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در حوزه  (PSI)ای با استفاده پراکنشگر دائمیآشکارسازی ناپایداری دامنه

  آبخیز اهرچای

 
 جمشید یاراحمدی

 
 ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی  استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و

 

 زیان و توجه قابل خسارات باعث که هستند جهان طبیعی در تهدیدات خطرناکترین و ترین رایج از یکی هالغزش زمین

این ها است. لغزشابزارهای موثر در پایش زمینسنجی راداری یکی از امروزه، پردازش تداخل .شوند می اقتصادی های

روش پراکنشگر تحلی سری زمانی به های زیرحوزه اهرچای با استفاده از لغزشتحقیق، با هدف آشکارسازی و پایش زمین

گذر در مدار پائین ENVISAT-ASARای تصویر ماهواره 22های مورد استفاده شامل . دادهاجرا شده است( PSIدائمی)

. واقع شده استها عمدتاً در دامنه جنوبی رودخانه اهرچای لغزشاست. نتایج حاصله نشان داد که توزیع مکانی زمین بوده

 85نرخ جابجایی سطح زمین در حوضه اهرچای بین  بوده وهای لغزشی قدیمی منطقه هنوز هم فعال سطح برخی از توده

-ای در این منطقه، با بکارگیری تکنیکهای اخیر دامنهناپایداری میلیمتر در سال محاسبه شده است. الزم است -8/22تا 

های گیریو قابل دسترس راداری بررسی شده و دقت نتایج حاصله از طریق اندازه های بروزهای پردازش جدید، داده

 گردد.دقیق ارزیابی 

 ، اهرچای(PSIی)لغزش، پراکنشگر دائم نیزم ،یآشکارسازکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه -1
 به صدمه و جانی و مالی هنگفت خسارات ایجاد باعث که هستند محیطی مخاطرات ترینعمده از یکی1هالغزش زمین

در همه کشورهای جهان  این پدیده تقریباً .شوندمی کوهستانی مناطق در ویژهبه دنیا سراسر در مهندسی هایپروژه و هاابنیه

سیمای زمین دارند. آنها همچنین به عنوان مخاطره طبیعی جدی در اکثر مناطق دنیا افتند و نقش مهمی در تحول اتفاق می

های مختلف ژئودیتیکی و غیرژئودیتیکی گیری ناپایداری زمین روشبرای اندازه (.2112و همکاران، 2آیند)گازتیبه حساب می

، توتال استیشن، لیزر اسکنر GPSهای برداشتتوان به مشاهدات زمینی از طریق های ژئودیتکی میوجود دارند. از جمله روش

ای را های دقیق و پیوستهگیریاندازه GPSهای گیرند از جمله ایستگاهها صورت میاشاره کرد. مشاهداتی که از طریق این روش

ت و الگوی فضائی ها، توانائی تعیین وسعدهند؛ بنابراین، هیچ کدام از این روشدر نقاط محدودی از مناطق ناپایدار ارائه می

ها بویژه هنگامی که برای (. از طرف دیگر، تکرار انجام هرکدام از این روش2112و همکاران،  3مناطق ناپایدار را ندارند)الناری

های اساسی های همواره از چالشمنطقه وسیعی مورد نظر باشد، بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود. وجود چنین محدودیت

های ، روشامروزهشود. های دقیق و پایش فضایی تغییرات سطح زمین محسوب میگیریارتباط با اندازهمحققان در 

و توسعه  1991های راداری تصویربرداری در دهه های دورسنجی مختلف و متعاقب آن، ماهوارهغیرژئودیتیکی با ظهور سنجنده

 به . باتوجهداده استپیش روی محققان علوم زمین قرار  را ایکنندههای بعد از آن، افق تازه و بسیار امیدوار سریع آن در سال

 ناپایداری مطالعات در دور از سنجش هایتکنیک کاربرد دهند،می قرار تاثیر تحت را زمین سطح مستقیماً هالغزش زمین اینکه

 تمام در کار قابلیت که( InSAR) راداری سنجی تداخل دورسنجی، هایتکنیک میان از .رسدمی بنظر مناسب خیلی هادامنه

 آرام تغییرات آشکارسازی و پایش در کارآمد و موثر هایتکنیک جمله از داشته را روز و شب مدت طول و جوی بد شرایط

 زمین حرکات پایش و آشکارسازی زمینه در تفاضلی سنجی تداخل بکارگیری باالی قابلیت .شودمی محسوب زمین سطح

