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چكيده
تداخلسنجي تفاضلي راداري ( )DInSARبهعنوان روشي کارآمد در اندازهگیري جابهجایي سطح زمین ميباشد.
بهطوريکه با استفاده از این فناوري امکان پایش حرکات کوچک سطح زمین بهصورت پیوسته ،با دقت باال و در گستره
وسیعي امکانپذیر است .بهدلیل پوشش وسیع تصاویر ماهوارهاي ،بههنگام بودن و پایین بودن هزینه آنها نسبت به
سایر روشهاي میداني کاربرد این فناوري در بررسي مخاطرات طبیعي زمین از جمله زمینلغزشها ،فرونشست ،زلزله و
فعالیتهاي آتشفشاني بسیار متداول شده است .در این پژوهش ،از تکنیک تداخلسنجي تفاضلي در شناسائي ناپایداري
دامنهاي حوزه آبخیز گرمچاي و محاسبه میزان حرکات آنها استفاده شد .بدین منظور ،تعداد هشت تصویر راداري از
سنجنده  PALSARماهواره  ALOSانتخاب شد و نتایج پردازشي آن با مشاهدات میداني مورد ارزیابي قرارگرفت .در
این پژوهش ،تنها نتایج پردازش زوج تصویري پنجم جوالي  1110و پنجم اکتبر سال  1110با بازه زماني 34روزه
بهصورت نمونه ارائه شده است .حوزه آبخیز گرمچاي با  341کیلومترمربع مساحت در  41کیلومتري شمالشرق
شهرستان میانه در استان آذربایجانشرقي قرارگرفته و جزء مناطق ناپایدار استان (با  311مورد زمینلغزش شناسایي
شده در آن) بهشمار ميآید .بهطوريکه در اثر وقوع آنها خسارات سنگیني به مناطق روستایي و زمینهاي کشاورزي
آنها وارد شده و روستاي سوین که در شمالغربي حوضه قرار دارد ،در اثر این لغزشها به مکان دیگري انتقال یافته
است .نتایج این پژوهش بهخوبي نشان ميدهد که فعالیت در سطح تعدادي از زمینلغزشهاي تثبیت شده قدیمي
همچنان وجود داشته و بهدلیل مجاورت آنها با شبکه هیدرولوژیکي منطقه ميتوانند بهعنوان منبع مهم رسوبزایي در
نظر گرفته شوند .در مدت یاد شده ،بیشترین جابهجایي صورت گرفته  5/1سانتيمتر برآورد شده که مربوط به یک
جریان واریزهاي شناسائيشده در مجاورت روستاهاي آتاجان ،بناوران و اوین است .نتایج حاصل از این روش حتماً باید
با استفاده از روشهاي ژئودتیکي و پیمایش صحرایي دقتسنجي شود.
واژههاي کليدي :آذربایجانشرقي ،تصاویر راداري ،سنجنده  ،PALSARفرونشست ،ماهواره ALOS

مقدمه
زمینلغزشها را ميتوان بهعنوان حرکات تودهاي
از سنگ ،مواد واریزهاي و یا بخشي از زمین در راستاي
___________________________
* مسئول مکاتبهyarahmadi@tabrizu.ac.ir :

