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اي هاي ماسهايي منشا تپهر شناسباد د گلاي و تحليل كاربرد تصاوير ماهواره

 خوزستان
 

 5ايرانمنش فاضلو  4جاللي نادر، 3چرخابي اميرحسين، 2بيات رضا، 1*جعفري سميه
 خاك حفاظت پژوهشكده ،انشیارد 9، آبخیزداري و خاك حفاظت پژوهشكده ،مربي 4 ،آبخیزداري و خاك حفاظت پژوهشكده ارشد، كارشناس 4

 آبخیزداري و خاك حفاظت پژوهشكده استادیار، 5و  4 و آبخیزداري و

 

 09/03/4939تاریخ پذیرش:   44/04/4939تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

یكي از سطوح  ،ارگ 55 صورت بهمیلیون هكتار و  4/4با مساحت حدود  كشور استان 45ها در گسترش تلماسه

هاي در كشور با توجه به نتایج طرح يزدای بیابان و شن تثبیت فني ژئوموفورلویكي مهم در ایران است. مطالعات دفتر

مطالعاتي، چهار منطقه در استان خوزستان شامل اهواز، دشت آزادگان، شوش و امیدیه را مناطق بحراني و فعال 

 تحقیق،این  از شود. هدفهكتار از اراضي استان خوزستان را شامل مي 473505 كه فرسایش بادي معرفي نموده است

یابي مناطق منشا،  منظور جهت باشد. بهميها با تاكید بر فنون دورسنجي این تلماسه منشا یابي مناطق جهتبررسي و 

هاي پردازش گیري از روشهباد مورد بررسي و آنالیز قرار گرفت. با بهرنطقه با استفاده از نمودارهاي گلم هايبادجهت 

+تصاویر 
ETM  كارگیري فیلتر  هتصاویر، ب نظارت نشده بندي كاذب رنگي، طبقهنظیر افزایش تباین، تركیب  4004سال

توان بادها از سوي دیگر مي ها از یك سو و تحلیل گلدست آمده از این تكنیك هو تحلیل طیفي و تلفیق نتایج ب

ه شت موید این موضوع هستند كیابي مناطق بردا ها را شناسایي نمود. نتایج حاصل از جهتهاي برداشت ماسه محل

هاي هاي آبرفتي و سیالبي، آبرفتاند. دشتهاي روان خوزستان در قطاع شمال غرب تا غرب واقع شدهتلماسه منشا

هاي كشاورزي، پیچان رودهاي خشك و نیز سازندهاي حساس به فرسایش از جمله سازند آغاجاري بادبزني شكل، زمین

 باشند. يد، مناطق برداشت مو سازند بختیاري كه در قطاع شمال غرب تا غرب قرار دارن

 

+تصاویر  هاي كليدي: واژه
ETM، یابيمنشا سنجش از دور،، تلماسه، GIS 

 

 مقدمه

در فرسایش بادي سه منطقه برداشت، حمل و 

گذاري وجود دارد. مطالعات انجام شده در رسوب

بهترین مرحله مبارزه كه دهد مناطق بیاباني نشان مي

باشد و فقط در برداشت مي مرحله ،با فرسایش بادي

توان عملیات كنترل فرسایش بادي مواقع ضروري مي

را در دو منطقه دیگر انجام داد. مبارزه با فرسایش 

كمتر با  برداشت عالوه بر صرف هزینه بادي در مرحله

وص خص هدیگر ب موفقیت بیشتري نسبت به دو منطقه

لذا شناخت نقاط  گذاري همراه است. منطقه رسوب

مهمترین و  ،ايهاي ماسهتپه برداشت یا منشا

باشد. با  ترین راه مبارزه با فرسایش بادي مي اصولي

توان عملیات كنترل و  شناسایي مناطق برداشت مي

تاكنون مطالعات  مبارزه را از این مناطق شروع نمود.

___________________________ 
 jafarisomayeh11@yahoo.com :اتمسئول مكاتب* 
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ایران و سایر كشورها  هاي مختلفي در متعدد با روش

جهت شناخت مناطق برداشت انجام گرفته است كه 

اي از این مطالعات كه متكي بر استفاده در ادامه گزیده

 .شود ميذكر  ،باشد اي مياز تصاویر ماهواره

Iranmanesh ( كاربرد مفید 4005و همكاران )

