
 

 ػلی سٍصتاى  وًیسىسٌ مکاتبٍ کىىسٌ :

   آزرس پستی :

 09129419582  تلفه :

 ali.roozban91@gmail.com  آزرس پست الکتزيویک :

 

 

 

 

 

 

ي با ( DInSARسىجی تفاضلی رازاری )بزرسی فزيوطست سمیه با استفازٌ اس ريش تساذل

 SENTINELگیزی تصايیز سجىسٌ کارٍ ب
 

 3، مُسی معتق 2، علی اسماعیلی*1علی ريسبان

 

 ـشفتِ،کشهاىیپ یٍفٌاٍس یكٌؼت یلیتکو التیػٌدؾ اص دٍس، داًـگاُ تل یاسؿذ هٌْذػ یکاسؿٌاػ یـدَداً -1

 کشهاى ـشفتِ،یپ یٍ فٌاٍس یكٌؼت یلیتکو التیػٌدؾ اص دٍس، داًـگاُ تحل یگشٍُ هٌْذػ اسیػتادا -2

 تشداسی، داًـگاُ تْشاىاػتادیاس داًـکذُ ًقـِ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : چکیسٌ
هشتَط تِ دؿت  1-ّای ساداسی ػٌدٌذُ خذیذ ػٌتیٌل( ٍ دادDInSARُدس ایي هقالِ تا اػتفادُ اص سٍؽ تذاخل ػٌدی تفاضلی ساداسی )

سفؼٌداى پذیذُ فشًٍـؼت دس هذت یک ػال هَسد تشسػی قشاس گشفتِ ؿذُ اػت. تشای تحلیل ػشی صهاًی خاتدایی ػغح صهیي اص سٍؽ 

ًگاؿت ایداد ؿذُ اص تلاٍیش ساداسی ػٌدٌذُ ػٌتیٌل دس حالت تلَیش تذاخل 50تلَیش ٍ  15ای پشداصؽ ( تشSBASهثٌای کَتاُ )خظ

هثٌای کَتاُ اص اػتفادُ ؿذُ اػت. تشای پشداصؽ تلاٍیش ٍ سٍؽ خظ 2016تا اکتثش ػال  2015دس هحذٍدُ صهاًی اکتثش ػال  IWتشداسی 

دّذ کِ هٌغقِ تِ عَس پیَػتِ دس حال ت. ًتایح تحلیل ػشی صهاًی ًـاى هیدس هحیظ لیٌَکغ اػتفادُ ؿذُ اػ GMTSARًشم افضاس 

دػت آهذُ، آٌّگ قاتل تَخِ ًـؼت اػت. ًقـِ ػشػت هیاًگیي تغییش ؿکل دس ساػتای خظ دیذ هاَّاسُ کِ اص تحلیل ػشی صهاًی تِ

س گزؿتِ تشسٍی دؿت سفؼٌداى كَست گشفتِ ػاهل هتش دس ػال ًـاى دادُ اػت. تا تَخِ تِ هغالؼاتی کِ دػاًتی28فشًٍـؼت سا حذاکثش 

 .ّای آب صیشصهیٌی اػتسٍیِ آب اص ػفشُاكلی فشًٍـؼت تشداؿت تی
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 مقسمٍ -1

ٍ اػتخشاج تی سٍیِ آب صیشصهیٌی تاػث افت ػغح آب صیشصهیٌی ٍ  ای دس ًتیدیِ افیضایؾ فـیاس رسُ    کاّؾ فـاس ػییال 

ِ  صهییي  ّیای  ٍ ؿیکا   فشًٍـؼت .ؿَد کِ هٌدش تِ ایداد تشاکن ٍ پذیذُ فشًٍـؼت هی ؿَد هی ِ  کی ِ  ٍ آّؼیتگی  تی  تی

ِ  ٍ ػییل  هاًٌذ تاس فاخؼِ ٍ ًاگْاًی خغشّای تاثیش ّواى ؿایذ یاتٌذ هی گؼتشؽ تذسیح ِ  سا صلضلی  اییي  تیا . تاؿیذ  ًذاؿیت

 خاک ٍ آتیاسی ّای ػیؼتن تخشیة ّوچَى صهیي، ّای ؿکا  ٍ فشًٍـؼت اص ًاؿی ّای خؼاست هؼوَل عَس تِ ٍخَد

 تیشهین  فاضیالب،  ٍ گیاص  آتشػیاًی،  خغَط دس اختالل ایداد ٍ ّا ػاصُ تِ آػیة ّا، چاُ سؿذ کـاٍسصی، خیضحاكل ّای