شیب دامنه تعریف کرد ( Daiو همکاران .)1111 ،این
حالت مربوط به مناطقي است که در آن تنش برشي
مواد بیشتر از مقاومت برشي آن باشد که در قالب واژه
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رایج ناپایداري یا گسیختگي دامنهاي 2از آن یاد
ميشود ( Van Westenو همکاران .)1113 ،ایران با
توپوگرافي عمدتاً کوهستاني ،فعالیت زمینساختي و
لرزهخیزي زیاد ،شرایط متنوع زمینشناسي و اقلیمي،
شرایط طبیعي مناسبي براي وقوع طیف وسیعي از
زمینلغزشها را داراست .زمینلغزش در ایران بهعنوان
یک بالي طبیعي ،سالیانه خسارات جاني و مالي
فراواني به کشور وارد ميسازد .اگر براي بالیاي طبیعي
دیگر احتمال وقوع هر از چند گاهي در نظر گرفته
شود ،پتانسیل وقوع پدیده لغزش در کشور را باید هر
لحظه در نظر گرفت .براساس گزارش نماینده وزیر
جهادکشاورزي در سال  ،2310خسارات ناشي از وقوع
زمینلغزشها در ایران (سال  2305تا  )2310با ثبت
 4311مورد در قالب پروژه بانک اطالعات
زمینلغزشهاي کشور که براساس تفسیر عکسهاي
هوایي مقیاس  2:11111صورت گرفته ،بیش از 210
هزار میلیارد ریال بوده که خسارات مستقیم و غیر
مستقیم سالیانه آن بیش از  511میلیارد ریال برآورد
شده است (.)1111 ،Vazheh
مدیریت ریسک و ارزیابي خطر زمین لغززشهزا بزا
شناسائي جامع و تهیه نقشه آنها شروع ميشود و این
امر ميتواند مبناي کسزب آگزاهي از توزیزع مکزاني و
زمززاني آنهززا بززهکززار رود ( Brardinoniو همکززاران،
 .)1113تاکنون روشهزاي کالسزیک متعزددي بزراي
مطالعه زمینلغززشهزا ارائزه شزده کزه از جملزه ایزن
روشهززا مززيتززوان بززه روش تززاکئومتري ،ترازیززابي،
فتوگرامتري برد کوتاه ،مشاهدات حاصل از شبکههزاي
ژئودتیکي ( ،)GPSتداخلسنجي راداري و لیدار اشزاره
کززرد ( .)1122 ،Khavaninzadehدر اوایززل ،شناسززائي
لغزشهزا عمزدتاً بزر اسزاس تفسزیر بصزري زوجهزاي
استریوئي عکسهاي هوایي و از طریق انجام مشاهدات
صحرائي صورت ميگرفت .هر چند که تفسزیر بصزري
عکسهاي هوایي در ترکیب با بررسيهاي صحرائي ،تزا
بززه امززروز نیززز بززهعنززوان یکززي از منززابع اصززلي در
نقشهبرداري زمینلغزشها باقي مانده اسزت .امزا ،ایزن
منابع اطالعاتي ضمن اینکه بزراي اکثزر منزاطق دنیزا
بهصورت بههنگام قابل دسزترس نبزوده ،تهیزه آن نیزز

