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 یرادار سىجی استان کزماوشاٌ تا استفادٌ اس ريش تذاخل ذشتیفزيوشست دشت ماَ یتزرس

 1 یىیعاتذ یمًس

 2 یالُامٍ عثاد

 3احسان قلعٍ

  کیذٌچ

ٞبي اذيط زض ثؿيبضي اظ ٔٙبعك ضخ زازٜ ٚ ٔقضالت ظيبزي ضا ثطاي  ظٔيٗ يىي اظ ٔربعطاتي اؾت وٝ زض عي ؾبَ پسيسٜ فطٚ٘كؿت 
بٞيسقت ٚالـ زض اؾتبٖ ٞبي وكٛض ثٝ ٚخٛز آٚضزٜ اؾت. زقت ٔ ٞب ضا زض ثطذي اظ زقت ٞبي وكبٚضظي، ٔٙبعك ٔؿىٛ٘ي ٚ خبزٜ ظٔيٗ

ضٚيٝ اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي زض ايٗ زقت ضٚ٘س نقٛزي زاقتٝ  ٞبي ٌصقتٝ ثطزاقت ثي ثبقس وٝ زض عي ؾبَ وطٔب٘كبٜ يىي اظ ايٗ ٔٙبعك ٔي
زض ايٗ تحميك خٟت تقييٗ ٔيعاٖ افت ؾغح  ثبقس.اؾت. ثٙبثطايٗ ٞسف اظ ايٗ پػٚٞف ثطآٚضز ٔيعاٖ فطٚ٘كؿت زض زقت ٔبٞيسقت ٔي

GSافعاض ٘طْ ة ظيطظٔيٙي ٚ تٟيٝ ٘مكٝ اظآ
+   ٚGIS َٕٞچٙيٗ ثٝ آٔبض( اؾتفبزٜ قس.  ٞبي ٔرتّف ضٚـ وطيديًٙ)ضٚـ ظٔيٗ ٚ ٘يع ٔس

فٙٛاٖ ضٚقي لبثُ اعٕيٙبٖ ٚ ثب  ؾٙدي ضازاضي ثٝ  ٚ ٟ٘بيتب ثطآٚضز ٔيعاٖ فطٚ٘كؿت زقت اظ ضٚـ تساذُ طيتأثٔٙؾٛض تقييٗ ٔحسٚزٜ تحت 
 2015ظٔب٘ي   ثيكتطيٗ ٘طخ فطٚ٘كؿت زض ثبظٜ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ  قف ٚؾيـ ٚ تٛاٖ تفىيه ٔىب٘ي ثبال اؾتفبزٜ ٌطزيس.زلت ثؿيبض ثبال، پٛ

ٔتط ٔحبؾجٝ ٌطزيس وٝ ايٗ ٔمساض ثٝ ؾٕت غطة ٚ ٔطوع زقت وبٞف يبفتٝ ثٝ نٛضتي وٝ زض لؿٕت غطة زقت،  ؾب٘تي 15، 2020-
ٞبي ظيطظٔيٙي، فٕك آة ثٙسي آةٞبي اؾترطاج قسٜ اظ پٟٙٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘مكٝ ٌطزز. ٕٞچٙيٗوٕتطيٗ ٔمساض فطٚ٘كؿت ٔكبٞسٜ ٔي
ٔيعاٖ  وٝ يعٛضثٝ ٔتفبٚت اؾت.  2020ٔتط زض ؾبَ  90/23تب حساوثط  2015ٔتط زض ؾبَ  62/21ظيطظٔيٙي زض زقت ٔبٞيسقت اظ حساوثط 

ضؾيسٜ اؾت وٝ پيبٔس ايٗ افت ؾغح آة ظيطظٔيٙي ٔٙدط  ٔتط 28/2(، ثٝ 2020تب  2015ٞبي ٔغبِقبتي) ٞبي ظيطظٔيٙي زض عي ؾبَافت آة
  ثٝ ايدبز فطٚ٘كؿت زض ٔٙغمٝ ٌطزيسٜ اؾت.

 

 ضازاضي، زقت ٔبٞيسقت وطٔب٘كبٜ، فطٚ٘كؿت ؾٙدي  ٞبي ظيطظٔيٙي، تساذُ آة :ياصگان کلیذی

 مقذمٍ

 ٕٞطاٜ ٘يع افمي ي ٘بچيعٞب ييخبثدب بث وٝ پبييٗ ؾٕت ثٝ ظٔيٗ ؾغح تسضيدي يب ٘بٌٟب٘ي فطٚضيعـ اظ اؾت فجبضت ظٔيٗ فطٚ٘كؿت

ِطظٜ  ٞبي عجيقي ٔب٘ٙس ظٔيٗ ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ فقبِيت ضٚيٝ اظ آة ٞبي ا٘ؿب٘ي اظ خّٕٝ ثطزاقت ثي تٛاٖ ثٝ فقبِيت . فبُٔ ايٗ پسيسٜ ضا ٔيثبقس
قٛز وٝ ثبفث  ي ٔحؿٛة ٔيا قٙبؾي ٔٙغمٝ (. فطٚ٘كؿت ٕٞچٙيٗ يىي اظ ٔربعطات انّي ظٔي915ٗ: 2016، 4٘ؿجت زاز )ٌيٛ ٚ ٕٞىبضاٖ

(. عجك تقطيف ؾبظٔبٖ 240: 1982ا٘س،  قٛز )پُ ٞب ٔي ٞب ٚ پُ ٞبي اضتجبعي، ظيطؾبذت ٞب، ضاٜ ي خسي ثٝ ؾبذتٕبٖٞب ذؿبضتايدبز 
سوي تٛا٘س زاضاي ثطزاض خبثدبيي ا٘ ثبقس وٝ ٔي قٙبؾي آٔطيىب، فطٚ٘كؿت ظٔيٗ، قبُٔ فطٚضيعـ يب ٘كؿت ضٚ ثٝ پبييٗ ؾغح ظٔيٗ ٔي ظٔيٗ

ي حطوت ثؿيبض وٙس ٚ ثغئي ظٔيٗ زض  ثٝ ٚاؾغٝثبقس. ٞط چٙس ضذساز پسيسٜ فطٚ٘كؿت اظ فطوب٘ؽ ٚ تٛاِي ثٝ ٘ؿجت ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت، 
(. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛض، ٚلٛؿ ايٗ پسيسٜ 82: 1396ثبقس )ذٛضقيسزٚؾت ٚ ٕٞىبضاٖ،  زضؾتي ٔيؿط ٕ٘ي ٌيطي آٖ ثٝ  اغّت ٔٛالـ زضن ٚ ا٘ساظٜ

                                                      
 )٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ(طاٖيا ُ،ياضزث ،يّيزا٘كٍبٜ ٔحمك اضزث ،يزا٘كىسٜ فّْٛ اختٕبف ،يقيعج يبيغطافٌطٜٚ خ ،ياؾتبز غئٛٔٛضفِٛٛغ .1

 Email : abedini@uma.ac.ir-Tel: 09143555226      
 .طاٖيا ُ،ياضزث ،يّيزا٘كٍبٜ ٔحمك اضزث ،يغئٛٔٛضفِٛٛغ يزوتطا يزا٘كدٛ .2

 .طاٖيا ُ،ياضزث ،يّيزا٘كٍبٜ ٔحمك اضزث ،يغئٛٔٛضفِٛٛغ يزوتطا يزا٘كدٛ . 3
4 Guo et al 
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ثبقس ٚ ٔٛخت  طٌصاضيتأثٚ تدٟيعات ا٘ؿب٘ي  ؿبتيتأؾ ػٜيثٝ ٚقٛز وٝ زض ٔطفِٛٛغي ؾغحي ٚ  ك فمظ ظٔب٘ي قٙبؾبيي ٔيزض اغّت ٔٙبع
(. زض ايطاٖ پسيسٜ فطٚ٘كؿت ظٔيٗ ؾبثمٝ ثيف اظ چٙس زٞٝ زاضز. ثٝ فّت قطايظ 86: 1390ويب، ترطيت ٚ ذؿبضت ظيبزي ٌطزز )قطيفي

