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 چکیده

اساسا   فرونشست،  پديده  محيطي  مانند  آسيب  پيامدهاي  بشر  دستساز  هاي  سازه  به  رساندن 

  ن ي فرونشست زم  يرياندازه گ  يساختمانها، خيابانها، پلها و خطوط انتقال نيرو و سيل آب است. برا 

اسکنر و    زريل  شن،يتوتال است  GPSمختلف ژئودتيك و غير ژئودتيك مانند استفاده از    يروشها 

اي را در نقاط محدودي از    هاي دقيق و پيوسته گيري اندازه GPSوجود دارد. ايستگاه هاي   رهيغ

از    يکيتعيين وسعت و الگوي فرونشست را ندارند.    يينواحي فرونشست ميدهند. بنابراين آنها توانا

ايي كه در اندازه گيري فرونشست زمين به كار ميرود، روش تداخل سنجي راداري است. در  روشه 

اين روش تصاوير مختلط راداري كه داراي مقادير فاز و دامنه موج برگشتي از عارضه به سمت 

اي  سنجنده   نگاشت  ماهواره  تداخل  نام  به  تصويري  و  شده  تلفيق  يکديگر  با  هستند 

(Interferogram)    شود. تداخل نگاشت تصويري است كه از اختالف فاز دو تصوير به   يمتوليد

اند،    ق بر روي هم منطبق شدهي به طور دقيدست آمده در دو زمان مختلف كه از نظر هندس

  يو تداخل سنج  GPSفرونشست از دو روش    زانيم  يمحاسبه    يبرا  ق يتحق  نيدر ا  حاصل ميشود.

در نظر گرفته   2021شهر همدان در سال    زين  طالعهمورد م  ي منطقه    استفاده شده است.  يرادار 

شهر    GPS  ستگاهيدر ا  ن يفرو نشست زم  ريمقاد  نيانگيم  يزمان   يحاصل از سر  جيشد. طبق نتا

و زمين    ، فروچالهزنگ خطر براي فروريزش  باشد.  ي متر م  يسانت  4سال حدود    كيهمدان در طول  

   . براي تصميم گيري هاي كالن شهري و كشوري حايز اهميت ميباشدايجاد پديده  لغزه توسط اين  

دور  فرونشست،  :یدیکل  واژگان از  سنجي  ،سنجش  مخاطرات   ،GPS  ،يرادار   تداخل 

 . PPP))قي مطلق دق تيموقع نييتع ،طبيعي
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 راداری تصاویر و GPS از استفاده با فرونشست میزان گیری اندازه
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 مقدمه
نتيجه افزايش فشار ميان ذرهاي  رويه آب زيرزميني باعث افت سطح آب زيرزميني و كاهش فشار سيال و در    استخراج بي

افت ناموزون سطح آب زيرزميني و ناهمگني بافت، ستبرا،    . ميشود كه منجر به ايجاد تراكم و پديده فرونشست زمين ميشود

.  هايي در پوسته زمين به وجود ميآورد ويژگي آبرفتهاي منطقه نيز موجب فرونشست ناموزون سطح زمين ميشود و شکاف

پيامدهاي محيطي پديده فرونشست، اساسا    .خوانها، موجب فشردگي و انبساط ميشودتخليه و تغذيه ناهمگن آبچرخه فصلي  

هايي بر روي سطح زمين  هاي دستساز بشر مانند ساختمانها، خيابانها، پلها و خطوط انتقال نيرو، ايجاد شکاف  رساندن به سازه

گيري فرونشست زمين روشهاي مختلف ژئودتيك   براي اندازه .  ن استجايي ايجاد شده در سطح زمي  دار جابه  .ب استل آو سي

از استفاده  غير ژئودتيك مانند  غيره وجود دارد.  GPS( System Positioning Global)   و  اسکنر و  ليزر  استيشن،  توتال 

ابراين آنها توانايي  بن  .اندازهگيريهاي دقيق و پيوستهاي را در نقاط محدودي از نواحي فرونشست ميدهند GPS هاي  ايستگاه

  هايي كه در اندازهگيري فرونشست زمين به كار ميرود، روش تداخل   يکي از روش . تعيين وسعت و الگوي فرونشست را ندارند

سنجي راداري است. در اين روش تصاوير مختلط راداري كه داراي مقادير فاز و دامنه موج برگشتي از عارضه به سمت سنجنده 

نگاشت تصويري است   شود. تداخل  توليد مي(Interferogram) نگاشت يق شده و تصويري به نام تداخلهستند با يکديگر تلف

اند،    ق بر روي هم منطبق شده ي به طور دقيدست آمده در دو زمان مختلف كه از نظر هندس  فاز دو تصوير به  الفكه از اخت

در يك    .دو مرحله به صورت تقريبي و دقيق انجام ميشودم به بيان است كه ثبت هندسي دو تصوير طي  االز  .حاصل ميشود  

نگاشت اطالعات اختالف فاز دو تصوير كه گوياي اختالف فاصله عارضه تا سنجنده در دو زمان تصويربرداري است، وجود   تداخل

از  دارد. به كمك مقدار اختالف فاز ميتوان متغيرهاي مختلف از جمله ميزان جابه سانتيمتر و   جايي سطح زمين تا كسري 

در سالهاي اخير به عنوان يکي از   سنجي راداري  روش تداخل  .متر استخراج كرد  10اطالعات توپوگرافي سطح زمين را با دقت  

روشهاي غير ژئودتيك با توجه به مزايايي كه نسبت به ديگر روشها دارد، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اين روش در ميان  

بسيار باال  گيري تغييرات سطح زمين با دقت و قدرت تفکيك به عنوان كارآمدترين روش براي اندازه روشهاي زميني و فضايي

 به شمار مي رود. 