و  6رومی ،(2112)همکارن و 8باوینگا ،(2118)همکاران و 2استروزی :است شده داده نشان متعددی مطالعات قالب در هالغزش

و  11دانگ ،(2115و همکاران) 9یوخا ،(2117و همکاران) 5روزی، (2117و همکاران) 7تاکاکی ،(2118همکاران)

کیا شریفی (،1393شیرانی و همکاران) ،(1392یاراحمدی)مشابهی توسط:  تحقیقاتنتایج . در ایران نیز اخیراً (2115همکاران)

 گزارش شده است. (2113مهر و همکاران)اکبری ( و1398و همکاران)

 توجه( DInSAR)تفاضلی سنجی تداخل نظیر راداری سنجیتداخل در اخیر هایپیشرفتتوان گفت که می ،بنابراین 

. است کرده جلب خود به محیطی را مخاطرات ارزیابی و هالغزشزمین مطالعه و پایش اندرکاران دست و محققان از بسیاری

 پایش برای را سنتی راداری سنجی تداخل روش از استفاده دسترس، در راداری تصاویر در زمانی و مکانی همبستگی البته، نبود

است  شده ارائه راداری سنجیتداخل روش پایه بر نوینی هایروش اخیر هایل سا در .کندمی محدود زمین سطح جابه جایی

 برای 11دائمی هایکنندهپراکنش عنوان با دارند ثابتی نسبت بازپراکنشی به هایویژگی زمان طول در که نقاطی از تنها که

 بزرگ، مکانی و زمانی مبناهای خط وجود با کننده دایمی پراکنش های کنند. پیکسلمی استفاده سطح زمینجایی به جا پایش

                                                
1 Landslide 
2 Guzzetti 

3 Lanari 
4 Strozzi 
5 Bovenga 
6 Romy 
7 Takaki 
8 Rosi 
9 Yhokha 
10 Dong 
11 Persistent Scatterer 
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پذیرند. به همین خاطر، در تحقیق حاضر، آشکارسازی می تأثیر کمتر SAR تصاویر نبود همبستگی از و دارند باالیی کوهرنسی

 انجام گرفته است. (PSIدائمی) هایکنندههای حوضه اهرچای با روش پراکنشلغزشو پایش زمین

 معرفی منطقه مورد مطالعه-2

 86″تا   35° 19/ 26″طول شرقی و 27° 15/ 15″تا  26°19/ 22″در مختصات جغرافیایی اهرچای واحد هیدرولوژیک

 7/2882مساحت این حوزه  (.1)شکلعرض شمالی در شمال شرقی زیر حوزه ارس وسطی قرار گرفته است °35 22/

درجه سانتیگراد  11متوسط روزانه دما  درصد از سطح استان را به خود اختصاص داده است.5/2 حدود کهکلیومترمربع است 

میلیمتر بوده  3/292باشد. متوسط مجموع بارش ساالنهدرجه سانتیگراد می 3/8و  6/16است. میانگین حداکثر و حداقل دما 

-از نظر سنگ است.میلیمتر( ثبت شده 5/7میلیمتر( و کمترین آن در مردادماه) 3/86که بیشترین مقدار آن در اردیبهشت ماه)

را  حوزه اهر درصد بیشترین مساحت 8/18درصد و کنگلومرا و ماسه سنگ با  9/17با  واحد سیلت، کنگلومرا و تراورتن، شناسی

مراتع با  باشد.شامل: مراتع، اراضی کشاورزی، جنگل و رخنمون سنگی می کاربری اراضی منطقه به خود اختصاص داده است.

 .ردیف دوم قرار گرفته استدرصد در  21زراعت دیم با  ودرصد بیشترین سطح حوضه را به خود اختصاص داده  82

 
 : تقسیمات طبیعی استان آذربایجان شرقی و موقعیت حوزه آبخیز اهرچای در آن1شکل

 روش تحقیق-3

سنجی های تداخلترین تکنیکبه عنوان یکی از پیشرفته 1سنجی پراکنشگر دائمیدر تحقیق حاضر از روش تداخل

تعداد  است. با این برنامه،استفاده شده  EOLI-SA9.7.2راداری، از برنامههای تهیه داده برای .تفاضلی استفاده شده است

تصویر  22آبریز اهر چای بررسی گردید. در نتیجه آن، تعداد  زهتصاویر راداری موجود و کیفیت اولیه آنها برای محدوده حو

برای ادامه  VV 3و قبطش 2گذرمربوط به مدار پائین  2111تا  2113در بازه زمانی  ENVISAT-ASARراداری از سنجنده 

جهت انجام پردازش سری زمانی، ابتدا تمامی تصاویر مورد نظر با استفاده از نرم افزار  پردازش از سازمان فضایی اروپا تهیه شد.