ٞبي ثيف اظ حس نٙقتي، وكبٚضظي ٚ ٔهبضف آة قطة ثط ٔٙبثـ آة  ثطزاضي ٚ تٕطوع ثٟطٜالّيٕي ذكه زض اغّت ٘ٛاحي زاذّي ايطاٖ 
(. فالٜٚ ثط فٛأُ ٔٛثط شوط 2: 1392آٚضزٜ اؾت )أيطاحٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثٝ ٚخٛزظيطظٔيٙي، ثؿتط ٔٙبؾجي ضا ثطاي ٚلٛؿ پسيسٜ فطٚ٘كؿت 

ثطزاضي ثيف اظ  وكٛض ٚ ٕٞچٙيٗ ثٟطٜ خٙٛة غطة٘فت ٚ ٌبظ زض ٘ٛاحي اظ  ي اظ ٔٙبثـطانِٛيغثطزاضي  قسٜ زض ضذساز پسيسٜ فطٚ٘كؿت، ثٟطٜ
(.  ثٙبثطايٗ قٙبؾبيي ٚ ضنس پسيسٜ فطٚ٘كؿت 1389حس ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي فبُٔ ثٝ ٚخٛز آٔسٖ پسيسٜ فطٚ٘كؿت ثٛزٜ اؾت )ٔحٕسي، 

ثطاي ٔغبِقٝ ٚ ضنس ايٗ پسيسٜ اظ  ػٚٞكٍطاٖپيىي اظ ٔؿبئُ ٟٔٓ ٚ أط حيبتي ثطاي حفؼ پبيساضي ايٗ ٔٙبعك اؾت. ثٝ ايٗ ٔٙؾٛض، 
ٞبي  ، ضٚـ 1ٞبي ظيطؾغحي ٔٛلقيت اثعاضٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ، ثٝ ؾٝ زؾتٝ ضٚـ ثط اؾبؼوٙٙس وٝ آٟ٘ب ضا  ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي اؾتفبزٜ ٔي ضٚـ
اظ زٚض  ٞبي ؾٙدف  ، ضٚـٞب (. اظ ٟٕٔتطيٗ ايٗ ضٚـ2019:283، 4ٕ٘بيٙس )ٌٛتيطظ ، تمؿيٓ ٔي 3اظ زٚض ٞبي ؾٙدف  ، ٚ ضٚـ2پبيٝ ظٔيٗ

وٙٙس. ضٚـ  ٞب ضا اظ ٞٛا يب فضب ٌطزآٚضي ٔي ٞب، ٞٛاپيٕب يب ٚؾبيُ ٘مّيٝ ثسٖٚ ؾط٘كيٗ ٚ ثبِٗ، زازٜ ثبقس وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔبٞٛاضٜ ٔي
طيٗ ٚ ت اظ زٚض فقبَ، يىي اظ زليك ٞبي پطزاظـ تهبٚيط ضازاضي زض ؾٙدف  يىي اظ ضٚـ ثٝ فٙٛاٖ InSARؾٙدي ضازاضي يب  تساذُ

تطيٗ ظٔبٖ ٚ  ٞبي ايدبز قسٜ زض ؾغح ظٔيٗ ضا زض وٛتبٜ ٞبيي اؾت وٝ أىبٖ آقىبضؾبظي ٚ تكريم اذتالف اضتفبؿ تطيٗ ضٚـ التهبزي
ٞبي ضازاضي زاضاي  ؾٙدي تفبضّي زازٜ (. ٕٞچٙيٗ تىٙيه تساذ82ُ: 2018وٙس )اؾالٖ ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثطاي ٔٙبعك ثعضي ضا فطاٞٓ ٔي

اي وٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاض  تٛاٖ ثٝ ٚؾقت ظيبز ٔٙغمٝ ثبقس، وٝ ٔي ٞب ٔي ٔٙحهط ثٝ فطزي ٘ؿجت ثٝ تٕبٔي ضٚـ ٞبي ٚ ٚيػٌي ٞب تئع
: 2006، 5ٌيطي ٔٛضز ٘يبظ اؾت ٚ ثٝ زلت ذٛة آٖ اقبضٜ وطز )چتطخي ٞب ا٘ساظٜ زٞس، ٔست ظٔبٖ ثؿيبض وٕي وٝ ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ضٚـ ٔي

مبالت ٔتقسزي زض اضتجبط ثب ايٗ ٔٛضٛؿ تٛؾظ پػٚٞكٍطاٖ زاذّي ٚ ذبضخي ثٝ ضقتٝ إٞيت ٔٛضٛؿ پسيسٜ فطٚ٘كؿت، ٔ ثٝ ذبعط (.178
 اظ:  ا٘س فجبضتتحطيط زضآٔسٜ اؾت وٝ چٙس ٔٛضز اظ آٟ٘ب 

، ؾٙدي ضازاضي زض زقت ٘ٛٔك ٚ ثٟطٔبٖ (، زض ٔٛضٛفي ثب فٙٛاٖ تقييٗ ٔيعاٖ فطٚ٘كؿت ظٔيٗ ثٝ وٕه تساذ1391ُويب ) قطيفي
ثٟطٔبٖ ٚالـ زض اؾتبٖ وطٔبٖ ضا ثب تغييطات تطاظ آثي  -ؾٙدي ضازاضي زض زقت ٘ٛٔك ٔسٜ اظ ضٚـ تساذُآ ثٝ زؾتٔيعاٖ فطٚ٘كؿت 

ي پيعٚٔتطي ٔمبيؿٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ پي ثٝ اضتجبط فسزي ثيٗ آٟ٘ب ثطزٜ اؾت. ٘طخ ٚ ٔحسٚزٜ فطٚ٘كؿت زض زقت ضفؿٙدبٖ ثب ٞب چبٜٔؿترطج اظ 
(، 1394زٞمب٘ي )ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت.  2016تب  2004زض ثبظٜ ظٔب٘ي   ALOS, ENVISAT, Sentinel1 S1اي پطزاظـ تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ
اظ  ي٘بق ٗيفطٚ٘كؿت ؾغح ظٔ فيثٝ ٔٙؾٛض پب يضازاض يؾٙد تساذُ هيتىٙ يثط ٔجٙب سيخس يتٕياضائٝ اٍِٛضزض پػٚٞكي ثب فٙٛاٖ 

 ENVISAT ASARثب اؾتفبزٜ اظ تهبٚيط ظيطظٔيٙي زض ٔكٟس ضا  ٞبي ٞبي ٘بقي اظ ثطزاقت آة ، فطٚ٘كؿتيٙيطظٔيظ يٞب اؾترطاج آة
ٔتط زض ؾبَ ٚ  ؾب٘تي 23ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز. عجك ايٗ ثطضؾي، ثيكتطيٗ ٔمساض فطٚ٘كؿت ظٔيٗ زض ٔٙغمٝ  2005تب  2003زض عَٛ ظٔب٘ي 

 ثب فٙٛاٖ٘يع زض تحميمي  (، 1397قطق تكريم زازٜ قس. حبخت ٚ ٕٞىبضاٖ ) -غطة ٚ خٙٛة –ضٚ٘س ٔىب٘ي فطٚ٘كؿت زض خٟت قٕبَ 
ٞبي خقفطآثبز ٚ لٙٛات اؾتبٖ لٓ ضا ٔٛضز ثطضؾي  ي، ٔيعاٖ فطٚ٘كؿت ؾبال٘ٝ ضا زقتؾٙد فطٚ٘كؿت زقت لٓ ثب اؾتفبزٜ اظ تساذُ يثطضؾ

ٞب، ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ  ٞبي پيعٚٔتطي ٚ ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛزاضٞبي ٞيسضٌٚطاف ٚاحس زقت لطاض زاز٘س ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ تغييطات تطاظ آة چبٜ
(، ثٝ ٘ٛقتٗ تحميمي ثب 1397ٞبي ظيطظٔيٙي  اضتجبط ٚخٛز زاضز. احٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ ) ٔيعاٖ فطٚ٘كؿت زض ٔٙغمٝ ٚ ثطزاقت اظ آة ثيٗ

