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چکيده
پرتاب ماهوارههای دارای سنجندههای راداری با گشودگي ترکیبي ( ،)SARبهمنظور کاربردهای تداخلسنجي تفاضلي،
فرصت جدیدی برای آشکارسازی و پایش تغییر شکلهای بطئي ،کند و حتي سریع زمین فراهم آورده است .این
پژوهش با هدف مقایسه و ارزیابي کارایي دو سنجنده راداری در شناسایي ،پایش و تهیه نقشه ثبت زمینلغزش در
ارتفاعات دنای زاگرس واقع در جنوب استان اصفهان با استفاده از تکنیک تداخلسنجي تفاضلي تصاویر ماهوارهای
راداری با گشودگي ترکیبي ( )D-InSARاجراء شده است .بدین منظور ،دو سری تصویر شامل تعداد  31و  83تصویر
راداری بهترتیب از سنجنده  PALSARو  ASARاز ماهوارههای  ALOSو  ENVISATانتخاب و به روش D-InSAR
پردازش شد .در نتیجه پردازشهای اولیه ،از بین زوجهای تصویری تشکیل شده 36 ،زوج تداخلنگار از دو سنجنده
فوقالذکر بین سالهای  8003تا  8033میالدی مناسب پردازشهای بعدی تشخیص داده شدند .بر اساس نتایج
پردازش تصاویر راداری و مشاهدات میداني  332زمینلغزش به مساحت  33312هکتار تشخیص داده شد .بیشترین
جابهجایي قائم در منطقه  3/32متر از تاریخ ششم مي  8030تا دوم سپتامبر  8033بهترتیب مربوط به دو زوج تصویر
 PALSARو  ASARميباشد .نتایج این پژوهش نشان داد تصاویر راداری  PALSARو  ASARو روش پردازش
تداخلسنجي تفاضلي دارای دقت و کارایي مناسبي برای شناسایي ،پایش و تهیه نقشه پراکنش زمینلغزشها نسبت به
دیگر روشها (بازدید زمیني در سطح گسترده ،عکسهای هوایي و تصاویر اپتیک) ميباشد .تصاویر  PALSARبهدلیل
طول موج بلندتر ،نفوذ بیشتر و کاهش ناهمدوسي نسبت به تصاویر  ASARتوانایي بهتری در تهیه نقشه پراکنش
زمینلغزش دارند .در عین حال تصاویر  ASARبهدلیل طول موج کوتاهتر ،جزئیات بیشتری از لغزش را ميتواند ارایه
دهد.
واژههای کليدی تداخلنگار ،روش  ،D-InSARسنجندههای راداری ،ماهواره  ،ALOSماهواره ENVISAT

مقدمه
مسئله شناسایي ،پایش و پهنهبندی خطرات ناشي
از زمینلغزش به واسطه عدم وجود فنآوریهای
___________________________
* مسئول مکاتباتk_sh424@yahoo.com :

مناسب تا چند دهه قبل چندان مورد توجه دستگاه-
های اجرایي و حتي نهادهای علمي قرار نگرفته بود.
رخداد گروهي از زمینلغزشهای کند و بطئي ،به-
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سهولت قابل درک و شناساني نميباشند و اندازهگیری
نرخ حرکت و تعیین عرصه و دامنه آنها مستلزم
مطالعات و ابزارهای خاصي است .روشهای شناسایي و
پایش پدیده زمینلغزش و نهایتاً تهیه نقشههای خطر
و ارزیابي ریسک مبتني بر پردازش تصاویر سنجش از
دوری و تکنیک تداخلنگاری راداری در بین
پژوهشگران خارجي سیر تحولي رو به پیشرفت به
لحاظ تکنیک ،دقت ،هزینه و زمان سپری نموده ولي
کامالً مطلوب نبوده است.
در ایران شناسائي این پدیده در ابتدا متکي بر
بررسيهای پیمایشي و عکسهای هوایي (که هنوز از
آن بهعنوان یکي از منابع استخراج زمینلغزشها
استفاده ميشود) در سطح محدود و اخیراً اقدامات
ترازیابي دقیق ميباشد ( Hongو همکاران.)8001 ،
این روشها عالوه بر دقت اندک عمدتاً زمانبر و
پرهزینه بودهاند به نحویکه تنها در پارهای از نقاط
کشور که از نظر تهدید جان انسانها ،منابع و
زیرساختها اهمیت قابل توجهي داشته ،مورد استفاده
قرار گرفتهاند و سایر نواحي کمتر مورد توجه بودهاند.
3
در دهه گذشته با فراگیر شدن ابزار  GPSامکان پایش
زمینلغزش با هدف رفتارسنجي مورد توجه قرار
گرفت .این تکنیک هر چند به لحاظ دقت ،مورد قبول
و تایید بود ،لیکن به لحاظ مسائلي چند مانند هزینه
باالی اجرا در نصب و پایش ایستگاههای دائم ،عدم
سهولت در تعیین دامنه و گستره زمینلغزش،
نابساماني در دوره زماني پایش به واسطه تغییر در
بودجه و اعتبارات ساالنه و نهایتاً عدم نظارت و
مدیریت پیوسته از گذشته تا حال موفق نبوده و از حد
چند مورد و برای تعدادی محدودی از سالها تجاوز
ننموده است.
فن تداخلسنجي راداری تفاضلي ( )D-InSARبا
برخوردار بودن از پوشش زمیني وسیع ،مکرر و
پیوسته ،و نیز قدرت تفکیک زماني و مکاني زیاد ،به-
عنوان یکي از دقیقترین (در مقیاس میليمتر) و کم
هزینهترین فنون سنجش از دور ،برای شناسایي و
نمایش جابهجایيهای بهوجود آمده در سطح زمین
ارائه شده است ( Gabrielو همکاران3323 ،؛  Rottو
Monitoring

