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  چکیده 

  هاي راداريدادهاز این رو از . پردازدمی 98این پژوهش به مطالعه تغییرات نواحی ساحلی ناشی از سیل فروردین 

Sentinel  1A  تحت الگوریتم هاي آوري شده جمع داده هاي. استشدهاستفاده  قبل و بعد از سیلدوبازه زمانی در

در ادامه، . اندجملهاز آن  توپوگرافی حیحاتها و تصنویزاند که حذف نهایت پردازش شدهپردازش و در پیشمختلف 

 بررسی .اندمرجع شدههمپیکسل ها در دو تصویر و  اعمال شده هادادهوي ر بر تصاویر راداريمختص فیلتر هاي 

دهد که الگوریتم استفاده شده در مینتایج نشان . اندبخش دیگري از فرآیند پردازش بودهتغییرات منطقه مورد مطالعه 

مناطق شرقی سواحل مازندران اثرات سیل که در  دهدنشان میزیرا این پژوهش به خوبی با واقعیت همخوانی دارد 

می توان پی برد که می شود از این خزر جنوبی در نزدیکی ساحل  هاي آب رفتنگدر نظر در ادامه با . بوده است ربیشت

و در نظر گرفتن پالریزه نیاز به بررسی دقیق تر اگرچه  کرددریا هم استفاده تغییرات ساحل در کاربردهاي  الگوریتم

 .خزر بحث شده استدریاي در پایان، اثرات احتمالی سیل برروي . استهاي متفاوت 

  Sentinel 1Aسیل، نواحی ساحلی، خزر جنوبی، داده هاي راداري، : هاي کلیديواژه
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Abstract 

This paper investigates the changes occurred as a result of the last year (March, 2019) flood in 
the southern Caspian Sea coasts. To deal with this, some data are collected which was recorded 
by sentinel 1 in the time of before and after this disaster. The data are processed with different 
algorithms, filtering and corrections of noise and topography which are obtained from Radar 
images. The results indicate that the used methods may be suitable to monitor changes in coastal 
regions when comparing the images with observations. In addition to this, the results show that 
the eastern parts of the Caspian Sea coasts were under the greatest changes in this period. 
Simultaneously, analyzing limited cases show that this technique can be beneficial for 
oceanography proposes, although it should be checked in the future with more detail data 
including using different polarizations and some extra algorithms for oceanography phenomena.   
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  مقدمه    1

استفاده از . کنندمیجو و اقیانوسی ایفا خشکی، در پایش و مطالعه تغییرات  نقش مهمیامروزه داده هاي ماهواره اي 

تغییرات ناشی از تغییرات اقلیم و نیز بالیاي طبیعی  ،)مانند ادي ها( تکالمل پدیده هارصد سنجنده هاي مختلف براي 

شاهد مدار سالیانه از این رو  .بخشی از پژوهش هایی است که امروز بیش از پیش به چشم می خورد مانند زلزله و سیل

هستیم تا بشر را پیش از پیش از آنچه در حال  با هدف هاي مختلفاپتیکی و راداري مختلف قرار گرفتن سنجنده هاي 

هاي فضایی  روژهاز بین پ. )دارند مقاصد غیرعلمی هم اگرچه بسیاري( است بهتر آگاه کند در کره زمین نروي داد
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بازي در نیل به این هدف زه با قراردادن سنجنده هاي مختلف در مدار نقش مهمی را وامراروپا انس فضایی ژمختلف، آ

همانند پژوهش هایی چون ژائو و . ستاتالش هاین از بارزي نمونه  Sentinelپروژه هاي مختلف  ه در این بینک می کند

ه است که کرداستفاده  Sentinel 1از داده هاي نیز پژوهش این [2] )2017( اسچوپرد و همکاران[1] )2016( همکاران

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تغییرات نواحی ساحلی پس از  [3,4].است متنوعبا قابلیت هاي یک ماهواره راداري 

که به  [6] )٢٠١٨( کلمنت و همکاران و[5] )2016(مشابه  با پژوهش هایی تول و همکاران (است  98سیل اوایل بهار 

اگرچه در کنار آن سعی می شود قابلیت هاي این سنجنده براي  )مطالعه اثرات سیل به کمک این سنجنده پرداختند

سیل اگرچه می تواند تغییراتی درخشکی ایجاد زیرا ( هم ارزیابی شود )بصورت محدودي(دریایی استفاده از کارهاي 

از این رو  .)و آنرا متالطم کنند تغییر ایجادکنندتوانند می ساحلی همآرام آب هاي  درهم پدیده هاي دریایی کند 