4تصاویر 
MODIS  از سنجندهTERRA

 ،و همچنین 4

ETMسنجنده 
شناخت مناطق برداشت  را در 9

گي انتشارات گرد و غبار در زا و چگونهاي غبار طوفان

این تصاویر  .اي سیستان نشان دادندهاي منطقه طوفان

دریافت  ،قابلیت تكرار و همچنین ،دلیل پوشش زیاد به

هاي طیفي مرئي و بازه وسیع انرژي تابشي در محدوده

براي این گونه مطالعات قابل استفاده هستند  ،نامرئي

(Iranmanesh 4005، و همكاران). Khalifeh  و

روش جدیدي تحت عنوان پردازش ، (4007)همكاران 

یابي و تحلیل باد ارائه و براي منشا ايتصاویر ماهواره

كار گرفتند كه از  اردستان بهي منطقه دبارسوبات 

 ،افزایش تباینهاي پردازش تصاویر مانند تكنیك

ركیب كاذب گیري طیفي، ت روشنایي تصاویر، آستانه

زني و تحلیل طیفي و تلفیق  رنگي، فیلتر روش گمانه

ها از لماسهدست آمده از یك سو و تحلیل گ هنتایج ب

 ها، برقراري ارتباط مناسب بین آنسوي دیگر و 

هاي مورد نظر هاي برداشت مرتبط با نهشته محل

 .شدشناسایي 

( در منطقه طبس، 4 رسم منحني طیفي )شكلبا 

عنوان یكي از بهترین باندها، جهت مطالعه  به b5باند 

 محققیند. به عقیده شهاي بادي معرفي ماسه

بیشترین فاصله بین بیشینه و كمینه و نیز نظم 

هاي روشنایي موجود در یك باند، در طبقاتي ارزش

و همكاران،  Khalifehخورد )به چشم مي b5باند 

4007.) Khalifeh ( در منطقه 4007) انرهمكا و

، هفت از باندهاي كاذبرنگي طبس با تهیه تركیب 

و تحلیل طیفي باندهاي  ETMاز تصاویر  دوو  چهار

b6 ،b4  وb5  را باندهاي حاوي بیشترین اطالعات راجع

گیري  نمودند. با نسبتاي معرفي هاي ماسه به تپه

اجراي عملیات فیلتر غیر خطي و با  ،طیفي و همچنین

                                                           
1
Moderate-Resolution Imaging 

Spectroradiometer 
2   واژه التین به معناي زمین 
3
 Enhanced Thematic Mapper 

هاي جدید و فعال داراي شكلي توجه به این كه بارخان

هاي بادي هستند،  مشخص و متمایز از سایر نهشته

د شاشكال مورد نظر بر روي تصاویر مربوطه شناسائي 

(Khalifeh 4007 ،و همكاران). 

Doasari  با استفاده از تصاویر  4335در سال

 00ي در هاي صحرای گیريلندست و اندازهاي ماهواره

هاي كویت نشان داد كه بین از بیابان سایت متفاوت

ها ارتباط وجود بازتاب طیفي و مواد سطحي بیابان

بندي نظارت نشده  ها با استفاده از روش طبقهدارد. آن

هاي نفتي، مناطق هاي تلهمحدوده ،و عملیات میداني

پوشش گیاهي را تفكیك هاي فعال با مرطوب، ماسه

هاي باال در دریافتند كه بازتاب ،نمودند. همچنین

برداري مربوط به رنگ روشن هاي نمونهبرخي از سایت

بندي  جا شده و دانه ههایي است كه اخیراً جابماسه

براي  Greeley (4009)و  Williams كوچكي دارند.

تصاویر رادار  ،ايهاي ماسهبررسي رطوبت و پوشش تپه

و باندهاي مناسب این  قرار داده استفادهرا مورد 

 مطالعات را معرفي نمودند.

دهد. ابعاد مكاني وسیعي رخ مي فرسایش بادي در

هاي محل هاي برداشت كیلومترها ازگاهي محل

هاي  ، به همین جهت روشانباشت فاصله دارند

یابي كه بیش از حد به عملیات میداني وابسته منشا

پرهزینه و گاه غیر ممكن  ،گیرمشكل، وقت ،باشند

ها در مقطع زماني خاص این روش ،ند. همچنینشو مي

گیرند و تكرار عملیات میداني در منطقه صورت مي

باشد.  پذیر نمي امكانهاي متوالي گسترده در زمان

4تلفیق
RS   5و

GIS،  ابزار و امكانات قابل توجهي را

گذارد. اختیار ميیابي در مطالعات منشاجهت انجام 

زمین را در گستره وسیعي از سطح  ،ايتصاویر ماهواره

 دهند.  یك قاب نمایش مي

با اتصال چند قاب تصویر، سطح بسیار وسیعي از 

و  Khalifehشود )ميمنطقه قابل مشاهده و بررسي 

-استفاده از تصاویر ماهواره ،(. بنابراین4007همكاران، 

و ها ها در بررسيآن هاي مناسب پردازشاي و تكنیك

اي هاي ماسههاي بادي و تپهمطالعات مرتبط با نهشته

ویژه آن كه این تصاویر در  حائز اهمیت فراوان است، به

واقع آماري ثبت شده از منطقه مورد نظر بوده و امكان 

                                                           
4
 Remote Sensing 

5
 Geographical Information Systems 
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هاي مرتبط با دوره زماني  ها براي بررسياستفاده از آن

 كند. خاص میسر مي
اي در جلگه هاي ماسهرش تپهبا توجه به گست

همیشه بیم این  ،ها شرایط ناپایدار آن خوزستان و

مسئله وجود دارد كه مخاطرات ناشي از گسترش 

اي بر روي عناصر فضایي اعم از طبیعي و هاي ماسه تپه

و ژئومورفولوژیكي(  شهرنشیني)كشاورزي،  انساني

ناپذیري در  و موجب خسارات جبران گذار باشندثیرتا

اولویت  ازبنابراین مبارزه با فرسایش بادي منطقه شود. 