1

 .)8006 ،Naglerسادهترین تکنیک در این زمینه به-
صورت تداخلنگاری با استفاده از اخذ حداقل دو
تصویر از سنجندههای راداری با روزنه مصنوعي
ميباشد( Massonnetو 3332 ،Feigl؛  Rosenو
همکاران )8000 ،که ابتدا برای تحلیل فرونشست
حاصل شده از برداشت بيرویه آب زیرزمیني و سپس
زمینلغزش بهکار گرفته شد ( Fruneauو همکاران،
3336؛  Rottو همکاران3333 ،؛  Kimuraو
 .)8000 ،Yamaguchiبا توجه به پیشرفتهای اخیر
در تکنیک  D-Insarدر زمینه شناسایي و پایش
زمینلغزش بهروش تداخلسنجي تفاضلي رادار
پژوهشهای متعددی انجام پذیرفته است
( Brardinoniو همکاران8003 ،؛  Colesantiو
همکاران8003 ،؛  Hilleyو همکاران،8002 ،
 Singhroyو 8002 ،Molch؛  Colesantiو
8006 ،Wasowski؛  Farinaو همکاران8006 ،؛
 Strozziو همکاران8003 ،؛  Riedelو ،Walter
8002؛  Zhaoو همکاران .)8038 ،اخیراً محققین
ایراني به کمک روش تداخلسنجي تفاضلي راداری
تصاویر یک سنجنده ،اقدام به آشکارسازی ،پایش و
تهیه نقشه پراکنش زمینلغزشها پرداختهاند که نتایج
قابل توجهي بهدست آوردهاند (8033 ،Shirani؛
 Roustaeiو همکاران.)8033 ،
این پژوهش با هدف ارزیابي و مقایسه استفاده از
تکنیک تداخلنگاری تفاضلي راداری ()DInSAR
تصاویر سنجندههای  ASARو  PALSARبهترتیب از
ماهوارههای  ENVISATو  ALOSبهمنظور شناسایي،
پایش و تهیه نقشههای زماني و مکاني پراکنش
زمینلغزش در منطقه کوهستاني دنا واقع بین استان-
های اصفهان و کهکیلویه و بویر احمد پرداخته است.
همچنین ،اندازهگیری میزان جابهجایي قائم
زمینلغزشهای پایش شده واقع در محدوده مورد
مطالعه و دقت نقشه مذکور با نقشه پراکنش
زمینلغزش حاصل از بازدید میداني بهترتیب با
استفاده از مقادیر پایش شده بهوسیله  GPSدو
فرکانسه بهروش استاتیک و منحني  ROCمورد
ارزیابي ،مقایسه و اعتبارسنجي قرار گرفت .اهداف
مذکور دال بر منحصربهفرد بودن این پژوهش نسبت
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به سایر پژوهشهای قبلي در ایران نظیر  Roustaeiو
همکاران ( )8033ميباشد .الزم به ذکر است ،در این
مقاله بهمنظور سهولت بیان مطالب ،از نقشه پراکنش
لغزش حاصل از روش تداخلنگاری راداری تحت عنوان
رویکرد تداخلنگاری راداری و از نقشه پراکنش
زمینلغزش حاصل از بازدید میداني تحت عنوان
رویکرد بازدید زمیني یاد ميشود.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش از نظر مختصات جغرافیایي
بین ´ 33° 38تا ´ 33° 32طول شرقي و ´ 30° 32تا
´ 33° 38عرض شمالي قرار دارد (شکل  .)3بارش
ساالنه در این منطقه بین  600تا  3800میليمتر
ميباشد و رودهای ماربر در دامنه شمالي و بشار در
دامنه جنوبي نیز از آن سرچشمه ميگیرند .منطقه
مورد مطالعه عمدتاً کوهستاني است ،بهطوریکه 23

830/

درصد مساحت منطقه را شیبهای  30-50درصد و
بیشتر از  30درصد تشکیل ميدهد.
از نظر زمینشناسي  28واحد سنگي در سطح
منطقه رخنمون داشته که بیشترین رخنمون بهترتیب
مربوط به سازندهای کنگلومرایي بختیاری (83درصد)،
آهکهای ایالم و سروک ( 32درصد) و شیل و مارن
گورپي (هفت درصد) ميباشد (.)8033 ،Shirani
گسل تراستي دنا بهصورت فعال در حاشیه جنوب تا
جنوب غربي حوضه مورد بررسي گسترش دارد .منطقه
مورد مطالعه بهدلیل وجود انشعابات گسلي متعدد
نظیر گسلهای فرعي بیده ،بیژن و ناهمواری زیاد از
جمله مناطقي است که در آن زمینلغزشهای فعال از
گسترش بسیار زیادی برخوردارند .مطالعات قبلي
پهنهبندی خطر زمینلغزش نشان ميدهد ،که حدود
نیمي از منطقه ( 23درصد) از نظر پتانسیل خطر
زمینلغزش در کالس زیاد و خیلي زیاد قرار گرفته
است (.)8033 ،Shirani

شکل  -1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد پژوهش و قرارگیری موقعیت تصاویر راداری مورد استفاده نسبت به آن

