراینتصاویر،الیة

شد(شکل .)15

1. Compactness
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دامﻐﺎن(کویﺮحﺎج 
علﯽ

مﺎسهايحﺎﺷﯿةپالیﺎي

ارزیﺎبﯽپویﺎیﯽتپهﻫﺎي


ﺷﺎنزدهگﺎنه

ايدربلوکﻫﺎي


ﻫﺎيمﺎسه

ايواستخﺮاجحدودتپه

بنديتصﺎویﺮمﺎﻫواره

بنديوﻃﺒقه

خﺮوﺟﯽنهﺎیﯽقطﻌه
ﺷکل.15
بﺮايسﺎلﻫﺎي2003و 2016


مﺎسهاي 

تپهﻫﺎي
محﺎسﺒةﺟﺎبهﺟﺎیﯽ 
(خطالرأس) انجام شده است .این
میزان جابهجایی تپههای ماسهای با درنظرگرفتن لبة انتهایی دامنة پشت به باد  
اندازهگیری فاصله بین دو جبهة متوالی انجام گرفته است .در این ارتباط ،هر خط
جابهجایی در زمانهای پیاپی و با  
بادپناهدرسالهایمقدمومؤخراست.بهاینمنظور،چندینترانسکتبینایندولبهترسیمشدکه

نمایانگراستقرارلبة
ماسهایدردومقطعزمانیپیاپیاست(شکل .)16
تپه 
طیشدة 
آنهابیانگرمیانگینفاصلة 
طولمیانگین 

ﻃﯽﺷدهبﺮاسﺎسمقﺎدیﺮمﯿﺎناﯿن
ﺷکل.16ﺷکلمفهومﯽمحﺎسﺒةﻓﺎصلة 

رابطة()3
دراین رابطه:

L

=l/n*∑di

𝑛∑𝑑𝑖∗𝐿/
𝐿

ماسهای،
تپه 
بینفلشهادرطولجبهة  

ماسهای Xi ،فاصلة 
تپه 
طولجبهة  

di

𝑖𝑑∑

= 𝑖𝑥𝛥∑ =

مساحت
طول

طیشده در
فاصلة  

هایاستفادهشدهدرمدل .


تعدادفلش
راستایفلش/خطمشخص،و n
بااستفادهازشبکهبندی

هایماسهایدرقطعةشاهددرنظرگرفتهشد.سپس،


پراکندگینامنظمتپه
برپایةاینرابطه،
یکازاینبلوکهایک

مربع ،کلمنطقهبهشانزده بلوکباابعاد 150*150مترتقسیمشد .درمرحلة بعد دردرونهر 
ترانسکتهایی

رایاندازهگیری مقادیروجهتجابهجاییدرنظرگرفتهشد (شکل .)16بااستفادهاز

تپهبهعنوانشاهدب

جاییدربخشهای

میکند،فواصلجابه
درسالهایمقدمومؤخربهیکدیگرمتصل  

کهمتناظرجبهة انتهاییهرتپهرا
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گیریوبااستفادهازمدلبهینهشدة گای ()1999


بامیانگین
اندازهگیریشد.درنهایت ،
قدامی،میانی ،وانتهاییهرتپه 
جاییبهدستآمد.عدد

ایبهعنوانمقدارجابه
ماسه 
(لوینوبندور، )2004(رابطة ،)3مقدارعددیشاخصبرایهرتپه 
آمدهبهطورمیانگینبرایهربلوک(جدول )3وپسازآنبرایقطعة شاهد 22/4متراست.باتوجهبهدورة

به 
دست

تپههای ماسهای منطقة مورد مطالعه بهطور میانگین  1/7متر در سال
سیزدهساله و میانگین مسافت طیشده ، 
زمانی  
جابهجاییدارند .
(واحدﻫﺎبهمتﺮ)