ٔمساض فطٚ٘كؿت زض ٔٙغمٝ  تأييسؾٙدي ضازاضي پطزاذتٙس ٚ ضٕٗ  ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙيه تساذُ ذطْ زضٜٔٛضٛؿ فطٚ٘كؿت ظٔيٗ زض زقت 
ضا زض خبٞبيي تكريم زاز٘س وٝ ٔٙغجك  ٔمساض فطٚ٘كؿتٞبي ٔٙغمٝ، ثيكتطيٗ  ٞبي وبضثطي اضاضي ٚ چبٜ اليٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ، ثب اؾتفبزٜ اظ
ؾبظي ٔىب٘ي فطٚ٘كؿت ظٔيٗ زض  ٔسَ(، زض پػٚٞكي ثب فٙٛاٖ 1398آضٚيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ ) ثبقس. ٞبي ٔٙغمٝ ٔيثط اضاضي وكبٚضظي ٚ چبٜ

                                                      
1 Subsurface  
2 Ground Based 
3 Remote Sensing 
4 Gutiérrez 
5 Chatterjee 



  209 يضازاض ؾٙدي اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تساذُ سقتيفطٚ٘كؿت زقت ٔبٞ يثطضؾ

 

ٞبي ٔغبِقبتي،  ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ زض عي ؾبَ زٚض ٚ ؾيؿتٓ اعالفبت خغطافيبييخٙٛة حٛظٜ آثريع ٔيٙبة ثب اؾتفبزٜ اظ ؾٙدف اظ 
  ٔتط فطٚ٘كؿت زاقتٝ اؾت. ؾب٘تي 13خٙٛة حٛظٜ آثريع ٔيٙبة حسٚز 

ؾي پسيسٜ فطٚ٘كؿت زض آثرٛاٖ قٟط پىٗ ضا ثٝ ضقتٝ تحطيط زضآٚضز٘س. ٞسف اظ ايٗ (، پػٚٞكي ثب فٙٛاٖ ثطض2015) 1غئٛ ٚ ٕٞىبضاٖ
ٚ زضن ضٚ٘س ايٗ پسيسٜ ٚ ثطضؾي ضاثغٝ آٖ ثب فٛأُ ٔحطن زض ٔٙغمٝ  2010تب  2003قٝ تقييٗ وٕيت فطٚ٘كؿت ظٔيٗ زض عَٛ زٚضٜ ٔغبِ

ي ٔتطاوٓ، ا٘دبْ ٌطفت ٚ ٞبٝ يالٞبي ظيطظٔيٙي ٚ ٕٞچٙيٗ ثطضؾي ضربٔت  ٞبي ٔٙبثـ آة ٚ  ثطضؾي ؾغح آة آٚضي زازٜ ثٛز وٝ ثب خٕـ
ٞبي ظٔب٘ي ٔٛضز ٔغبِقٝ افعايف يبفتٝ اؾت وٝ ٔتٛؾظ  ظٔيٗ ثٝ عٛض يىٙٛاذت ٚ ثٝ عٛض ٔساْٚ زض زٚضٜ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ فطٚ٘كؿت 

 2آٖا٘س.  ؾيّتي زض ٌؿتطـ فطٚ٘كؿت ٘مف ٔٛثطي زاقتٝ -ي ضؾيٞبٝ يالٔتط ثٛزٜ اؾت. زض ٚالـ  ٔيّي 92فطٚ٘كؿت زض عَٛ پبيف، 
ٞبي ظيطظٔيٙي زض زقت قٕبَ چيٗ، ٘كبٖ زاز وٝ ٔيعاٖ  ؿت ظٔيٗ ٚ افت آةزض تحميك ذٛز ثب فٙٛاٖ ثطضؾي اضتجبط ثيٗ فطٚ٘ك(، 2015)

تغييطات اضتفبفي فطٚ٘كؿت  وٝ يحبِثبقس زض  ٔتط زض ؾبَ ٔي ؾب٘تي -03/2ثٝ ٔيعاٖ  2014تب  2002ٞبي  ٞبي ظيطظٔيٙي زض ؾبَ افت آة
ٞب ٘يؿتٙس.  ثيٙي يطظٔيٙي ٚ فطٚ٘كؿت آٖ ٔغبثك پيفٞبي ظ ٞبي فضبيي افت آة ٔتط زض ؾبَ اؾت ٚ فٙٛاٖ وطز وٝ اٍِٛ ؾب٘تي 5-8ظٔيٗ 

وبِيفط٘يب ثٝ  ٗيؾٗ غٚآوٛزض تحميك ذٛز ثب فٙٛاٖ ثطآٚضز اظ زؾت زازٖ زائٕي شذبيط آة ظيطظٔيٙي زض زضٜ (، 2017) 3اؾٕيت ٚ ٕٞىبضاٖ
ذبن ضؼ زاض٘س، ٔتطاوٓ قسٖ  يٞبٝ يوٝ ال يٞب اؾترطاج قٛز، ٔرهٛنبً زض ٘ٛاح اظ حس اظ آثرٛاٖ فياٌط آة ثايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ 

اظ  ضٚز، يحفؼ ٚ ٘فٛش آة اظ زؾت ٔ يذبن ثطا ييٚ تٛا٘ب قٛز يثطٌكت ٔ طلبثُيحبِت غ دبزيافت فكبض آة ثبفث ا ُيذبن ثٝ زِ يٞبٝ يال
ثرٛاٖ ضا اؾٕيت ٚ ٕٞىبضاٖ  زض تحميمبت ذٛز وبٞف حدٓ آ .زٞس يآة ذٛز ضا ثٝ عٛض زائٓ اظ زؾت ٔ بفتيزض تيضٚ آثرٛاٖ ؽطف ٗيا

 ثطآٚضز وطز٘س.  ٔتطٔىقت ٖٛيّئ  747تب  414

ؾٙدي ضازاضي ٚضقيت فطٚ٘كؿت زض زقت  ٚ ثٝ وٕه تىٙيه تساذُ اظ زٚضزض پػٚٞف حبضط زض ٘ؾط اؾت ثب اؾتفبزٜ اظ فّٓ ؾٙدف 
 ٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز.ٔ 2020ٚ  2015ٞبي ظيطظٔيٙي ثط تغييطات ؾغح ظٔيٗ زض ثبظٜ ظٔب٘ي  ٘ٛؾب٘بت آة طيتأثٔبٞيسقت وطٔب٘كبٜ ٚ 

  َاريش ي دادٌ 

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ 

اي ثيٗ  ٞبي قٟطؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ٚالـ زض اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ زض ٘بحيٝ ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ زض غطة ايطاٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ يىي اظ ثرف
تطيٗ ٘مغٝ اضتفابفي   ٚالـ قسٜ اؾت. پؿتزليمٝ قطلي  2زضخٝ ٚ  36زليك قٕبِي ٚ عَٛ خغطافيبيي  9زضخٝ ٚ  42ٞبي خغطافيبيي  فطو

ٔتاط ٚ ثّٙاستطيٗ آٖ زض خٙاٛة ٚ ٚضٚزي زقات ثاٝ ٔياعاٖ        1340ي ٚ ذطٚخي زقت ثب اضتفبؿ قٕبَ قطلزض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغبِقٝ زض ٔطظ 
اظ غاطة ثاٝ   ٔتط اظ ؾغح زضيب ٚالـ قسٜ اؾت. ايٗ ٔٙغمٝ اظ قٕبَ ثٝ حٛٔٝ وطٔب٘كبٜ ٔطوعي ٚ اظ خٙٛة ثٝ ثرف ؾاط فيطٚظآثابز ٚ   1460

ثبقاس )قاىُ    ٔتط ٔي 1800ويّٛٔتطٔطثـ ٚ اضتفبؿ ٔتٛؾظ زقت ثطاثط  459ٌطزز. ٔؿبحت زقت ٔبٞيسقت  آثبز ٔحسٚز ٔي قٟطؾتبٖ اؾالْ
1 .) 