دادههای راداری مورد نیاز این پژوهش پس از
تنظیم و ارائه پروپوزال به سازمان فضائي اروپا )(ESA
و بررسي و موافقت آنها مهیا شد .بررسي مشخصات
تصاویر راداری موجود برای محدوده مورد مطالعه و
سفارش آنها با نرمافزار  EOLI-SAانجام شد که در
نتیجه آن ،تعداد  31تصویر راداری از سنجنده ASAR

با طول موج باند  Cدر مدار نزولي 83 ،تصویر راداری از
سنجنده  PALSARبا طول موج باند  Lو دو تصویر
راداری از سنجنده  AMIبا طول موج باند  Cدر مدار
نزولي بهترتیب از ماهوارههای  ALOS ،ENVISATو
 ERS1-2سفارش داده شد (شکل  .)3شایان ذکر است
که تصاویر  ASARو  PALSARمستقیماً در
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شناسایي ،پایش و تهیه نقشه ثبت زمینلغزش و
تصاویر  AMIماهوارههای  ERS1-2در تهیه نقشه
 DEMدقیق بهروش تداخلنگاری راداری تفاضلي (D-
 )INSARدخالت دارند .تصاویر  AMIبهصورت زوج
تصویر ( )Tandemبا فاصله زماني یک روزه ميباشند.
این تصاویر کمترین ناهمدوسي زماني و مکاني را دارا
بوده و لذا برای ایجاد نقشه  DEMدقیقتر ( 80متر)
نسبت به نقشه مدل رقومي ارتفاع حاصل از SRTM
(مورد استفاده در تداخلنگاری راداری بهمنظور تهیه
نقشه پراکنش لغزش) مناسبتر ميباشد.
از آنجایيکه در روش تداخلنگاری راداری،
آشکارسازی تغییرات سطح زمین بیشترین حساسیت
را در راستای دید ماهواره دارا خواهد بود (،Singhroy
8003؛  Plankو همکاران .)8030 ،لذا با توجه به
محدودیت وجود داده راداری مناسب در آرشیو
سازمانهای تهیه کننده و بهمنظور دستیابي به نقشه
دقیقي از پراکنش زمینلغزشهای منطقه مورد
مطالعه ،الزم است از تصاویر راداری با دو عبور مداری
صعودی و نزولي (ترجیحاً از یک سنجنده) استفاده
شود .تصاویر  ASARو  PALSARبا توجه به جهت
عبور مداریشان بهترتیب لغزشهای دامنههای غربي و
شرقي را ميتوانند برداشت کنند.
تکنیک مورد استفاده در این پژوهش روش
تداخلسنجي تفاضلي با گشودگي ترکیبي دو عبور
مکرر یا غیر مکرر ( )Two Pass D-InSARميباشد
( Gabrielو همکاران )3323 ،که با استفاده از دو
تصویر  SARو یک تصویر  DEMاقدام به تهیه و ایجاد
تداخلنگارها ميشود (شکل  .)8در این پژوهش از
تصاویر  ASARو  PALSARبهروش دو عبوره برای
شناسایي و تعیین نقشه پراکنش زمینلغزشها در
دورههای زماني (تداخلنگار) مختلف استفاده شد .به-
منظور افزایش دقت تداخلنگارها از نقشه DEM
حاصل از تصاویر  ERSبهکمک تکنیک  DInSARبه-
جای  DEMتصاویر  SRTMاستفاده شد (شکل .)8
تصاویر رادار مورد استفاده در این پژوهش بهصورت
 SLCسفارش داده شدهاند ،لذا نیازی به انجام تجمیع
یا تمرکز ( )Focusingسیگنال در راستای برد و
آزیموت نميباشد .مقدار عددی هر پیکسل در تصویر
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 SLCاز یک عدد مختلط شامل دامنه و فاز تشکیل
یافته است .این فاز بهصورت مطلق معلوم نیست ولي
بر مبنای مقدار  2πاندازهگیری ميشود .اختالف فاز
دریافتي از بازتابهای ناشي از دو مدار نزدیک ،به
آهستگي تغییر ميیابند .این اختالف فاز محاسبه شده
برای هر پیکسل ،همان تداخلنگار است .بهعبارتدیگر
مقدار تغییرات مربوط به فاصله عارضه تا سنجنده
راداری در تداخلنگار موجود است .این تغییرات
مربوط به خطای مداری ماهواره ( ،(Gاثر توپوگرافي
) ،(Tاثرات اتمسفری ( )Atmو جابهجایي عارضه
( )Dميباشد .جهت استخراج میزان تغییرات سطح
( )Dميبایست تمام اثرات دیگر از تداخلنگار حذف
شود (8033 ،Dehghan Soraki؛  Roustaeiو
همکاران.)8033 ،

2  1   G  T   Atm   D   nois

() 3
سادهترین روش بهمنظور مقابله با مولفه توپوگرافي
به حداقل رساندن خط مبنای عمودی زوج تصاویر
انتخابي است .به این ترتیب ،قسمت اعظم تاثیر
توپوگرافي در ایجاد اختالف فاز از بین ميرود .به-
منظور بهبود نتایج ميتوان از یک مدل ارتفاعي رقومي
زمین استفاده نمود تا بدین ترتیب باقيمانده اثر
توپوگرافي را نیز از تصاویر تداخلنگار ایجاد شده،
حذف نمود .همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،در این
پژوهش از نقشه  DEMحاصل از تصاویر  ERSو روش
 InSARبا دقت ارتفاعي  80متر بهجای  DEMتصاویر
 SRTMبا دقت ارتفاعي  23متر استفاده شد.
بهمنظور انجام گام به گام روش دو عبوره ،ابتدا هر
دو تصویر به دقت نسبت به هم مبتني بر الگوریتم
خاصي ثبت هندسي شده و دو تصویر با یکدیگر هم
مرجع ميشوند ،3سپس فاز مصنوعي ایجاد ميشود.8
تصویر اول (تصویر اصلي) بهعنوان مرجع هندسي و
تصویر دوم بهعنوان تصویر فرعي محسوب ميشود.3
تداخلنگار محاسبه و با استفاده از فیلترینگ جابه-