براي مناطق گسترده هزینه زیادي دربر خواهد داشزت
( Hongو همکززاران .)1110 ،امزززروزه ،بزززا توسزززعه و
پیشرفت در فناوري فضزائي ،تصزویربرداري مزاهوارهاي
بهعنوان یک منبع اطالعاتي مفید جایگزین مناسبي در
این زمینه شزده اسزت .تعزداد محزدودي از مطالعزات
پیشززین بززهصززورت ابتززدائي اقززدام بززه آشکارسززازي
لغزشهاي بزرگ با اسزتفاده از تصزاویر مزاهوارهاي بزا
تفکیک مکاني پایین نمودهاند .در حاليکزه ،مطالعزات
امروزي بهطور فزایندهاي از تصزویربرداري بزا تفکیزک
مکاني خیلي بزاال بزراي تهیزه نقشزه زمزینلغززشهزا
استفاده ميکنند و تعداد سزنجندههزاي فعزال نیزز بزا
ویژگيهاي مشابه سال به سال در حال افززایش اسزت
( Van Westenو همکاران .)1113 ،دیزدگاه دیگزر در
استفاده از سزنجش از دور در تهیزه نقشزه لغززشهزا،
شامل تصاویر سایه-روشزن ،1نزاهمواري تهیزه شزده از
لیدار 3و تداخل سنجي رادار دهانه ترکیبزي 4براسزاس
مدلهاي رقومي ارتفاعي است ( Van Den Eeckhautو
همکاران.)1110 ،
از میان تکنیزکهزاي دورسزنجي ،تزداخلسزنجي
راداري ( InSARیا  )DInSARکه قابلیت کار در تمزام
شرایط بد جزوي و طزول مزدت شزب و روز را دارد ،از
جمله تکنیکهاي مزوثر و کارآمزد در پزایش تغییزرات
آرام سطح زمین محسوب ميشود .قابلیت این تکنیزک
در آشکارسازي و پایش زمینلغزشها قبالً نیزز توسزط
 Gabrielو همکززاران ( )2313و  Massonnetو Feigl
( )2331گزارش شده است .در حقیقت ،پیشرفتهزاي
اخیر در تزداخلسزنجي راداري نظیزر تزداخلسزنجي
تفاضززلي ( )DInSARتوجززه بسززیاري از محققززان و
دستاندرکاران درگیر با پایش زمینلغزشها و ارزیزابي
مخاطرات محیطي بهخود جلب کزرده اسزت و قابلیزت
این تکنیک در زمینزه آشکارسزازي و پزایش حرکزات
زمینلغزشها در مطالعات مختلفي توسزط  Fruneauو
همکاران ()2331؛  Rottو همکاران ()2333؛ Kimura
و )1111( Yamaguchi؛  Singhroyو Molch
()1114؛  Strozziو همکزززاران ()1115؛  Colesantiو
)1111( Wasowski؛  Farinaو همکزززززاران ()1111؛
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 Riedelو )1111( Walter؛  Liuو همکززاران ()1122؛
 )1121( Agostiniو  Bovengaو همکزززاران ()1121
گزارش شده است.
این پژوهش ،با هدف بررسي امکان آشکارسازي
زمینلغزشهاي فعال در حوزه آبخیز گرمچاي با روش
تداخلسنجي راداري انجام گرفت .در این پژوهش،
ضمن آشکارسازي توزیع مکاني زمینلغزشهاي
بهوقوع پیوسته در منطقه مورد پژوهش ،با استفاده از
روش تداخلسنجي تفاضلي ،میزان جابهجایي ناشي از
حرکت زمینلغزشها در فاصله زماني دو تصویر راداري
پردازش شده ،محاسبه شد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :منطقه مورد مطالعه از نظر
تقسیمات سیاسي در استان آذربایجانشرقي و در
فاصله  41کیلومتري شمالشرقي شهرستان میانه و در
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منتهيالیه شرقي ارتفاعات بزقوش واقع شده است .این
منطقه از نظر جغرافیایي بین طولهاي جغرافیایي
 40°و´ 41و´´ 54تا  41°و´ 1و´´ 15شرقي 30°
و´ 14´´ 15تا  30°و´ 54و´´ 41عرض شمالي قرار
گرفته است (شکل  .)2بلندترین نقطه ارتفاعي منطقه
 3113متر و پستترین آن  2143متر ميباشد.
مهمترین شبکه زهکشي منطقه رودخانه گرمچاي بوده
که با جهت شمالي–جنوبي از ارتفاعات جنوبي بزقوش
سرچشمه گرفته و در مناطق پست شمالشرق شهر
میانه بعد از طي  41کیلومتر به رودخانه قزلاوزن مي-
پیوندد .منطقه مورد مطالعه عمدتاً کوهستاني بوده
بهطوريکه  51درصد مساحت منطقه را شیبهاي
 45 -21درصد تشکیل ميدهد .براساس آمار بلندمدت
ایستگاه هواشناسي میانه ( ،)2311-31میانگین بارش
سالیانه  111میليمتر و متوسط دما  23/5درجه
سانتيگراد ثبت شده است.

شكل  -1موقعیت حوضه گرمچاي در استان آذربایجانشرقي

براساس نقشههاي  2:21111زمینشناسي کشور،
سازندهاي الیگومیوسن و میوسن بیشترین گسترش را
در منطقه داشته که از نظر لیتولوژیکي مربوط به
سنگهاي ریولیت ،تراکیت ( 13درصد) و گنگلومرا و
مارن و ماسهسنگ ( 23درصد) ميباشند .حوزه آبخیز