منطقه مورد مطالعه طوري انتخاب شده است تا همزمان اثرات مخاطرات جوي در محیط هاي آبی و نیز مناطق 

 . مورد مطالعه قرار گیرد )خشکی(ساحلی

 

 روش تحقیق 2   

  ٢٠١۴در آوریل این سنجنده استفاده شده است که  Sentinel 1Aدر این پژوهش از داده هاي ماهواره اي راداري 

این سنجنده طوري طراحی شده است که در شرایط آب و هوایی مختلف و در طول شبانه روز . [1]پرتاب شده است

، IWمد هایی نظیر  شایان ذکر است که این سنجنده از. روز کل کره زمین را پوشش دهد ۶بتواند داده ثبت کند و هر 

EW،WV   سنجنده در پایش مناطق دریایی و خشکی می استفاده می کند که این مدها توانایی خوبی به این

براي . انتخاب شده است )سواحل مازندران( منطقه مورد مطالعه نواحی ساحلی خزر جنوبی پژوهشدر این . [2,3,4]دهد

هم خشکی و هم (شده است تا شرایط نواحی ساحلی ستفادها ٢٠١٩مارچ  ٢٨مارچ و  ١۶تاریخ  این منظور از تصاویر

دادن پوشش  نحوهاگرچه فاکتور هاي دیگري چون ( مورد مطالعه قرار گیرد ١٣٩٨ نوروز  ز سیل قبل و بعد ا )آبی

داده هاي جمع . )می کرد محدودیت ایجاددر انتخاب تصاویر بوده اند که مولفه هایی از جمله و مد داده ها  ماهواره

در حدود (Descending)در حالت نزولی  ، و(Track) 35، مسیر ٢۶٣۵٧  (Orbit)آوري شده توسط سنجنده در مدار

 1aدر گام اول داده هاي خام ترسیم شده است که در شکل . شده است ثبت )بر اساس ساعت جهانی(بامداد ٢ساعت 

. بوده استکالیبراسیون  فرآینداند که شامل حذف نویزها و  بعد از آن داده ها پیش پردازش شده. نشان داده شده است

. استفاده شده است داده هاي راداري تصحیحات صیلتر شدند که براي این مهم از فیلتر هاي مختدر ادامه داده ها ف

چون سعی شده (تا دقت پژوهش حاضر باال رود عمال شده استا آن توپوگرافی برروي تصحیحاتفیلتر عالوه بر این، 

تصاویر در دو تاریخ  هم پس از آن، . )شناسایی شودبطور دقیق است نواحی که بیشترین آسیب را از سیل دیده اند 

  ). 1bشکل ( باشند پدیدهمرجع شده اند تا هر پیکسل نشان دهنده ي یک 

حوزه ) له و الگوریتمحو زمان اجرا شدن هر مر و حجم باالي پیکسل ها( براي درك بهتر و با توجه به وسعت ناحیه

الزم به ( شده قبل و بعد از سیل با هم مقایسه شده اندو تصاویر پردازش  مورد مطالعه به چهار ناحیه تبدیل شده است

و  ذکر است به گونه اي طراحی و محاسبه شده است که روند براي همه نواحی کامال یکسان باشد تا نتایج دقیق باشند

بعد از وقوع سیل در نواحی  2bنشان دهنده قبل از وقوع سیل و   2aشکلبطور مثال . )نسبت به هم سنجیده شوند

همانطور که با مقایسه دو شکل می توان تا حدود زیادي حدس زد . لسر استببا و حلی مربوط به شهر هاي جویبارسا

در (این مقایسه براي تمام شهرهاي جنوبی خزر. وجود دارداز سیل  پسکه آب هاي زیادي برروي سطح این نواحی 

یا (داشته است شهر جویبار بیشترین تغییرات را  که نتایج نشان می دهد که حوالی تسانجام شده ا) استان مازندران

اگر چه سعی شده است ). سیل بیشتر می شودناشی از بطور کلی هر چقدر به سمت شرق مازندران می رویم تغییرات 

ولی این روش درك کیفی دقت مقایسه باالتر رود  )پیکسل هاي محدودترتعداد (تا با تبدیل شکل ها به تصاویر کوچکتر

استفاده شده است تا شدت دیگر از این رو از یک الگوریتم  .از قطعیت باالیی برخوردار نبود لینگارندگان می داد وبه 

یک باند جدیدي از شدت باند هاي قبل و بعد از وقوع  ،در این الگوریتماز این رو . تغییرات به صورت کمی درك شود