1

Coregistration
Synthetic Phase Generation
3
Interferogram Generation
2
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جایي طیفي (فیلتر تطابقي بر مبنای تئوری پردازش
سیگنال )3فیلتر شد.
نقشه همدوسي( 8نقشه یا تصویری که پیکسلهای
آن نمایانگر درجه همبستگي بین دو سیگنال دریافتي
برای دو تصویر ميباشد) نیز تهیه ميشود .فاز تفاضلي
دارای یک ابهام اندازهگیری در تعیین جابهجایي سطح
زمین به نام پیچش 3ميباشد .از آنجا که ظرفیت هر
فاز فقط به میزان  )6/82( 8πاست .مقادیر اختالف
بیشتر از این عدد مجدداً بهصورت  8πنوشته شده و
امکان درج رقم نهایي جابهجایي میسر نیست .لذا الزم
است این فاز برای مقادیر بزرگتر از  8πبازیابي شود.
فرایند بازیابي 2موجب رفع ابهام فاز (فاز بازیابي شده)
ميشود .این مقدار متناسب با میزان تغییر شکل قائم
سطح زمین ميباشد .بهمنظور رفع خطای نوفه
( )noisبا انتخاب  300نقطه  GCPsاقدام به
ویرایش فاز نموده ،سپس بهمنظور تفکیک سیگنال
تغییر شکل ،مولفه توپوگرافي به کمک  DEMحاصل
از اینترفرومتری تصاویر  ERSتسطیح و پاالیش
ميشود .3برای این منظور  DEMبا تصویر اصلي رادار
نمونهبرداری مجدد شده و فاز توپوگرافي مرجع را
ایجاد مينماید .تداخلنگار تفاضلي از تفریق فاز
توپوگرافي مرجع و تداخلنگار (تداخلنگار مسطح
شده) حاصل ميشود .نمایش این عملکرد در تصویر
بهصورت فرینچها 6متجلي ميشود .هر فرینچ منطبق با
نوسان فاز یک سیکل بوده و بیان کننده خطوط میزان
تغییر شکل (زمینلغزش) و معادل نصف طول موج
رادار تصویر مورد استفاده ميباشد .این مقدار در
تصاویر  ASARو  ERSکه دارای طول موج باند C
( 3/6سانتيمتر) بوده  8/2سانتيمتر و برای تصویر
 PALSARبا طول موج باند  83( Lسانتيمتر) معادل
 33/3سانتيمتر ميباشد .در این مرحله از پنج زوج
تصاویر  PALSARاز تاریخ  8001تا  8030و  33زوج
تصاویر  ASARاز تاریخ  8003تا  8033برای
شناسایي ،پایش و تهیه نقشه پراکنش زمینلغزشها با
1

Adaptive Filter and Coherence Generation
Coherence map
3
Wrapped
4
Phase unwrapping
5
Refinement and Reflattening
6
Fringes
2

838/

توجه به روابط ریاضي ،نقشه  DEMدقیق و نقاط
کنترل زمیني ( )GCPو تبدیل مقادیر فاز به جابه-
جایي 1استفاده شد .همچنین ،بر اساس روش ذکر
شده از یک زوج تصویر  ERSدر تاریخ  3336با یک
روز فاصله برای تهیه  DEMدقیق و در نهایت به کمک
آن برای ژئوکد کردن تصاویر استفاده شد.
مراحل مختلف پردازش تداخلسنجي راداری
تفاضلي دو عبوره برای تصاویر  ASARو  PALSARبه
همراه تهیه نقشه  DEMاز تصاویر رادار ( )ERSدر
محیط نرمافزار  SARscape4.4بهمنظور آشکارسازی
زمینلغزشها در ارتفاعات دنا در شکل  8نشان داده
شده است .در این تحقیق با توجه به حجم باالی نتایج
پردازشي بر روی تصاویر مورد استفاده ،تنها تصاویر
نتایج پردازش شده زوج تصویر تداخلنگار
 80330203-80330308از  ASARبرای شناسایي
لغزشها و زوج تصویر تداخلنگارهای  8003تا 8033
از  ASARو  PALSARبهمنظور پایش لغزش منطقه
آب ملخ در شمال منطقه (موقعیت شماره  3در شکل
 )2نشان داده شده است (شکلهای  2و .)3
در پایان نقشه زمینلغزشهای شناسایي شده
حاصل از رویکرد راداری با نقشه پراکنش لغزشها
حاصل از رویکرد زمیني که به کمک اطالعات موجود،
پیمایش زمیني و  GPSثبت شدهاند و بهعنوان واقعیت
زمیني در نظر گرفته شده است ،بهوسیله منحني
 ROCمورد ارزیابي ،مقایسه و اعتبارسنجي قرار گرفت.
منحني  ROCاز کارآمدترین روشها در ارائه
خصوصیت تعییني ،شناسایي احتمالي و پیشبیني
سیستمهاست که میزان دقت مدل را بهصورت کمي
برآورد ميکند ( Pourghasemiو همکاران.)8038 ،
سطح زیر منحني  ROCکه  AUC2نامیده ميشود،
بیانگر مقدار پیشبیني سیستم از طریق توصیف
توانایي آن در تخمین درست وقایع رخداده (وقوع
زمینلغزش) و عدم وقوع رخداد (عدم وقوع
زمینلغزش) آن است .مقادیر  ROCبین صفر و یک
است که هر چه به یک نزدیکتر باشد ،مدل یا نقشه
پراکنش تهیه شده مطلوبتر خواهد بود .منحني ROC
نشان داد که حساسیت یا خطاهای مثبت حقیقي
Phase to Displacement and Geocoding
Area under curve