                                                      
1 Zhu et al 
2 An 
3 Smith et al 
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 مىطقٍ مًرد مطالعٍ (. مًقعیت جغزافیایی1شکل)     

 

 -يقإبَ غطثا  قٛز وٝ ثب ضٚ٘س  طاٖ ٌفتٝ ٔياي اظ اي قٛز. ظاٌطؼ ثٝ پٟٙٝ ٔٙغمٝ ٔبٞيسقت اظ ٘ؾط ؾبذتبضي خعٚ ظاٌطؼ ٔحؿٛة ٔي
قٙبؾي ٚ فطآيٙسٞبي ٔرتّف  ي اظ حٛاِي ٔطيٛاٖ تب تٍٙٝ ٞطٔع ازأٝ يبفتٝ اؾت. ٔٙغمٝ ظاٌطؼ ثٝ فّت ؾبذتبض لبثُ تٛخٝ ظٔيٗخٙٛة قطل

بظ٘سٞبي آٞىاي ٚ ...،  ٞابي فقابَ تىتاٛ٘يىي، ؾا     ي ظٖٚطيلطاضٌقٙبؾبٖ ثٛزٜ اؾت.  قٙبؾبٖ ٚ ضيرت ؾبذتي ٕٞٛاضٜ ٔٛضز تٛخٝ ظٔيٗ ظٔيٗ
زقت ٔبٞيسقت حبنُ ضؾٛثبت آثطفتاي ضٚزذب٘اٝ ٔاطي زض    (. 1398)آضٚيٗ ٚ ٕٞىبضاٖ، تط وطزٜ اؾت  إٞيت ٔغبِقٝ ايٗ ٔٙغمٝ ضا افعٖٚ

ٔتاط تاب    10ي اؾت. ضربٔت آثطفت زض زقت ٔبٞيسقات اظ حاسالُ   خٙٛة قطلي ٚ قٕبَ غطثعٛال٘ي ٚ ثب ضٚ٘س  ٘ؿجتبًيه ثؿتط ٘بٚزيؿي 
آثطفت ٔرّٛعي اظ قٗ ٚ ٔبؾٝ ثاٝ ٕٞاطاٜ ؾايّت     زٞٙسُٜ يتكىٞبي ٔطوعي زقت ٔتغيط اؾت. فٙبنط  ٔتط آٖ ٞٓ زض لؿٕت 200حساوثط 

 (. 2)قىُ( 1387، ٔغّك ئطاز)ثبقس  ٞبي آٞىي ٔي ٞبي ضؾي لطاض ٌطفتٝ اؾت. ؾًٙ وف زقت اظ ٘ٛؿ ؾًٙ ثبقس وٝ ثيٗ اليٝ ٔي
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 عٍشىاسی مىطقٍ مًرد مطال(. وقشٍ سمیه2شکل)

 

 َا تجشیٍ ي تحلیل دادٌ

يطظٔيٙي ثب فطٚ٘كؿت زقت ٔبٞيسقت ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتاٝ اؾات. ثاٝ ٕٞايٗ ٔٙؾاٛض اظ      آة ظزض تحميك حبضط اضتجبط افت ؾغح 
حّمٝ چبٜ پيعٚٔتط زض ؾغح زقت ٔبٞيسقت اؾتفبزٜ قس. ثٝ ِحبػ ظٔب٘ي ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ آٔبض زليك ٚ زض  30ٞبي فٕك آة ظيطظٔيٙي  زازٜ

ٜ   اؾتٙبز قس. ٔطاحُ ا٘دبْ تحميك ثسيٗ تطتيت ثٛز وٝ پؽ اظ آٔبزٜ 1398ٚ  1393ؾتطؼ، ثٝ آٔبض ؾبَ ز ٞابي پيعٚٔتاطي   ؾابظي آٔابض چاب
 ناطفبً ٞب اؾتفبزٜ ٌطزيس. ضٚـ ثبظؾبظي اؾتفبزٜ قسٜ واٝ   ٞبي ٔغبِقبتي اظ ضٚـ ثبظؾبظي زازٜخٟت ثطعطف وطزٖ ٘ٛالم ٔٛخٛز زض زازٜ

ي قجىٝ فهاجي  ثط ٔجٙب) Neural Powerافعاض  ثبقس وٝ تٛؾظ ٘طْي ٔيبثي بٖئٞب اؾتفبزٜ قس، ضٚـ  زض زازٜ ثطاي ثطعطف وطزٖ ٘ٛالم
ْ اؾتفبزٜ  قس ٚ اظ  SPSS 16افعاض ي ٍِبضيتٕي زض ٘طْٞبُ يتجسٞب اظ ي زازٜ٘طٔبَ ؾبظٔهٙٛفي( ا٘دبْ ٌطفت. خٟت  ثاطاي    +GS افاعاض  ٘اط

ُ ؾٙدي ضازاضي زض ايٗ تحميك تٛؾظ تهابٚيط ٔابٞٛاضٜ   ٔغبِقبت تساذُٞبي ظٔيٗ آٔبضي اؾتفبزٜ ٌطزيس. تحّيُ  C ٚ اظ ثب٘اس   1 اي ؾاٙتيٙ

تٛظياـ ٘بٔٙبؾات زازٜ ٞاب ثاٝ      1اظ ٟٕٔتطيٗ ٔحسٚزيت ٞبي ثىبضٌيطي اظ تهبٚيطي ضازاضي ثٝ ذهٛل تهبٚيط ؾٙتيُٙ  .ٌطفتٝ قسٜ اؾت
اؾاتفبزٜ ٌطزياس. ثاب اؾاتفبزٜ اظ پاطزاظـ تهابٚيط ثاب         Cزض ٘اٛاض   1ؾٙتيُٙ  ِحبػ ظٔب٘ي اؾت. ثٙبثطايٗ زض ايٗ ٔغبِقٝ اظ زازٜ ٞبي ٔبٞٛاضٜ

ؾٙدي، ٔٙابعك زض ٔقاطو فطٚ٘كؿات ٚ ٔياعاٖ     ٚ ثٝ وبضٌيطي ضٚـ تساذُ ENVI 5.3افعاض  زض پّتفطْ ٘طْ  SARSCAPE  5.2افعٚ٘ٝ
 فطٚ٘كؿت زض ٞط يه اظ ٔٙبعك تقييٗ قس.
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آٚضز وٝ زلت اضتفبؿ ثٟيٙٝ آٖ ثاطاي  ٞبي ظٔيٗ ضا فطاٞٓ ٔي ضلٛٔي ٘بٕٞٛاضي أىبٖ تِٛيس ٔسَ  (InSAR)ؾٙدي ضازاضي ضٚـ تساذُ
 ايٗ ضٚـ ضا ثطاي اِٚيٗ ثبض ٌِٛسقتبيٗ  ٚ(. 2006، 1)چتطخي ٚ ٕٞىبضاٖ ٔتط حسٚز پٙح ٔتط اؾت ؾب٘تي 6/5ثب عَٛ ٔٛج  Cٞبي ٘ٛاض  زازٜ

اي پبضأتطٞب اظ لجيُ تٛپٌٛطافي، تغييطات ٚ خبثدبيي ؾغح  ظٔيٗ اظ ٜ ٌيطي پبض اضائٝ وطز٘س. ايٗ انغالح ثٝ ضٚـ ا٘ساظٜ 1989زض ؾبَ  ظثىط
اذص قسٜ اظ ٔٙغمٝ ٔكبثٝ اعالق قسٜ اؾت. ايٗ ضٚـ لبزض اؾات ثاب    (SAR)عطيك تساذُ فبظ زٚ يب چٙس تهبٚيط ضازاضي ثب  ضٚظ٘ٝ ٔدبظي 

ٞابي ٔتفابٚت ثاب     ؾغحي ضخ زازٜ زض ظٔايٗ ضا زض ثابظٜ  يب تقساز ثيكتطي اظ تهبٚيط ضازاضي تغييطات  DEMاؾتفبزٜ اظ زؾت وٓ زٚ تهٛيط 

( آٖ ضا Փm)ثجات ٚ ٔماساض فابظ ضا     T0اياٗ فضاب ضا زض   ( Master)وٙاس. ؾاٙدٙسٜ تهاٛيط ٘رؿات      ٔتطي آقىبضؾبظي ٔي ٞبي ٔيّي زلت
ٌياطي اياٗ    ا٘اساظٜ . ثاطاي  (Dt)وٝ عي ظٔبٖ ٔكرهي نٛضت ٌطفتٝ اؾتP1 تب P ا٘س اظ فبنّٝ  وٙس. ٔمساض ٘كؿت فجبضت ٌيطي ٔي ا٘ساظٜ