 

 پیشینه تحقیق 
از    دنيا در   تنها در برخي  پديده  اين  زماني  اگر  پيشينه چند ساله دارد و  اينك    كشور هافرونشست زمين،  رخ ميداد، 

كند. در همه بيشتري خودنمايي مي كشورهامتحمل فرونشست هستند و اين مشکل به طور روز افزون در  كشورهاي بيشتري

 . زيرزميني، تنها عامل يا مهمترين عامل ايجاد فرونشست است  رويه آبهاي  رخ ميدهد، استخراج بي  دنياهايي كه در    فرونشست

مي افزوده  آن  تقاضاي  و  آب  به  نياز  بر  روز  هر  شهرها،  گسترش  و  جمعيت  افزايش  به  توجه  با  امروز  دنياي  شود.  در 

اثر برداشت بيش از حد  هاي زيرزميني است. در    ي آب از سفره آبرويه  برداري بي  زمين يکي از نتايج بهره فرونشست يپديده

از منافذ زيرزمين از منابع زيرزميني و خارج شدن آب  مواد رسوبي و عليآب  امکان متراكم شدن  الخصوص آهکي فراهم  ، 

. بنابراين اين ضرورت احساس مي شود كه نرخ فرونشست با دقت بااليي اندازه گيري شودشود و باعث افت سطح زمين ميمي

دريچه مصنوعي تداخل سنجي رادار    1990از اوايل دهه    ب از فرونشست زمين جلوگيري به عمل آيد.شود و با روش هاي مناس

به عنوان ابزاري كارامد در مطالعه كليه پديده هايي كه سبب تغيير سطح زمين مي شوند مطرح شده و مورد استفاده قرار  

از ايران زمين قابل ذكر است. اساس كار اين روش استفاده لرزه    گرفته است. نمونه هايي از اين كاربري در مطالعه چندين زمين

از اطالعات فاز رادار بازتابي از زمين است به نحويکه تغييرات ايجاد شده در سطح زمين سبب اختالف فاز در دو تصوير رادار از  

ات سطح زمين قابل كمي  دو زمان مختلف از منطقه اي مشابه مي شوند كه با بررسي اين اختالف فاز و مدلسازي آن، تغيير

سازي مي باشند. در اين مقاله ضمن معرفي اصول اوليه رادار دهانه تركيبي و تداخل سنجي آن، كاربردهاي اين فناوري در  

مباحث مختلف علوم زمين از جمله مطالعه زمينلرزه، آتشفشان، زمينلغزش، فرونشست، تغييرات يخچالها و كالهك هاي يخي،  

و غيره خاطرنشان شده است. ماهواره هاي موجود و در حال ساخت كه اطالعات الزم را عرضه مي كنند   جنگلداري، آب و هوا
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معرفي شده اند. با توجه به نقش اين فناوري در مطالعه بالياي طبيعي و ديگر پديده هاي سطح زمين؛ برنامه ريزي براي كسب  

 .هاي الزم پيشنهاد شده استدانش الزم و بررسي امکان ساخت ماهواره اي ملي با قابليت 

ين  طح زمات سة حركور مطالعه منظه بيك فناوري دورسنجي است ك InSAR يا  دريچه مصنوعيتداخل سنجي رادار  

زمينلرزة   ابداع شد  1992در  كاليفرنيا  بدس . لندرز  هاي  داده  تلفيق  از  استفاده  با  فناوري،  اين  در  آم.  از سيست  هاي  ده  تم 

ي رداري مدار، نصب شده بر سکوهاي ماهواره اي يا هواپيمايي، حركت، ارتفاع و تغييرات سطح زمين نقشه بتصويربرداري را

شوند. اساس كار در اندازه گيري حركات سطح زمين استفاده از تصاوير تکراري رادار است. تصويري كه از يك منطقه در يك  

زمان ديگر توسط همان سنجنده رادار برداشت مي شود، تلفيق  زمان مشخص برداشت مي شود )زمان مرجع( با تصوير كه در 

از پديده هايي مانند زمينلرزه، آتشفشان، يخچالها، زمينلغزش و  .مي شود با اين فناوري مي توان حركات و تغييرات ناشي 

ات زيرزميني را مطالعه دياپيرهاي نمکي و يا پديده هاي نامنظم مانند خروج آبهاي زيرزميني و نفت، آبگيري مزارع و انفجار