شدت این این در پایان . شده است ترسیم ،به شدت مرجعت بنس این باند جدید 3در شکل  .شده است ایجادسیل 

   .نشان داده شده است 2cمحاسبه گردید و در شکل  تغییرات
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شکل نواحی مورد مطالعه   (b) 2019 سمار 16عه به کمک داده هاي خام ترسیم شده است مربوط به 

 
شدت  (c)) ه می شوددتغییرات به وضوح دی(نواحی مورد نظر پس از سیل

یعنی تغییرات داشته  سیاهتغییري نداشته و نقاط 

نواحی بطورمثال باال سمت راست نشان دهنده  م به ساحل خزرنزدیک می شویم

تغییـرات آب هـاي سـاحلی هـم     داده شـدکه  

پدیـده هـاي سـاحلی هـم مـی       )بدلیل رزولوشن باال

را نشـان  ) چـالوس و نـور  (محیط پر تالطم را در سواحل غرب خزر جنـوبی 

   .تسا يجوناشی از واداشت 

     
sigma(vv) )16 مرجع در نظر گرفته شود مارچ (

2019 (b)  مارچ 28تغییرات آب هاي ساحلی در 

براي بررسی تغییرات نواحی ساحلی و آبی خـزر  

نتـایج نشـان داد کـه    . استفاده شده است

ان داد شـ ی هاي این پـژوهش ن جخرو. استفاده از این روش می تواند در درك درست تغییرات خشکی و آبی مفید باشد

 که بـا واقعیـت همخـوانی خـوبی دارد     جویبار بیشترین اثرات را در سیل داشته است

عه به کمک داده هاي خام ترسیم شده است مربوط به المنطقه مورد مطتصویر 

 .سمار 16بعد از پردازش در 

نواحی مورد نظر پس از سیل (b)نواحی مرکزي و شرقی خزر جنوبی پیش از سیل 

تغییري نداشته و نقاط  )هر پیکسل(نقاط سفید یعنی. و سفید قابل مشاهده اند سیاهتغییرات در نواحی با خطوط 

م به ساحل خزرنزدیک می شویمیهرچقدر به سمت باالي تصاویر می روالزم به ذکر است 

  .سواحل جویبار است

داده شـدکه   ویسندگانعالوه بر این با توجه به نوع تصاویر انتخاب شده این قابلیت به ن

بدلیل رزولوشن باال(این تصاویربا کمک نشان می دهدکه  3شکل. مورد رصد قرار گیرد

محیط پر تالطم را در سواحل غرب خزر جنـوبی  سمار 28 در مورد مطالعه قرار گیرد که

ناشی از واداشت نواحی ساحلی تحت اثرات آب هاي که نوع دیگري از تغییرات 

 
sigma(vv)که نسبت به  (New Band)راکندگی طیفی نسبت دو باند قبل و بعد از سیل

2019مارچ  16آب هاي خزر جنوبی در نزدیکی سواحل در  (a) و )سمت چپ

  نتیجه گیري و بحث

براي بررسی تغییرات نواحی ساحلی و آبی خـزر   Sentinel 1Aدر این پژوهش از داده هاي رادیومتریک سنجنده راداري 

استفاده شده است 1398براي این مهم از داده هاي قبل و بعد از سیل . جنوبی استفاده شده است

استفاده از این روش می تواند در درك درست تغییرات خشکی و آبی مفید باشد

جویبار بیشترین اثرات را در سیل داشته است )و سواحل(که نواحی اطراف شهر 

  

تصویر  (a) :1شکل 

بعد از پردازش در 

نواحی مرکزي و شرقی خزر جنوبی پیش از سیل  (a) :2شکل 

تغییرات در نواحی با خطوط 

الزم به ذکر است . است

سواحل جویبار استنزدیک به 

عالوه بر این با توجه به نوع تصاویر انتخاب شده این قابلیت به ن

مورد رصد قرار گیرد

مورد مطالعه قرار گیرد که شود

که نوع دیگري از تغییرات  می دهد

  
راکندگی طیفی نسبت دو باند قبل و بعد از سیلپ 3:شکل

سمت چپ(ترسیم شده اند

  .)سمت راست(

نتیجه گیري و بحث 3

در این پژوهش از داده هاي رادیومتریک سنجنده راداري 

جنوبی استفاده شده است

استفاده از این روش می تواند در درك درست تغییرات خشکی و آبی مفید باشد

که نواحی اطراف شهر 
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شاید در ذهن خواننده این سوال پیش آید چـرا بررسـی طـوري انتخـاب     . )مهم را تایید می کندمشاهدات میدانی این (