 خوؼییت  ػشیغ سؿذ تا ّوشاُ کـاٍسصی ػشیغ ٍ ًادسػت تَػؼِ دلیل تِ ًیض ایشاى دس .ّؼتٌذ هخشب ٍ پشّضیٌِ ٍ ًاپزیش

ِ  ػیثة  اهش ایي ٍ اػت، ؿذُ ّادؿت دس صیشصهیٌی آب ػغح افت ٍ سٍیِتی اػتخشاج تاػث آتی، ًیاص افضایؾ ٍ  تیا  گـیت

 تییاًگش  فیَ   ؿًَذ. هغالة ؿٌاختِ صیشصهیٌی آب ػغح افت لحاػ اص تحشاًی ّایدؿت یصهشُ دس ایشاى ّایدؿت اکثش

-آب تشداؿیت  تیذلیل  کِ ًظش هَسد هٌغقِ فشًٍـؼت تا تشآًین ها ٍ. اػت صیشصهیٌی آتْای تشداؿت تاثیش تشسػی اّویت

 .  کٌین تشسػی سا تا اػتفادُ اص تلاٍیش ػٌدٌذُ خذیذ ػٌتیٌل اػت صیشصهیٌی ّای

1ػٌدی ساداسی )تذاخل
InSAR) کیقذست تفک لیاػت تِ دل يیؿکل صه شییتغ یشیاًذاصُ گ یاسصؿوٌذ تشا کیتکٌ کی 

َ  اىیی اص اخیتال  فیاص ه   یتفاضیل  یتذػت آٍسدى اعالػات اص ساُ دٍس. تذاخل ػیٌد  ییتاال ٍ تَاًا یهکاً کیِ اص   شیدٍ تلی

 یسفتیاس ػیٌد   یکٌذ، تیشا  یه فادُؿکل هٌغقِ اػت شییهٌغقِ دس دٍ صهاى هتفاٍت گشفتِ ؿذُ اًذ توٌظَس تشآٍسد تغ کی

َ  يیچٌذ ؼتیتا یه يی. تٌاتشانیّؼت یهٌغقِ هغالؼات کیدس  ذُیپذ کی یصهاً یتشسػ اصهٌذیؿکل ً شییتغ ذُیپذ  شیتلی

 یهتفیاٍت تیشا   یصهیاً  یتاصُ ّیا  يیًگاؿت تتذاخل يیهتفاٍت اص آى هٌغقِ دس دػتشع تَدُ ٍ چٌذ یصهاً یدس تاصُ ّا

 ؿکل دس هحاػثات ٍاسد گشدد. شییًشخ تغ ِثهحاػ

سٍیِ آب صیشصهیٌیی ٍاقیغ دس اػیتاى    ـْذ ًاؿی اص تشداؿت تیهؼتق ٍ ّوکاساى هیضاى فشًٍـؼت دؿت ه 2007ػالدس 

ّیای  سا تا دادُ InSARػٌدی ًتایح حاكل اص هَسد تشسػی قشاس دادًذ. تِ هٌظَس اػتثاس InSARخشاػاى ایشاى سا تِ کوک 

هَخَد دس هٌغقِ هقایؼِ کشدُ ٍ ًـاى دادًذ کِ ًتایح ّیش ػیِ سٍؽ کیاهال تیا ّین       GPSّای چٌیي دادُتشاصیاتی ٍ ّن

هؼتق ٍ ّوکاساى فشًٍـؼت سا دس چٌیذیي دؿیت اییشاى اص خولیِ دؿیت سفؼیٌداى ٍ        2008. دس ػال [1]هغاتقت داسد

ِ     ّای تشاص آب صیشصهیٌی تیا سًٍیذ فش  ٍساهیي هَسد هغالؼِ قشاس دادًذ ٍ تا هقایؼِ دادُ  ًٍـؼیت  هٌغقیِ ًـیاى دادًیذ کی

تا اػیتفادُ اص   2012دس ػال  ٍٍگ ٍ ّوکاساى .[2]ّای آب صیشصهیٌی تَدُ اػتاكلی فشًٍـؼت خالی ؿذى تؼتش دلیل

 2دس دٍ هؼیش پاییي گیزس  ERSخاتدایی یک ػذ خاکی دس خٌَب غشتی ًشٍط سا پایؾ کشدًذ. آًْا اص تلاٍیش SBASسٍؽ 