آید. در این حفاظتي در جلگه خوزستان به شمار مي

رسوبات و مناطق برداشت اولین  منشاراستا شناخت 

 پژوهشگام در مبارزه با فرسایش بادي است. در این 

هاي كم هزینه با استفاده از روش ،سعي شده استنیز 

اي و تحلیل متغیرهاي استفاده از تصاویر ماهوارهمانند 

هاي اجرایي باد ضمن شناخت مناطق برداشت، اولویت

 براي مبارزه با آن نیز مشخص شوند.
 

 ها مواد و روش

محدوده در خوزستان  استان :منطقه مورد پژوهش

رقي و ـش 99′ 50̊تا  40′ 47̊هاي جغرافیایي طول

 شمالي واقع شده است. 53′ 94̊ تا 54′ 43̊ هايرضـع

اهواز،  شهرهايهاي روان خوزستان در محدوده ماسه

ین ب ،4:50000دزفول و بستان در نقشه توپوگرافي 

واقع شمالي  94̊تا  94̊عرض شرقي و  43̊تا  47̊ طول

موقعیت منطقه مطالعاتي را نشان  4شكل  اند.دهش

  دهد.مي

 

 
 پژوهشموقعیت منطقه مورد  -1 شکل

 

ETM تصاویر از پژوهش این درپژوهش: روش 
+ 

مربوط  4004آگوست  هفتملندست به تاریخ  ماهواره

و استفاده  90، ردیف 455و  455هاي شماره به گذر

 است.شده  انجام هاسازي آن براي آماده مراحل ذیل

 ايتصاوير ماهوارهپيش پردازش 

جا كه تصاویر  از آن: تصحيح ژئومتري تصاوير -1

اي خام داراي خطاهاي هندسي و ژئومتري ماهواره

ها براي رفع این خطا و براي این كه داده ،باشندمي

 ،داراي مختصات جغرافیایي دقیق باشند، الزم است

هاي به ها به نقشهتصاویر زمین مرجع شده و ثبت آن

در پژوهش حاضر ابتدا هنگام منطقه صورت گیرد. 

. نقطه زمین مرجع شد 40توپوگرافي با  هاينقشه

RMSE بهسپس جهت رسیدن 
داراي  نقاط ،ترپایین 4

بعد دست آید.  هقابل قبول ب RMSEد تا شحذف  خطا

جایي بررسي  هترل زمیني خطاي جابنقاط كن از آن با

ETM تصویر سپس. شد
به  استفاده از روش نقشهبا  +

هندسي با روش  تصویر تصحیح شد. مراحل تصحیح

                                                           
1
Root Mean Square Error 
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باید متذكر شد كه  .ترین همسایه انجام شد نزدیك

، قرار گرفته 93و  90منطقه مورد مطالعه در دو زون 

یك درجه از منطقه در دلیل آن كه كمتر از   ولي به

عنوان  به 93زون  UTMباشد، بنابرین از  مي 90زون 

 مختصات جغرافیایي استفاده شد.

پس از تصحیح خطاي  :بارزسازي تصاوير -2

ور به منظ تصاویر وضوح جهت و مقایسه براي هندسي

 اعمال روش سهها بندي آنتفسیر چشمي و طبقه

روش  تباین به ،بسط :از عبارتند روش سه این .شد

 زي به روش هیستوگرام فراواني. سپسخطي و بارزسا

 در موجود مختلف هاي پدیده ،صحرایي بازدیدهاي با

 .شدند شناسایي منطقه

مهمترین مسئله در ارتباط با : گذاريفيلتر -9

انتخاب باند مناسب این عملیات است.  ،عملیات فیلتر

براي رسیدن به این هدف منحني طیفي ماسه بادي 

( و با تحلیل آن، باند حاوي 4 شكلمنطقه ترسیم )

اي جهت هاي ماسه تپهبیشترین اطالعات راجع به 

گذاري انتخاب شد. در این تحقیق بهترین باند فیلتر

 تشخیص داده شد.  b5انتخابي، باند 

 

           

 

 

 
 

 

 

 ،و همكاران Khalifeh)اقتباس از  بادي خوزستانهاي حني طیفي نهشتهمن (B و طبس هاي بادي منطقه منحني طیفي نهشته (A -2 شکل

4007) 

 

با تحلیل این منحني و انتخاب باند مناسب، در 

سازي براي آشكار Sobelخطي  نهایت از فیلتر غیر

اي  هاي ماسه خصوص خط الراس تپه  عوارض خطي و به

با انجام عملیات آشكارساز غیر  (.9 استفاده شد )شكل

هاي ها، مشخصات هندسي و شكل نهشتهخطي لبه

 .شود بادي مشخص و جهت بادهاي فرساینده لحاظ مي

 

