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چکﯿده
در چند دﻫۀ اخﯿﺮ منﺎطق شهﺮي درنتﯿجۀ رشد ﺟﻤعﯿت و توسعۀ اقتصﺎدي ،بهسﺮعت گستﺮشیﺎﻓته است .اطالع از
روند تﻐﯿﯿﺮات سﺮیع کﺎربﺮي اراضی ،بﺮاي بﺮنﺎمهریزان و مدیﺮان شهﺮي ضﺮوري است .تصﺎویﺮ سنجﺶازدور ،یکی
از منﺎبع مطﻤئن بﺮاي استخﺮاج منﺎطق سﺎختهشده بهحسﺎب میآیند .از بﯿن انواع مختلف تصﺎویﺮ سنجﺶازدور،
تصﺎویﺮ راداري در استخﺮاج منﺎطق شهﺮي کﺎرایی منﺎسبی دارند .سنجندهﻫﺎي راداري در قطبﺶﻫﺎي مختلف و در
مدارﻫﺎي صعودي و نزولی تصویﺮبﺮداري میکنند .مقﺎدیﺮ ضﺮیب بﺎزپخﺶ در قطبﺶﻫﺎ و مدارﻫﺎي بﺮداشت متفﺎوت،
به ویژگیﻫﺎي مختلفی از پدیدهﻫﺎ وابسته است و امکﺎن شنﺎسﺎیی بهتﺮ پدیدهﻫﺎ را ﻓﺮاﻫم میکند .در این مطﺎلعه به
بﺮرسی ارزیﺎبی عﻤلکﺮد تصﺎویﺮ صعودي و نزولی سنتﯿنل 0-در دو بﺎند  VVو  ،VHدر استخﺮاج منﺎطق سﺎختهشدة
شهﺮ اصفهﺎن پﺮداخته شده است .بﺮاي تفکﯿک منﺎطق شهﺮي از سﺎیﺮ منﺎطق ،از روش آستﺎنهگذاري خودکﺎر اتسو
استفﺎده شد .خﺮوﺟی بهدستآمده از اعﻤﺎل مقﺎدیﺮ آستﺎنه ،بﺎ تصﺎویﺮ بﺎقدرت تفکﯿک بﺎالي گوگل ارث مقﺎیسه شد.
مقﺎیسۀ تصﺎویﺮ بﺮداشتشده در دو مدار صعودي و نزولی نشﺎن میدﻫد صﺮفنظﺮ از قطبﺶ ،تصﺎویﺮ نزولی دقت
بﺎالتﺮي نسبت به تصﺎویﺮ صعودي داشتهاند ،صحت کلی بﺎندﻫﺎي  VVو  VHبهتﺮتﯿب بﺮاي تصﺎویﺮ نزولی بﺮابﺮ
 91و  74درصد و بﺮاي تصﺎویﺮ صعودي  77و  70بوده است .ﻫﻤچنﯿن تصﺎویﺮ بﺎند  VVدر ﻫﺮ دو مدار
تصویﺮبﺮداري در مقﺎیسه بﺎ بﺎند  VHکﺎرایی بهتﺮي در استخﺮاج منﺎطق سﺎختهشده داشته است .بﺮاسﺎس نتﺎیج
تحقﯿق ،تصﺎویﺮ نزولی بﺎند  VVسنتﯿنل 0-بﺎ صحت کلی  91درصد ،بﺎالتﺮین دقت را در مقﺎیسه بﺎ سﺎیﺮ تصﺎویﺮ در
استخﺮاج منﺎطق سﺎختهشدة شهﺮ اصفهﺎن دارند.

واژهﻫﺎي کلﯿدي :آشکﺎرسﺎزي ،تصﺎویﺮ رادار ،سنجﺶازدور ،شهﺮ اصفهﺎن ،منﺎطق سﺎختهشدة شهﺮي.
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مقدمه
شهرنشینی بهدلیل رشد سریع جمعیت و مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری 1بهمنظور بهرهمندی از فرصتهای
شغلی ،روند صعودی داشته است ( .)Kaya et al., 2012a; Sekertekin et al., 2018; Sekertekin et al., 2016این رشد
سریع سبب تغییرات کاربری اراضی نظیر کاهش زمینهای کشاورزی و اراضی دارای پوشش گیاهی و افزایش مناطق
ساختهشده شده است .این تغییرات مشکالتی نظیر توزیع نامتعادل منابع ،آلودگی هوا ،ازدحام جمعیت (،)Lagarias, 2012
تشدید اثر جزیرۀ گرمایی شهری ( ،)Adamowski and Prokoph, 2013اثر گلخانهای ( ،)Hoornweg et al., 2011کاهش
کیفیت آب ( )Kaya et al., 2012bو افزایش ریسک سیالب شهری را در پی داشته است .به همین دلیل برنامهریزان و
مدیران نیاز به دانستن گسترۀ مناطق ساختهشده 2و جهت گسترش آنها دارند تا برای رسیدن به توسعۀ پایدار شهری
بهتر برنامهریزی کنند.
کارایی تصاویر سنجشازدوری متفاوت ،در استخراج مناطق شهری و بررسی تغییرات شهرها اثبات شده است .در
بیشتر مطالعات از انواع تصاویر نوری 9بهره گرفته شده است؛ زیرا بیشتر در دسترس هستند و پردازش آسانتری دارند
( .)Deng and Wu, 2013توسعۀ سنجندههای راداری و قابلیت منحصربهفرد این تصاویر ،استفاده از آنها را در مطالعات
شهری گسترش داده است ( .)Azmedroub et al., 2016کاربرد این تصاویر بهویژه بعد از آغاز مأموریت سنتینل 01-و
سیاست ارائۀ رایگان تصاویر آن بسیار فراگیر شد .بسیاری از سنجندههای سار ( )5SARدر حالت تکقطبی فعالیت
میکنند ،اما اطالعات بهدستآمده از آنها محدود است و اغلب تفکیک عوارض سطح زمین در آنها بهسختی صورت
میگیرد ( .)Roychowdhury, 2016, 789سنجندههای دوقطبی 0مانند سنتینل 1-یا سنجندههای تمامقطبی در مقایسه با
سنجندههای تکقطبی ،در استخراج مناطق ساختهشده بهتر عمل میکنند .به همین علت از دادههای قطبی سار
( )0PolSARدر مطالعات مربوط به پوشش زمین استفاده میشود (

Engeset and Weydahl, 1998; Haas and Ban,

2017; Khosravi et al, 2017; Amani et al. 2017; Mahdavi et al. 2017b; Roychowdhury, 2016; Whelen and