نمود. عالوه بر اين پديده هاي سطحي مانند آتش سوزي، سيالب، تغييرات رطوبت و رشد گياهان نيز قابل تشخيص اند. بنابراين 

اولين  است.  طبيعي  منابع  با  بشر  رابطه  سازي  كمي  و  بشري  و  طبيعي  خطرات  شناسايي  و  بررسي  شامل  آن  كاربردهاي 

 آنها با استفاده از تصاوير ماهواره  .انجام شد al et Gabriel) 1989حركات سطح زمين توسط )مطالعه   براي   InSARيكاربر

SEASAT   برپايي زمين را در اثر آبدهي انتخابي زمينهاي ايمپريال ولي كاليفرنيا مطالعه كردند. با اينحال تا زمان انتشار نقشة

درز كاليفرنيا و حركات يخي داخل رودخانة يخي روتفرد ، سودمندي اين روش  لن  1992لرزة    دقيق جابجايي زمين در اثر زمين

ابزار ژئودزي براي جامعة علوم زمين شناخته نشده بود سرعت جريان رودخانه هاي يخي قطب جنوب را با   .به عنوان يك 

اري بود كه سرعت جريانهاي يخي  ، كه با فاصلة شش روز برداشت شده بود، مطالعه كرد. اين اولين ب ERS-1استفاده از تصاوير

اندازه گيري مي شد از نقاط كنترل زميني  از فضا و بدون استفاده  جابجايي همزمان با زمينلرزة لندرز را با  .  بطور مستقيم 

، كه با چند ماه اختالف تهيه شده بودند محاسبه كردند. اين اولين تصوير كاملي بود كه از تغيير  ERS-1استفادة از تصاوير

محاسبه كردند. از آنجا كه تغييرات  InSAR تغيير شکل سطحي كوه آتشفشاني اتنا را با.  ل حين زمينلرزه بدست آمده بودشک

از فضا بدون كنترل  اندازه گيري اين تغييرات  از فوران هاي آينده يك آتشفشان فعال خبر دهد، توانايي  سطحي مي تواند 

ري محسوب مي شود. اين مطالعات اوليه، انگيزة فراواني را در بين جامعه علوم زميني، پيشرفتي اساسي در قابليت هاي فرانگ

از آن زمان تا بحال كارهاي متعددي با استفاده از تصاوير    .زمين براي بررسي و تکميل جبنه هاي مختلف اين فناوري ايجاد كرد 

براي   JERS, ERS, Space Shuttle, SIR-C, X-SARو RADARSAT ماهواره ،يخچالها، آتشفشان، زمينلرزه مطالعة 

هاي زمينلغزش و فرونشيني زمين و تغييرشکل مرز ورقه ها صورت گرفته است. با توجه به كاربردهاي اين فناوري و با توجه  

به اينکه هيچ يك از ماهواره هاي قبلي به اين روش اختصاص نداشتند، ماهواره هايي جديدتر و اختصاصي طراحي و به فضا  

فهرست ماهواره هاي موجود و طراحي شده كه از داده هاي آنها در اين فناوري استفاده   1ه و خواهند شد. جدول فرستاده شد

 . مي شود را نشان مي كند

، مي توان براي توليد نقشه هاي توپوگرافي با تفکيك باال استفاده كرد. براين اساس، ناسا با پرتاب   SARاز تداخل سنجي

متر و دقت ارتفاعي در    30از اين روش براي تهيه نقشه توپوگرافي رقومي جهان با تفکيك افقي    به فضا،  TOPOSAR ماهواره

حد چندين متر استفاده نموده كه تهيه اين نقشه چندي پيش پايان يافته است. امروزه تعيين تغييرات بسيار كوچك در سطح 

با دقت در حد ميلي متر بدون تاثيرپذيري از شرايط آب    زمين و يخچالها طي دوره هاي روزانه تا ساليانه در مقياس جهاني و

اين مقدمه   با  ادامه دارد.  اين فناوري  بهبود بخشيدن  براي  .البته هنوز تحقيقات  پذير است  امکان  يا شب و روز  و هوايي و 

ر طول خطوط  نرخ فرونشست زمين د همکارانپيري و    .را مورد بررسي قرار مي دهيم SAR چگونگي عملکرد و تشکيل تصاوير 

ريلي در شاخه هاي خروجي خط آهن تهران با استفاده از تکنيك تداخل سنجي راداري و با استفاده از تصاوير ماهواره ي  

براي آناليز سري زماني جابجايي سطح زمين از روش خط مبناي    دادندمورد بررسي قرار201٧-2020 در بازه زماني1  -سنتينل  

تداخل نگار ايجاد شده استفاده كردند. نتايج حاصل از تحليل سري زماني تداخل  158 تصوير و46 براي پردازش(SBAS) كوتاه  

آن مربوط به مسير  سنجي، نشان از وقوع فرونشست قابل مالحظه اي در مناطقي از محدوده مورد مطالعه داشت كه بيشينه  

توراني و همکاران پديدة فرونشست زمين  .[1]سانتيمتر در سال مي باشد14 آپرين با نرخ جابجايي-كردان و ملکي - هاي كرج
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براي دو    .كردند در غرب استان گلستان با بکارگيري روش تداخل سنجي راداري و استفاده از تصاوير راداري انويست بررسي  