 
( خط Bبندي در سازند آغاجاري،  ( الیهERDAS 8.7، Aدر نرم افزار  b5 (2002 +ETM)تصویر حاصل از تاثیر فیلتر بر روي باند  -3 شکل

 اي( مئاندرهاي رودخانهC اي عرضي و هاي ماسه الراس تپه
 

 

جهت  ،هاي اولیهدر آخرین مرحله از پردازش

داشتن دید كلي نسبت به منطقه، مبادرت به تهیه 

 عاملتصویر كاذب رنگي شد كه جهت این امر 

 هاي كاذب باندها محاسبه و تركیبهمبستگي بین 

د. مقایسه شانتخاب  دو، چهار، هفتو  سه، یك، پنج

نشان داد كه تركیب  باندهاهاي حاصل از این تركیب

A B 
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هاي نمایش بهتري از ماسه دو، چهار، هفتسه باند 

 چهار ،هفت باندهاي رنگي دهد. تركیب روان نشان مي

ها و آشكارسازي توانایي زیادي در تفكیك پدیده دو و

را اب زتبیشترین با هفتها دارد، چون خاك در باند آن

یي تصاویر دارد. پس از آن به افزایش تباین و روشنا

 كاذب رنگي پرداخته شد.

 پردازش تصاوير

بندي رقومي اطالعات  تجزيه و تحليل و طبقه

بندي نظارت نشده،  روش طبقه اصوالً :ايماهواره

ها طلب پیش شناختي را در مورد مشخصات طبقه

 هاي حاصل بر اساسنماید. در این روش كالسنمي

راین نتایج بشود، بنا ها ایجاد ميتشابه طیفي پیكسل

حاصله نیاز به استفاده از اطالعات جانبي، تكمیلي و 

انتخاب  (.Alavipanah ،4007) تفسیر و شناسایي دارد

هاي طیفي در این روش از اهمیت خاصي تعداد كالس

برخوردار است كه این امر بستگي به شناخت مفسر از 

هاي ، تجربه و وضعیت بازتابمنطقه مورد مطالعه

در این پژوهش براي شناخت نقاط  طیفي دارد.

ETM( بر روي تصاویر برداشت )منشا
 ،4004سال  +

نشده انجام گرفت و در بندي نظارت  چندین طبقه

داده  مناسب تشخیص ،كالس پنجبندي با  نهایت طبقه

هاي كاربري بندي از نقشه شد. براي تفسیر نتایج طبقه

شناسي  هاي زمین هاي توپوگرافي و نقشه نقشهاراضي، 

 استفاده شد.

هاي به منظور نمایش فراواني نسبي سرعت :بادها گل

و در یك دوره معین، از  متفاوتمختلف باد در جهات 

باد ابتدا الزم  جهت ترسیم گل. شودباد استفاده مي گل

، فراواني است درصد فراواني بادهاي آرام و همچنین

جهات جغرافیایي  مختلف سرعت باد درهاي  كالس

شود كه براي این گانه( محاسبه 45)معموال هشت یا 

هاي هاي بادسنجي در ایستگاه منظور از داده

د. به شو در یك دوره مناسب استفاده مي هواشناسي

هاي باد در هر منظور محاسبه فراواني نسبي كالس

 شود.سمت، از رابطه زیر استفاده مي
8   16
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                              (4)  

هاي درصد فراواني نسبي كالس fن، كه در آ

جهات مختلف جغرافیایي،  i، مختلف سرعت باد

هاي  كالس j، گانه45یا  هشتصورت  به معموالً

تعداد  b، صورت دلخواه باشد تواند به ميسرعت باد كه 

تعداد بادهاي مربوط به  nijو  هاي بادباني كل دیده

 j كه داراي كالس سرعت iجهت جغرافیایي 

 باشد. مي

این كه فراواني بادهاي باد عالوه بر  ترسیم گل

بیشتر از یك نات را در جهات مختلف جغرافیایي 

كند، جهت وزش بادهاي غالب منطقه را مشخص مي

دهد كه با استفاده از آن دید كلي از نیز نشان مي

دست  هوضعیت وزش باد در منطقه مورد مطالعه ب

 صحرایي هايبازدیددر پایان اقدامات دفتري،  آید. مي

 نیز و ژئومورفولوژي واحدهاي مرز نترلك منظور به

 هايقله جهت و ايماسه هايتپه مورفولوژي بررسي

 .گرفت انجام بارخانوئیدها و هابارخان

 