 .)Siqueira 2018; Xu et al., 2019از زمان آغاز فعالیت سنتینل ،1-تصاویر آن بهدلیل اینکه از شرایط آبوهوایی تأثیر
نمیپذیرند و دوقطبی هستند ،در مطالعات طبقهبندی پوشش زمین ( )Son et al., 2018; Dostálová et al., 2018و
نگاشت خاک ( )Taghadosi et al., 2019بسیار استفاده شدهاند .همچنین استفادۀ همزمان از چند داده ،ترکیب تصاویر یا
تصاویر چند زمانی ،8سبب افزایش اطالعات در مقایسه باحالتی میشود که دادهها فقط از یک سنجنده یا فقط در
یکزمان خاص اخذ شوند ،به همین علت به چنین رویکردهایی در چند سال اخیر توجه صورت گرفته است

( Amani et

.)al. 2017; Mahdavi et al., 2017b; Simone et al., 2002
1. Urban areas
2. Built-up
3. Optical
4. Sentinel 1
)5. Synthetic aperture radar (SAR
6. Dual-polarized
)7. Polarimetric synthetic aperture radar (PolSAR
8. Multi-temporal
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تصویربرداری سنجندههای راداری در دو مدار صعودی 1و نزولی 2از زمین سبب میشود تا اطالعات ازدسترفته در خط
دید سنسور در مدارهای مختلف بازیابی شود .استفاده از تصاویر سار با مدارهای مختلف صعودی و نزولی موجب میشود از
یک منطقه ،بازپخشهای 9مختلف ثبت شود

(et al., 1994; Engeset and Weydahl, 1998

 .)Rignotاین ویژگی

سنجندههای سار که میتوانند از دو مدار صعودی و نزولی تصویربرداری کنند در مطالعات مختلفی استفاده شده است .وود 0و
همکاران ( )2772در مطالعهای بهمنظور برآورد اثرات شبنم بر میزان بازپخش راداری از تصاویر با مدارهای صعودی و نزولی
استفاده کردند .آنها تفاوت بین میزان بازپخش در جفت تصاویر صعودی و نزولی را به حضور شبنم و تغییرات زاویۀ فرود
نسبت دادند .ریگنوت 5و همکاران ( )1110در مطالعهای با استفاده از تصاویر  ،0ERS-1با بررسی تفاوت بین دو تصویر
بهدستآمده در روز و شب که بهترتیب در حالتهای نزولی و صعودی اخذ شده بودند ،به ارزیابی یک مکان جنگلی در
نزدیکی چشمههای آبگرم 0مانلی ،8در آالسکا پرداختند و نتیجه گرفتند تصاویر نزولی دارای مقدار بازپخش باالتری هستند.
سیدین 1و همکاران ( )2727به مطالعۀ ارزیابی استفادۀ تصاویر صعودی و نزولی در طبقهبندی مناطق شهری و کشاورزی
پرداختند .در این مطالعه از تصاویر صعودی و نزولی سنتینل 1-و روش طبقهبندی ماشینبردار پشتیبان 17استفاده کردند.
نتیجۀ این مطالعه نشان داد استفاده از ترکیب مدارهای صعودی و نزولی در طبقهبندی سبب افزایش دقت به میزان  0درصد
در مقایسه با استفاده از مدارها بهصورت مستقل شده است .بهطورکلی میتوان گفت در تمام مطالعات مرتبط ،به استفاده از
تصاویر دو مدار تأکید شده است؛ زیرا دقت طبقهبندی را افزایش میدهد (

;Solari et al., 2019; Holobâcă et al., 2019

 .)Mahdavi et al., 2019تفاوت بین میزان بازپخش در تصاویر یک منطقه در مدارهای مختلف ،به عواملی مانند جهت
دید ،11میزان تبخیر و تعرق ،12دما و محتوای آب گیاهان بستگی دارد ( .)Mahdavi et al., 2017bتغییر در زاویۀ دید ،میزان
سختی هدف را تغییر میدهد؛ زیرا خط دید سنجنده را تغییر میدهد ( .)Richards, 2009با تغییر زاویۀ دید سنجنده ،میزان
بازپخش نیز تغییر میکند ()Henderson and Lewis, 1998؛ بنابراین در مناطقی که تغییرات توپوگرافی زیاد است نظیر
مناطق کوهستانی نوع مداری که تصویر در آن اخذ شده است ،مهم است و باید در نظر گرفته شود (

Mahdavi et al.,

 .)2019عالوه بر این ،تصاویر صعودی و نزولی در ساعات متفاوتی از روز برداشت میشود .بدیهی است برخی از ویژگیهای
پدیدهها نظیر دما و محتوای آب در ساعات متفاوت شبانهروز تغییر میکند و درنتیجه میزان بازپخش متفاوتی خواهند داشت
که بر تفکیکپذیری پدیدهها تأثیر میگذارد .ثابت دیالکتریک 19با میزان تبخیر و تعرق رابطۀ معکوس دارد و در روز متغیر

1. Ascending orbit
2. Descending orbit
3. Backscatter
4. Wood
5. Rignot
)6. European remote-sensing satellite-1 (ERS-1
7. Hot springs
8. Manley
9. Sayedain
)10. Support vector machine (SVM
11. Look direction
12. Evapotranspiration
13. Dielectric constant
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است ( .)Mcdonald et al., 1992با افزایش میزان تبخیر و تعرق ،محتوای آب و ثابت دیالکتریک کاهش مییابد .بعد از
سپیدهدم ،تبخیر و تعرق تا ظهر افزایش و سپس کاهش مییابد ( .)Mcdonald et al., 1991براساس نتایج ،مقدار بازپخش
سار از یک هدف خاص در فاصلۀ زمانی بین صبح تا ظهر تغییر میکند و بسته به نوع پوشش زمین میتواند تا  0دسیبل