هیالدی پشیؼیي ٍ ّوکاساى تِ هغالؼِ ٍ کٌتشل خاتدایی ٍ ًشخ فشًٍـؼت  2009دس ػال .[3]اػتفادُ کشدًذ 3ٍ تاال گزس

گیشخغ  اًذ. هٌاعق هَسد هغالؼِ آًْا ؿاًگْای، تیاًچیي ٍ تیشی ّای تضسگ ػاخت تـش پشداختِدس هٌاعق ؿْشی ٍ ػاصُ

 .[4]اػتفادُ کشدُ اًذ PSIتَدُ ٍ اص سٍؽ

تیَاى   یتیضسگ داسد. تیِ کویک آى هی     اعیی دس هق يیپَػیتِ صهی   ییخاتدا ؾیدس ًوا یادیکاستشد ص GPSحال حاضش  دس

هٌغقیِ   کیی اگیش دس   يیسا هحاػثِ ًوَد. تٌیاتشا  يیتضسگ دس كفحات صه یؿکلْا شییٍ تغ يیكفحات صه یًؼث ییخاتدا

سا دس اثیش ًـؼیت،    يیپَػیتِ صهی   ییخاتدیا  تَاى یتضسگ تا دقت تاال هَخَد تاؿذ ه اعیاص ًقاط کٌتشل دس هق یا ؿثکِ

سٍؽ فقیظ   يیا یٌیصه شًذُیگ یّا ؼتگاُیدس ا تیهحذٍد لیتَخِ داؿت کِ تِ دل ذیداد. اها تا ؾیصلضلِ، ساًؾ ٍ ... ًوا

 تاؿٌذ، کاستشد داسد.  ؼتگاّْایا يیا یداسا یکِ تِ تؼذاد کاف یدس هَسد هٌاعق

                                                 
1 Interferometric Synthetic Aperture Radar 
2 Descending 
3 Ascending 
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داسد. اص خولیِ   يیپَػیتِ صهی   ییخاتدا ؾیٍ ًوا یشیدس اًذاصُ گ یادیص یای( هضاInSAR) یساداس یتذاخل ػٌد کیتکٌ

سٍؽ اػیت. تیا اػیتفادُ اص     يیا یایاص هضا غیتاال ٍ پَؿؾ ٍػ یهکاً کیقذست تفک ،یکیٌاهید شاتییتاال تِ تغ تیحؼاػ

 وتیش یلیدس حیذٍد ه  یسا تا دقتی  شاتییتذاخل ًگاؿت تغ نیًتَا یهٌغقِ ها ه کی کیٌاهید شاتییاص تغ SAR شیچٌذ تلَ

سا هحاػیثِ ًویَد،    يیتؼذ اص ًـؼت صه یقائن ٍ افق یْاییتَاى خاتدا یسٍؽ ه يیتِ کوک ا ٌکِی. ػالٍُ تشانیتذػت آٍس

 خاف ٍخَد داسد.  ظیتحت ؿشا ضیآّؼتِ دس عَل ًـؼت ً یؿکلْا شییتغ ؾیاهکاى ًوا

 مىطقٍ مًرز مطالعٍ -2

داسد. الثتِ دس اعشا   یػشد یّا ًؼثتاً گشم ٍ صهؼتاى یّا اػت. تاتؼتاى یشیکَ وِیً یآب ٍ َّا یؿْش سفؼٌداى داسا

اػت. استفاع ؿْش  هتش یلیه 100تاسؽ ػاالًِ ؿْش سفؼٌداى  يیاًگیٍخَد داسد. ه ضیً یادیص یؿْش هٌاعق کَّؼتاً يیا

هتیش ٍ   2300تیا استفیاع حیذٍد     ی. الثتِ هٌیاعق اػتیاص ػغح دس هتش 1469ٍ حذٍد  ادیص ثاًیتقش ایسفؼٌداى اص ػغح دس

کیِ اص ػیوت    یتاسؿی  یّیا  ؼیتن یسفؼٌداى ػوَهاً اص ػ یّا یاًذ. تاسًذگ دس اعشا  ؿْش سفؼٌداى قشاس گشفتِ ضیً ـتشیت

 تحیت  تؼیتاى ٍ دس فلَل تْیاس ٍ تا  تاؿذ یه کٌٌذ، یٍ صهؼتاى تِ کـَس ًفَر ه ضییخٌَب غشب ٍ غشب کـَس دس فلَل پا

ّا تِ كیَست تیاساى ٍ تیش  ٍ دس     . دس صهؼتاى تاسؽشدیگ یکِ هًَؼَى ًام داسد، قشاس ه یخٌَب ؿشق یَّا ؼتنیػ شیتأث