گرمچاي بهدلیل ویژگيهاي زمینشناسي و توپوگرافي
آن از جمله مناطقي است که در آن زمینلغزشهاي
فعال از گسترش باالئي برخوردارند .بهطوريکه مطالعه
پهنهبندي خطر زمینلغزشها نشان ميدهد که حدود
 15درصد حوضه گرمچاي از نظر ریسک خطر
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زمینلغزش در کالس زیاد تا خیلي زیاد قرار گرفته
است (.)1122 ،Fathi
در پژوهش حاضر ،آشکارسازي زمینلغزشهاي
فعال و محاسبه میزان جابهجایي آنها در حوضه
گرمچاي میانه بهروش پردازش تداخلسنجي تفاضلي
با استفاده از تصاویر راداري سنجنده PALSAR
ماهواره  ALOSدر مدار باالگذر 2صورت گرفته است.
تداخلسنجي راداري یا همان اینترفرومتري روش
استفاده از اختالف فاز سیگنالهاي برگشتي از سطح
زمین در دو تصویر  SARگرفته شده با تاخیر زماني یا
داراي پاراالکس از یک منطقه براي استخراج ارتفاع و
یا اطالعات مربوط به تغییرات سطح زمین اطالق
ميشود (.)1115 ،Akhondzadeh
رادار دهانه ترکیبي ( )SARیک نوع سیستم
تصویربرداري فعال پهلونگر است که سیگنالهاي
میکروموج را در فواصل زماني معین در طول مسیر
حرکت بهصورت پالسهاي بهطرف سطح زمین ارسال
کرده و سیگنالهاي برگشتي به آنتن را در دو حالت
دامنه 1و فاز 3ثبت ميکند .اساس کار این روش،
استفاده از اطالعات فاز راداري بازتابي از زمین است،
بهنحوي که تغییرات ایجاد شده در سطح زمین سبب
اختالف فاز در دو تصویر رادار از دو زمان مختلف از
منطقهاي مشابه ميشوند .با بررسي اختالف فاز و
مدلسازي آن ،تغییرات سطح زمین قابل کميسازي
خواهد بود.
به کمک تکنیک تداخلسنجي راداري تصویري به
نام تداخلنما ساخته ميشود .یک تداخلنما تصویري
است که حاوي اختالف فاز دو تصویر راداري است که
به دقت نسبت به هم ثبت هندسي 4شدهاند .مقدار
تغییرات مربوط به فاصله عارضه تا سنجنده راداري در
تداخلنما موجود است .این تغییرات مربوط به خطاي
مداري ماهواره (  ،) Gاثر توپوگرافي ( ،) T
جابهجایي عارضه (  )  Dو اثرات اتمسفري ( )  Atm
ميباشد .جهت استخراج میزان تغییرات سطح
ميبایست تمام اثرات دیگر از تداخلنما حذف شود
( Dehghaniو همکاران .)1111 ،سادهترین روش

بهمنظور مقابله با مولفه توپوگرافي به حداقل رساندن
خط مبناي عمودي 5زوج تصاویر انتخابي است .به این
ترتیب ،قسمت اعظم تاثیر توپوگرافي در ایجاد اختالف
فاز از بین ميرود .بهمنظور بهبود نتایج ميتوان از یک
مدل ارتفاعي رقومي زمین استفاده نمود تا بدینترتیب
باقيمانده اثر توپوگرافي را نیز از تصاویر تداخلسنج
ایجادي حذف نمود .در این پژوهش ،از مدل رقومي
ارتفاعي ( )DEMبا اندازه پیکسل  31متري SRTM
استفاده شد .در نهایت ،آنچه که در این تصاویر
تداخلسنج مشهود خواهد بود ،اختالف فاز ناشي از
جابهجایي زمین در راستاي دید سنجنده خواهد بود.
رابطه زیر بیانگر عوامل تاثیرگذار در به وجود آمدن
اختالف فاز میان دو تصویر راداري ميباشد.
() 2
  G  T  D  Atm  Noise
که در روش تداخلسنجي راداري ،آشکارسازي
تغییرات سطح زمین تنها در راستاي دید ماهواره
( )LOS1قابل امانپذیر خواهد بود.
امکان تهیه تصاویر راداري مورد نیاز این پژوهش با
ارائه پروپوزال به سازمان فضائي اروپا ( )ESA0و
بررسي و موافقت آنها فراهم شده است .بررسي
مشخصات تصاویر راداري موجود براي محدوده حوضه
گرمچاي میانه و سفارش آنها با برنامه EOLI-SA
صورت گرفت که در نتیجه آن ،تعداد هشت تصویر
راداري از سنجنده  PALSARسفارش داده شد و در
اینجا فقط نتایج پردازش زوج تصویر راداري سال
 1110بهصورت نمونه ارائه شده است .مراحل مختلف
پردازش تداخلسنجي راداري تفاضلي بهمنظور
آشکارسازي زمینلغزشهاي حوضه گرمچاي میانه و
محاسبه میزان جابهجایي آنها با استفاده از نرمافزار
 SARScape 4.4مطابق فلوچارت موجود در شکل 1
صورت گرفته است .نتایج مربوط به تعداد
زمینلغزشهاي شناسائي شده با اطالعات موجود در
برنامه  Google-Earthو انجام پیمایش زمیني و ثبت
موقعیت زمینلغزشها با استفاده از  GPSارزیابي و
کنترل شده است .با توجه به اینکه هیچگونه اطالعاتي
در ارتباط با اندازهگیري میزان جابهجایي سطوح

1

Ascending
Amplitude
3
Phase
4
Co-Register
2

5

Perpendicular Baseline
6
Line of Sight
7
European Space Agency's
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گسیخته شده در منطقه مورد مطالعه موجود نبود ،در
نتیجه امکان ارزیابي دقت محاسبات مربوط به حرکات

زمینلغزشهاي شناسائي شده مقدور نبود.