1

متفاوت باشد (.)Mcdonald et al., 1992
هدف از این تحقیق ،بررسی توانایی تصاویر صعودی و نزولی سنتینل 1-در دو باند  2VVو  9VHدر شناسایی مناطق
ساختهشدۀ شهر اصفهان با استفاده از آستانهگذاری خودکار اتسو 0است .منطقۀ موردمطالعه شهر اصفهان است که دارای
انواع کالسهای کاربری زمین شامل پوشش گیاهی ،مناطق آبی و مناطق ساختهشده با تراکمهای متفاوت در مرکز و
حاشیۀ شهر است .شهر اصفهان طی چندین سال اخیر ( )1917-1995نزدیک  0/5برابر افزایش جمعیت داشته است
(مرکز آمار ایران 1995 ،و  .)1917افزایش جمعیت در این شهر سبب افزایش مناطق ساختهشدۀ شهری شده است.
افزایش مناطق ساختهشده سبب تخریب باغها و مزارع کشاورزی و پیدایش مناطق حاشیهنشین در اطراف شهر اصفهان
شده است (زیاری و همکاران .)212 :1918 ،آگاهی از توزیع مناطق ساختهشده ،برای بررسی میزان و روند تغییرات
کاربری اراضی در شهر توریستی و صنعتی اصفهان که از مراکز مهم جمعیتی کشور بهشمار میآید ،برای برنامهریزان
شهری ضروری است .در این تحقیق ،تصاویر سری زمانی  1ساله سنتینل 1-در پلتفرم گوگل ارث انجین 5اخذ و پردازش
شد .با استفاده از روش آستانهگذاری خودکار اتسو ،آستانۀ مناسب برای تفکیک مناطق شهری از سایر کاربریها تعیین
شد .بعد از اعمال آستانه ،مناطق شهری استخراج و سپس صحت خروجی بهدستآمده از طریق مقایسه با تصاویر گوگل
ارث 0ارزیابی شد .نوآوری این مقاله در بررسی اثر مدار اخذ تصویر (صعودی یا نزولیبودن) و همچنین توانایی باندهای
پالریمتریک سنتینل 1-و روش آستانهگذاری خودکار اتسو برای تفکیک مناطق ساختهشده از سایر کاربریها در شهر
اصفهان است.

مبﺎنی نظﺮي
مناطق ساختهشدۀ شهری مناطقی هستند که از نظر قانونی به شهر تعلق دارند و بهطورکلی تحت ساختوساز قرار
گرفتهاند ،همچنین امکانات شهری در این مناطق بهصورت عمومی در دسترس افراد هستند ( .)Ma et al., 2019محیط
شهر یک محیط پویا است که در آن ساختوساز و در برخی اوقات تخریب روی میدهد ( .)Kraff et al., 2020یکی از
مهمترین مشکالتی که در چند دهۀ اخیر بسیاری از کشورها با آن مواجه شدهاند ،افزایش جمعیت و در پی آن افزایش
شدید مناطق ساختهشدۀ شهری است ( (Falah et al., 2020: 235که طی سالیان اخیر به یک موضوع مهارناپذیر تبدیل
شده است ( .)Angel et al., 2011عالوه بر رشد جمعیت ،مهاجرت از روستا به شهر ،تغییرات اقلیمی ،بحرانهای اقتصادی
1. Decibel
)2. Vertical vertical (VV
)3. Vertical horizontal (VH
4. Otsu’s thresholding method
)5. Google Earth Engine (GEE
6. Google Earth
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و جنگ از مهمترین عوامل رشد شهرها بهشمار میآید ( .)Kraff et al., 2020براساس تخمین ،حدود  00درصد از جمعیت
جهان تا سال  2757در مناطق شهری زندگی خواهند کرد ( )Grimm et al., 2008; Cao et al., 2018و بیشتر این
افزایش جمعیت شهرها در کشورهای درحالتوسعه خواهد بود .این رشد سریع ،همچنین سبب گسترش سکونتگاههای
غیررسمی در محدودۀ شهرها شده است ( .)Castles et al., 2013در حال حاضر تعداد جمعیت ساکن در شهرها ،بیش از
نصف جمعیت جهان است .توسعۀ فیزیکی شهرها موجب تغییرات کاربری اراضی نظیر تبدیل اراضی حاصلخیز کشاورزی
به نواحی شهری ( )Yar and Huafu, 2019شده است که شدت آن در نواحی پیشرفته و درحالتوسعه بهمراتب زیادتر
است .این امر سبب افزایش آلودگی شهری ،مجموعهای از مشکالت اقتصادی–اجتماعی و اکولوژیکی ،کاهش سطح
آبهای زیرزمینی ،تغییرات ژئومورفولوژیکی سطح زمین و بسیاری از مشکالت دیگر شده است
et al., 2016, Mohapatra et al., 2014

( Salazar et al., 2015,

 .)Luهمچنین توسعۀ سریع مناطق ساختهشده –که در بسیاری از موارد از

طرحهای مدیریتی شهرها تبعیت نکرده است -کارکردهای حیاتی شهرها را با بحران مواجه کرده است .به همین دلیل،
بررسی مناطق شهری و تغییرات آن اهمیت فراوانی دارد (
Chen et al., 2016

Zhang et al., 2014; Liu et al., 2017; Inkoom et al.,

; .)2017آگاهی از موقعیت مناطق ساختهشده برای مدیران و برنامهریزان ضروری است؛ زیرا

نشاندهندۀ گسترۀ شهر است .نیازهای شهروندان باید در محدودۀ شهر پاسخ داده شود .چنانچه گسترش مناطق
ساختهشده با طرحهای مدیریت شهری انطباق نداشته باشد ،کارکردهای اصلی شهرها تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین
سرعت و جهت تغییرات مناطق ساختهشده باید با منابع موجود و خدمات قابلارائۀ شهر تناسب داشته باشد .در کشور
ایران نرخ رشد شهرنشینی دارای روند کامالً صعودی و افزایش  09درصدی جمعیت شهرنشین از سال  1995تا 1915
گویای این امر است (مرکز آمار ایران .)1917 ،نتیجۀ افزایش جمعیت ،افزایش مناطق ساختهشده است .با استفاده از روش
نقشهبرداری زمینی میتوان گسترۀ مناطق شهری را مطالعه و اندازهگیری کرد .این روش دقیق است ،ولی بسیار زمانبر و
پرهزینه است .عالوه بر این ،در این روش امکان اخذ دادههای مربوط به زمان گذشته وجود ندارد .همچنین روشهای
نقشهبرداری زمینی عمدتاً محدود به یکزمان خاص است و امکان برداشتهای دورهای متناوب و منظم میسر نیست.
این مسئله در شهرهای کشورهای درحالتوسعه که رشد شتابان شهری را تجربه میکنند ،سبب محدودیت در شناسایی
تغییرات میشود .پایش تغییرات نیازمند برداشتهای دورهای و منظم است .شناسایی سرعت و روند تغییرات کنونی
میتواند در پیشبینی روند تغییرات آینده و برنامهریزی مناسب برای این تغییرات استفاده شود .برای همین منظور،
استفاده از سنجشازدور برای استخراج مناطق ساختهشده شهری با دقت مناسب و با صرف زمان کمتر و همچنین قابلیت
برداشتهای متوالی و منظم امکانپذیر است ( .)Xiang et al., 2016برای مطالعۀ مناطق ساختهشدۀ شهری میتوان از
سنجندههای نوری و راداری استفاده کرد .این سنجندهها هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند .تصاویر نوری بهدلیل
آرشیوی طوالنی و سادگی در پردازشها ،در مطالعات زیادی استفاده شدهاند (.)Weng, 2012; Hu and Weng, 2011
مناطق ساختهشدۀ شهری دارای تنوع زیادی است .ساختمانها ،خیابانها و پارکینگها ( Zhang et al., 2014; Deng and
2013