. یـرد شده است که همزمان هم اثرات ناشی از سیل در خشکی و آب هاي خـزر جنـوبی همزمـان مـورد مطالعـه قـرار گ      

قابلیـت  ارزیـابی  ر خشـکی و  مولفان دو هدف را در این پژوهش دنبال می کردند در هدف اول مطالعه تغییرات اقلیمی د

نکته مهم دیگر این همزمانی به مـا یـک امکـان مـی داد کـه      . مطالعه پدیدي هاي دریایی استاین سنجنده راداري در 

انجام شده از یک پدیده ملموس که داده هاي مشاهداتی کافی وجود داشـت   تصحیحاتروش و الگوریتم استفاده شده و

که متاسفانه بدلیل داده ها صحت ( روش را در کارهاي دریایی هم ارزیابی کنیم صحت روش خودرا بسنجیم تا دقت این

اگرچه در کارهاي دریایی نیاز به الگوریتم هاي دقیق تر است زیرا همواره در اندرکنش با جـو   )سنجی کار دشواري است

نکته واقف و اذعان دارنـد کـه بـراي    مولفان به این . روي آن اثر می گذارد برن اثر می پذیرد و آه از ظبوده است و هر لح

چـون محیطـی   ( کارهاي دریایی نیاز به الگوریتم هایی است تا با دقت بیشري پدیده هاي دریایی مورد رصد قرار گیرنـد 

ذات تصـاویر  مربـوط بـه   هم در نظر داشت که بیشتر الگوریتم ها استفاده شـده  را ولی باید این نکته . )به شدت پویاست

بطور مثـال   .[7]تفاوت هایی هم وجود داردبین محیط هاي مختلف  اگرچه ،است لم سنجش از راه دورراداري و اساس ع

عـالوه   [8].)٢٠١۵( بطور نمونه رجوع شود به نگلر و همکاران( استهر پدیده دریایی متفاوت مطالعه در  ونیزاسیپالرنوع 

لـیم و  قسیل نشـانی از تغییـر ا   به این دلیل که، در نتیجه اثرات جو هستند) وآبی خشکی(بر این هر دو تغییرات ساحل 

محیط هاي متالطم دریایی ناشی از سیستم هاي جوي هستند که هر لحظه در هر ساحل و محیط هاي دریـایی تغییـر   

در سـواحل بلکـه در کـل    به عبارت دیگر این جو و فرآیندهاي آن است که بیشترین تغییرات را نه تنها . ایجاد می کنند

   . با پاسخی از سوي جو همراه است) گرمایش زمین( کره زمین ایجاد می کند بدلیل این که هر عمل بشر امروزي

هم تاثیراتی بگذارد از آن جمله می توان به بـاال آمـدن سـطح تـراز     حوزه هاي آبی بطور کلی وقوع سیالب می تواند در 

اشـاره کـرد کـه تـاثیرات     ) در مجاورت دریـا هسـتند  یی که بطور مثال تاالب ها (بیحوزه هاي آ و نابودي اکوسیتم دریا

به نظر می رسد اگرچه سیل ها شمال ایران می تواند تاثیرات موقتی بـرروي آب   .[9]فاجعه باري می تواند برجاي بگذارد

داشـته باشـد   ت چشـمگیري  اثـرا ) مثل الگـوي جریانـات  (خزر داشته باشد ولی  خیلی نمی تواند در پدیده هاي فیزیکی

بدلیل این که سیل یک پدیده کوچک مقیاس است و نکته مهم دیگر این است که سهم آب هاي رودهـاي ایـران در آب   

با توجـه بـه   با در نظرگرفتن همه موارد، اگر  .ونیز سطح تراز خزر در سال هاي اخیر کاهشی است خزر بسیار ناچیز است

 ودرنظرگـرفتن ب ها پیشنهاد می شود که در آینده سنجنده هایی با تفکـر پـایش آب هـاي ایـران     آنیاز کشور در پایش 

این تفکـر بـه   این مهم هنگامی می تواند تحقق یابد که این سنجنده ها بـا  .ودبی طراحی شآویژگی هاي این حوزه هاي 

و کـارایی   تا نتایج بهتري حاصل شـود در حوزه هاي آبی ایران مهم هستند فیزیکی که چه پدیده هایی  فضا پرتاب شوند

  .این سنجنده ها افزایش یابد
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