داخل نگاشت ايجاد شد. در تداخل نگاشت مجموعه اول، تغييرات خاصي مشاهده نشد كه احتماال به  مجموعه تصاوير راداري ت

روز است، يك  15  ماه و  34 دليل كوتاه بودن فاصله زماني دو تصوير ميباشد. براي مجموعه دوم كه فاصله زماني دو تصوير

غربي دارد كه با روند    -تقريباً روند شرقي   منطقه فرونشست در محدودة شمال شهرگرگان مشاهده شد. محدودة فرونشست

سانتيمتر محاسبه شد. نمودارهاي تراز    8/4 ساختارهايي نظير گسل خزر همخواني دارد و ميزان فرونشست در آن چيزي حدود

ميدهند. پيامد  عليرغم نوسانات فصلي روند نزولي نشان    1389 تا  1385 سطح آب و ميزان بارندگي اين محدوده در سالهاي

عبدالخالق و همکاران با استفاده از تصاوير [2]اين اُفت سطح آبزيرزميني ميتواند منجر به فرونشست زمين در منطقه شده باشد.

راداري وگسترش  139٧ و1393 يسالهاSemtinel-1 ماهوارهاي  ميزان  بررسي  در  راداري  تفاضلي  تداخلسنجي  روش  و 

نت را بررسي كردند.  اين تصاوير نشان داد كه در دوره مطالعاتي، حدود  فرونشست زمين  بر روي  انجام شده  پردازشهاي  ايج 

منظور    به) 139٧، سانتيمتر فرونشست داشته است. بعد از صحت سنجي پهنه بندي انجام شده با واقعيتهاي زميني )شهريور 13

زمين و شيب، تحليلهاي فضايي انجام و  با ميزان تغييرات و افت سطحآب زيرزميني، ارتفاع سطح   تشخيص رابطه فرونشست

ميزان همبستگي هر يك ازفاكتورهاي مذكور با تراكم رخداد فرونشست محاسبه گرديد. تحليل خودهمبستگي فضايي و شاخص  

شان داد. ن  0.925موران خوشه اي بودن رخداد فرونشست تحت تأثير تغييرات سطح آب در منطقه موردمطالعه را به ميزان  

باال استانداردهمچنين  نرمال  توزيع  امتياز  بودن   (Z)  مقدار سطح بودن  پايين  داري   و  رابطه  (p_value)  معني  نشاندهنده 

فرونشست در شهر مشهد با روش تداخل   همکاران نرخو  خرمي   .[3]مطالعه است بين عناصر مورد  0.89خودهمبستگي قوي

تصوير راداري مدارهاي    69 با استفاده از تركيب ميالدي201٧ تا  2014 سنجي راداري پراكنشگر دائمي، در فاصله زماني سال

ماهواره پايين گذر  و  تعيين كردند    Sentinel-1A ،  ي باالگذر  و  نرخ  .مطالعه  پژوهش،  اين  در  تحليل صورت گرفته  نتايج 

ا نشان ميدهد.  سانتيمتر در سال ر  14 در حدود اي فرونشست بسيار باال در نواحي شمال غرب و شمال شهر مشهد با بيشينه

 .[4]هاي پيزومتري واطالعات ژئوتکنيکي استفاده شده است فرونشست از داده منظور تفسير نتايج همچنين به

 

 مواد و روش ها

 روش های مطالعه ی فرو نشست
به روش تداخل سنجي  فرونشست زمين وجود دارد. از جمله اين روشها ميتوان    روشهاي مختلفي براي مطالعه پديده 

 و چاه هاي پيزومتري اشاره كرد.   GPSراداري روش استفاده از ايستگاه دائمي 

 سنجی راداری  روش تداخل
فناوري با  در اين   .گيري ميشود اندازه  (ارتفاع و مسطحات)سنجي راداري تغييرات هندسي سطح زمين   در روش تداخل 

هايي كه از سيستم تصويربرداري رادار بهدست ميآيد مقدار حركت در راستاي ديد ماهواره، تغيير ارتفاع و تغييرات   كمك داده 

سطح زمين اندازهگيري ميشود. بنابراين اين روش براي تعيين مقادير فرونشست زمين، تغييرات آن در هنگام زلزله، زمينلغزش،  

خاطر طول امواج بلندش   همچنين از مهمترين مزيتهاي اين ماهواره اين است كه به .سيار كاربرد داردآتشفشان و مشابه آن ب

تداخل روش  باشد.  مي  گياهي  پوشش  از  عبور  به  زمين   قادر  رادار، حركات سطح  تکراري  تصاوير  با كمك  راداري،  سنجي 

ر برداشت و با هم تركيب ميشود و نهايتاً تغييرات اندازهگيري شده و تصاوير برداشتي در دو زمان مختلف توسط سنجنده رادا

نام دارد كه حاوي تفاوت  (Interferogram) ارتفاع زمين اندازگيري ميشود. تصاوير به دست آمده از اين روش، اينترفروگرام  