                                                
1 Persistent(Permanent) Scatterer InSAR(PSI) 
2 Descending 

3 Polarization 
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SARscape5.2  فرمتبهSLC
در  شدند.انتخاب  3و تصاویر پیرو 2تصویر پایهها، تبدیل شدند. جهت تشکیل اینترفروگرام 1

در این حالت، تصویری به عنوان تصویر  گیرد.صورت مینماها تجمعی کل تداخل 2برمبنای همدوسی انتخاب تصویر پایهاینجا، 

نماهای تشکیل شده بر مبنای آن، مقدار همدوسی تجمعی آن بیشینه باشد)مقصودی و شود که به ازای تداخلپایه انتخاب می

و با انتخاب تصویر پایه و تصاویر پیرو، تصاویر پیرو نسبت به تصویر مرجع ثبت  SLCبعد از ایجاد تصاویر (.1392مهدوی، 

( شده ایجاد یک اینترفروگرام Co-registration)هندسی ثبت SARترکیب دو تصویر راداری )انطباق( شدند.8هندسی

بوده و  SLCتصویر دوم که در فرمت  7تصویر اول در مزدوج 6خواهندکرد. از نظر ریاضی نیز یک اینترفروگرام از ضرب مختلط

 دهد.آید. تصویر حاصله، اختالف فاز موجود در هر پیکسل را نشان میاند بدست میبطور دقیق نسبت به هم ثبت هندسی شده
فاز حاصل از این ضرب مختلط یک فاضل تفاضلی است که حامل فازهای مربوط به توپوگرافی، فاز مداری، فاز اتمسفری و فاز 

متری  31( DEM.در تحقیق حاضر، جهت حذف فاز توپوگرافی از مدل رقومی زمین)های سطح زمین استاز جابجائی ناشی

جهت حذف فاز مداری نیز از اطالعات دقیق مداری استفاده شده و فاز اتمسفری نیز با استفاده ز اعمال  .استفاده شده است

( 2روندنمای شکل)در  روش موجودمطابق اکنشگر دائمی، ربه روش پشکارسازی اختالف فاز آفیلتر گلدشتاین حذف شده است. 

 است. انجام گرفته

 
 (PSI: روندنمای پردازش پراکنشگرهای دائمی)2شکل

 نتایج:-4
 پایهبه عنوان تصویر  21171811تصویر ،داپلر و زمانی مبناهای عمودی، خط مقدار کمترینبرمبنای  در تحقیق حاضر،

مقدار آستانه همدوسی برای انتخاب  شدند.ثبت هندسی  5تصویر دیگر نسبت به این تصویر در راستای برد 21 وانتخاب شده 

تر از آستانه انتخابی به عنوان پراکنشگر انتخاب شده است؛ بطوریکه نقاط دارای همدوسی پائین 6/1نقاط پراکنشگر دائمی 

کاندیدا استفاده شده  PS( برای شناسائی و انتخاب نقاط ADIگی دامنه)از شاخص پراکند در ادامه، دائمی انتخاب نخواهند شد.
                                                
1 Single Look Complex 
2 Master image 
3 Slave image 
4 Coherence 
5 Co-registration 

6 Complex 
7 Conjugate 
8 Slant Range Geometry 
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نقطه   2632در همین راستا، تعداد   /. انتخاب شده است.8 دامنه پراکندگی برای استفاده شده آستانه حد تحقیق، این است. در

 نقط 321مشخص گردید که تعداد ( شناسائی گردید. با برش محدوده حوضه آبخیز اهرچای ازکل تصویر، PSپراکنشگر دائمی)

PS .سنجی به روش نقاط پراکنشگر نتایج پردازش سری زمانی تداخل دائمی در داخل منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است

های نهایی مربوط به جابجائی حاصل از پردازش در نقشه ( ارائه شده است.3دائمی برای حوزه آبخیز اهرچای در شکل)

ه مقادیر مثبت به معنی کاهش فاصله سنجنده تا سطح زمین یا به عبارت دیگر باال آمدگی سطح زمین اینترفرومتری، همیش

LOSبوده و مقادیر منفی نیز به معنی عکس این عمل یا همان فرو افتادگی سطح زمین در جهت دید ماهواره)
-( تفسیر می1

میلیمتر  -8/22تا  85در منطقه مورد مطالعه، بین  براساس اطالعات موجود در این نقشه، شدت تغیییرات سطح زمین شوند.