( ضا ثاطاي آٖ  Փm)قجيٝ ثٝ تهٛيط ٘رؿت اذص وطزٜ، ٔماساض فابظ    وبٔالًي ا ٞٙسؾٝٚ ثب   t( زض ظٔبٖ Slaveٔمساض، ؾٙدٙسٜ تهٛيط زٚٔي )

زض . ((ΔՓintزٞاس   ضا زض فطْ  تساذُ ٍ٘بض فبظي ٕ٘ابيف ٔاي   Փs  ٚ Փmوٙس. ضٚـ تساذُ ؾٙدي تفبضّي، تفبضُ فبظ  ٌيطي ٔي ا٘ساظٜ
( ثاٝ  1بثت ٚ پبيساض ثٛزٖ ؾغح، تفبضُ فبظ ايٗ زٚ تهٛيط ٘بقي اظ تغييط ٔٛلقيت ايٗ زٚ ؾٙدٙسٜ ٚ ٔماساض آٖ ثاٝ وٕاه ضاثغاٝ )    نٛضت ث

 (.                                            2006، 2آيس )ٞٛپط زؾت ٔي

            (.                                                   1ضاثغٝ) 

ٌياطي ٔماساض    ثبقاس. زض ا٘اساظٜ   عاَٛ ٔاٛج ٔاي    λ، 14/3فبظ تهٛيط زْٚ، فسز پي ثب ٔمساض ثبثات    MPفبظ تهٛيط اَٚ، SP وٝ زض آٖ 
تٙعَ يبفتٝ اؾت. تقييٗ ٔمساض ٘كؿت زض فبنّٝ ظٔب٘ي  P1ثٝ P يساض تهٛض قسٜ، ثٝ  عٛضي وٝ ؾغح اظ ٘بپبايٗ ضٚـ، ؾغح  فطٚ٘كؿت زض

ٚ فابظ ٘بقاي اظ اتٕؿافط     ثٝ ٕٞطاٜ فبظ ثٝ ٕٞطاٜ فبظ ٘بقي اظ تٛپاٌٛطافي   تبثـ اذتالف فبظ زٚ تهٛيط  ((Dtزٚ تهٛيط 
 (.204، 3)زيًٙ ٚ ٕٞىبضاٖذٛاٞس 

(.                   2)ضاثغٝ  

يٗ ٚ تجسيُ اضتفبؿ ثٝ فبظ يه تاساذُ ٍ٘ابض ٔهاٙٛفي    زض ايٗ ضٚـ زض نٛضت زض اذتيبض ٘ساقتٗ تهٛيط ؾْٛ ثٝ وٕه ٔسَ ضلٛٔي ظٔ
اثط فبظ ٘بقي اظ تٛپٌٛطافي ٔحبؾجٝ ٚ اظ ٔمبزيط اذتالف ثبلي ٔب٘سٜ ثٝ اثاط   DEMقٛز ٚ اظ ايٗ عطيك ثٝ وٕه ٔقىٛؼ اعالفبت  تِٛيس ٔي

ٔتط( ٚ يب حاصف آٖ   ٔيعاٖ ثبال )چٙس ؾب٘تي ٞبي ثٝخبثدبيي ؾغح ٚ اتٕؿفط تقّك زاضز. زض ٟ٘بيت، ثب ٘بزيسٜ اٍ٘بقتٗ اثط اتٕؿفط زض خبثدبيي
ٖ   ثٝ وٕه تهبٚيط اپتيىي اذتالف فبظ زٚ تساذُ ٍ٘بض فمظ ثيبٖ وٙٙسٜ ٔمبزيط خبثدبيي ؾغح )فطٚ٘كؿت( ذٛاٞس ثاٛز  ، 4)ز٘ياُ ٚ ٕٞىابضا

ٌي تطويجي زٚ فجٛض (. تىٙيه ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ پػٚٞف ثٝ ٔٙؾٛض تقييٗ ٔيعاٖ فطٚ٘كؿت، ضٚـ تساذُ ؾٙدي تفبضّي ثب ٌكٛز2003
تطيٗ ٔطاحُ زض پطزاظـ تساذُ ؾٙدي ضازاضي ا٘تربة ٔٙبؾت ظٚج تهٛيط ٔٙبؾت اؾات واٝ چٙاس     ثبقس. اظ اؾبؾي ٔىطض ٚ يب غيط ٔىطض ٔي

فبُٔ ٕٞچٖٛ فطوب٘ؽ ؾٙدٙسٜ، ذظ ٔجٙبي ٔىب٘ي، ذظ ٔجٙبي ظٔاب٘ي ٚ ٕٞچٙايٗ ٕٞشٛقاب٘ي فضابيي زض ضاؾاتبي حطوات ؾاٙدٙسٜ زض        
اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٚ ثط ٔجٙبي آٖ ٔحبؾاجبت ٔطثاٛط ثاٝ ذاظ      1ثبقٙس. زض ايٗ پػٚٞف اظ زٚ تهٛيط ؾٙتيُٙ  ط ٔٛثط ٔيا٘تربة ظٚج تهبٚي

 (.1)خسَٚ  ٔجٙبي فٕٛزي ٚ زيٍط فٛأُ شوط قسٜ زض ا٘تربة ظٚج تهٛيط ا٘دبْ قس

 

 

                                                      
1 Chatterjee et al 
2 Hooper 
3 Ding et al 
4 Daniel et al 
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 1ماًَارٌ سىتیىل  مًرد استفادٌ زیمشخصات تصاي (.1)جذيل

وام  سال ردیف

 سىجىذٌ

گذر 

 ارٌماًَ

 تصًیز اصلی تصًیز فزعی

1 2015 Sentinel 1 نقٛزي S1A_OPER_AUX_20151101 S1A_IW_SLC__1SDV_20151031 

2 2020 Sentinel 1 نقٛزي S1A_OPER_AUX_20200127 S1A_IW_SLC__1SDV_20200126 

 

 تحث 

ٟٕي زاضز. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛض افت ؾغح آة خٟت ٔغبِقٝ فطٚ٘كؿت ٚ پي ثطزٖ ثٝ فّت آٖ، ثطضؾي ٘ٛؾب٘بت ؾغح ظٔيٗ ٘مف ثؿيبض ٔ   
ثب اؾتفبزٜ اظ (، ٚ اضتجبط آٖ ثب فطٚ٘كؿت زقت ٔٛضز تدعيٝ ٚ تحّيُ لطاض ٌطفتٝ اؾت. 1398ٚ  1394ٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ ) ظيطظٔيٙي زض ؾبَ

GSافعاض ٘طْ
وطيديًٙ، ضٚـ  ٞبي ٔرتّف ٔسَٞبي ٔرتّف ضٚـ وطيديًٙ ٔٛضز تحّيُ ٚ اضظيبثي لطاض ٌطفت. اظ ٔيبٖ ضٚـٔسَ  +

ٚ ثب  قسٜ  ا٘تربةثٝ فٙٛاٖ ثٟتطيٗ ٔسَ  984/0ٚ  989/0ثٝ تطتيت ثب ضطيت تجييٗ  1398ٚ  1394( ثطاي ٞط زٚ ؾبَ Gaussianٌٛؾي )
 (.2يبثي ثطاي ٞط زٚ ؾبَ ا٘دبْ قس )خسَٚ اؾتفبزٜ اظ ايٗ ٔسَ، فُٕ زضٖٚ

 َای ياریًگزامی تزاس آب(. پارامتزَای مزتًط تٍ مذل2جذيل)

جمًع مزتعات م

 تاقیماوذٌ
 ضزیة تثییه

تىاسة 

 مکاوی

دامىٍ 

 تأثیز
 سال مذل ایاثز قطعٍ آستاوٍ

 متغیز
 

   وطٚي 035/0 278/0 68100 873/0 974/0 261/5

   ٕ٘بيي 033/0 471/0 13300 930/0 967/0 780/6

  1394 ذغي 036/0 186/0 29545 803/0 97/0 084/0
   ايذغي آؾتب٘ٝ 037/0 355/0 62670 896/0 976/0 17/4
   ٌٛؾي 058/0 278/0 52740 789/0 989/0 167/2

 تطاظ آة  وطٚي 031/0 511/0 64560 939/0 95/0 41/2
   ٕ٘بيي 024/0 924/0 9700 974/0 949/0 49/2
  1398 ذغي 035/0 342/0 29529 896/0 946/0 356/0
   ايذغي آؾتب٘ٝ 037/0 685/0 62700 946/0 968/0 73/2
   ٌٛؾي 061/0 354/0 33099 827/0 984/0 369/1