7
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( )TPمدل از منحني ( ROCدرصد سلولها یا
واحدهای ناپایدار که بهدرستي بهوسیله مدل
پیشبیني شدهاند) در مقابل  1-specificityیا
خطاهای مثبت کاذب (( )NPدرصد سلولهای ناپایدار

پیشبیني شده نسبت به کل) ترسیم ميشود
( Frattiniو همکاران .)8030 ،این مقادیر توانایي مدل
را نسبت به تمایز درست بین مشاهدات مثبت و منفي
در نمونه اعتبارسنجي بیان ميکند.

شکل  -2نمودار گردشي روش تداخلنگاری تفاضلي دو عبوره برای تصاویر  ASARو PALSAR

نتایج و بحث
بهمنظور اجرای روش  DInSARابتدا بین هر زوج
تصویر اصلي 3و فرعي ،8خط مبنا زماني 3و مکاني
بررسي شد (جدول  .)3البته الزم به ذکر است عالوه
بر خط مبنای مکاني مناسب برای هر زوج تصویر ،خط
مبنای زماني مناسب یعني کمتر از یک سال یا شش
ماه بایستي مد نظر قرار گیرد .این موضوع به کاهش
عدم همبستگي 3و افزایش همدوسي 6فاز بین دو
تصویر بر ميگردد ( Liuو همکاران .)8033 ،همچنین،
دورههای زماني مناسب با کمترین تاجپوشش گیاهي و

2

1

Master
Slave
3
Temporal
4
Perpendicular
5
Decorrelation
6
Coherency
2

تغییرات آن و بدون پوشش برف بر روی سطح زمین
به کاهش عدم همبستگي و افزایش همدوسي کمک
خواهد نمود.
با توجه به نتایج حاصل از بررسي خط مبنای
زماني و مکاني فوق برای تصاویر  ASARبهترتیب از
بین  32زوج تداخلنگار از تاریخ  8003تا 8033
مجموعاً  33زوج تداخلنگار و برای تصاویر PALSAR
از بین  83زوج تداخلنگار از تاریخ  8001تا 8030
مجموعاً پنج زوج تداخلنگار پس از کنترل همدوسي و
خط مبنا و سایر پارامتراها انتخاب و مبنای تهیه نقشه
پراکنش زمینلغزشها شد .بیشترین همدوسي به-
ترتیب در زوج تصاویر  8003/03/32-8003/06/32از
 PALSARبه مقدار  0/31و در زوج تصویر
 8033/03/08-8033/02/03از  ASARبه مقدار

ارزیابي کارایي سنجندههای  ASARو  PALSARبه کمک ...

 0/26ميباشد .انتخاب زوجهای تداخلنگار بر مبنای
همدوسي باال ،خط مبنای زماني و مکاني کم از دو

832/

سنجنده ( ASARو  (PALSARبا جهت مداری
مختلف (نزولي و صعودی) انجام گرفت (جدول .)3

جدول  -1زوجهای انتخابي تداخلنگاری تصاویر  ASARو  PALSARبرای منطقه مورد پژوهش
سنجنده

ASAR

PALSAR

تصویر اصلي 

تصویر فرعي 

خط مبنای بحراني
خط مبنای عمودی (متر) 
(متر) 

خط مبنای زماني (روز)  متوسط همدوسي 
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در تصاویر  ASARعالمت * گذر  333و بدون عالمت * گذر  333ميباشند

با توجه به تاریخ دو تصویر که مربوط به ماههای
شهریور و مهر بوده ،پوشش گیاهي تغییرات رویشي
نداشته و پوشش برفي سطح زمین در مناطق مرتفع
وجود ندارد و از طرف دیگر فاصله زماني بین دو تصویر
 30روز ميباشد ،شرایط مورد اشاره موجب ميشود تا
دو زوج تداخلنگار همبستگي خوب و بالطبع
همدوسي زیاد داشته باشند و نتیجتاً جابهجایيهای
قائم سطح زمین (زمینلغزشها) در طول این زمان
بهتر نمایان شوند (شکل  3سمت راست) .همچنین ،در
تصاویر  ASARاز بین تداخلنگارهای دارای همدوسي
ضعیف به زوج  80330308-80333833ميتوان
اشاره نمود که دارای همدوسي میانگین  0/32ميباشد
(شکل  3سمت چپ) .البته بعضي از زوجها دارای
همدوسي بسیار ضعیف بوده که امکان اعمال فیلتر و
ادامه مراحل روش  DInSARمهیا نبود .الزم به ذکر
است همدوسي ضعیف ناشي از تغییرات زیاد پوشش
گیاهي ،پوشش برفي و احتماالً بارندگي بر روی پوشش