تصویر مرجع

مدل رقومي ارتفاعي
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تصویر تابع

ثبت هندسي کلي
ایجاد اینترفروگرام شبیهسازي شده
ثبت هندسي دقیق

ایجاد اینترفروگرام

تعدیل اثر توپوگرافي (حذف فاز رفرنس)

تهیه اینترفروگرام تفاضلي

بازنشاني فاز

پاالیش و تصحیح مجدد فاز

زمین مرجع کردن و تبدیل فاز به جابهجایي

شكل  -2روندنما پردازش تداخلسنجي تفاضلي

نتایج و بحث
ابتدا قابلیت و کیفیت تصاویر راداري مورد استفاده
براي تهیه تداخلنما با محاسبه مقادیر خط مبناي 2آن
بررسي شد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.
مقایسه مقادیر خط مبناي بحراني و نرمال نشان داد
که تصاویر یادشده براي استفاده در پردازش
تداخلسنجي مناسب بوده و از طرف دیگر ،خط مبناي
زماني ( 31روز) نیز نشانگر کیفیت الزم زوج تصویري
مذکور بوده بهطوريکه هر چقدر فاصله زماني دو

Baseline

1

تصویر راداري مورد استفاده کمتر باشد ،احتمال عدم
همبستگي زماني بین تصاویر یاد شده نیز به حداقل
خواهد رسید.
بهمنظور حذف اثر توپوگرافي از تداخلنما ،از روش
تهیه تداخلنما همراه با مدل رقومي ارتفاعي ماهواره
شاتل ( )SRTM DEMاستفاده شد .خروجي این
مرحله از کار در قالب تداخلنماي تفاضلي ()DInSAR
بهصورت تداخلنما مسطح شدهاي ميباشد که در آن
فاز ثابت (بهخاطر هندسه تصویربرداري) و فاز
توپوگرافي از تداخلنما حذف شده است (شکل .)2
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جدول  -1مشخصات تداخلنما و پارامترهاي مرتبط با خط مبنا
Time
Baseline
)(Days

2 PI
Ambiguity
displacement
)(m

2 PI
Ambiguity
)height (m

Critical
)Baseline (m

31

1/221

03/33

1534/11

شكل  -3تداخلنما مسطح شده منطقه گرمچاي با استفاده از
مدل رقومي ارتفاعي ()SRTM DEM

همانطوريکه از این تصویر نیز قابل مشاهده
است ،تداخلنما مسطح شده حاوي نوفههایي 2بوده که
باعث پائین آمدن کیفیت بصري فرینچها 1ميشود .هر
فرینج یک چرخه رنگ کامل از آبي (صفر رادیان) تا
قرمز ( 2πرادیان) را نشان ميدهد که بیانگر یک
سیکل اختالف فاز ميباشد .مقدار هر فرینج برابر با
نصف طول موج تصویر راداري مورد استفاده است.
3
بدین منظور ،در ادامه کار فیلتر تطبیقي گلدشتاین
براي حذف نوفه تداخلنماي مسطح شده اعمال شد.
این عمل بهطور معنيداري باعث بهبود کیفیت فرینچ
تداخلنما شده و همچنین ،باعث حذف نویزهاي که
منشاء آنها ميتواند بهدلیل عدم همبستگي 4ناشي از
فاصله زماني بین دو گذر پنج ماهواره و یا پارامترهاي
خط مبنا باشد ،خواهد شد .ضمناً با عمل فیلترگذاري
اقدام به تهیه نقشه همدوسي 5نیز خواهد شد .این
نفشه همبستگي دو تصویر راداري را که بیانگر حداقل
تغییرات صورت گرفته در پوشش سطح زمین در بازه
بین دو تصویربرداري است ،نشان ميدهد که اگر
پوشش گیاهي در بازه زماني بین دو تصویر تغییرات
زیادي داشته باشد ،تصویر حاصله همبستگي الزم را