 

 حّماٝ(، ٔاٛضز   30) ائكابٞسٜ  ٞابي تٕبْ چبٜ ؾبال٘ٝ آة ؾغح ٔيعاٖ وّي ضٚ٘س ظيطظٔيٙي، ؾغح آة تغييطات ضٚ٘س تجييٗ ٔٙؾٛض ثٝ

زض زقات ٔبٞيسقات اظ    فٕك آة ظيطظٔيٙاي  (،4ٚ  3ظيطظٔيٙي )قىُ  ٞبيآة ؾغح يبثي زضٖٚ ٞبي ثب تٛخٝ ثٝ ٘مكٝ  .ٌطفت لطاض ثطضؾي
اؾات.   طيا ٔتغ 1393ٞابي قإبَ ٚ خٙاٛة زقات زض ؾابَ       ٔتط زض لؿٕت 15ٔتط ٚالـ زض قطق ٚ ٔطوع ٔٙغمٝ تب حسالُ  62/21حساوثط 

حاسالُ   قإبَ غاطة  ٞابي قإبِي ٚ    فٕك ثطذٛضز ؾغح آة ظيطظٔيٙي زض زقت ٔبٞيسقت وطٔب٘كبٜ زض لؿٕت 1398ٕٞچٙيٗ زض ؾبَ 
ضؾس. فٕك ؾغح آة زض زقت ٔبٞيسقت ثٝ ؾجت  ٔتط ٔي 90/23ٔٙغمٝ ثٝ حساوثط  خٙٛة غطةٞبي خٙٛة ٚ  ٔتط ثٛزٜ ٚ زض ثرف 99/18

ثطزاقت ثيف اظ حاس ٚ  ثبقس.  ثطزاضي زض ٘مبط ٔرتّف زقت ٔتفبٚت ٔي ٞبي ثٟطٜ فٛأّي ٔب٘ٙس قيت تٛپٌٛطافي، تقساز ٚ ٔيعاٖ ثطزاقت چبٜ
ٝ آٟ٘ب ثبفث قسٜ وٝ ؾغح ايؿتبثي زض ٔٙغمٝ ضٚ٘س ٘عِٚي ٔساٚٔي ضا ز٘جبَ وٙس. ثب ذابِي  ٞبي آثساض ٚ ترّي فسْ ٚخٛز تقبزَ ثيٗ تغصيٝ اليٝ

ذٛضز.  ٔي ثٝ ٞٓٞب  ٞب ثب ٞٛا، ثبفث وبٞف ٔيعاٖ فكبض ٚ تقبزَ ثيٗ اليٝ ٞبي اليٝ آثساض ٚ خبثدبيي آة ايٗ حفطٜ قسٖ آة ٔٛخٛز زض حفطٜ
ٞبي آثساض فكطزٜ قسٜ ٚ وابٞف   ٞبي فٛلب٘ي، اليٝ ٛلب٘ي، زض اثط ٘يطٚي ٚظٖ اليٝٞبي ف ثٝ زِيُ ثط ٞٓ ذٛضزٖ تقبزَ ثيٗ فكبض ٚ ٚظٖ اليٝ

ٝ ؾغح ايؿتبثي افعايف پيسا ٔي اي ٔؿاتميٓ زاضز، قابٞس افاعايف ٔياعاٖ فطٚ٘كؿات زض       وٙس ٚ چٖٛ ايٗ وبٞف ؾغح ثب فطٚ٘كؿت ضاثغا
ٞابيي   تٛظيـ ٔىب٘ي ٘ٛاحي زاضاي فطٚ٘كؿت ثب ٔىبٖ ٔٙغمٝ، فطٚ٘كؿت ٘مكٝٞبي فٕك آة ظيطظٔيٙي ٚ  زض ٚالـ عجك ٘مكٝٔٙغمٝ ٞؿتيٓ. 
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زٞاس واٝ ٔمابزيط     ا٘س تب حس ظيبزي ٔغبثك اؾت. تٛظيـ ٔىب٘ي فطٚ٘كؿت ٘كبٖ ٔاي  وٝ ثيكتطيٗ وبٞف ؾغح آة ظيطظٔيٙي ضا تدطثٝ وطزٜ
آة ظيطظٔيٙاي زض عاَٛ   يبثس. ثٝ ٕٞيٗ تطتيت ٔمبزيط افاعايف فٕاك    ٔتط افعايف ٔي ؾب٘تي 15ٞبي خٙٛة ٔٙغمٝ تب  فطٚ٘كؿت زض لؿٕت

ٞبي خٙٛثي زقت ٔبٞيسقات ضؾايسٜ    زض لؿٕت 1398ٔتط( زض ؾبَ  90/23(، ثٝ ثيكتطيٗ ٔيعاٖ ذٛز )1398تب  1393ٞبي ٔغبِقبتي ) ؾبَ
اؾت. ايٗ ٔٛضٛؿ ٘كبٖ زٞٙسٜ اضتجبط ٔؿتميٓ تٛظيـ فضبيي ٚ قست فطٚ٘كؿت ثب تغييطات آة ظيطظٔيٙي زض زقات ٔبٞيسقات وطٔب٘كابٜ    

اعالفبت ثٝ زؾت آٔسٜ اظ ٘مكٝ فطٚ٘كؿت زقت ٔبٞيسقت ٔكارم قاس واٝ زض زٚضٜ ٔغبِقاٝ قاسٜ ٔياعاٖ        ثط اؾبؼض ٚالـ ثبقس. ز ٔي
َ    ٞبي ٔٙغمٝ ٘كبٖ ٔي ي ضا قبٞس ٞؿتيٓ ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب اعالفبت ثٝ زؾت آٔسٜ اظ چبٜتٛخٟفطٚ٘كؿت لبثُ  ٞابي   زٞس واٝ زض عاي ؾاب

َ   2ضاي ضٚ٘سي ٘عِٚي ثٛزٜ ٚ ٔمساض افات  ٞب زا (، ؾغح ايؿتبثي چب2020ٜ-2015ٔغبِقبتي ) ٞابي ٔغبِقابتي قابٞس ثاٛزيٓ.      ٔتاط ضا زض ؾاب
 تأييسآٔسٜ اظ ؾغح ايؿتبثي، پسيسٜ فطٚ٘كؿت ضا  ثٝ زؾتي ٞب زازٜاعالفبت ثٝ زؾت آٔسٜ زضثبضٜ ٔيعاٖ ٚ زأٙٝ فطٚ٘كؿت ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب 

 ّي فطٚ٘كؿت اؾت.وٝ وبٞف ؾغح ايؿتبثي زض ٔٙغمٝ زِيُ ان زاضز ئوٙس ٚ ثيبٖ  ٔي

 

 
 1394َای سیزسمیىی سال  یاتی آب(. وقشٍ درين3شکل)
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 ٘ؿجتبًلبثُ تٛخٝ نٙقتي ٚ تٕطوع  ؿبتيتأؾٞبي وكبٚضظي اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ٚ وكٛض ثٛزٜ ٚ زاضاي  زقت ٔبٞيسقت اظ ٟٕٔتطيٗ زقت
آة ثٛزٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ ثٝ فّت قطايظ آة ٚ ٞٛاي زقت، ٘ٛؾب٘بت  ٗيتأٔتطيٗ ٔٙجـ  ثـ آة ظيطظٔيٙي ٟٔٓثبقس ٚ ٔٙب ثبالي خٕقيت ٔي

ٚ ثيف اظ ؽطفيت اظ چبٜ  ٝيضٚ يثالّيٕي ٚ اظ عطف زيٍط وبٞف ٔيعاٖ آة ؾغحي يب ذكه قسٖ آٖ زض ثقضي اظ فهَٛ ؾبَ ٚ ثطزاقت 
ي وٝ ثٝ عٛضٞبي ظيطظٔيٙي ٔٙغمٝ ٔٛضز تٛخٝ ظيبزي لطاض ثٍيطز؛  تب آةآة ٚ ٕٞچٙيٗ ظٔبٖ ٘بٔٙبؾت ثبضـ ثطاي وكبٚضظي ثبفث قسٜ 