 بحث  و نتايج

باد ساالنه ایستگاه  نتایج حاصل از رسم گل :باد گل

دهد كه جهت باد غالب اهواز نشان ميسینوپتیك 

. (4)شكل  باشدمنطقه غرب تا شمال غرب مي

متر بر ثانیه و درصد  55/4میانگین سرعت باد غالب 

، نتایج باشد. همچنین درصد مي 34/95حاالت آرام باد 

باد ساالنه ایستگاه رامهرمز نشان  حاصل از تحلیل گل

متر بر ثانیه و  03/4داد كه میانگین سرعت باد غالب 

باشد. به منظور درصد مي 04/40درصد حاالت آرام باد 

سنجي نتایج مربوط به هاي بادان مقایسه كمي دادهامك

هاي مختلف سرعت باد و دیگر نحوه توزیع كالس

هاي مورد هاي معرف رژیم بادناكي ایستگاهشاخص

 خالصه شده است. 4 بررسي در جدول

ذكور جهات غرب تا نتایج مندرج در جدول م

هاي  لب براي ایستگاهعنوان بادهاي غا شمال غرب را به

با  این جهات معموالً ،دهدو رامهرمز نشان مي اهواز

گونه كه دهد. همانبادهاي شدید نیز انطباق نشان مي

طور میانگین در  به ،دهدباد ساالنه منطقه نشان مي گل

درصد از  47/44هاي اهواز و رامهرمز حدود  ایستگاه

بادهاي حاكم در منطقه داراي سرعتي كمتر از یك 

بادهاي آرام در نظر گرفته  نات بوده كه تحت عنوان

ها صرف نظر باد از آن اند و در هنگام ترسیم گلشده

باد  گونه كه گلهمان (.Faraji ،4040)شده است 

عمده بادهاي حاكم در  ،دهدساالنه منطقه نشان مي

منطقه از سمت شمال غرب تا غرب جریان داشته و 
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نات  44الي  یكطور كلي بادهایي با سرعت  هب

بیشترین فراواني را در تمام جهات به خود اختصاص 

 اند.داده

 

 
 (4307-4005( و )ب( رامهرمز )4354 – 4005باد ساالنه ایستگاه سینوپتیك )الف( اهواز ) گل -4 شکل

 
 آمار ایستگاه هاي سینوپتیك اهواز و رامهرمز -1جدول 

جهت وزش 

 شدیدترین باد

جهت باد 

 غالب

درصد حاالت 

 آرام باد

میانگین سرعت 

 باد

(m.s-1) 

 (knotسرعت باد ) طبقه
نام 

 ایستگاه
4 4 9 4 5 5 

4-4 7-4 44-7 47-44 44-47 44< 

W W-NW 34/95 55/4 45/9 3/45 4/40 5/3 5/4 7/0 اهواز 

NW NW-W 04/40 43/4 0/40 4/40 7/49 7/5 4/0 4/0 رامهرمز 

 

قه مورد براي انجام عملیات منشایابي در منط

الزم به ترتیبي كه در هاي  مطالعه، تصاویر و پردازش

، انجام هدازش تصاویر و تحلیل باد بیان شروش پرد

شد. براي تفكیك مناطق برداشت، حمل و انباشت نیز 

تصویر حاصل از (، 5 از تركیب كاذب رنگي )شكل

 )شكل b5كاربرد مجموعه عملیات فیلتر بر روي باند 

 (، تصویر حاصل از افزایش تباین و روشنایي تصویر9

تصویر حاصل از (، 7و  5 )شكل RGB ر، هفتدو، چها

مدل (، 44 و 3 ،0بندي نظارت نشده )شكل  طبقه

، استفاده شده است. براي Hill Shade و ارتفاعرقومي 

ر و اطالعات تصاوی ،تریابي به نتایج بهتر و دقیق دست

شناسي، كاربري و ژئومورفولوژي  فوق با واحدهاي زمین

 د.شتلفیق 

بندي نظارت نشده  اعمال طبقه تصویر تهیه شده از

منجر به ایجاد  دو، چهار، هفتبر تصویر كاذب رنگي 

ارگ را از نظر بازتاب  كه رسوبات بادي شدتصویري 

نمود. این دو بخش  طیفي به دو بخش تقسیم مي

تر كه داراي تن هاي قدیميعبارتند است از: ا( تپه

هاي جدید كه داراي تن  ( تپه4تر هستند و تیره

تر هستند. البته الزم به ذكر است كه حتي شنرو

پوشش گیاهي نیز در این تصاویر به راحتي قابل 

سازي بهتر، مناطق تشخیص است. به منظور آشكار

د و بدین ش بنديطبقه مرتبط به آن تصویر فوق منشا

هاي خوزستان رسوبات بادي ارگ ترتیب نقشه منشا

 (.44و  3 ،0 هاي دست آمد )شكل هب

طیفي بین رسوبات بادي و واحدهاي  ارتباط

مورفولوژي مجاور، محلي بودن منشا شناسي و ژئو زمین

دهد، اگر چه این گفته خوبي نشان مي رسوبات را به

هاي ماسه بادي جنوب شرق اهواز مصداق براي نهشته

كامل دارد، ولي براي نیمه شمال غربي اهواز، شرایط 

ایران تا مرز اي هاي ماسهمتفاوت است. زیرا نهشته

باد  یالم و كشور عراق كشیده شده و گلاستان ا

هاي سینوپتیك نیز جهت باد غالب را شمال ایستگاه

طور قطع، رسوبات  دهند. پس بهغرب تا غرب نشان مي

 ب الف
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هاي  مانده در پیچان رودهاي خشك، كفه برجاي