 کٌیذ  یکیِ اص ؿیوال ؿیش  ًفیَر هی      یثشیػیشد ػی   ی. الثتِ دس فلیل ػیشد ػیال خثْیِ ّیَا     تاسد یتاساى ه ضیتاتؼتاى ً

 -17ثثت ؿذُ اص سفؼٌداى  یدها يیاص خَد ًذاسد. کوتش یتاسًذگ چیکِ ّ دّذ یخَد قشاس ه شیسفؼٌداى سا تحت تأث ّن

ُ تاؿیذ  یهی  گشادی+ دسخِ ػیاًت 43ثثت ؿذُ یدها يیـتشیتَدُ ٍ ت گشادیدسخِ ػاًت تْویي، اػیفٌذ ٍ    ،یآرس، د یّیا  . هیا

 55.46 ییایی خغشاف ّیای عیَل  يیاًذ. هحذٍدُ هَسد هغالؼیِ تی   تاسؽ سا دس سفؼٌداى اص آى خَد کشدُ يیـتشیت يیفشٍسد

 ؾی( دؿیت سفؼیٌداى ًویا   1دسخِ ٍاقغ ؿذُ اػت.دس ؿکل) 31.46تا  30.14 ییایدسخِ ٍ ػشم خغشاف56.65دسخِ تا 

 .دادُ ؿذُ اػت

 
 وقطٍ زضت رفسىجان: 1ضکل 

 ضىاسی ساذتماوی ي تکتًویکسمیه  -2-1

 ؿیش   خٌیَب  –ختش یؼٌی ؿوال غشب د –تِ عَس کلی سًٍذ ػوَهی ػٌاكش ػاختاسی اص سًٍذ کوشتٌذ آتـفـاًی اسٍهیِ 

 ػاختاس دس سًٍذ ّویي تا ّا ًاٍدیغ ٍ ّا عاقذیغ اص ای هدوَػِ كَست تِ هٌغقِ ّای خَسدگی چیي. کٌذ هی تثؼیت

ِ . تاؿیٌذ  هیی  ًضدییک  استثیاط  دس ًاحیِ ساًذگی ّای گؼلِ تا هَاسد تؼیاسی دس کِ اًذ گزاؿتِ تأثیش هٌغقِ  ّیای  گؼیل

خایگیشی تَدُ ّای ًفَری ٍ توشکض کاًؼاسّا داؿتِ اًذ. گؼلِ ّای ساًذگی ًقیؾ هْویی دس    دس صیادی اّویت ای ًاحیِ

غض ّؼتٌذ کِ ًقؾ هْویی دس  ػاختاس هٌغقِ داؿتِ اًذ. غالة گؼلِ ّای اكلی هٌغقِ داسای ػاص ٍ کاس ساًذگی ٍ اسیة ل
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خای گیشی کاًؼاسّا داؿتِ اًذ .گؼل ّای ًشهال داسای فشاٍاًی کوتشی ًؼثت تِ گؼل ّیای دیگیش ّؼیتٌذ ٍ ساػیتای     

 ػوَهی آًْا ؿوال ؿش  ٍ ّن خْت تا دایک ّای هٌغقِ اػت.

 کاوی سایی ي مىابع معسوی مىطقٍ-2-2

. اػیت  فشاگییش  تؼییاس  اقتلیادی  ٍ هتؼیذد  رخائش كَست تِ دختش –سخذاد فلضصایی دس ساػتای کوشتٌذ آتـفـاًی اسٍهیِ 

شاُ اًذیغ ّای هختلف هغ کِ ؿٌاختِ اًذ، اّویت هٌغقیِ سا هـیخق   ّو تِ هغ هتؼذد هتشٍکِ ٍ فؼال هؼادى ٍخَد

تخـی اص کوشتٌذ هغ ػشاػشی ایشاى هشکضی اػت کِ ایي کوشتٌذ اص قفقاص تا هشکض پاکؼتاى  هی ػاصد. هٌغقِ سفؼٌداى

دس خاک ایشاى کـیذُ ؿذُ ٍ تِ دلیل داؿتي کاًیضایی هغ ٍ تِ عَس فشػی ػشب ٍ سٍی تا ٍیظگیی ّیای هتیالَطًیکی ٍ    

ییک ًیَاس هیغ پیَسفیشی     ػٌیَاى  طئَتکٌیکی هـاتِ تا کاًؼاسّای هغ پَسفیشی کَُ ّای غیشب آهشیکیای هشکیضی تیِ     