برفي و مدت زمان طوالني بین دو تاریخ زوجها
ميباشد ( .)3333 ،Vreelingدر چنین حالتي امکان
تشکیل نقشه جابهجایي وجود ندارد .پس از آن برای
دیگر زوجهای تداخلنگار ،مراحل تا تهیه نقشه
پراکنش زمینلغزش ادامه یافت .در نهایت نقشههای
پراکنش زمینلغزش حاصل از پردازش دو سنجنده
تصاویر  ASARو  PALSARتلفیق و نقشههای نهایي
پراکنش لغزش به تفکیک برای سالهای  8003تا
 8033تهیه شد (جدول  .)8شکل  2نتایج پردازشي
تصویر در هر مرحله از روش  D-InSARرا مطابق
شکل  8برای زوج تداخلنگار -8033/02/03
 8033/03/08سنجنده  ASARگذر  333نشان
ميدهد .در این پژوهش حد آستانهای بیشتر از پنج
سانتيمتر جابهجایي قائم در مدت کمتر از  33روز بین
سالهای  8003تا  8033میالدی که بر روی
نقشههای جابهجایي برای تفکیک ،شناسایي و تهیه
نقشه پراکنش زمینلغزشها در نظر گرفته شد (شکل
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بهمنظور پایش میزان جابهجایي زمینلغزش با
استفاده از روش  DInSARاز زوج تصویر
تداخلنگارهای  8003تا  8033از تصاویر  ASARو
 PALSARبرای تعیین میزان جابهجایي و پایش
زمینلغزش در منطقه آب ملخ (منطقه شماره  3در
شکل  )2استفاده شده است (شکل  .)3با توجه به
طول مدت زمان ،بیشترین جابهجایي ( 0/62سانتيمتر
در روز) مربوط به سال ( 8003شکل  3تصویر شماره
 )3و کمترین جابهجایي ( 0/03سانتيمتر در روز)
مربوط به سال  8003و ( 8002شکل  3تصویر شماره
 )3ميباشد (جدول .)3
متوسط میزان جابهجایي از سال  8003تا 8033
برای این زمینلغزش حدود  0/83سانتيمتر در روز
ميباشد .بر مبنای اصول فیزیکي هر فرینج (فاز) در
تصویر تداخلنگار تسطیح شده معادل نصف طول موج
( )λ/2یعني  8/2سانتيمتر جابهجایي ایجاد ميکند
( Liuو همکاران .)8033 ،جابهجایي اصلي که به-
صورت فرینچهای نسبتاً منظم ميباشد ،در شکل 3
تصاویر  2 ،6 ،2 ،3 ،3و  3تشکیل شده است و
فرینچهای نامنظم و بههم ریخته در شکل  3تصاویر ،8
 3و  1مربوط به جریانهای واریزهای پای دامنه
ارتفاعات ميباشد.

 .)2همچنین ،براساس بازدیدهای زمیني ،تفسیر فرم
فرینچها در تصاویر تداخلنگار و نقشههای تبدیل فاز
به جابهجایي حاصل از پردازش تصاویر راداری
 PALSARو  ASARپنج نوع لغزش به تفکیک از
 8003تا  8033تشخیص داده شد که نتایج آن در
جدول  8آمده است.
با توجه به زوجهای تصویری مناسب ،یعني زوج
تصاویری که خط مبنای عمودی آنها کمتر از یک
دوم خط مبنای بحراني باشد ،اقدام به اجرای روش
 DInSARبهوسیله نرمافزار  SARscape4.4در محیط
 ENVI4.8برای تعیین نقشه پراکنش یا ثبت
زمینلغزش در دوره زماني مربوطه شد .شکل  2که
حاصل پردازش تصاویر  ASARبر مبنای زوج
تداخلنگار  80300682-80300380ميباشد ،موید
این مطلب است که اکثر زمینلغزشهای شناسایي
شده الگوی کشیده دارند (شکل  .)2بخشهایي
ناپیوسته مانند زمینلغزش شماره  3در شکل  2در هر
لغزش بهعلت عدم همدوسي ناشي از بزرگي تغییر
شکل و پوشش گیاهي متراکم ميباشد .اندازه
زمینلغزشهای شناسایي شده از  0/2هکتار تا 133
هکتار در قالب چهار نوع جریان واریزهای ،زمینلغزش
سطحي ،زمینلغزش فعال و سنگ افت ميباشند.

جدول  -2نوع ،تعداد و مساحت زمینلغزشهای شناسایي شده از  8003تا  8033حاصل از پردازش تصاویر  PALSARو  ASARبر مبنای
روش
نوع لغزش
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شکل  -3تصاویر همدوسي زوجهای ( 80330308-80333833شکل چپ) و ( 80330203-80330308شکل راست) از تصاویر ASAR

گذر 333

شکل  -4پراکنش انواع زمینلغزشهای شناسایي شده بر مبنای زوج تداخلنگار  80300682-80300380از تصاویر  ASARگذر 333

در منطقه مورد مطالعه معاونت آبخیزداری اداره
کل منابع طبیعي استان اصفهان یکي از
زمینلغزشهای واقع در غرب روستای نقل در حاشیه
رودخانه ماربر از توابع پادنای علیای سمیرم را بین
تاریخهای  8030/02/30و  8038/02/33طي سه
مرحله برداشت در قالب طرح رفتارسنجي با استفاده از
سیستم ( GPSچهار نقطه کنترلي ثابت و  82نقطه
شاهد متحرک) بهصورت استاتیک مورد ارزیابي قرار
داده است .بیشترین مقدار جابهجایي قائم برای این
لغزش در سه نقطه شاهد بین یک تا دو متر بهسمت
غرب در بازه زماني  603روز (سری زماني) اندازهگیری