 )Wu,و همچنین هرکدام از این عوارض نیز در اندازه ،تراکم و مواد تشکیلدهنده متفاوت است؛ برای مثال،

ساختمانهای شهری شامل ساختمانهای مسکونی و تجاری میشود .در نمای ساختمانهای تجاری ،عموماً از فلز و
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شیشه استفاده میشود که با ساختمانهای مسکونی متفاوت است .ساختمانهای مسکونی ممکن است بهصورت
ساختمانهای تک خانوار یا ساختمانهای دارای ارتفاع متوسط یا برجهای بلند باشد .تراکم ساختمانها در همه جای شهر
یکسان نیست و درنتیجه واکنش متفاوتی در انواع متفاوت تصاویر سنجشازدوری از خود نشان میدهند .خیابانها و
پارکینگها نیز دارای عرضهای متفاوت است و با مواد مختلف پوشیده شدهاند .همچنین وجود سکونتگاههای
غیررسمی در مرز مناطق شهری و یا در اطراف آن ،استخراج این مناطق با استفاده از تصاویر سنجشازدوری را با
پیچیدگی همراه میکند .درنتیجه تنوع عوارض شهری زیاد و تفکیک و طبقهبندی آنها دشوار است .درواقع تفکیک
مناطق شهری فقط با استفاده از مقادیر بازتاب طیفی ممکن نیست و با استفاده از اطالعات بهدستآمده از انواع مختلف
تصاویر سنجشازدوری که در شرایط متفاوت اخذ شدهاند و بهتر میتوان عوارض متفاوت را در این محیط پیچیده
شناسایی کرد (Deng and Wu, 2013؛ عطارچی .)898 ،1918 ،سنجندههای راداری بهدلیل اینکه میتوانند در تمام طول
شبانهروز و بدون تأثیرپذیری از هر شرایط آبوهوایی داده اخذ کنند )Cao et al., 2018( ،برای انجام مطالعات نسبت به
سنجندههای نوری از کارایی بیشتری برخوردار هستند .عالوه بر این ،میزان بازپخش پدیدهها در طولموجهای راداری
بهاندازه ،حجم ،جهت و ویژگیهای سطح پدیدهها بستگی دارد و درنتیجه میتوانند در شناسایی پدیدههایی مؤثر باشند که
در تصاویر نوری از بازتاب طیفی یکسانی برخوردار هستند .پرتوهای ارسالی از سنجندههای راداری دارای خاصیت قطبش
هستند (عطارچی .)891 :1918 ،با استفاده از قطبشهای متفاوت ،امکان شناسایی بهتر پدیدههای متنوع سطح زمین
وجود دارد (Guo et al., 2014؛ عطارچی .)891 :1918 ،تصاویر راداری در مدارهای مختلف و به صورتهای صعودی و
نزولی برداشت میشوند .در مدار نزولی حرکت سنجنده و اخذ تصویر از شمال بهسمت جنوب و زاویۀ دید آن بهسمت
غرب است .در مدار صعودی ،تصویربرداری از جنوب به شمال است و زاویه دید سنجنده به سمت شرق است

( Mora et

 .)al., 2016تصاویر راداری که از یک منطقۀ یکسان ،اما در مدارهای مختلف صعودی و نزولی اخذ میشوند ،دارای مقادیر
متفاوت ضریب بازپخش هستند؛ زیرا زاویۀ دید و زمان تصویربرداری آن تغییر میکند .با تغییر در زاویۀ دید میزان زبری
عوارض و تغییر میکند ( .)Richards, 2009همچنین میزان دما ،تبخیر و تعرق و محتوی آب گیاهان در ساعات مختلف
برداشت نزولی و صعودی متفاوت است ( .)Mahdavi et al., 2017aدرواقع استفاده از تصاویر در مدارهای مختلف میتواند
سبب افزایش اطالعات درمورد پدیدهها شود و به تشخیص و تفکیک عوارض کمک کند (

;Mahdavi et al., 2019

.)Sayedain et al., 2020
در بیشتر موارد ،مناطق ساختهشده با استفاده از روشهای طبقهبندی از تصاویر سنجشازدوری استخراج میشود .این
روشها نیازمند برداشت نمونههای آموزشی بهوسیلۀ کاربر هستند که امری زمانبر است و همچنین تا حدودی سبب
ایجاد خطا در فرایند طبقهبندی میشود .برای حل این مشکل ،در این تحقیق از یک روش مبتنی بر آستانهگذاری
اتوماتیک استفاده شده است .روش مورداستفاده ،روش آستانهگذاری خودکار اتسو

(1979

 )Otsu,است که مناطق

ساختهشده را بدون دخالت کاربر و بدون نیاز به اطالعات ،از سایر مناطق بهصورت خودکار استخراج میکند .روش
آستانهگذاری اتسو در مطالعات برای شناسایی و استخراج پدیدهها با استفاده از هیستوگرام تصویر و تبدیل آن به تصویر
باینری استفاده میشود و دارای دقت استخراج مناسبی است ( .)Lv et al., 2019; Lamphar, 2020با درنظرگرفتن حجم
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و تعداد زیاد تصاویر ماهوارهای ،استفاده از پلتفرمهای مناسب برای اخذ و پردازش تصاویر ضروری است .گوگل ارث
انجین یک بستر ابری است که دادههای جغرافیایی را پردازش و تجزیهوتحلیل میکند ( .)Wang et al., 2020این پلتفرم
با استفاده از الگوریتمهای مناسبی که دارد و همچنین پشتیبانی از انواع دادههای سنجشازدوری میتواند به پردازش
تصویر بپردازد ( .)Gorelick et al., 2017براساس همین ویژگیها ،امکان مطالعه در انواع مقیاسها و در بازههای زمانی
طوالنی میسر میشود (.)Huang et al., 2017; Xiong et al., 2017