 ؿذُ اػت ؿٌاختِ

 َای مًرز استفازٌافشارزازٌ ي وزم -3

 یاص هیذاسّا  یؿیاهل هدوَػیِ ا   ٌلیػٌت تیاػتفادُ ؿذُ اػت. هاهَس 1ٌلیػٌت ذیػٌدٌذُ خذ شیپشٍطُ اص تلاٍ يیدس ا

تذٍى دس ًظش گیشفتي   یتشداس شیدس سٍص ٍ ؿة آًشا سا قادس تِ تلَ Cدس تاًذ  SAR یتشداس شیّا اػت. تلَ هاَّاسُ یدٍقغث

 کیی  ذیی اص تضیاد ٍ تَل  یشیخلیَگ  یؿیذُ تیشا   یضیی تشًاهِ س ؾیپحالت اص  کیدس  ٌلیکٌذ. ػٌت یه ییٍ َّا آب ظیؿشا

 کاس خَاّذ کشد. ،یعَالً یصهاً یػش یکاستشدّا یتشا ذاسیتلٌذ هذت پا َیآسؿ

ESAاػت کِ  یتیاص پٌح هاهَس تیهاهَس يیاٍل 1ٌلیػٌت
اػیت.   Copernicus یًیَآٍس  یدس حال تَػیؼِ دادى آى تیشا   2

 یهٌحلیش تیِ فیشد تیا سصٍلَؿیي ّیا       یتیشداس  شیدس چْاس حالت تلَ Cدس تاًذ  یتشداس شیؿاهل تلَ 1ٌلیػٌت تیهاهَس

َ    یتشداس شیتلَ ییًاتَا 1ٌلیاػت. ػٌت لَهتشیک 400هتش( ٍ پَؿؾ تا  5هختلف )کوتش اص   شیقغثؾ دٍگاًیِ، صهیاى تلی

تشداؿیت   یدس چْاس حالت هٌحلش تِ فیشد تیشا   ٌلیهحلَل سا داسد. هحلَالت ػٌت غیػش لیدٍتاسُ کَتاُ ٍ تحَ یتشداس

 . دادُ ؿذُ اػت ؾیًوا شیکٌذ کِ دس ؿکل ص یاعالػات کاس ه

• Strip map (SM) 

• Interferometric Wide swath (IW) 

• Extra Wide swath (EW) 

• Wave(WV) 

 

                                                 
1
 SENTINEL 

2
 European Space Agency 
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 … بررسی فريوشست زمیه با استفاده از ريش

 ، علی اسماعیلی ، مهدی معتقعلی ريزبان

 

 1-َىسسٍ پزياس ي محصًالت مرتلف سىتیىل :2ضکل 

اکتؼییاب  یحالییت اكییل IWاػییتفادُ ؿییذُ اػییت. سٍؽ  IWدس حالییت  ٌلیػییٌت شیپییشٍطُ اص پییاًضدُ تلییَ يیییکییِ دس ا

هتیش  20*5ٍ تا سصٍلَؿیي   لَهتشیک250دادُ ّا سا دس ًَاس  کٌذ. یسا تشآٍسد ه اصیاػت ٍ اکثش خذهات هَسد ً يیصه یسٍ تش

( TOPSAR) یهتیَال  ScanSARتیا سٍؽ   يیصهی  َاسمًَاس سا تا اػتفادُ اص هـاّذُ ػ شیػِ ص IWآٍسد. سٍؽ یتذػت ه

، پشتَ هؼویَال اص ػقیة تیِ    ScanSARدس سٍؽ  1پشتَ دس خْت تشد تی، ػالٍُ تش ّذاTOPSAR کی. تا تکٌکٌذیه دادیا

ًٍ   کیدس ّیش ؿیل   ضیی ً 2خلَ دس خْت ػوت ( scallopingؿیذى )  یؿیَد. اص حلضًٍی   یهی  تیّیذا  یکی یتیِ كیَست الکتش

 ScanSARتیا   کؼیاى یدس ػشاػش ًَاس ّوگي خَاّذ ؿذ. پَؿؾ ٍ سصٍلَؿیي   شیتلَ تیفیک دِیکٌذ ٍ دس ًت یه اختٌاب

 .کٌَاختی ثای( تقشDTARاتْام ّذ ) غی( ٍ ًؼثت تَصSNR)ضیتِ ًَ گٌالیًؼثت ػ کیآٍسد، اها تا  یدػت هِ ت