 . اند شده فازي بين دو تصوير راداري است كه با دقت نسبت به هم هندسي

،تحت تأثير عوامل مختلفي اعم از توپوگرافي، انحناي زمين، جابجايي سطح، اتمسفر  InSAR گيري شده توسط فاز اندازه

 :و نويز است و آن را ميتوان به صورت تركيب خطي عوامل ذكر شده نوشت
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از توپوگرافي  topo اختالف فاز تداخل سنجي بين دو تصوير راداري است. همچنين InSAR كه در آن، فاز ناشي 

 .منطقه بوده كه با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي ميتوان اثر آن را حذف نمود

 orb فاز ايجاد شده به دليل انحناي زمين است و با استفاده از اطالعات مداري دقيق گردد. noise ز است كهفاز نوي 

 [44].ايجاد شده توسط پوشش گياهي و يا تغييرات محيطي سطح زمين ميباشد  ، InSARاز ناهمبستگي سيگنال  عمدتاً ناشي 

 

 تداخل نگار  
توليد تداخل نگار حاصل نمايش اختالف فازي ناشي از تغيير فاصله بين پديده زميني و سنجنده در دو عبور متوالي   

است. فاصله يك نقطه در روي زمين از سنجنده در دو عبور متفاوت مي تواند با محاسبه اختالفات فازي حاصل از دو تصوير  

در مزدوج   SAR باضرب پيکسل به پيکسل يك تصوير (interferogram)گارن  در فرم مختلط، محاسبه گردد. در نتيجه تداخل

شده است، حاصل مي    ( Resample) و هم اندازه (Coregister) مختلط تصوير دوم كه نسبت به تصوير اول تثبيت هندسي 

 :شود. اين مراحل در معادالت زير خالصه مي شود

 
از اين ضرب مختلط يك فاز تفاضلي است   نتيجه فاز حاصل  و حامل فازهاي مربوط به توپوگرافي، فاز اضافه شده در 

 [36].تغييرات مداري، فاز مربوط به اختالل اتمسفر و در نهايت فاز حاصل از جابجايي احتمالي پوسته سطحي زمين است

 

 پوگرافی از روی تداخل نگار وتعدیل اثرات ت
حاصل ميتواند به روشهاي مختلفي صورت گيرد. ولي در حالت كلي فاز  پوگرافي از روي تداخل نگار  وفرايند تعديل اثر ت

ثابت القا شده ناشي از هندسه راداري و شرايط مداري سنجنده و همچنين فاز موجود از تاثير تپوگرافي بايستي از فاز مربوط  

تفاضلي حاصل در تداخل نگار به    در اين باره يکي از راه حل هاي ممکن مي تواند از تقسيم فاز.  به جابجايي زمين جدا گردد

  [42] ,[41].دو مولفه فازهايي با تواتر باال و فازهايي با تواتر پايين انجام گردد 

 

 فیلتر گذاری 
را بطور     [π, -π ]داراي فاز مطلق و پيوسته نبوده و فقط مقدار اصلي فاز در بازه  SAR شايان ذكر است كه تصاوير 

از مراحل پردازش تداخل سنجي راداري، عمليات بازيابي فاز است. يکي از مشکالت بازيابي فاز  گسسته داراست. بنابراين يکي  

دراينترفروگرام، وجود نقاطي است كه عمليات بازيابي فاز در آنها ممکن نيست. اين نقاط را اصطالحا باقي مانده گويند. وجود  

و عمليات بازيابي فاز را دچار مشکل و يا حتي ناممکن مي سازد.    نوفه در اينترفروگرام باعث افزايش تعداد باقي مانده ها شده 

از اين رو به منظور كاهش نوفه، فيلتر كردن اينترفروگرام پيش از عمليات بازيابي فاز، امري ضروري است. جهت فيلتر نمودن 

رهاي تطبيقي وزن هاي فيلتر براي تداخل نگارهاي تفاضلي و بهبود كيفيت آنها از فيلتر گلداشتاين استفاده شده است. در فيلت

هر مکان جديد پنجره محاسبه مي شود، اين محاسبات براساس ميانگين و واريانس سطوح خاكستري ناحيه تصويري كه زير 

نويز لکه اي مهم است، اين نويز در تصاوير اثر  به ويژه در تضعيف  متداول   SAR پنجره است انجام مي گيرد. اين فيلترها 

 [39].است
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 ح و بازیابی فاز اصال
مرحله بسيار مهم و پيچيده در فرايند تهيه نقشه فرونشست از تکنيك تداخل سنجي راداري، مرحله تصحيح فازي است.  