منطقۀ موردمطﺎلعه
شهر اصفهان در محدودۀ بین طول جغرافیایی  51درجه و  99دقیقه تا  51درجه و  00دقیقۀ شرقی و عرض جغرافیایی
 92درجه و  92دقیقه تا  92درجه و  00دقیقۀ شمالی قرار دارد .ارتفاعی بین  1557تا  1057متر دارد .این شهر در بخش
شمالی و جنوبی به اراضی بیابانی و در بخشهای غربی و شرقی به اراضی کشاورزی منتهی میشود (سفیانیان:1988 ،
 .)155برای نمایش منطقۀ موردمطالعه از تصویر لندست  8استفاده شد (شکل .)1

شکل  .0نقشۀ شهﺮ اصفهﺎن (لندست  ،7تﺎریخ )7171/3/00

دادهﻫﺎي مورداستفﺎده
برای انجام این تحقیق از تصاویر سنتینل( 1-جدول  )1در محدودۀ باند  Cدر پلتفرم گوگل ارث انجین استفاده شده است.
بازۀ زمانی دریافت تصاویر از اول سال  2711تا آخر سال  2711بهمدت یک سال است .علت استفاده از تصاویر
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برداشتشده در یک سال ،محاسبۀ مقادیر میانگین ضریب بازپخش در یک سال با هدف کاهش اثر اسپکل است .این
تصاویر در حالت  1GRDاست و در دو باند قطبی ( VVو  )VHو بهصورت صعودی و نزولی برداشت شدهاند .زمان اخذ
تصاویر صعودی در حدود ساعت  10:97و زمان اخذ تصاویر نزولی در حدود  2:97بامداد است .برای این کار از مدل
رقومی زمین 97 2متری استفاده شد .یکی از محدودیتهای تصاویر راداری ،وجود پیکسلهای سیاهوسفید است که به این
نوع پیکسلها لکههای راداری میگویند .برای کاهش این لکهها ،از میانگینگیری تصاویر استفاده شده است

( Chini et

 .)al., 2018a: 8133برای ازبینبردن خطای هندسی ناشی از توپوگرافی در مناطق دارای اختالف ارتفاع زیاد ،با استفاده از
مدل رقومی زمین ،مناطق با شیب باالی  15درجه ماسک شد.
ﺟدول  .0تعداد تصﺎویﺮ مورداستفﺎده و زمﺎن اخذ تصﺎویﺮ
نوع
صعودی
نزولی

VV
91
50

زمﺎن
10:95-10:90
72:91-72:29

VH
91
50

روش پژوﻫﺶ
استخﺮاج منﺎطق سﺎختهشده
با استفاده از تصاویر راداری ،مناطق ساختهشدۀ شهری در قطبشهای مختلف و در دو مدار صعودی و نزولی قابلاستخراج است.
ویژگی برداشت تصاویر در قطبشهای مختلف میتواند سبب شناسایی پدیدههایی شوند که دارای بازپخشهای مختلف در
باندهای متفاوت پالریمتریک هستند .)Chini et al., 2018b: 3( .در این مطالعه ،هدف مقایسۀ تصاویر صعودی و نزولی
سنتینل 1-در دو باند  VVو  VHاست .برای همین منظور از سری زمانی تصاویر سنتینل 1-در پلتفرم گوگل ارث انجین برای
استخراج مناطق ساختهشدۀ شهری استفاده شد (شکل  .)2گوگل ارث انجین پلتفرم بسیار کارایی است که میتوان با استفاده از
آن تصاویر ماهوارهای را سریعتر و بهصورت رایگان اخذ و پردازش کرد .گوگل ارث انجین مبتنی بر محاسبات ابری است که
پردازشهای خود را روی دادههای موجود در پایگاه داده انجام میدهد ( .)Shelestov et al., 2017برای استخراج مناطق
شهری ،از روش آستانهگذاری خودکار اتسو استفاده شد .بعد از تعیین آستانه و اعمال آن روی تصویر ،مناطق شهری استخراج
شد .از فیلتر اکثریت 9برای پسپردازش خروجی استفاده شد (فاطمی و همکاران .)1919 ،اعمال فیلتر اکثریت سبب انسجام
مکانی باالتر و کاهش نویز تصویر خروجی میشود .ابعاد  9×9برای ابعاد کرنل 0در نظر گرفته شد.
تعﯿﯿن حد آستﺎنه
آستانهگذاری یکی از روشهای مناسب برای تفکیک مناطق ساختهشده از مناطق ساخته نشده است .با اعمال حد آستانه
روی یک تصویر ،تصویری باینری بهدست میآید که دو منطقۀ مجزا را از هم تفکیک میکند (

Sezgin and Sankur,

1. Ground range detected
)2. Digital elevation model (DEM
3. Majority filter
4. Kernel
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 .)2004; Zheng et al., 2017: 191روشهای مختلفی برای آستانهگذاری وجود دارد که یکی از این روشها ،روشهای
مبتنی بر خوشهبندی 1هست که در این نوع آستانهگذاری درجات خاکستری به دو بخش پسزمینه 2و پیشزمینه