ﺷﺎنزدهگﺎنه

ايدربلوکﻫﺎي


ﻫﺎيمﺎسه

ﺟﺎیﯽتپه
ﺟدول.3ارقﺎممﺮبوطبهمﯿزانوآزیﻤواﺟﺎبه
قطﻌه 

_D
4

_D
3

_D
2

_D
1

_C
4

_C
3

_C
2

_C
1

_B
4

_B
3

_B
2

_B
1

_A
4

_A
3

_A
2

_A
1


ﻃول 

 23/8  20/2  24/6  18/3  29/1  23/1  20/9  22/4  14/2  31/5  23/9  27/0  17/5  21/7  18/7  21/8

آزیﻤوا
°

 156

 158

 148

 153

 173

 151

 145

 156

 145

 166

 146

 163

 139

 162

 155

 129

ای،محورتقارنهرتپهبهعنوانمحوراصلیانتخابشد.سپس ،حد


هایماسه

جاییتپه
برایاندازهگیریجهتجابه

هایماسهایدرهردوسالمقدمومؤخردرنظرگرفتهشد(شکل


بادپناهتپه
ابتداییوانتهاییاینمحوربررویجبهة 
شدهبیندوجبههدرسالهایمقدمومؤخر،خطآزیموتیاراستایحرکتنسبتبهشمال


براساسخطوطترسیم
.)17
دستآمدهبرایجهتغالبحرکتتپههابازاویة  135درجه
موتبه 

ترسیمشد (جدول 3وشکل .)18درنهایت،آزی
(شمالغرب–جنوبشرق)محاسبهوگلماسةآنترسیمشد(شکل .)19


ايدرسﺎلﻫﺎيمقدمومؤخﺮ.محورABنقطةآغﺎزوپﺎیﺎنوراستﺎيحﺮکت


مﺎسه

ﺟﺎیﯽتپه
ﺷکل.17نحوةمحﺎسﺒةآزیﻤواﺟﺎبه
آزیﻤواآنرانسﺒتبهﺷﻤﺎلناﺎنمﯽدﻫد 

وX

ايدرسﺎلﻫﺎي2003و 2016


ﻫﺎيمﺎسه

انتهﺎیﯽتپه
ﺷکل.18خطوطﺟﺒهة
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ناﺎنمﯽدﻫند(بﺮاسﺎس

ﻃﯽسﺎلﻫﺎي2003تﺎ2016

وببهتﺮتﯿبگلمﺎسهوگلﺒﺎدمنطقهرا

دیﺎگﺮامﻫﺎيالف

ﺷکل.19
دادهﻫﺎيایستاﺎهسﯿنوپتﯿکدامﻐﺎن) 


ﺟدول.4پﺎرامتﺮﻫﺎيسﺮعتوﺟهتوزشبﺎدبﺮايدورةآمﺎري1396-1384متﻌلقبهایستاﺎهسﯿنوپتﯿکدامﻐﺎن
سﺎل 

 1396

 1395

 1394

 1393

 1392

 1391

 1390

 1389

 1388

 1387

 1386

 1385

 1384

ﺟهت(درﺟه) 

 320

 320

 320

 315

 300

 310

 360

 310

 320

 320

 310

 360

 310

سﺮعت(گﺮه) 

 28

 28

 29

 21

 25

 30

 35

 36

 31

 31

 29

 25

 29

هایماسهایدردورةزمانی2003-2016با


وجهتحرکتتپه
راستیآزمایی،نتایجحاصلازسنجشمقدار 
باهدف 
دادههایماهانهوساالنةپارامترهایسرعتوجهتبادمقایسهوتحلیلشدوسپسگلبادمربوطهرسمگردید(جدول4

دادههایباددردورةزمانیپژوهشنشانازغلبة80درصدیوزشبادازسمتشمال
وشکل-19الف).تحلیلفراوانی 
داریرانشانمیدهد.