  2πبيان گردد. ولي در طي فرايند ممکن است تغيير فاز بيشتر از   π 2تنها مي تواند پيمانه اي از    نگار  بطور كلي فاز تداخل

دوباره از نو آغاز شده و بصورت يك چرخه خواهد در آمد.   2πصورت در تداخل نگار حاصل مقادير بيشتر از  گردد، كه در اين  

در حقيقت الگوريتم هاي اصالح فازي تالش در جهت حل اين ابهام دارند. عمومي ترين الگوريتم هاي موجود شامل الگوريتم 

حاصل اين  .مي باشند(cost Minimum flow)   مترين هزينهو جريان با ك(Growing Region)   موسوم به رشد ناحيه اي

 [31].عمليات در شکل زير آمده است

 

 و تصحیح  پاالیش
قبل از انجام تبديل فاز به ارتفاع بايستي فازهاي احتمالي مزاحم ديگر از قبيل فازهاي باقي مانده از اثرات توپوگرافي و   

ز فاز موجود حذف گردد. انجام اين عمل براي تداخل نگارها كه نشان هايي  همچنين فاز باقي مانده از جابجايي هاي مداري ا

از لرزش سکو در فرم پلکان دارند، ضروري بوده و حتما مي بايست انجام پذيرد. اين عمل بر روي فاز تصحيح شده در مرحله  

گرافي و خطاهاي مداري، فاز مطلقي  از اختالف فاز حاصل در مرحله اصالح فازي از فازهاي ناشي از توپو  .قبل انجام مي شود

بدست مي آيد كه مربوط به جابجايي هاي رخداده در زمين در بازه زماني برداشت دو تصوير است. در نتيجه تغييرات ناگهاني  

يا پرش هاي فازي موجود در تصوير تصحيح شده فازي مرحله قبل، زدوده شده و مقادير فاز، تغييرات نرم و تدريجي را نشان  

دهد. آنچه مسلم است، تغيير ناگهاني و نسبتا شديد سطوح زمين به جز موارد گسلش تا حدود زيادي غير ممکن مي نمايد.  مي  

لذا هر گونه جابجايي ناگهاني مقادير فاز پس از كنترل و بررسي ساختارهاي زمين شناسي و مرفولوژيکي، و بخصوص موضوع 

 [32]ميگردد. فاز نسبت داده شده و اصالحتغييرات سطحي پوسته زمين، مي بايست به پرش 

 

 تبدیل فاز به نقشه جابجایی 
در تداخل نگار تفاضلي برابر است نصف طول موج مورد استفاده در سيستم راداري و بيانگر    2πهر چرخه اي از مقدار فاز  

اينك مي توان فاز مطلق حاصل را به  ميزان جابجايي در راستاي خط ديد آنتن مي باشد. بعد از پااليش و تصحيح مضاعف فاز،  

مقادير جابجايي يا نقشه جابجايي تبديل و زمين مرجع نمود. در نقشه هاي حاصل مقادير مثبت جابجايي مربوط به حركت  

سطح زمين به سمت ديد راداري )باال آمدگي( و مقادير منفي بيانگر دور شدن سطح زمين از سنجنده در راستاي ديد راداري 

 [33].ر شکل زير بصورت نقشه نهايي نمايش داده شده استاست كه د

 

 SNAPپردازش تصاویر راداری با نرم افزار  

ميالدي با آغاز پروژه سنتينل توسط سازمان فضايي اتحاديه اروپا، فصل جديدي در علم سنجش از دور   2014از سال  

يت خود را آغاز كردند كه در مقايسه با ماهواره هاي  مامور  2و    1آغاز شد. براي اولين بار در اين سال دو ماهواره سنتينل  

نخستين ماهواره راداري سنجش از دور بود كه با    1پيشين از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار بودند. ماهواره سنتينل  

روز يك بار داده توليد مي كرد در صورتي كه   6متر( و پوشش سراسري جهاني و با تناوب زماني    10توان تفکيك مکاني باال )

تا پيش از اين در زمينه سنجش از دور راداري هيچ ماهواره اي با اين قابليت هاي طيفي و مکاني بصورت رايگان عرضه نشده  

ميالدي هم زمان با   2014ري سنتينل است كه از سال نرم افزار تخصصي پردازش تصاوير ماهواره اي س (SNAP) اسنپ .بود

آغاز ماموريت ماهواره هاي سري سنتينل بصورت رسمي عرضه شد. در سال هاي اخير روز به روز اين نرم افزار توسعه پيدا  

 ست. كرده و امکانات با ارزش و منحصر به فردي را براي پردازش تصاوير ماهواره اي اپتيکي و راداري فراهم آورده ا
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 SNAPفلوچارت پردازش تصاویر راداری در نرم افزار - 1شکل 

  GPSروش  

طور ثابت و دائمي در يك نقطه با مختصات جغرافيايي مشخص مستقر    كه به GPS هاي از ايستگاه الدر اين روش معمو

ها تغييرات ارتفاع به طور منظم و دقيق ثبت شده و در نهايت با كمك مقادير به دست    اند استفاده ميشود. در اين ايستگاه  شده

از تکنيك تعيين موقعيت   GPSبراي محاسبه ي ميزان فرونشست با استفاده از .فرونشست زمين محاسبه ميگرددآمده ميزان 

دقيق   شود. (PPP) مطلق  مي  ازمشاهدات   تعيين استفاده  بااستفاده  موقعيت  تعيين  ي  شيوه  يك  دقيق  مطلق  موقعيت 