َ    افتِیتاسگت کاّؾ  ییکاّؾ صهاى سٍؿٌا لیتذل StripMAPتا  ؼِیػوت دس هقا سصٍلَؿي  یاػت. تیا اػیتفادُ اص الگی

 قیی ؿیَد. اص عش  یهی  ذُیی آًتي د کؼاىی یّش ّذ  تحت الگَ ش،یدس تلَ وَتیآص تیگؼتشدُ، هؼتقل اص هَقؼ وَتیآص

تَاًیذ کیاّؾ    یهی  شیتلَ یاػکالپ تش سٍ ثشاتا ي،یصه یؿذُ تشسٍ ذُیّذ  د کیػوت آًتي، تِ ػٌَاى  یکاّؾ الگَ

ؿًَذ.  یّواٌّگ ه گشیػثَس تِ ػثَس د کیاص  یٌتشفشاهتشیا یخفت ّا یاص ّن تشاص ٌاىیحلَل اعو تشای ّاBurst. اتذی

َ     َىیضاػیکاًال پالس شیًَاس ٍ دس ّش ص شیدس ّش ص شیتلَ کی یحاٍ IW SLCهحلَالت   شیّؼیتٌذ، دس هدویَع ػیِ تلی

 ّاػت.   burstاص  یکؼشیؿاهل  شًَاسیص شیّؼتٌذ. ّش تلَ قغثؾدٍ  یتشا شیؿؾ تلٍَ  قغثؾتک  یتشا

( آٍسدُ ؿیذُ اػیت. ٍ تیشای پیشداصؽ     1تؼذاد تلاٍیش هَسد اػتفادُ پاًضدُ تلَیش اػت کِ هـخلات تلاٍیش دس خذٍل )

 .اػتفادُ ؿذُ اػت GMTSARافضاس تلاٍیش ػٌتیٌل اص ًشم

 

 

 

                                                 
1
 Range 

2
 Azimuth 
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  مًرز استفازٌ زیمطرصات تصاي :1جسيل 

 فزمت تصًیز تارید تصًیز ضمارٌ تصًیز
حالت 

 تصًیزبززاری
 گذر تصًیزبززاری

1 04/10/2015 SLC IW گزستاال 

2 28/10/2015 SLC IW گزستاال 

3 21/11/2015 SLC IW گزستاال 

4 15/12/2015 SLC IW گزستاال 

5 08/01/2016 SLC IW گزستاال 

6 01/02/2016 SLC IW گزستاال 

7 25/02/2016 SLC IW گزستاال 

8 20/03/2016 SLC IW گزستاال 

9 13/04/2016 SLC IW گزستاال 

10 31/05/2016 SLC IW گزستاال 

11 18/07/2016 SLC IW گزستاال 

12 11/08/2016 SLC IW گزستاال 

13 04/09/2016 SLC IW گزستاال 

14 28/09/2016 SLC IW گزستاال 

15 22/10/2016 SLC IW گزستاال 

 َامتس ي ريش -4

 يیفاكیلِ تی   ،یدس ٍاقغ خظ هثٌاهکیاً  نیّش تذاخل ًگاؿت هحاػثِ کٌ یخظ هثٌاّا سا تشا ذیپغ اص اًتخاب دادُ اتتذا تا

فیاص حاكیل اص    یتیش سٍ  یخظ هثٌا ػوَد شیچک ؿَد چَى تاث ذیتا یدٍ ػٌؼَس دس هذاس اػت. خظ هثٌا ػوَد تیهَقؼ

خَاّیذ   ؾیافضا ضیً یهقذاس فاص تَپَگشاف یهثٌا ػوَدخظ ؾیاتا افض شیاػت ٍ عثق هؼادلِ ص نی( هؼتقφtopo) یتَپَگشاف

تِ خظ هثٌیا   ذیتا يیهٌاػة اػت. ّوچٌ شیهْن دس اًتخاب خفت تلَ یاص فاکتَسّا یکی یخظ هثٌا هکاً يی. تٌاتشاافتی

 .افتذ یاتفا  ه یصهاً یتاؿذ ًاّوثؼتگ ادیص شیدٍ تلَ یصهاً تَخِ کشد چَى اگش فاكلِ ضیً یصهاً

              (           1ساتغِ )
  

 

         

         
   

آًیتي ػیٌدٌذُ    تیی کِ هشتَط تِ اخیتال  هَقؼ  یٌّذػ یهشحلِ خغا يیاػت دس ا 1شیتلَ یثثت ٌّذػ یهشحلِ تؼذ