ضٚيٝ اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي ثبفث قسٜ اؾت وٝ ٞط زٚضٜ ٘ؿجت  ثطزاضي ثي زٞس. ٕٞيٗ ثٟطٜ آة ايٗ زقت ضا تكىيُ ٔي ٗيتأٔٔٙجـ انّي 
ي آثساض ٚ فكطزٜ قسٖ ايٗ ٞبٝ يالوبٞف فكبض زض  افت پيسا وٙس. ٘تيدٝ وبٞف ٔيعاٖ ؾغح ايؿتبثي ٞب چبٜثٝ زٚضٜ لجُ ؾغح ايؿتبثي 

ي فٛلب٘ي اؾت. ٕٞيٗ فبُٔ ثبفث ٌطزيسٜ وٝ ٔحسٚزٜ ٔغبِقبتي زض اثط ثطزاقت ٞبٝ يالي  ّٝيٚؾزض اثط ٘يطٚي ٚظٖ زاض قسٜ ثٝ  ٞبٝ يال
ٞبي  سيسٜ فطٚ٘كؿت ظٔيٗ زض زقتٞبي اذيط، پ زض ؾبَفطٚ٘كؿت ثبقس.  زض حبَي ٔغبِقبتي ٞب ؾبَضٚيٝ اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي زض عي  ثي

يه  ثٝ فٙٛاٖي ٌعاضـ قسٜ اؾت ٚ ٙيطظٔيآة ظذكه ايطاٖ ٔطوعي ٚ قطق ايطاٖ ٕٞطاٜ ثب افت ٕٔتس ؾغح  ٘يٕٝ ظيبزي اظ ٘مبط ذكه ٚ
 ٙسٞؿتٞبي وكٛض وٝ ثب ايٗ پسيسٜ ضٚثطٚ  ي وٝ زض حبَ حبضط زقتثٝ عٛضٞبي وكٛض تجسيُ قسٜ اؾت.  ثحطاٖ خسي زض ثؿيبضي اظ زقت

إٞيت پسيسٜ فطٚ٘كؿت، تحميمبت ٔكبثٟي تٛؾظ ٔحممبٖ ثٝ ضقتٝ تحطيط زضآٔسٜ اؾت وٝ  ثٝ ذبعطضؾس. ثٙبثطايٗ  ٔٛضز ٔي 200ثٝ ثبالي 
ٞبي ظيطظٔيٙي ٔغبِقٝ ٔٛضزي: زقت  (، ثٝ ثطضؾي پبيف فطٚ٘كؿت ظٔيٗ ٚ اضتجبط آٖ ثب ثطزاقت آة1395اظ خّٕٝ: نفبضي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ٔتط  22ثبقس. ٔيعاٖ افت  ؾب٘تي ٔتطٔطثـ ٔي 15تب  5ضٚ٘س تغييطات ٘بقي اظ ثطزاقت آة حسٚز  وٝيٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س ثٝ ا  قٟطيبض –وطج 
ؾٙدي ضازاضي  (، ثٝ ثطضؾي فطٚ٘كؿت زقت ٟٔيبض خٙٛثي ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تساذ1392ُنبِحي ٚ ٕٞىبضاٖ ) ثبقس. ؾبَ ٔي 12عي 

ح ظٔيٗ زض ٔحسٚزٜ ذغط زض ٘تيدٝ افت ؾغح ايؿتبيي ثب ؾطفت ثبثت زض حبَ فطٚ٘كؿت پطزاذتٙس. ٘تبيح پػٚٞف آٟ٘ب ٘كبٖ زاز وٝ ؾغ
ؾغح آة ٚ اضظيبثي فطٚ٘كؿت ظٔيٗ زض آثرٛاٖ زأغبٖ ثب تطويت  فتثيٙي ا (، الساْ ثٝ ثطضؾي پيف1394اؾت. پطٞيعوبض ٚ ٕٞىبضاٖ )

 343ؾب٘تيٕتط ٚ  295 عاٖيٝ ثب افت ؾغح آة ظيطظٔيٙي ثٝ ٔ٘تبيح ايٗ ثرف اظ تحميك ٘كبٖ زاز وٕ٘ٛز٘س. ي آ اؼ ٚ خي اْ ٞبي خي ٔسَ
 .ؾب٘تيٕتط ذٛاٞس ثٛز 39/4ٚ  35/4ٔيعاٖ  ٝ تطتيت ثٝ ؾب٘تيٕتط، ٘كؿت ظٔيٗ ث
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 قٛز تفبضُ يبفتٝ، زض ٘تيدٝ تساذُ ٍ٘بض تِٛيس ٔي ٘ؿجت ثٝ ٞٓ  SLCپؽ اظ اعٕيٙبٖ اظ زضؾت ثٛزٖ زٚ تهٛيط، فبظ حبنُ اظ زٚ تهٛيط

ٛخٝ ثٝ لسضت تفىيه ٔتفبٚت ايٗ ؾٙدٙسٜ زض أتساز ثطز ٚ آظيٕٛت ٚ يه ٍ٘بٜ زض خٟت ثطز ثط پبيٝ ضاثغٝ ضيبضي تقطيف قسٜ (. ثب ت5)قىُ 
ثٝ ٔٙؾٛض انالح خبثدبيي عيفي ٚ اثط زاپّط ٔٙؾٛض قس. ثٝ زِيُ اثطات تدٕقي ٘ٛيعٞبي ٔٛثط، تساذُ ٍ٘بضٞبي حبنُ، فبلس ٞطٌٛ٘ٝ تقجيط ٚ 

 ٜ ٚ تكريم فبظ حبنُ اظ خبثدبيي ٘يع ٔكىُ ٚ حتي زض ٔٛاضزي غيطٕٔىٗ اؾت.تفؿيط اظ ِحبػ ثهطي ثٛز

 
 2121 _ 2115(. تذاخل وگار حاصل اس سيج تصًیز  5شکل)

تساذُ ٍ٘بض تفبضّي حبنُ اظ حصف اثطات تٛپٌٛطافي زض ٔطحّٝ پيكيٗ حبٚي ٘ٛيعٞبيي اؾت وٝ زض ٘تيدٝ اذتالف ظٔب٘ي يب ثبظٜ ظٔب٘ي 
ٞبي فبلس ؾيٍٙبَ پسيس آٔسٜ، ٕٔىٗ اؾت ثبفث پبييٗ  زاضي ٚ يب زض اثط تفبٚت ذظ ٔجٙبي ٔىب٘ي ٚ ٕٞچٙيٗ ٘بقي اظ ِىٝزضيبفت زٚ تهٛيط ضا

ٙس آٔسٖ ويفيت تساذُ ٍ٘بض قٛز. ِصا الظْ اؾت تب ثب اخطاي فيّتطٞبي تغجيمي اثط ٘ٛيعٞب ضا اظ ضٚي تساذُ ٍ٘بضٞب حصف وطز. ٘تيدٝ ايٗ فطآي
 ٞبي تساذُ ٍ٘بض ٔٙدط ثٝ تِٛيس تهٛيط ٕٞسٚؼ ٘يع ذٛاٞس قسثٛط ثٝ خبثدبيي ٚ ثٟجٛز ويفيت ثهطي فطيٙچضٕٗ حصف ٘ٛيع اظ فبظ ٔط

(. ايٗ تهٛيط ثيبٍ٘ط قبذم ٕٞجؿتٍي ٔمبزيط تٛاٖ ؾيٍٙبِي زض زٚ تهٛيط اذص قسٜ زض زٚ ظٔبٖ ٔتفبٚت اؾت وٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز 6)قىُ 
 ؾٙدي ذٛاٞس ثٛز.ٔٙؾٛض ازأٝ فطآيٙس پطزاظـ تساذُقبذم ٔٙبؾجي اظ ويفيت تساذُ ٚ ٔٙبؾت ثٛزٖ آٖ ثٝ 