 يك گيرندة تنهاست كه اساس آن به كارگرفتن نمونه اطالعات دقيق مداري وساعت ماهواره) وفاز كد(غيرتفاضلي و دو فركانسه  

 عبارتنداز:  PPP سه فاكتوركليدي مطرح درمورداست. IGSبه عنوان نمونه محصوالت  ( ها

 داشتن اطالعات دقيق مداري وساعت ماهواره ها  -

 مدلسازي دقيق منابع خطاي ديگر  -

 استفاده از مشاهدات فاز موج حامل -

جاي استفاده ازمشاهدات خام،مشاهدات عاري ازاثريونسفرشبه فاصله وفازموج حامل به همراه اطالعات PPP درتکنيك

 استفاده مي شود. دقيق مداري وساعت ماهواره ها  معلوم و

 معادالت مشاهدات تعيين موقعيت مطلق دقيق:  

 شرح داده مي شوند  GPSمعادالت مشاهدات شبه فاصله )كد( وفازموج حامل

 

برابر  f0هستند به طوري كه   154f0 =1L  ,120f0 =2Lهاي موج حامل   بوده وفركانس   2و 1برابربا  iاندكس فركانس

 cفاصلة هندسي بين گيرنده و ماهواره،pبه ترتيب معرف مشاهده ي فاز و كد مي باشد و  Piو Liمگاهرتز مي باشد. نماد    10.23

تاخير يونسفري مرتبه اول    I1،تاخير تروپسفري  T  ،خطاي ساعت ماهواره  dts،خطاي ساعت گيرنده    dtr،سرعت نور در خال  

باياس    rbliباياس سخت افزاري كد گيرنده  ,  r  bpi،  ابهام فاز صحيح    i،Niطول موج مربوط به فركانس    λi،براي فركانس اول  
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افزاري فاز گيرنده   افزاري كد ماهواره و    pisb،سخت  افزاري فاز ماهواره    bli sباياس سخت  شامل چند    epi،باياس سخت 

 هستند.   iشامل چند مسيري و نويز فاز مربوط به فركانس  eliمسيري و نويز كد و 

 به صورت زير تشکيل مي شود: PPPدستگاه معادالت روش 

 

 

 

در    مختصات ماهواره  مقادير   zi  ,yi  xi,  لحظه ي دريافت سيگنالمقاديرمختصات گيرنده در    x0,y0,z0در اين روابط  

خطاي ساعت ماهواره به   Cdts  ارسال و فاصله ي  هندسي بين مركز فاز آنتن گيرنده و مركزفاز آنتن ماهواره هستند.  لحظه ي

هاي گيرنده و ماهواره ناشي از سرعت نسبي بين    که اين اثر به دليل يکسان نبودن نرخ پيشروي ساعتهمراه اثر نسبيت است

فاز موج حامل عاري از اثر    ه مربوط به مشاهد  ابهام فاز  B  و مقادير  خطاي ساعت گيرنده   .Cdtrآنها، بايد در نظرگرفته شود  

شوند. الزم به ذكراست تا زماني كه جهش فاز رخ نداده باشد مقادير    يونسفر هستندكه در فرآيند كمترين مربعات برآورد مي 

تصوير  ها و توابع    تروپوسفر است كه با استفاده از مدل   مقدار اوليه براي تأخير  T  ابهام فاز ثابت بوده و تغيير نخواهند داشت

موجود مانند ساستاموينن، هاپفيلد، نيل و غيره براي هر دو مولفه ي  خشك و تر و با استفاده از مدلهاي استاندارد براي دما،  

مي   فشارو محاسبه  گيرنده  مختصات  به  توجه  با  و  تأخير  رطوبت  تر  ي  مولفه  برآورد  در  موجود  مدلهاي  كه  ازآنجا   شود. 

باقيمان  لذا  دارند،  اثر    ده يتروپوسفرضعف  باقي مجهوالت در دستگاه معادالت    (Twet)اين  كنار  عنوان يك مجهول در  به 

برآوردشده و در نتيجه از تابع تصوير مربوط به مولفه ي تر دردستگاه معادالت استفاده ميشود. دستگاه معادالت فوق بهروش 

به موقعيت  نده به دست ميآيد تمامي مقادير وابستهتکرار حل شده و در هر مرحله با استفاده از موقعيت جديدي كه براي گير

 .ميگردد. اين روش تا رسيدن به جواب بهينه تکرار ميگردد گيرنده به هنگام شده و سرشکني كمترين مربعات دوباره تکرار

 اعمالفاصله    بايد چند تصحيح را به مشاهدات فاز موج حامل و شبه PPP ي كامل  براي رسيدن به يك مدل مشاهده 

-  تغييرات مركز فاز آنتن ماهواره وجدايي  :  نمود. اين تصحيحات سبب رسيدن به دقت در حد سانتيمتر ميشوند و عبارتند از
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اثر حركات صفحات   -ارگذاري ناشي از جزر و مد اقيانوسيب   - جزر و مد زمين جامد   -جدايي و تغييرات مركز فاز آنتن گيرنده  

 . اثر نسبيت  -اثر خميدگي فاز  -كد  باياسهاي تفاضلي   -تکتونيك

 
 با استفاده از نرم افزار برنیز   GPSپردازش مشاهدات  

مي باشد كه در موسسه   GNSSنرم افزار برنيز يك نرم افزار علمي و دقيق با قابليت پردازش داده هاي متنوع سيستم  

اين نرم افزار براي پردازش    5.2( توسعه داده شده است. نسخه ي  AIUBي علمي مطالعات نجومي در دانشگاه  برن سوييس )

( فلوچارت مراحل پردازش داده ها  2-3در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است. در شکل شماره ي )  GPSداده هاي  

 آورده شده است. 