َ   يیی گیشدد. دس ا  یهٌغقیِ اػیت، حیز  هی     کیاص  یتشداس شیٌّگام تلَ دس َ  یسٍ Slave شیهشحلیِ تلی  Master شیتلی

 يیصهی  لیسًح تیذل  یدس ساػتا یذگیکـ تاػث)کِ یػوَد هثٌاخظآى  یگزاس تش سٍ شیؿَد. ٍ ػَاهل تاث یه یتشداس ًوًَِ

 .ّؼتٌذ( شی)دٍساى تلَی( ٍ اختال  هذاسشیتلَ یًؼث فتی)ؿیافق يیال غیاػت(، ت یهؼغح ٍ تَپَگشاف

سا تَلییذ کیشد، تیذاخل     2ًگاؿیت اًذ هی تَاى تیذاخل ، ثثت ٌّذػی ؿذُ Slave  ٍMasterحال تا تَخِ تِ ایٌکِ تلَیش 

ًگاؿت ّواى تلَیش حاكل اص اختال  فاص دٍ تلَیش ساداس اػت کِ تیاًگش تغییشات هی تاؿذ. تایذ تَخِ داؿت کِ تذاخل 

شاحیل تؼیذی خغیای تَپیَگشافی     ًگاؿت تَلیذ ؿذُ تٌْا خغیای طئیَهتشی اص سٍی آى حیز  ؿیذُ اػیت ٍ تاییذ دس ه      

 .ش سٍی آى اػوال ؿَدآى حز  ؿَد ٍ فیلتش ّای هٌاػة ت سٍی اص

                                                 
1
 Coregistration 

2
 Interferogram 
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 اًگشیی ت یدٍػی دس ٍاقیغ ّین   نیکٌی  یسا هحاػثِ هی  شیهشکة دٍ تلَ یّوثؼتگ ةیؿذُ ضش یثثت ٌّذػ شیتلَ یسٍ اص

هقیذاس   يیتْتیش  1-0.7 يیکٌیذ ٍ فاكیلِ تی    یهی  شییتغ 0ٍ1 يیتاؿذ. هقذاس آى ت یه شیدٍ تلَ يیفاص ت یّوثؼتگ ضاىیه

 تَاًذ تِ کاس سٍد. یه ضیػَاسم ً قیتـخ یتِ ػٌَاى پاساهتش تشا يیآى اػت، ّوچٌ یتشا

 :یٌتشفشاهتشیا یتا تَخِ تِ ساتغِ اػاػ

                                                      (2ساتغِ )

 یاثش تَپیَگشاف  اًگشیؿکل ٍ خولِ ػَم ت شییاثش تغ اًگشیخولِ دٍم ت یاثش طئَهتش اًگشیکِ دس آى خولِ اٍل داخل پشاًتض ت

حز  ؿذ ٍ تذاخل ًگاؿت حاكل اص آى تِ اكغالح  یدس هشحلِ ثثت ٌّذػ یاػت. اثش طئَهتش یٌتشفشاهتشیفاص ا یتش سٍ

اخیتال  فیاص حیز  ًـیذُ اػیت       یاص سٍ یاثیش تَپیَگشاف   ٌّیَص  ی( ؿیذُ اػیت ٍلی   flattened Interferogramهؼغح )

 . نیاػتفادُ کشدُ ا یهتش SRTM 90 یکاس ها اص هذل سقَه يیا یتشا

 لیهوکي اػت ٌَّص اختال  فاص دس اعشا  هٌغقِ فشًٍـؼت ٍخَد داؿتِ تاؿذ کِ تِ دل یتَپَگشاف یاص حز  خغا تؼذ

DEM  یػویَد  يیی ال غیاًتخاب ؿذُ، تی،   َ َ  یاخیتالالت خی  یتیشا  يیاػیت. ّوچٌی   گیش ید یفشًٍـؼیت ّیا   یٍ الگی

 .نیکٌ یاػتفادُ ه يیگَػ لتشیاص ف ضیٍ کاّؾ ًَ شیتلَ تیفیک تْثَد

 َاي تحلیلوتایج  -5

SBASّا اص سٍؽ تشای تشسػی ػشی صهاًی تلَیش
ایین. تیشای اییي کیاس اص پیاًضدُ تلیَیش هَخیَد پٌدیاُ         اػتفادُ کشدُ 1

ّا هـخق ؿیذُ اػیت.   ًگاؿت( ًحَُ اًتخاب تلاٍیش تشای تـکیل تذاخل3این کِ دس ؿکل)تـکیل دادُ ًگاؿت تذاخل