9

خوشهبندی میشود .روشهای آستانهگذاری خوشهبندی به چند نوع تقسیم میشوند؛ مانند اتسو ،حداکثر آستانه خطا 0و
انتخاب ایدئال( 5حاجی علی و همکاران .)8 :1918 ،روشهای آستانهگذاری خودکار ،بدون دخالت کاربر و با سرعت زیاد
پردازش را انجام میدهند .آستانهگذاری مورداستفاده ،روش آستانهگذاری اتسو هست که یکی از پرکاربردترین روشهای
آستانهگذاری خودکار محسوب میشود که بهوسیلۀ اتسو در سال  1101طراحی شده است و از اطالعات هیستوگرام
تصویر برای تعیین آستانه استفاده میکند (.)Otsu, 1979
صحتسنجی و آنﺎلﯿز حسﺎسﯿت
برای ارزیابی صحت خروجی بهدستآمده ،مقایسۀ آن با دادههای میدانی یا تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باالتر ضروری
است .در روشهای میدانی ،نقاط با دقت باال برداشت میشوند ،اما این روشها زمانبر و پرهزینه است .در مطالعات
سنجشازدوری در صورت دردسترسنبودن دادههای میدانی ،میتوان از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال ،در همان
بازۀ زمانی استفاده کرد .یکی از مهمترین منابع در این زمینه که هم دارای دقت باال و هم دارای آرشیو زمانی مناسب
است ،گوگل ارث است .از طریق این سامانه میتوان به سری زمانی تصاویر باقدرت تفکیک مکانی باال از منطقۀ
موردمطالعه دسترسی پیدا کرد و از این تصاویر در بحثهای ارزیابی نتایج و برداشت نمونههای ارزیابی استفاده کرد .برای
همین منظور ،نمونههای اعتبارسنجی از گوگل ارث برداشت شد (شکل  .)2همچنین در مناطق مختلف تصویر خروجی
آستانهگذاری با این تصاویر مقایسه شد تا نشان داده شود کدام مناطق شهری بهتر استخراج شدهاند .بعد از انتخاب
دادههای ارزیابی ،برای صحتسنجی خروجی پردازش ،ماتریس خطا 0محاسبه شد و از طریق ماتریس خطا پارامترهای
صحت کلی ،ضریب کاپا ،صحت کاربر 0و صحت تولیدکننده 8استخراج شد ( .)Lu et al., 2004: 2391همچنین دقت،1
یادآوری 17و  F-Measureمحاسبه شد .برای محاسبۀ این پارامترها از یک ماتریس (جدول  )2استفاده میشود که دارای 0
سنجۀ زیر است (.)Powers, 2020
( TPrate .1مثبت واقعی) :درصدی از نمونههای مثبت که درست طبقهبندی شدهاند.
( FPrate .2مثبت کاذب) :درصدی از نمونههای مثبت که نادرست طبقهبندی شدهاند.
( TNrate .9منفی درست) :درصدی از نمونههای منفی که درست طبقهبندی شدهاند.
1. Clustering
2. Foreground
3. Background
4. Maximum error threshold
5. The ideal choice
6. Error matrix
7. User’s accuracy
8. Producer accuracy
9. Precision
10. Recall
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( FNrate.0منفی کاذب) :درصدی از نمونههای منفی که نادرست طبقهبندی شدهاند.
ﺟدول  .7مﺎتﺮیس خطﺎ

پﯿﺶبﯿنی

1
7

واقعی
1
( TPمثبت واقعی)
( FPمنفی کاذب)

7
( FNمثبت کاذب)
( TNمنفی واقعی)

از این ماتریس پارامترهای زیر استخراج میشود:
دقت از طریق نسبت نمونههای با برچسبگذاری 1درست به تعداد کل نمونههای طبقهبندیشده و از طریق رابطۀ زیر
به دست میآید.
دقت

رابطۀ ()1

یادآوری ،کاملبودن نتایج طبقهبندیکننده را ارزیابی میکند و از نسبت تعداد کل نمونههای دارای برچسب مثبت
بهکل نمونههایی است که واقعاً مثبت هستند ،بهدست میآید (رابطۀ .)2
رابطۀ ()2
F-measure

یادآوری
میانگین هارمونیک 2دقت و یادآوری است که بهدلیل بهینهسازی 9سیستم نسبت به دقت و یادآوری

استفاده میشود و روی نتیجۀ نهایی تأثیر بسزایی دارد که از طریق رابطۀ زیر به دست میآید

( Tripathy et al., 2016:

.)14
رابطۀ ()9
در رابطۀ  P ،9بیانگر دقت و  Rهم بیانگر یادآوری است.

1. Labeling
2. Harmonic
3. Optimization
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شکل  .7مﺮاحل انجﺎم کﺎر

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ
حد آستانۀ استخراجشده برای تصاویر در جدول  9آمده است .نتایج استخراجشده برای تصاویر صعودی و نزولی باند
عدد  -1/115دسیبل (شکلهای  9و  )0و برای تصاویر صعودی و نزولی باند

VH

VV

بهترتیب  -10/719و -10/725

دسیبل (شکلهای  5و  )0است .پدیدههای مشابه در باندهای همقطب 1در مقایسه با باندهای غیرهمقطب ،2میزان
بازپخش باالتری دارند و به همین علت سطح آستانه بهدستآمده در این باندها بزرگتر است.
1. Co-polarized
2. Cross-polarized
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ﺟدول  .3مقﺎدیﺮ بﺎزپخﺶ حد آستﺎنۀ اتسو (دسیبل)
نتایج

)Asc(VV

)Des(VV

)Asc(VH

)Des(VH

آستانۀ اتسو

-1/115

-1/115

-10/719

-10/725

شکل  .3حد آستﺎنۀ اتسو روي ﻫﯿستوگﺮام DesVV

شکل  .0حد آستﺎنۀ اتسو روي ﻫﯿستوگﺮام AscVV

شکل  .7حد آستﺎنۀ اتسو روي ﻫﯿستوگﺮام DesVH

شکل  .7حد آستﺎنۀ اتسو روي ﻫﯿستوگﺮام AscVH

برای بهدستآوردن بهترین باند برای استخراج مناطق ساختهشده ،اقدام به ارزیابی نتایج با استفاده از دادههای
اعتبارسنجی شد (جدول .)0
ﺟدول  .0ارزیﺎبی نتﺎیج
نتﺎیج (درصد)
صحت کلی
ضریب کاپا
صحت کاربر
صحت تولیدکننده
یادآوری

دقت
F- Measure

کالس

)Asc(VV

)Des(VV

)Asc(VH

)Des(VH

مناطق ساختهشده
مناطق ساختهنشده
مناطق ساختهشده
مناطق ساختهنشده
مناطق ساختهشده
مناطق ساختهنشده

88
00
10
80
08
10
10
80

17
01
10
80
81
10
10
80

80
08
10
00
01
10
10
00

80
09
10
81
05
10
10
81

مناطق ساختهشده
مناطق ساختهنشده
مناطق ساختهشده
مناطق ساختهنشده

08
10
80
17

81
10
80
17

01
10
81
85

05
10
80
88
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در شکلهای  0و  8خروجی نهایی استخراج مناطق ساختهشده و ساختهنشده برای شهر اصفهان آمده است.