هایماسهایمنطقهرابطة  
معنی


درصدازتپه
غربدارد.اینبادغالب باراستایجابهجایی 75
هایماسهای،بافراوانی 15درصدیوزشبادنیزبهتأییدوتقویت


درصدازتپه
درجهایجهت حرکت 25
آزیموت 180 
اینارتباطکمکمیکند(شکل-19الفوب) .


نتﯿجهگﯿﺮي 

بحثو
هایماسهایدریکپهنه


تنوعفراگیرانواعفرم
هایماسهایدوچالشاساسیوجوددارد :یکی 


ارزیابیحرکتتپه
برای
است .این تنوع از نظر مقیاس و نوع داده متفاوت است .یعنی از سطوح ماسهای و تموج سطحی آنها گرفته تا
هایمرتفعماسهای هریکدارایهندسه،دینامیک،وحرکتخاصبهخودهستند.بهطوریکهتغییرات

مورفولوژی 
تپه
ارتفاعی و افقی رخداده گاهی از چند میلیمتر تا چندین متر است؛ دوم اینکه استخراج فرمهای ماسهای نیازمند
روشهایی است که عالوه بر استفاده از طیف الکترومغناطیس باید بتواند ویژگیهای فرمی وشکلیرانیزدر
نزدیکترینحالت

کردندادهها،باید نهایتاًبهیکخروجیمنتهیشودکه


دهد.ایندخیل
فرایندپردازشدادهها دخالت

فرمهایناشیازآننیزدرمقیاس
نسبتبهواقعیتاست.ازطرفدیگر ،چونفرسایشبادیفرایندیماهیتاًپویاست، 
رادربرمیگیرد.اینپژوهش ،رویکردیجدیدبرایتشخیصدینامیک

منطقهایوسیع
زمانیکوتاهمدترویدادهو 

یکتداخلسنجیاست.بدینمنظور ،ازتصاویراپتیکبادقتمکانی

بااستفادهازدادههایراداریوتکن

اشکالماسهای

یءگراپیشنهادشدهاست .
طبقهبندیش 
باالبهرهگرفتهشدهو 
سنجیتفاضلیوبهرهگیریازتکنیکسنجشتغییرات


هایراداریبااستفادهازتداخل

ازپردازشداده
نتایجپژوهش
همدوسی امواج راداری منعکسشده از سطوح ماسهای حاصل شده است .سطوح ماسهای درنظرگرفتهشده سطوحی
هایدادههایراداری(طولموجواثرپذیری


باتوجهبهویژگی
هستندکهدرمعرضفرسایشومورفودینامیکبادبودهو
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از خواص فیزیکی سطوح بازتابکننده همچون تغییرات جزئی ارتفاعی در حد سانتیمتر و کمتر) آنگونه که انتظار
دستآمده
دادههای به 
پههای ماسهای فعال و غیرفعال را تشخیص دهد . 
میرفت توانست بهخوبی ماهیت دینامیک ت 

بهنمایش
بهصورت مقادیر رقومی پیوسته (تپههای کامالً فعال تا کامالً تثبیتشده) توانستند این تغییرات را بهخوبی  

دقیقتری از تغییرات مورفومتریک بسیار
بگذارند .از سوی دیگر ،مزیت بهرهبردن از چنین تکنیکی توانست شناخت  
اییاعکسهای


هایاپتیکماهواره

گیریصرفازداده

کوچکودرمقیاسزمانیکوتاهراآشکارنماید.حالآنکهبهره
میتواندمفیدواقع
هواییبهدلیلماهیتایننوعدادهها(برداشتدادهدربازةطولموجمرئییامادونقرمز)اوالًزمانی 

تغییراترخدادهبهجابهجاییافقیمنجرشود؛ ثانیاً ،اینتغییرات(طبقمفهوماندازة قابلسنجش) 1ازنظرابعاد