شد (شکل  .)6a,bلذا از زوج تصاویر تداخلنگار
 8030/33/06–8030/03/06تصاویر  PALSARو
 8033/03/08-8033/02/03تصاویر  ASARبهمنظور
مقایسه با نتایج اندازهگیری طرح رفتارسنجي استفاده
شد .پس از تهیه نقشه جابهجایي از فاز بهروش D-
 InSARحداکثر میزان جابهجایي قائم  3/3متر به-
سمت غرب در بازه زماني مذکور بهدست آمد (شکل
 .)6cروند میزان جابهجایي قائم اندازهگیری شده
حاصل از هر دو روش با توجه به بازههای زماني
اندازهگیری ،قابل قبول و نزدیک به هم ميباشد ،اما
جهت حرکت در هر دو روش یکسان ميباشد.
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شکل  -5پایش میزان جابهجایي زمینلغزش آب ملخ (منطقه شماره  3در شکل  )2از سال  8003تا  8033به روش تداخلنگاری تصاویر
 ASARو PALSAR

جدول  -3زوج تداخلنگارهای انتخابي بهمنظور پایش جابهجایي زمینلغزش محدوده آب ملخ از سال  8003تا 8033
زوج تداخلنگار
   
   
   
   
 
0
 

   
   
 
0

مدت زمان (روز)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد فرینچ










بهمنظور اعتبارسنجي روش تداخلسنجي راداری
تفاضلي ،دو نقشه نهایي ثبت زمینلغزشها براساس
روش تداخلنگاری و بازدید میداني تهیه شد (شکل
 .)1a,bنقشه اول حاصل تلفیق نقشههای پراکنش
لغزش به تفکیک سال براساس تداخلنگاری تصاویر
راداری  ASARو  PALSARميباشد .با تلفیق و هم-
پوشاني نقشههای مذکور (شکل  )1در محیط
 ArcGIS10.1و حذف لغزشهای تکراری (پليگون-

میزان جابهجایي سانتيمتر در روز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شماره تصویر در شکل 2










های مشترک) نقشه پراکنش لغزش کلي براساس
روش تداخلنگاری از  8003تا  8033در قالب یک
نقشه نهایي تهیه شد (شکل  .)1aتعداد لغزش رخ داده
براساس روش تداخلنگاری تصاویر راداری 332
زمینلغزش به مساحت  33312هکتار است که
بیشترین و کمترین سطح لغزش بهترتیب مربوط به
زمینلغزشهای فعال با مساحت  3336هکتار و
زمینلغزشهای سطحي با مساحت  203هکتار

ارزیابي کارایي سنجندههای  ASARو  PALSARبه کمک ...

ميباشد (جدول  .)2نقشه دوم پراکنش لغزش که بر
مبنای اطالعات حاصل از بازدیدهای میداني است
حاصل ثبت زمینلغزشها بهوسیله نگارنده این
پژوهش و مدیریت آبخیزداری استان اصفهان از سال
 3311شمسي تاکنون ميباشد .این لغزشها به کمک
بازدیدهای میداني و مقایسه آنها با عکسهای هوایي

832/

موجود به نقشه در آمدهاند (شکل  .)1bمجموعاً 333
لغزش با سطحي بالغ بر  32360هکتار (با احتساب
لغزشهای قدیمي) به ترسیم در آمده است .بیشترین
و کمترین سطح لغزش بهترتیب مربوط به سنگ افت
با مساحت  2203هکتار و زمینلغزشهای سطحي با
مساحت  203هکتار ميباشد (جدول .)2

شکل  - 6مقایسه نتایج میزان اندازهگیری جابهجایي قائم حاصل از دو روش  GPSو تداخلسنجي تفاضلي راداری لغزش نقل )a ،نقشه جابه-
جایيهای گرافیکي مسطحاتي و ارتفاعي نقاط کنترل و شاهد بهروش  )b ،GPSهمپوشاني تصویر  Google-Earthو نقاط کنترل و شاهد ،GPS
 )cنقشه تبدیل فاز به جابهجایي بهروش D-InSAR

b

a

شکل  -7نقشه پراکنش لغزش حاصل از رویکرد تداخلسنجي رادار ( ،)aنقشه پراکنش لغزش حاصل از رویکرد بازدید میداني ()b
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جدول  -4تعداد و مساحت انواع زمینلغزش حاصل از روش تداخلنگاری و بازدید میداني
نوع لغزش
جریان واریزهای
جریان واریزهای و سنگ افت
زمینلغزش سطحي
زمینلغزش فعال
زمینلغزش قدیمي
سنگ اُفت
جمع

رویکرد بازدیدهای میداني

رویکرد تداخلسنجي تصاویر رادار
تعداد

مساحت (هکتار)

مساحت (مترمربع)

تعداد

مساحت (هکتار)

مساحت (مترمربع)
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براساس نتایج منحني  ROCحاصل از همپوشاني
نقشه پراکنش لغزش حاصل از رویکرد راداری و بازدید
زمیني ،مقدار سطح زیر منحني منطقه مورد پژوهش
( 0/23یا  23درصد) با انحراف استاندارد  0/083میزان

دقت یا اعتبار مدل بهصورت کمي برآورد شد .شکل 2
نشاندهنده اعتبار خیلي خوب نقشه پراکنش لغزش
حاصل از رویکرد راداری نسبت به رویکرد بازدید
زمیني است.