 اػتفادُ ؿذُ اػت. 0.2ّوذٍػی تیـتش اص ّا تا اص پیکؼل SBASتشای پشداصؽ تِ سٍؽ 

 
 َاوگاضتمبىای مکاوی ي سماوی تساذلومایص ذط :3ضکل 

                                                 
1
 Small BAseline Subset 
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ػٌدی ساداسی ّای هٌاػة تیي تلاٍیش دسیافتی ساداس خْت اخشای تذاخلًگاؿتدسٍاقغ ایي سٍؽ تش پایِ اًتخاب تذاخل

تاؿذ. هؼیاس هَسد اػتفادُ دس ایي سٍؽ اًتخاب خفت تلاٍیشی اػت کیِ عیَل   ٍ تؼییي هیضاى خاتدایی ػغح صهیي هی

ؿیًَذ کیِ خفیت تلیَیش آًْیا      ّایی تـکیل هیی ًگاؿتتذاخلخظ هثٌای هکاًی آًْا کَچک تاؿذ. تِ ػثاست دیگش تٌْا 

.دس ایي سٍؽ ػشی صهیاًی  [5]ّایـاى کَچک اػتّای ًضدیک تِ ّن ّؼتٌذ ٍ اختال  هکاًی تیي هذاسهشتَط تِ هؼیش

 سٍؽ کوتشیي هشتؼات تشای تحلیل ػشی صهاًی اػتفادُ ؿذُ اػت. اص

LOSهتش فشًٍـؼت دس هحذٍدُ صهیاًی هیَسد ًظیش دس ساػیتای     ػاًتی28تیاًگش حذاکثش  SBASًتایح حاكل اص سٍؽ  
1 

 ( ًـیاى دادُ ؿیذُ اػیت. تیشای تذػیت آٍسدى خاتدیایی دس ساػیتای قیائن،         4تشای دؿت سفؼٌداى اػت کِ دس ؿیکل) 

اٍیش دیگیییشی خٌیییَب ًییییاص تیییِ پیییشداصؽ تلیییاٍیش دس حالیییت گیییزس دیگیییش ٍ ییییا تلییی-غشتیییی ٍ ؿیییوال-ؿیییشقی

 اػت. صهاًی هحذٍدُ ّویي دس

 
 ومایص وزخ  فزيوطست ساالوٍ: 4ضکل 

                                                 
1
 Line Of Sight 



 

8 

 … بررسی فريوشست زمیه با استفاده از ريش

 ، علی اسماعیلی ، مهدی معتقعلی ريزبان

هٌاعق تِ سًگ آتی تیاًگش فشًٍـؼت ٍ هٌاعق ػثض سًگ هٌاعق تیذٍى خاتدیایی ّؼیتٌذ. دس هٌغقیِ اًیاس       (4)دس ؿکل 

ؿَد. دس هحذٍدُ دؿت سفؼیٌداى فشًٍـؼیت   هتش هـاّذُ هیػاًتی28تشیي ًشخ فشًٍـؼت تشاتش دؿت سفؼٌداى تیؾ

 ؿَد.هتش دسػال هـاّذُ هیػاًتی20تیؾ اص 

 پیطىُاز   -6

ّیا اص ّین دٍػیی تْتیشی ًؼیثت تیِ       ّای تلاٍیش ساداسی ػٌتیٌل، تذاخل ًگاؿتػت آهذُ ٍ ٍیظگیتا تَخِ تِ ًتایح تذ

سٍصُ ٍخیَد داسد.   12آٍسدى تلاٍیش تا فاكلِ صهیاًی  ّای ساداسی قثلی تشخَسداس ّؼتٌذ ٍ ّوچٌیي اهکاى تذػتػٌدٌذُ

 ؿَد.صهیي تَكیِ هیّای ػغح تٌاتشایي اػتفادُ اص تلاٍیش ساداسی ػٌتیٌل تشای تشسػی خاتدایی

ّوچٌیي تا تَخِ تِ ًتیدِ ًشخ فشًٍـؼت ػالیاًِ ٍ هغالؼات قثلی تیش سٍی دؿیت سفؼیٌداى دلییل اكیلی فشًٍـؼیت       

ّای اخیش دس حال افضایؾ اػت. تٌاتشایي ّشچِ صٍدتیش  سٍیِ آب صیشصهیٌی اػت ٍ ًشخ فشًٍـؼت دس ػالّای تیتشداؿت

 تَقف ؿَد.ّای آب صیشصهیٌی هتایذ تشداؿت اص ػفشُ
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