Normal
Baseline
)(m

Slave

Master

111/11

پنجم اکتبر
1110

پنجم جوالي
1110

نداشته و مناسب پردازش تداخلسنجي نخواهد بود.
نقشه همدوسي منطقه مورد مطالعه در شکل  4ارائه
شده است .دامنه عددي این نقشه بین منفي یک تا
یک بوده که مقادیر مثبت نشانگر همبستگي باال و
مقادیر منفي نیز پائین بودن همبستگي را توضیح
ميدهند .میانگین عددي نقشه همدوسي تهیه شده در
این پژوهش  1/51محاسبه شده و سایر مشخصات
آماري آن مانند حداقل همدوسي ،حداکثر و انحراف
استاندارد آن براي کل تصویر بهترتیب  1/33 ،1/115و
 1/21بهدست آمده که نشان ميدهد این زوج تصویر
راداري براي تهیه تداخلنما مناسب بوده و ميتواند
براي پردازشهاي بعدي مورد استفاده قرار گیرد.

شكل  -4نقشه همدوسي براساس زوج تصویر )1110( PALSAR

با توجه نتایج حاصله تا این مرحله و وضعیت
طبیعي منطقه ،روش دولونه حداقل ارزش جریان
( )Delaunay MCF1براي بازیابي فاز مناسب تشخیص
داده شد .بهدلیل اینکه در این روش ،بازیابي فاز تنها
بر پیکسلهاي اعمال خواهد شد که داراي مقادیر
همدوسي بیشتري از سطح آستانه همدوسي تعریف
شده 0باشند .بهعالوه ،در این روش یک شبکه
مثلثبندي دولونه 1جایگزین شبکهبندي مربعي شده
است .بدین سبب عمل بازیابي تنها بر نقاطي اعمال

1
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4
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5
Coherence
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6
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Unwrapping Coherence Threshold
8
Delaunay Triangular
7
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خواهد شد که داراي همدوسي باالئي باشند ،بدون
اینکه تحت تاثیر پیکسلهاي با همدوسي پائین قرار
گیرند .استفاده از شبکه مثلثبندي دولونه ،زماني
مفید است که منطقه مورد مطالعه شامل برخي مناطق
با همدوسي پائین باشد ،مانند منابع آبي و مناطقي با
پوشش گیاهي متراکم در کل پوشش تصویر مورد
استفاده .بهطوريکه در چنین حالتي استفاده از سایر
الگوریتمهاي بازیابي فاز باعث ایجاد جهشها 2یا
جزایر 1فازي در تصویر شده در حاليکه روش مذکور
این تاثیرات یاد شده را به حداقل ميرساند.
بهمنظور تبدیل صحیح فاز بازیابي شده به مقادیر
ارتفاعي و محاسبات میزان جابهجایي سطح زمین،
حتما الزم است مرحله پایش 3یا تسطیح مجدد 4اجرا
شود .اجراي این مرحله باعث ميشود تا خطاهاي
احتمالي مداري تصحیح شده و مقدار انحراف 5فاز
محاسبه شود تا از این طریق مقادیر فاز مطلق بهدست
آید .البته این کار باعث حذف حالت پلهاي 1فاز نیز
خواهد شد .نتیجه این عمل دستیابي به فاز مطلق
خواهد بود که مربوط به جابهجایيهاي رخ داده در
سطح زمین در فاصله زماني تصویربرداري بین دو زوج
تصویري راداري است.
براي اجراي این پروسه حتما بایستي از نقاط
کنترل زمیني ( )GCP0استفاده شود .این نقاط براي
تصحیح پارامترهاي مورد نظر در تنظیمات فرایند
پایش ازقبیل تصحیح خطاي مداري سنجنده ،تناوب
فاز باقيمانده ،محاسبه میانگین ریشه متوسط مربع
خطا 1بین مقادیر ارتفاعي آنها با مقادیر متناظر فاز
تداخلسنجي (به متر) مورد استفاده قرار ميگیرند.
این مرحله در پژوهش حاضر با استفاده از تعداد 151
نقطه کنترل زمیني که از روي نقشه فاز تسطیح شده
و براساس نقاط متناظر انتخاب شده از روي مدل
رقومي ارتفاعي ( )SRTM-DEMبراي استخراج مقادیر
ارتفاعي نقاط کنترل زمیني صورت گرفت تا خروجي
1