شکل  .4خﺮوﺟی نهﺎیی تصﺎویﺮ صعودي و نزولی بﺮاي بﺎند VV

شکل  .7خﺮوﺟی نهﺎیی تصﺎویﺮ صعودي و نزولی بﺮاي بﺎند VH
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بعد از استخراج مناطق ساختهشده با استفاده از گوگل ارث ،اقدام به برداشت نمونههای ارزیابی شد .این نقاط وارد
ماتریس خطا شد و از این ماتریس پارامترهای ارزیابی بهدست آمد .صحت کلی ،ضریب کاپا ،صحت تولیدکننده و صحت
کاربر در جدول  0آمده است .با بررسی همین جدول میتوان نتیجه گرفت که باند  VVدر دو تصویر صعودی و نزولی
دارای صحت کلی باالتر از  88درصد هستند و نسبت به باند  VHاز صحت باالتری برخوردارند .صحت کلی برای باند
 VVتصویر نزولی  17درصد و ضریب کاپا برای همین تصویر  01درصد است که نسبت به بقیۀ تصاویر از صحت باالتری
برخوردار است .صحت کاربر برای همین تصویر برای هر دو کالس مناطق ساختهشده و مناطق ساختهنشده بهترتیب 10
و  80درصد و صحت تولیدکننده برای مناطق ساختهشده  81درصد و برای مناطق ساختهنشده  10درصد است.
سرانجام با نتایج ماتریس خطا ،اقدام به آنالیز حساسیت شد و پارامترهای دقت بهعنوان دقت شناسایی عوارض و
پارامتر یادآوری بهعنوان ارزیابی نتایج و درنهایت

F-Measure

بهعنوان میانگین هارمونیک دقت و یادآوری محاسبه

شدند .نتایج نشان میدهد دقت باند  VVدر دو تصویر صعودی و نزولی برای مناطق ساختهشده بهترتیب بین  08و 81
درصد و برای مناطق ساختهنشده دارای دقتی بهترتیب بین  10و  10درصد است؛ درحالیکه برای باند  VHدر دو تصویر
صعودی و نزولی در مناطق ساختهشده ،دقت بهترتیب بین  01و  05درصد و برای مناطق ساختهنشده عدد  10درصد
بهدست آمد که نشان از دقت شناسایی در باند  VVو بهخصوص تصویر نزولی باند  VVاست.
همچنین برای پارامتر یادآوری بهعنوان ارزیابیکنندۀ نتیجۀ شناسایی ،برای مناطق ساختهشده در باند

VV

در دو

تصویر صعودی و نزولی مقدار  10درصد و برای مناطق ساختهنشده  80و  80درصد بهدست آمد؛ درحالیکه همین پارامتر
در دو تصویر صعودی و نزولی باند  VHبرای مناطق ساختهشده مقادیر  10و  10درصد و برای مناطق ساختهنشده  00و
 81درصد بهدست آمد که این پارامتر هم نشان از صحت باالی باند  VVو تصویر نزولی همین باند است.
درنهایت پارامتر  F-Measureکه میانگین هارمونیک دقت و یادآوری است .در دو تصویر صعودی و نزولی باند

VV

برای مناطق ساختهشده مقادیر  80و  80درصد و برای مناطق ساختهنشده مقدار  17درصد را نشان داد؛ درحالیکه این
پارامتر برای تصاویر صعودی و نزولی باند  VHبرای مناطق ساختهشدۀ مقادیر  81و  80درصد و برای مناطق ساختهنشده
برابر با  85و  88درصد است .درمجموع صحت موردانتظار بهدست آمده و تصویر نزولی باند

VV

دارای دقت بهتری

نسبت به بقیۀ تصاویر است.

بحث
یافتههای این تحقیق نشان میدهد باند  VVدر مقایسه با باند  ،VHبرای استخراج مناطق ساختهشده بهتر عمل میکند.
همچنین مقایسۀ کارایی تصاویر اخذشده در دو باند صعودی و نزولی نشان میدهد تصاویری که در مدار نزولی برداشت
شدهاند ،با دقت باالتری مناطق ساختهشده را از سایر کاربریها تفکیک میکنند .همچنین دقت باال در استخراج مناطق
ساختهشده ،این نکته را تأیید میکند که روش آستانهگذاری اتوماتیک اتسو ،روش مناسبی در تفکیک مناطق ساختهشده
از سایر کاربریها از تصاویر راداری است .در مطالعات مشابه نظیر مطالعۀ چینی و همکاران که با استفاده از ضریب
بازپخش و انسجام چندزمانی تصاویر سنتینل 1-به استخراج مناطق ساختهشدۀ شهری پرداختند ،دقت مشابهی بهدست
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آمده است .در این مطالعه برای تفکیک مناطق ساختهشده از سایر کاربریها ،حد آستانه در هر دو قطبش تعیین شد.
همچنان از انسجام چندزمانی تصاویر برای بهبود صحت استخراج استفاده کردند .مقایسۀ نتایج این مطالعه با نقشههای
جهانی مناطق شهری ( )1GUFنشان داد صحت روش مورداستفاده  12درصد بوده است ( .)Chini et al., 2018همچنین
عزیمند و همکاران در مطالعهای برای شناسایی تغییرات اراضی ساختهشده با استفاده از تصاویر سنجشازدور ،روش
آستانهگذاری اتسو را بهکار بردند .در این مطالعه از تصاویر اپتیک و شاخصهای طیفی برای تشخیص تغییرات اراضی
ساختهشدۀ شهر تهران استفاده شد .براساس نتایج این تحقیق شاخص  2VbSWIR1-BIبا صحت کلی  12/88در تصویر
لندست  0و صحت کلی  12/08در تصویر لندست  8صحت باالتری نسبت به سایر شاخصها در استخراج مناطق
ساختهشده دارد و روش آستانهگذاری اتسو ،روش مناسبی برای استخراج مناطق ساختهشده بهشمار میآید (عزیمند و
همکاران .)1910 ،مطالعۀ تحقیقات مشابه نشان میدهد صحت خروجی بهدستآمده با مطالعات پیشین منطبق است.

شکل  .9ارزیﺎبی خﺮوﺟی (منﺎطقی که پوشﺶ گﯿﺎﻫی و منﺎطق سﺎختهشده حضور دارند)

بهمنظور بررسی بیشتر ،در مناطق خاصی از منطقۀ موردمطالعه که پیچیدگی و ناهمگنی بیشتر وجود داشت،
خروجیهای بهدستآمده ارزیابی کیفی شد .این مناطق شامل  .1مجاورت پوشش گیاهی با مناطق ساختهشده (شکل ،)1
 .2وجود جاده با جهات متفاوت (شکل  .9 ،)17مجاورت جاده و مناطق ساختهشده (شکل  )11و  .0مناطق ساختهشدۀ
پراکنده (شکل  .)12براساس شکل  ،1مشخص میشود در مناطقی که پوشش گیاهی و مناطق ساختهشده حضور دارند،
تصویر نزولی باند  VVبا بیشترین دقت مناطق را استخراج کردهاند و نویز کمتری نسبت به سه خروجی دیگر دارد .تصویر
1. Global urban footprint
)2. Visible blue based built-up index (VbSWIR1-BI
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نزولی باند
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VH

و تصویر صعودی باند

VV

از کمترین صحت در این منطقه برخوردار هستند و بیشتر مناطق پوشش

گیاهی را بهعنوان مناطق ساختهشده استخراج کردهاند.