سیلتي و نواحي بیاباني واقع در استان ایالم و نیز -رسي

سزایي در  از جمله عراق، تاثیر به ي همسایهكشورها

 اي خوزستان دارند.هاي ماسهتامین رسوبات تپه

 

 
هاي روي شكل جهت حمل )پیكان (ETM+ 2002تصویر )اي خوزستان هاي ماسه در محدوده تپهRGB742 تصویر كاذب رنگي  -5 شکل

 دهند( ميسوبات به محدوده ارگ را نشان ر

 

 
هاي سینوپتیك اهواز و  باد ایستگاه و تلفیق آن با گل RGB742تصویر حاصل از افزایش تباین و روشنایي تركیب كاذب رنگي  -6 شکل

دهند كه  سوبات و مناطق برداشت را نشان ميهاي روي تصویر جهت حمل ر اي شمال غرب خوزستان )پیكان هاي ماسه دوده تپهرامهرمز در مح

 باشد( هاي عرضي مي ها و تپه بر قله برخانعمود 



 403/  خوزستان ايماسه هايتپه منشا شناسایي در باد گل تحلیل و ايماهواره تصاویر كاربرد

 

 
ك اهواز و هاي سینوپتی باد ایستگاه و تلفیق آن با گل RGB742تصویر حاصل از افزایش تباین و روشنایي تركیب كاذب رنگي  -7 شکل

دهند كه  برداشت را نشان ميسوبات و مناطق هاي روي تصویر جهت حمل ر اي جنوب شرق خوزستان )پیكان هاي ماسه رامهرمز در محدوده تپه

 باشد( هاي عرضي مي ها و تپه عمود بر قله برخان

 

 
اي سینوپتیك اهواز ه باد ایستگاه تلفیق آن با گل و RGB742بندي نظارت نشده بر روي تركیب كاذب رنگي  تصویر حاصل از طبقه -8 شکل

 دهند( سوبات و مناطق برداشت را نشان ميتصویر جهت حمل رهاي روي  اي شمال غرب خوزستان )پیكان هاي ماسه در محدوده تپه
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، هاي سینوپتیك اهواز گاهباد ایست و تلفیق آن با گل RGB742بندي نظارت نشده بر روي تركیب كاذب رنگي  تصویر حاصل از طبقه -9 کلش

سوبات و مناطق برداشت را نشان جهت حمل ر هاي روي تصویر اي جنوب شرق خوزستان )پیكان هاي ماسه رامهرمز و بستان در محدوده تپه

 دهند( مي
 

نیز بیان  نتایج تحقیقات انجام شده در كویت

و بایري كه به مساحت  هاي خشك دارند كه زمین مي

ر زهكشي نامناسب در كیلومتر مربع در اث 3000

-ماسه هايمهم تپه اند، منشا وجود آمده جنوب عراق به

-Al)باشند  در كویت مي Ras Al-Subiyahمنطقه  اي

Hurban  ،همچنین (.4007و همكاران، Gandomi 

نوان شناسي این رسوبات عـ ( با مطالعات رسوب4044)

هاي تپه دهنده داشت، متوسط قطر ذرات تشكیل

في  44/4 – 07/4اي شمال غرب خوزستان بین ماسه

–45/4 ق بینمیكرون( و در جنوب شر 445تا  495)

میكرون( متغیر بوده و  449ا ت 440في ) 05/9

كیلومتري و  50تا  40دهنده فاصله حمل بین  نشان

 كیلومتر در شمال غرب و 95جایي  همتوسط فاصله جاب

كیلومتري و متوسط  400تا  50فاصله حمل بین 

ر در جنوب شرق كیلومت 445جایي  هفاصله جاب

این تحقیق و نیز با نتایج باشند كه  خوزستان مي

حمل و برداشت با استفاده از  گیري فاصله مناطق اندازه

هاي تپه خواني كامل دارد. هم ArcGISافزار  نرم

طور معمول در مناطق مسطح از جمله  اي به ماسه

گیرند و سایر دشت سرها و دشت سر پوشیده شكل مي

هاي بادي  ودها، از جمله منشا مهم نهشتهپیچان ر

به این امر، تصاویر حاصل از وجه هستند. با ت

 Hillبندي نظارت نشده، مدل ارتفاع رقومي و  طبقه

Shade  منطقه، جهت تفكیك مناطق انباشت و

برداشت مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به آن كه 

نده هاي بادي مختلف متاثر از جهت باد فرساینهشته

ها در  باشند، با بررسي وضعیت نهشته منطقه مي

ویر یاد شده از جمله تصویر حاصل از فیلتر، جهت تصا

این  بنابر د.ساینده شمال غرب تا غرب لحاظ شباد فر

اي هاي ماسهمناطقي كه در غرب و شمال غرب نهشته

اي هاي ماسهتپه توانند منشامي احتماالًقرار دارند، 

بندي نظارت  شند. تصویر حاصل از طبقهمورد نظر با

اي كاربرد قابل  هاي ماسه تپهنشده در منشایابي 

اي و نارنجي توجهي دارد. در این تصاویر مناطق قهوه

رنگ، هم در منطقه انباشت و هم در منطقه برداشت 

به خوبي قابل مشاهده هستند. اگر چه تنها شباهت 

ا تلفیق ام ،توان تشابه ماهیت دانسترنگ را نمي

قه، بندي شده و نقشه ژئومورفولوژي منط تصاویر طبقه

سازد )شكل بندي شده را آشكار مي ارزش تصویر طبقه

40.) 
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باد  یق آن با نقشه ژئومورفولوژي و گلو تلف RGB742بندي نظارت نشده بر روي تركیب كاذب رنگي  تصویر حاصل از طبقه -11 شکل