Jumps
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3
Refinement
4
Re-Flattening
5
Offset
6
Ramp
7
Ground Control Point
8
Root Mean Square Error
2
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آن بهصورت نقشه بازیابي مجدد شده فاز مورد استفاده
در پردازشهاي بعدي از قبیل تهیه مدل رقومي
ارتفاعي و نقشه جابهجایي سطح زمین در قالب
نقشههاي ژئوکد شده شود .تا این مرحله ،فاز مطلق
بهدست آمده و براساس مقادیر فاز مطلق اقدام به
استخراج نقشه سه بعدي رقومي زمین براي منطقه
مورد مطالعه شد .این نقشه در مراحل بعدي براي
استخراج پارامترهاي مختلف از قبیل نقشههاي شیب،
جهتهاي شیب و استخراج و بهینهسازي شبکه
هیدروگرافي مورد استفاده قرار گرفت .آخرین مرحله
در این پژوهش ،شناسائي مناطق جابهجا شده در قالب
زمینلغزشها و محاسبه مقدار این جابهجایي در بازه
زماني زوج تصویر راداري مورد استفاده بود.
نتایج پردازش تصاویر راداري به روش
تداخلسنجي تفاضلي نشان داد که در مجموع تعداد
 31نقطه ناپایدار دامنهاي در حوضه گرمچاي میانه در
بازه زماني 31روزه (فاصله زماني بین دو زوج تصویري
سال  )1110قابل شناسائي است .از نظر توزیع مکاني،
این مناطق بیشتر در دامنههاي غربي رودخانه
گرمچاي گسترش داشته و بزرگترین آن مربوط به
لغزشي است که در مجاورت روستاهاي قیرخ بوالق و
بناوران ،علي بیگلو و اووزال و روستاي اوین بوده که
حدود  43هکتار مساحت دارد و از نوع زمینلغزش
چرخشي ميباشد .بیشترین مقدار جابهجایي صورت
گرفته در سطح همین توده لغزشي بوده و میزان فرو
افتادگي در سطح آن بهمیزان  -22سانتيمتر محاسبه
شده است.
سایر مناطق ناپایدار بهصورت نامنظم در
قسمتهاي شمال و جنوب حوضه گرمچاي گسترش
یافته است .منطقه لغزشي مابین روستاي آرموداق و
بسیط و مناطق لغزشي مناطق مجاور روستاهاي قره
حاجیلو و شمال ترناب را ميتوان بهعنوان نمونه
مطرح کرد .نکته قابل توجه این است که اکثر
زمینلغزشهاي شناسائي شده در این بازه زماني در
مجاورت شبکه رودخانهاي قرار داشته و مقادیر
جابهجایي سطح این مناطق نسبت به عمق و سایر
مشخصات مورفومتري آنها نشان ميدهد که مناطق
شناسائي شده عمدتاً منطبق با سطح زمینلغزشهاي
قبلي بوده و بهعبارت دیگر ،برخي زمینلغزشهاي
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قدیمي در منطقه همچنان فعال هستند .بیشترین
مقدار جابهجایي محاسبه شده حدود  1/5سانتيمتر
بوده و منطبق با انباشتگي مواد در پاي دامنهها و
داخل بستر رودخانهها است که ميتواند مربوط به یک
جریان واریزهاي باشد.
در پژوهش حاضر از روش پردازش تداخلسنجي
تفاضلي ( )DInSARبراي شناسائي مناطق ناپایدار
دامنهاي و محاسبه میزان جابهجایي آنها در حوزه
آبخیز گرمچاي میانه استفاده شد .نتایج این پژوهش
نشان داد دادههاي راداري و روش پردازش
تداخلسنجي تفاضلي از پتانسیل خوبي براي
آشکارسازي زمینلغزشها و محاسبه میزان جابهجایي
آنها برخوردار بوده و در این میان ،تصاویر راداري با
طول موج بلند مانند باند  Lسنجنده PALSAR
ماهواره  ALOSبراي مناطقي با تراکم پوشش گیاهي و
باغي باال همانند حوضه گرمچاي بهدلیل قابلیت نفوذ
بیشتر آن در پوشش گیاهي از ارجحیت باالئي
برخوردار است .در عین حال ،روش یادشده تنها قادر
به شناسائي جابهجایيهاي رخ داده در راستاي دید
ماهواره ( )LOSبوده و در عین حال ،متاثر از
اعوجاجات توپوگرافیکي مانند کوتاهشدگي ،2سایه 1و
واژگوني 3ميباشد.
در هنگام پردازش تداخلسنجي باید فازهاي
مربوط به توپوگرافي و فاز اتمسفري با استفاده از مدل
رقومي زمیني دقیق و تصاویر راداري با خط مبناي
زماني کوتاهتر ،از فاز اصلي تداخلنماي ناشي از
جابهجایي سطح زمین در بازه زماني بین دو
تصویربرداري حذف شوند .نتایج حاصل از پردازش
تداخلسنجي تفاضلي حتماً باید از طریق روشهاي
ژئودیتکي همانند نقشهبرداري زمیني یا استفاده از
GPSهاي دقیق ارزیابي شوند .با این وجود ،کارایي و
پتانسیل باالي روش یادشده در آشکارسازي و محاسبه