استخراج شده است. بیشترین مقدار جابجایی در قالب تغییرات منفی)لغزش( در مناطق  2111تا  2113در سال در بازه زمانی

طه بوده نق 213شرق و غرب حوزه آبریز اهر مشاهده شده است. تعداد نقاط پراکنشگر دائمی در قسمت شمال رودخانه اهرچای 

میلیمتر در سال محاسبه شده است. در حالیکه، در قسمت  -21/21تا  85و دامنه تغییرات سطح زمین در این قسمت از حوضه 

 8/22تا  31های موجود نیز در این مناطق بوده  و دامنه تغییرات آن بین لغزشجنوبی رودخانه اهرچای که توزیع اصلی زمین

میلیمتر در سال  -21/1های جنوبی حوزه اهرچای ت. نرخ متوسط ساالنه این قسمت از دامنهمیلیمتر در سال محاسبه شده اس

در تحقیق  باشد.های جنوبی رودخانه اهر میتعیین شده است که بیانگر جابجایی سطح زمین در برخی مناطق ناپایدار در دامنه

محدوده  61تقریباً  تصاویر موجود در گوگل ارث،حاضر نیز تالش شد تا براساس مشاهدات صحرایی و اطالعات مستخرج از 

و حاصل از پردازش راداری با رویهم اندازی نقاط لغزشی  (نشان داده شده است.3)لغزشی شناسائی شده و موقعیت آنها در شکل

 .وجود داردبین این دو موارد انطباق کاملی  اکثرمشخص شد که در  ،های لغزشی شناسائی شدهمحدوده

 
 (2010-2003) آنهای موجود در حوضه اهرچای و متوسط ساالنه نرخ تغییرات سطح لغزشنقشه توزیع زمین :4شکل

 رییگنتیجه -
سنجی تصاویر راداری، مشاهدات میدانی و بررسی منابع علمی، بیانگر آن است که حوضه نتایج حاصل از پردازش تداخل

ها با ابعاد متفاوت و گسترش مکانی غیر یکنواخت قابل مشاهده لغزشاهرچای از جمله مناطقی است که در آن انواع زمین

                                                
1 Line of Sight 
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های حوضه اهرچای استفاده شده است. لغزشجهت آشکارسازی و پایش زمین PSInSARدر تحقیق حاضر، از روش  است.

های موجود در سطح این منطقه داشته و تطابق نسبتاً خوبی بین پراکنش لغزشنتایج حاصله بیانگر فعال بودن برخی زمین

PS تا  85های شناسائی شده با مناطق ناپایدار در منطقه مشاهده شد. شدت تغییرات سطح زمین در منطقه مورد مطالعه، بین

 میلیمتر در سال استخراج شده است. -8/22

 تشکر و قدردانی
بخاطر فراهم آوردن امکان تهیه تصاویر راداری مورد استفاده در تحقیق حاضر، پژوهشکده ( ESAاز سازمان فضایی اروپا)
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Detecion of slope instability of Ahar Chai basin based on PSI 

method  
Abstract  

Landslides are one of the most common and dangerous threats in the world that generate 

considerable damage and economic losses. Nowadays, an efficient landslide monitoring 

tool is the Differential Synthetic Aperture Radar Interferometry (DInSAR. The main 
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objective of this project was to detection of Ahar Chai sub basin landslides based on PSI 

technique. The data used include 22 ENVISAT-ASAR satellite images for period 2003 

to 2010 in the descending orbit. The results showed the spatial distribution of landslides 

is mainly located on the southern slope of the Ahar Chai river and the surface of some 

of the old landslides is still active. The ground surface displacement velocity is 

estimated between 58 to -22.5 mm/year in the Ahar Chai sub basin. 

Recent instable slopes of this region should be examined using new processing 

techniques and updated & available radar images. The accuracy of the results is 

necessary to be evaluated due to accurate measurement.  
 

Keywords: Detection, Landslide, PSI, Ahar Chai 
 

 

 


	چكيده
	5- نتيجهگیري
	تشكر و قدرداني


	منابع مورد استفاده