شکل  .01ارزیﺎبی خﺮوﺟی (ﺟﺎدهﻫﺎ بﺎ امتدادﻫﺎي متفﺎوت)

در این منطقه تفاوت توانایی هریک از تصاویر در استخراج جادهها بررسی شده است (شکل  .)17در این بخش
تصویر یک جاده با امتداد شمال غربی–جنوب شرقی و همچنین یک جاده با امتداد شرقی–غربی در تصویر قابلمشاهده
است .تصاویر نزولی در دو باند  VVو  VHدارای دقت بهتری در استخراج این جادهها هستند و دو تصویر صعودی در دو
باند از دقت کمتری برخوردار هستند .بهصورت دقیقتر باند  VVتصویر نزولی دارای بیشترین دقت در استخراج جاده در
منطقۀ موردمطالعه است.
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شکل  .00ارزیﺎبی خﺮوﺟی (منﺎطقی که ﺟﺎده و منﺎطق سﺎختهشده حضور دارند)

در شکل  11مالحظه میشود تفکیک جادههایی که با امتداد شمالی–جنوبی هستند و همچنین مناطقی که دارای
پیچیدگی در تصویر هستند و ترکیبی از جاده و مناطق ساختهشده در یک منطقۀ نسبتاً کوچک قرار دارند ،دارای دقت
کمتری است ،درعینحال شناسایی این نوع جادهها در تصویر نزولی باند

VH

نسبت به بقیۀ تصاویر از دقت بهتری

برخوردار است.
براساس نتایج ،در قسمتهایی که دارای مناطق ساختهشده بهصورت پراکنده مانند شکل  12هستند ،خروجیها
متفاوتاند .با مقایسۀ خروجیها با تصویر گوگل ارث مشخص میشود که تصویر صعودی در باند

VV

نسبت به بقیۀ

تصاویر با دقت بهتری مناطق ساختهشده را استخراج کرده است .بهجز تصویر صعودی باند  ،VVمناطق ساختهنشده در
این منطقه در سه تصویر دیگر بهاشتباه بهعنوان مناطق ساختهشده استخراج شده است .همچنین در بقیۀ قسمتها هم
بهجز تصویر صعودی باند

VV

بقیۀ تصاویر دارای خطا هستند و قسمتهای پوشش گیاهی یا خاک لخت را بهاشتباه،

بهعنوان مناطق ساختهشده شناسایی کردهاند.
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شکل  .07ارزیﺎبی خﺮوﺟی (منﺎطق سﺎختهشده بهصورت پﺮاکنده)

نتﯿجهگﯿﺮي
گسترۀ مناطق ساختهشده شهری ،نشاندهندۀ وسعت شهر و آگاهی از آن برای برنامهریزان و مدیران ضروری است.
تصاویر سنجشازدوری ،منبع مناسبی برای استخراج مناطق شهری است .از بین انواع متفاوت تصاویر ،تصاویر سار با
امکان فعالیت در تمام شرایط جوی و تصویربرداری در باندهای مختلف قطبی و در مدارهای متفاوت ،اطالعات باارزش و
زیادی از سطح زمین جمعآوری میکنند که در شناسایی مناطق ساختهشدۀ شهری بسیار مفید است .با درنظرگرفتن تأثیر
مدارهای حرکت سنجنده در میزان ضریب بازپخش ،این مطالعه به ارزیابی عملکرد تصاویر اخذشده در مدارهای متفاوت
سنتینل 1-در استخراج مناطق ساختهشده شهری اصفهان پرداخته است .دسترسی کامل و رایگان به آرشیو تصاویر
راداری سنتینل 1-از آغاز مأموریت آن سبب شده است تا این تصاویر کاربرد کمنظیری در مطالعۀ سطح زمین داشته
باشند .برای استخراج مناطق ساختهشده از سایر کاربریها ،از روش آستانهگذاری خودکار اتسو در گوگل ارث انجین
استفاده شد .مقایسۀ خروجی این روش با تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باالی گوگل ارث نشان داد تصاویر صعودی و
نزولی باند  VVدر مقایسه با تصاویر باند  VHدارای صحت باالتری برای استخراج مناطق ساختهشده هستند .با بررسی
جزئیات تصاویر مشخص شد تصویر نزولی باند  VVدر مناطقی که دارای ترکیبی از مناطق ساختهشده و پوشش گیاهی
هستند و همچنین در استخراج خطوط در امتدادهای شمال غربی-جنوب شرقی و خطوط شرقی-غربی بهتر عمل میکند.
تصویر نزولی باند

VH

در استخراج جادههای شمالی-جنوبی کاراتر هستند .درنهایت تصویر صعودی باند

VV

در

قسمتهایی بهتر نتیجه داده است که دارای مناطق ساختهشدۀ پراکنده هستند .براساس این مطالعه میتوان نتیجه گرفت
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پلتفرم گوگل ارث انجین میتواند بستری مناسب برای مطالعات سنجشازدور مانند استخراج مناطق ساختهشده شهری
باشد و در بررسی سری زمانی میتواند در کمترین زمان اقدام به پردازش تصاویر کند .از بین دو باند پالریمتریک تصاویر
سنتینل ،1-باند  VVنزولی باند مناسبتری برای استخراج مناطق ساخته شده است .همچنین روش آستانهگذاری خودکار
اتسو میتواند در بهدستآوردن آستانۀ تصاویر سنتینل 1-استفاده شود .نتایج نشان داد پیچیدگی چشماندازهای شهری،
کارایی باندهای قطبی را تحت تأثیر قرار میدهد .نوع بافت ،شکل و ساختار و طریقه در کنار هم قرارگرفتن کاربریهای
متفاوت ،روی دقت خروجی تأثیرگذار است .بر این اساس پیشنهاد میشود این بررسی در شهرهای دارای بافت ،شکل و
ساختار متفاوت انجام شود تا مشخص شود کدام باند و نوع تصویر راداری برای چه قسمتهایی از شهر در استخراج
مناطق ساختهشده بهتر عمل کند.
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