شودکه
توسطکاربریاالگوریتمهایپردازش

دراینصورت،شاید

دوبرابریاحداقلبرابرباقدرتتفکیکتصویرویاعکسباشد.
تصویربخشیازآنقابلآشکارسازیوتفسیرباشد .
ارزیابی و پایش تغییرات ناشی از مورفودینامیک باد (جهت و مقدار جابهجایی تپههای ماسهای) در بازة زمانی
دادههایورودیبهفرایند
طوالنیترهدفبعدیپژوهشبود.چونمنطقة موردبررسیوسعتزیادیداشتوحجم  
ارزیابی بسیار زیاد بود ،این مسئله ،استخراج مقادیر نسبی تغییرات همدوسی و تحلیل نقش آنها را در ساختارهای
معلولتغییراترخدادة ناشیازعملکردمورفودینامیکباد هستند.از

مشکلمیساخت.زیرااینعواملهمگی

ماسهای 

تاباکاستنهزینهها وصرفزمانکمتربتوانیمقطعة شاهدراانتخابکنیم.

اینرو،درگامبعدیاینامکانفراهمشد 
اینقطعهدرقسمتیقرارگرفتهبودکهدارایکمترینمیزانهمدوسیوبیشترینتغییربود.بههمیندلیل،برایمراحل
دستیابیبهعناصرو
هایماسهای ، 


جاییتپه
استخراجدقیقترازجهتومیزانجابه

بعدیمطالعهانتخابشد.الزمة 
ارهای سری زمانی (مقدم و مؤخر) بود .از آنجا که تباین ضعیف رادیومتریک در عوارضی مانند
اشیا در تصاویر ماهو 
همدربخشهایمختلفخودعارضهوهمنسبتبهعرصةمستقردرآن دیده

هایماسهایوجودداردواینتباین


تپه
یء
ویژگیهاییبودکهبتواندهندسة یکش 

بندیواستخراجفرمهاتأکیدبرهندسهو


،بهترینروشبرایطبقه
میشود

گرادستیابیبهحدودو

شیء
بندینیمهخودکار 


باانتخابواجرایالگوریتمطبقه
رابهنمایشبگذارد.بههمیندلیل،

فرمهای ماسهای امکانپذیر و با خطای کمتری همراه شد .همچنین ،این تحقیق نشان داد برای شناسایی و
گسترة  
نتیجهای دقیقتر بهدست دهد .اعمال این
میتواند  
استخراج لندفرمهای ماسهای تلفیق ویژگیهای فرمی و طیفی  
هایبادپناهتپههابود.با


خروخروجیحاصلازآنمعرفدامنه
ایسالهایمقدمومؤ


الگوریتمبررویتصاویرماهواره
ریتمامکانمقایسهوارزیابیتغییراتصورتگرفتهرامیسر ساخت.نتیجة اینبخشاز

استفادهازاینویژگی،اینالگو
سیزدهسالهومتوسط 1/7متر
یتپههاعمدتاٌدرجهتجنوبغربیدربازة زمانی 
پژوهشحاکیازجابهجایی  22/4متر 
دستآمده ،آمار ماهانه و ساالنة پارامترهای
بهمنظور اعتبارسنجی نتایج ،مقادیر و زوایای به 
برای هر سال بوده است . 
سرعتوجهت بادتحلیلوگلبادهایمنطقهنیزترسیموتحلیلشد.اینتحلیلکهازطریقمقایسة گلباد(تحلیل
معنیداریدرفراوانیوراستای
هایباد)وگلماسه(تحلیلدادههایجابهجاییماسه)انجامشده،نشانازرابطة  


داده
جنوبشرقباآزیموت135درجهدر

غرب-
بادهایشمال 

طوریکهفراوانی80درصدی
ایدارد.به 


هایماسه
حرکتتپه
اینقشداشتهاند.عالوهبراین،وزشبادهاییبافراوانی 15درصدوباآزیموت180


هایماسه

درصدازتپه
حرکت  75
راتعیینکردهاند .

هایماسهای


درصدازتپه
درجه،راستایحرکت25

1. Detectable Size
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