سوبات و هاي روي تصویر جهت حمل ر اي جنوب شرق خوزستان )پیكان هاي ماسه تپهرمز در محدوده هاي سینوپتیك اهواز و رامه ایستگاه

 دهند( مناطق برداشت را نشان مي
 

در این زمینه )مطالعات مطالعات قبلي 

شناسي(، در منطقه مورد مطالعه  شناسي و كاني رسوب

هاي ژئومورفولوژي و شناسي، رخساره هاي زمینسازند

قع در قطاع غرب و شمال غرب اي وارسوبات رودخانه

 و Pashaei ،4375اند ) عنوان منشا معرفي نموده را به

Jalali  ،این تحقیق نیز  (. نتایج4000و همكاران

عنوان مثال تلفیق  باشد. به تصدیقي بر این امر مي

بندي نظارت نشده و  تصویر حاصل از طبقه

هاي دشت ،هاي ژئومورفولوژي نشان داد رخساره

هاي هاي بادبزني شكل، زمینآبرفتي و سیالبي، آبرفت

هاي حساس به فرسایش از كشاورزي و نیز سازند

قع در قطاع شمال و اجمله آغاجاري و بختیاري و

باشند. با توجه به  شمال غرب منشا این رسوبات مي

رسوبات ماسه بادي در  توان منشامطالب ذكر شده مي

ل غربي خوزستان را سازندهاي غرب و شما

هاي هاي كشاورزي رها شده، دشت ، زمینشناسي زمین

 (. 44 سیالبي و رسوبات آبرفتي دانست )شكل

 هم گذاري روي حاصل كه 44 شكل در

 شده بندي طبقه تصاویر و ژئومورفولوژي هاي رخساره

بندي با  هاي حاصل از طبقه خواني بین كالس هم است،

 این شود. ژئومورفولوژي دیده مي هاينقشه رخساره

 در كه است شده داده نشان كدهایي با ها رخساره

 ارائه شده است. توضیحات 4 جدول

ها، خط لبههاي بادي از مهمترین ویژگي نهشته

ها باشد. از طرفي این نهشته ها ميالرأس و حواشي آن

شوند، معموالً باعث ایجاد سایه در یك طرف خود مي

هاي پردازش تصاویر این بنابراین از مهمترین ایده

ها است. با ساز غیر خطي لبهفیلتر آشكار ها،نهشته

ش تحقیق، مسئله مهم توجه به مطالب ذكر شده در رو

د مناسب جهت انجام گذاري انتخاب بانفیلتردر امر 

باشد. با توجه به منحني طیفي،  این عملیات مي

این  شود. دیده مي b5بیشترین نظم طبقاتي در باند 

فاصله و نظم طبقاتي باعث افزایش قابلیت تفكیك این 

هاي بادي باند نسبت به سایر باندها در رابطه با نهشته

بر روي باند   Sobelخطيد. به این منظور فیلتر شو مي

b5  تر و تر، حجیمهاي قدیمي تپه ،(44 شكل)اجرا شد

كمتر در سطح خود بوده و  تر و داراي خطوطیكنواخت

هاي فعال داراي شكل و وضعیت هندسي  نیز تپه
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ند. با اجراي عملیات فیلتر باشاي ميشناخته شده

ها، مشخصات هندسي و ساز غیر خطي لبهآشكار

د. در این تصویر شكل و شه آشكار خطوط یاد شد

ها به خوبي ویژه بارخان اي بههاي ماسهوضعیت تپه

دهنده  ها نمایشقابل تشخیص است كه راس الخط آن

باشد. تلفیق این جهت وزش باد غالب منطقه مي

و رامهرمز به راحتي  هاي اهوازباد ایستگاه تصاویر و گل

 .نمایدجهت غالب باد را مشخص مي

 
 44ژئومورفولوژي مربوط به شكل  هايكد رخساره -2جدول 

 توضیحات كد توضیحات كد

 دار هاي بادبزني شكل سنگریزه آبرفت 44 هاي بسیار مرتفع با قلل مدور كوه 4

 اي مسطح هاي دامنه دشت 49 تیز كهاي مرتفع با قلل نو كوه 4

 دشت سیالبي 44 ارتفاع تا نسبتاً مرتفعم كهاي  كوه 9

 هاي آبرفتي دشت 45 تپه نسبتا مرتفع با قلل تیز 4

 اراضي پست و مسطح با شوري زیاد 45 با قلل مدور م ارتفاعكهاي  تپه 5

 ايهاي ماسه تپه 47 تپه نسبتا مرتفع با فرسایش متوسط 5

 مخلوط ياراض 40 هاي كم ارتفاع و فرسایش یافته تپه 7

 رودخانه كانالدره و  43 مرتفع جنگلي "هاي نسبتا تپه 0

 سیالبي دشت كشاورزي وزمین  40 يفوقاني و دشت رسوب  و تراس  فالت 3

 كشاورزيزمین  44 هاي قدیمي فالت و واریزه 40

 تاالب و هور 44 دار ل سنگریزهكهاي بادبزني ش واریزه 44

 