شکل  -11منحني  ROCحاصل از همپوشاني نقشه پراکنش لغزش حاصل از رویکرد راداری و بازدید زمیني

نتایج این پژوهش نشان داد ،تصاویر راداری
 PALSARو  ASARو روش پردازش تداخلسنجي
تفاضلي از پتانسیل خوبي برای شناسایي ،پایش و تهیه
نقشه پراکنش زمینلغزش دارند .اما با توجه به تفکیک
(خط مبنا) زماني ،مکاني و فرکانس باالتر (باند )C
تصاویر  ASARتوانایي بهتری در تهیه نقشه پراکنش
زمینلغزش حاصل از تداخلسنجي تفاضلي با جزئیات
بیشتر لغزشهای منطقه دارا ميباشد .اما همدوسي
ضعیفتر تصاویر  ASARنسبت به  PALSARنقش
محدود کنندهای در استفاده از این تصاویر در بر دارد.
همچنین ،پوشش گیاهي نسبتاً زیاد در فصول بهار و

تابستان و پوشش برفي در زمستان عامل محدود
کنندهای برای استفاده از روش تداخلسنجي تصاویر
راداری  ASARو  PALSARدر منطقه مورد مطالعه
ایجاد ميکند .در مجموع تصاویر  PALSARبهدلیل
دارا بودن طول موج بلندتر ( )Lو نفوذ بیشتر
محدودیت کمتری از این لحاظ دارند .ضمناً با توجه به
اینکه تصاویر راداری  ASARاستفاده شده در دو زاویه
بُرد  83و  20درجه در دسترس بودند ،لذا امکان
آشکارسازی لغزشهای بیشتری در دامنههای
کوهستاني فراهم شد .براساس نتایج اندازهگیریهای
میداني ،بهعنوان نتیجهگیری کلي این پژوهش نشان

...  به کمکPALSAR  وASAR ارزیابي کارایي سنجندههای

300/

 پایش و تهیه نقشه ثبت،دیگر در شناسایي
 دقت و، در واقع سه عامل سرعت.زمینلغزشها باشد
 امتیازاتي است که کاربرد این،مقرون به صرفه بودن
.روش را توجیهپذیر ميکند
تقدیر و تشکر
این پژوهش بخشي از یافتههای طرح تحقیقاتي
 لذا.) ميباشدESA( مصوب در سازمان فضایي اروپا
نویسندگان الزم ميدانند مراتب تشکر و قدرداني خود
را از حسن اعتماد آن سازمان بهخاطر در اختیار قرار
. اعالم نمایند،دادن دادههای راداری مورد نیاز
 از مساعدت مرکز تحقیقات کشاورزی و،همچنین
منابع طبیعي استان اصفهان بهخاطر فراهم نمودن
.زمینه این پژوهش سپاسگزاری ميشود

 خیليC داد که روش تداخلسنجي راداری با باند
مستعد عدم همبستگي زماني بوده و استفاده از
-) برای پایش جابهC رادارهای با طول موج کوتاه (باند
جایي سطحي طوالني مدت بهویژه در نواحي با پوشش
 در مقابل روش.گیاهي دارای محدودیت ميباشند
تداخلنگاری تفاضلي با استفاده از رادارهای با طول
) از حیث عدم همبستگي زماني وL موج بلند (باند
 با عنایت.وجود پوشش گیاهي فاقد محدودیت ميباشد
به اینکه برای تهیه نقشههای پهنهبندی خطر از
نقشههای حساسیت لغزش و بررسي رابطه بعضي از
عوامل محرک نظیر بارش و ایجاد رسوب در حوزههای
 که نیازمند نقشههای پراکنش دورهای و زماني،آبخیز
 روش تداخلسنجي تفاضلي،از لغزشها ميباشد
راداری ميتواند بهعنوان روش تکمیلي و حتي
جایگزین مناسب و قابل توصیهای بهجای روشهای
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Abstract
Launching satellites with Synthetic Aperture Radar (SAR) sensors onboard, purposely
built for differential interferometry (D-InSAR) applications opened new opportunities
for mapping and monitoring slow ground deformations and even high speed landslides,
for the updating of regional landslide inventories as well as retrieving time series of
landslide movements. The present work has been done by using DInSAR method, with
objection of performance assessment of two radar sensors in order to detecting,
monitoring and landslide inventory mapping in Dena Mountain of Zagros located in
south of Isfahan province. For this purpose two sets of images including 17 and 21
RADAR images of PALSAR and ASAR sensors from ALOS and ENVISAT satellites
were chosen and processed by D-InSAR method. The preliminary processing result
showed that 16 interferometer images were suitable for the next processing stages from
all applied data sets. The outcome of interfrogram analysis along with field checking
showed that 914 segments are marked as landslides anomaly over the area of 13578 ha.
The maximum land sliding activities was identified as 1.58 meter vertical displacement
during May 2010 to September 2011. Furthermore, results showed differential
interferometry method applied for above mentioned frequencies has sufficient accuracy
and conform efficiency for landslide detection, monitoring and distribution mapping
compared to other methods (field survey in extend area, aerial photo and optical satellite
images). Out of this two frequency, low frequency of PALSAR images has better ability
in landslide zonation due to its capabilities such as longer wavelength and reduced
incoherency. Where the high frequency of ASAR images can offer more details of the
landslides due to its shorter wavelength.
Key words: ALOS satellite, D-InSAR method, ENVISAT satellite, Interferometer,
RADAR sensors.
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