 

 نرم افزار برنیز  در  GPSفلوچارت پردازش داده های-2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irsge.ir/


 1 -16 ص، 1401 تابستان، 11شماره ، مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران
ISSN: 2783-4263  

http://www.irsge.ir 

 

 داده ها و منطقه ی مورد مطالعه

 منطقه مورد مطالعه: 

 
از پيدايش حکمراني مادها تا به اكنون بوده ايران  از قديمي ترين شهر هاي  از لحاظ جمعيت  كه امروزه    همدان يکي 

ايران معرفي شد.   كالنشهرهاي  به عنوان يکي از    1388آيد و در مرداد سال  شمار ميچهاردهمين شهر پرجمعيت ايران به

 و بحران فرونشست در دشت هاي اطراف خود دچار تهديد جدي زمين شناسي ميباشد. امروزه به دليل تراكم جمعيت 
 

 داده های مورد استفاده: 
منطقه ي مورد  (GPS) تعيين فرونشست با استفاده از تداخل سنجي راداري و سيستم تعيين موقعيت جهاني به منظور 

مي باشد و مشاهدات مربوط به اين   (IGS)مطالعه شهر همدان انتخاب شد. اين شهر مجهز به يك ايستگاه دائمي بين المللي 

و طول   34.8690٧638عرض جغرافيايي  به مختصات  موجود مي باشد. اين ايستگاه در نقطه اي     IGSگيرنده در وب سايت  

از سايت    2021مشاهدات سال    GPSبراي محاسبه ي فرو نشست با استفاده از    احداث شده است.  48.53429989جغرافيايي  

https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/data/daily/2021/001  دانلود شد. همزمان با مشاهداتGPS     تصاوير راداري  

 شد. دانلود  /https://scihub.copernicus.euاز وبسايت  2021براي سال  1سنتينل ماهواره ي 
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 موقعیت ایستگاه دائمی شهر همدان -3شکل 

 

 از منطقه ی مورد نظر  ای  پوشش تصویر ماهواره-4شکل 
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 بحث و بررسی

 

 1حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ی سنتینل  نقشه ی فرو نشست- 5شکل 

نقشه ي فوق در سانتي متر تعيين شده است. طبق    16تا    1با توجه به شکل فوق ميزان فرو نشست در اين ناحيه از  

مشاهده مي    5همانطور كه در شکل    سانتي متر )رنگ زرد( تعيين شده است.  12بيشتر نقاط اين ناحيه ميزان فرو نشست  

 گردد توزيع فرونشست در اين منطقه يکنواخت نيست.

 

 )متر( ارتفاع سطح زمین -6شکل 
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استفاده    2021شهر همدان در سال     GPSداده هاي ايستگاه دائمي    ازدر اين تحقيق جهت بررسي فرو نشست زمين  

شد. سري زماني تغييرات ارتفاعي سطح زمين در شکل فوق نمايش داده شده است. طبق نتايج حاصل از سري زماني فوق  

 سانتي متر مي باشد.   4شهر همدان در طول يك سال حدود   GPSميانگين مقادير فرو نشست زمين در ايستگاه 

 

 نتیجه گیری
   GPSو  روش تداخل سنجي راداري    دو  مدان با استفاده ازهفرونشست زمين در منطقه اي در شهر    در اين تحقيق ميزان

  10بر اساس نتايج اين تحقيق ميزان فرو نسشت زمين در اين منطقه به بيش از    .(  6و5. )شکلگيري شد  هانداز  2021در سال  

تا   1( نشان داد كه ميزان فرو نشست بين مقادير  5نتايج حاصل از تداخل سنجي راداري )شکل  سانتي متر نيز رسيده است.

( ميانگين ميزان فرو نشست طي يکسال  6)شکل   GPSاز طرفي طبق نتايج بدست آمده از روش    سانتي متر متغير است.  16

مين در  زسانتي متر گزارش شده است. اين ميزان فرونشست در طي يك سال بيانگر وضعيت بحراني كاهش رقوم ارتفاعي    4

عوامل مختلفي در پديده ي فرونشست سهم    ناحيه بوده است كه مي تواند مشکالت فراواني در آينده ي نزديك ايجاد كند.اين  

دارند كه مهم ترين آنها برداشت بي رويه از منابع آب زير زميني مي باشد. براي جلوگيري از بروز مشکالت احتمالي بايد از 

 يري به عمل آورد.حفر چاه هاي غير مجاز تا حد امکان جلوگ
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 منابع و مراجع 
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