 
باد  و تلفیق آن با نقشه ژئومورفولوژي و گل RGB742بندي نظارت نشده بر روي تركیب كاذب رنگي  ز طبقهتصویر حاصل ا -11 شکل

 دهند( سوبات و مناطق برداشت را نشان ميهاي روي تصویر جهت حمل ر رامهرمز درخوزستان )پیكان هاي سینوپتیك اهواز وایستگاه

 



 449/  خوزستان ايماسه هايتپه منشا شناسایي در باد گل تحلیل و ايماهواره تصاویر كاربرد

 

 
دهند كه عمود  هاي روي شكل جهت باد را نشان مي )پیكانETM+2002 از تصویر  b5بر باند  Sobelتصویر حاصل از تاثیر فیلتر  -12 شکل

 باشد( هستند و موید جهت حمل رسوبات مي هاي عرضي ها و تپه بر خط الراس برخان

 

 ايماهواره رقومي هايداده پردازش از استفاده

(RS )جغرافیایي اطالعات سیستم و (GIS) در 

 جهان روز هاي تكنولوژي از یابيمنشا مطالعات

 مورد هاينقشه تهیه كه جایي آن از. شوند مي محسوب

 وسیله به شده دهي سازمان صورت به روش این در نیاز

 از ،شود مي انجام پیكسل یك حد در و با دقت رایانه

 ارائه هاينقشه .ندسته برخوردار باالیي دقت و كیفیت

 تكنولوژي كه دهد مي نشان پژوهش این در شده

 مناطق بین طیفي ارتباط بارزسازي در دور از سنجش

 منشایابي .دارد باالیي كارایي گذاري رسوب و برداشت

و  يشناس كاني شناسي، رسوب هاي روش از حاصل

 يرسوبات باد ياعناصر ماسه يرفوسكوپوم یاتخصوص

 مقدار كم عناصر ئوشیمیایيژمطالعات  یزو ن منطقه

 غالب بادهاي جهت در ها آن حمل بیانگر رسوبات، این

دست  كه( دوو  هشت ،نه) بوده( شرق به غرب) منطقه

و  كنديم یدموضوع را تائ ینا یزن یقتحق ینآورد ا

خوزستان را در قطاع غرب و  يرسوبات باد منشاجهت 

بدیهي است كه در مسیر باد غالب . دانديشمال غرب م

توانند منشاء ها وجود دارند كه ميانواع اراضي و سازند 

كه تنها از طریق ، تولید رسوب باشند و یا نباشند

 ايماسه هايپهتوان به تركیب تآزمایشات مربوطه مي

 تحقیق این نتایج ،عنوان داشت یدبا ینبنابرابرد. پي

 و دور از سنجش هايتكنیك با كه دهدمي را این نوید

 باال مكاني و طیفي تفكیك قدرت با تصاویر از استفاده

 و صحت توانمي مختلف فیلترهاي از گیري هبهر نیز و

 زمان و هزینه از و برد باال را مطالعات گونه این دقت

 و تحلیل پردازش، با آن بر عالوه .كاست مطالعه

 مختلف تصاویر به مربوط حرارتي باندهاي مقایسه

 و روش این كارایي از بیشتري اطمینان به توان مي

  .یافت دست آن گسترش
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Abstract 

Sand dunes developed in 15 provinces with an area of 4.4 million hectares and 56 Citadel, are 

one of the most important geomorphological features in Iran. Sand and desert stabilization 

technical office studies, according to project results identify focal and present four regions 

including Ahvaz, Dasht-e-Azadegan, Susa and the Omidiyeh in Khuzestan province. The 

mentioned area includes 279505 hectares of land in Khuzestan. This study has used remote 

sensing technology, GIS techniques and analyzed effective recorded winds data. Toward 

were reviewed and analyzed the wind regime of the area for direction of source area using 

Windrose Diagrams. In this study, based on utilizing and composing of image processing 

techniques such as image enhancement, threshold, false color composition, filtering and 

analysis and results of wind data analysis, with other investigations is useful to find the 

source of sand dunes. The results from direction of source area confirm that source of sand 

dune located in NW to W, notice Windrose in Khuzestan. The source area are flood alluvial 

fan plain, alluvial fan, agriculture land, meandering rivers and sensitive formation to erosion 

including Aghajari formation and Bakhtiari formation that located in the in NW to W section. 
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