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میزان جابهجایي سطوح گسیخته شده قبالً نیز در
مطالعات متعددي نشان داده شده است.
از آنجایيکه پژوهش حاضر صرفاً بر پایه پردازش
دو تصویر راداري سال  1110بوده ،بدیهي است که
تنها جابهجایيهاي اتفاق افتاده در آن بازه زماني
شناسائي و محاسبه شده است .براي شناسائي
زمینلغزشهاي قدیمي باید از تصاویري استفاده شود
که داراي سري زماني الزم بوده ،بهطوريکه زمان قبل
از وقوع و بعد از آن را هم پوشش بدهد .بنابراین،
پیشنهاد ميشود در صورت امکان دسترسي به تعداد
کافي از تصاویر راداري (حداقل  15تصویر) از
تکنیکهاي تحلیل سري زماني همانند روشهاي PS-
 InSARیا  SBASبراي آشکارسازي و محاسبه
جابهجایيهاي سطوح گسیخته شده در مقیاس
منطقهاي و با دقت بسیار باال در حد میليمتر استفاده
شود.
تشكر و قدرداني
تصاویر راداري  PALSARمورد استفاده در این
پژوهش از سازمان فضائي اروپا تهیه شده که
بدینوسیله از مشارکت آنها صمیمانه قدرداني
ميشود .پردازش تصاویر یادشده با استفاده از نرمافزار
 SARscapeموجود در دانشکده جغرافیایي دانشگاه
تربیت مدرس صورت گرفته و جا دارد از همکاري
مسئولین و اساتید گروه جغرافیایي این دانشگاه تشکر
شود .همچنین ،از دانشگاه تبریز که فرصت تحصیل و
پژوهش در دوره دکتري را براي بنده فراهم ساخته
سپاسگزارم .این پژوهش با حمایت مالي سازمان آب
منطقهاي استان آذربایجانشرقي صورت گرفته است و
بدینوسیله از مشارکت و همراهي این سازمان قدرداني
ميشود.
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Abstract
Differential synthetic aperture radar interferometry (D-InSAR) has become a useful
technique for monitoring ground movement. The technique enables the analysis of very
small ground movements in continuous and large areas and has the advantages of high
accuracy, high resolution, all-weather adaptability, low cost and inaccessible area
coverage. Thus, D-InSAR has been widely used for investigation of geologic hazards,
such as subsidence, landslide, earthquake, and volcanic activity. In this research, DInSAR technique was applied for detection of unstable slopes and determining moving
displacement rate. For this purpose, eight SAR images of PALSAR sensor of ALOS
satellite were selected for processing based on D-InSAR approach. Obtained results
were validated by field observations prates. This paper is only represented results
related to image pair processing of 5th July to 5th October 2007 with 92 days interval.
Garm Chay watershed with 940 km2 area is located in North Eastern and 40 km far from
Miyaneh in Eastern Azerbyjan, Iran. This region with 380 landslides is considered as
one of the unstable landslide proven area in Eastern Azerbyjan. Occurrence of these
slides caused heavy damages to rural properties and arable lands. As a result, Sovin
village in north western part of this watershed was moved to other safesite. The results
clearly showed that some old stabilized landslides were still active. Because of their
proximity to local stream networks (check the possibility for stream displacement), they
can be considered as important sources of sediment yield. Before mentioned period, the
maximum displacement was calculated 5.8 cm in landslide surface near to Avin, Atajan
and Benavaran villages. The results from this method should be validated by geodetic
methods and field obsevations.
Key words: ALOS satellite, Eastern Azerbyjan, PALSAR sensor, RADAR images,
Subsidence
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