 
 2121 _ 2115(. تصًیز َمذيسی تزای سيج تصًیز 6شکل)
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)ثبال آٔسٌي( ٚ ٔمبزيط ٔٙفي ثيبٍ٘ط زٚض  ٘مكٝ ذطٚخي حبنُ اظ ٔمبزيط ٔثجت، خبثدبيي ٔطثٛط ثٝ حطوت ظٔيٗ ثٝ ؾٕت زيس ضازاضي
تغييطات قىُ ظٔيٗ )فطٚ٘كؿت( زض ٔٙغمٝ ٔبٞيسقت  7)فطٚ٘كؿت( اؾت. قىُ  قسٖ ؾغح ظٔيٗ اظ ؾٙدٙسٜ زض ضاؾتبي زيس ضازاضي

آٔسٜ اؾت، ٘كبٖ  ثٝ زؾت( 1398تب  1393ؾٙدي ضازاضي زض عَٛ زٚ زٚضٜ ظٔب٘ي ٔٛضز ٔغبِقٝ ) وطٔب٘كبٜ ضا وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙيه تساذُ
ٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ، ثيكيٙٝ فطٚ٘كؿت ظٔيٗ  زض عَٛ ؾبَ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت زقت ٔبٞيسقت وطٔب٘كبٜ 7وٝ زض قىُ  ٕٞبٖ عٛضزٞس.  ٔي
ثبقس. ٕٞچٙيٗ ٔمبزيط فطٚ٘كؿت زض خٙٛة  ٔتط ٔي ؾب٘تي 02/0ٔتط ضا تدطثٝ وطزٜ اؾت. وٕتطيٗ ٔيعاٖ فطٚ٘كؿت ٘يع حسالُ  ؾب٘تي 15

لؿٕت غطة ٚ ٔطوع زقت،  ثبقس. وٝ ايٗ ٔمساض ثٝ ؾٕت غطة زقت وبٞف يبفتٝ ثٝ عٛضي وٝ زض ٞبي زيٍط ٔي ٔٙغمٝ ثيكتط اظ لؿٕت
ٞبيي وٝ ثب  ٌطزز. ثيكتطيٗ ٔيعاٖ فطٚ٘كؿت ثب ضً٘ لطٔع ٚ حسالُ فطٚ٘كؿت ثب ضً٘ ؾجع ٚ لؿٕتوٕتطيٗ ٔمساض فطٚ٘كؿت ٔكبٞسٜ ٔي

 ثبقٙس.  ا٘س فبلس فطٚ٘كؿت ٔي ضً٘ ؾيبٜ ٔكرم قسٜ

 

 

 متز( (. وقشٍ میشان فزيوشست دشت ماَیذشت)تٍ ساوتی7شکل)

 

 گیزیوتیجٍ

ػٚٞف حبضط اضتجبط افت ؾغح آة ظيطظٔيٙي ثب فطٚ٘كؿت زقت ٔبٞيسقت ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ اؾت. ثطضؾي آٔبض ٔطثٛط ثٝ زض پ
وٙٙس. زض ٚالـ ثطزاقت ثيف  آة ظيطظٔيٙي، افت ؾغح آة ظيطظٔيٙي تأييس ٔي  ثٙسي ؾغح ٞبي پٟٙٝ ٞبي ٔغبِقبتي ٚ ٕٞچٙيٗ ٘مكٝ فٕك چبٜ

ٞبي آثساض ٚ ترّيٝ آٟ٘ب ثبفث قسٜ وٝ ؾغح ايؿتبثي زض ٔٙغمٝ ضٚ٘س ٘عِٚي ٔساٚٔي ضا ز٘جبَ وٙس، ثب  غصيٝ اليٝاظ حس ٚ فسْ ٚخٛز تقبزَ ثيٗ ت
 ثٝ ٞٓ ٞبٝ يالثب ٞٛا، ثبفث وبٞف ٔيعاٖ فكبض تقبزَ ثيٗ  ٞب حفطٜيي آة ايٗ خب خبثٝٞبي اليٝ آثساض ٚ  ذبِي قسٖ آة ٔٛخٛز زض حفطٜ

ٞبي آثساض فكطزٜ قسٜ ٚ  ٞبي فٛلب٘ي اليٝ ٞبي فٛلب٘ي، زض اثط ٘يطٚي ٚظٖ اليٝ ثيٗ فكبض ٚ ٚظٖ اليٝ . ثٝ زِيُ ثط ٞٓ ذٛضزٖ تقبزَذٛضز ئ
زاضز قبٞس افعايف ٔيعاٖ فطٚ٘كؿت زض  ٓئؿتماي  وبٞف ؾغح ايؿتبثي افعايف پيسا وٙس ٚ چٖٛ ايٗ وبٞف ؾغح ثب فطٚ٘كؿت ضاثغٝ
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ي ٚ ٘مكٝ فطٚ٘كؿت ٔٙغمٝ، افعايف فطٚ٘كؿت زقت ضا زض عي ثبظٜ ظٔب٘ي ٔٛضز ضضازا يؾٙد ٔٙغمٝ ٞؿتيٓ. ٘تبيح حبنُ اظ ٔغبِقبت تساذُ
ذالنٝ ذطٚخي   ثٝ عٛضزٞس.  ٔتط ٘كبٖ ٔي ؾب٘تي 15وٙس ٚ ٘طخ ٔتٛؾظ فطٚ٘كؿت زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ضا زض حسٚز  ٔغبِقٝ ضا تأييس ٔي

ٞبي قطق ٚ خٙٛة  ثبقس وٝ ثيكتطيٗ ٔيعاٖ آٖ زض لؿٕت يٞبي ظيطظٔيٙي زض ٔٙغمٝ ٔ فطٚ٘كؿت ٚ افت ؾغح آة زٞٙسٜ ٘كبٖايٗ ٔمبِٝ  
ٌطزز ثب ٔسيطيت وبضثطي اضاضي  ٔحيغي تٛنيٝ ٔي قٛز. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙؾٛض خٟت ٔمبثّٝ ثب ايٗ ٔقضُ ظيؿت قطلي زقت ٔبٞيسقت زيسٜ ٔي

غمٝ خٌّٛيطي وطز يب حساالٔىبٖ زض ٔحسٚزٜ فطٚ٘كؿت ٚ ٕٞچٙيٗ ٘ؾبضت وبفي ثط اؾترطاج ٔٙبثـ ظيطظٔيٙي اظ ضٚ٘س تٛؾقٝ فطٚ٘كؿت زض ٔٙ
 ؾطفت ٚلٛؿ ايٗ پسيسٜ ضا ثٝ حسالُ ضؾب٘س.
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 .ٜزا٘كٍبٜ ضاظي وطٔب٘كب

- Aslan, G., Cakı, Z., Ergintav, S., Lasserre, C., Renard, F. (2018), Analysis of secular ground 

motions in Istanbul from a long-term InSAR time-series (1992–2017), Remote Sensing, 10(3): 

408-419. 



220  ٝ79ٕبضٜ ضيعي، قفّٕي خغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

- Brambati, A., Carbognin, L., Quaia, T., Teatini, P., Tosi, L. (2003), The Lagoon of Venice: 

geological setting, evolution and land subsidence, Episodes, 26(3): 264-268. 

- Chatterjee, R.S., Fruneau, B., Rudant, J.P., Roy, P.S., Frison, P., Lakhera, R.C., Dadlhwal, V.K., 

Saha, R. (2006), Subsidence of  Kolkata (Calcutta) City, India during  the 1990  as  observed   

from space by Differential Synthetic Aperture Radar Interferometry  (D-InSAR) technique, 

Remote Sensing of Environment. 102: 176-185. 

- Ding, X.L., Liu, Z.W., Li, Z.L., Chen, Y.Q. (2004), Ground subsidence monitoring in Hong Kong 

with satellite SAR interferometry, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 70(10): 

1151−1156. 

- Daniel, R., C. Maisons, C. Carnec, S. Le Mouelic, C. King and S. Hosford. )2003(, Monitoring of 

slow ground deformation by ERS radar interferometry on the Vauvert salt mine (France) 

Comparison with ground-based measurement. Remote Sensing of Environment, 88(4): 468-478. 

- Guo, J., Zhou, L., Yao, C., Hu, J. (2016), Surface subsidence analysis by multi-temporal InSAR 

and Grace: A case study in Beijing, Sensors, 16(9): 1495-1503. 

- Gutiérrez, F., Benito-Calvo, A., Carbonel, D., Desir, G., Sevil, J., Guerrero, J., Martínez-Fernández, 

A., Karamplaglidis, T., García-Arnay, Á., Fabregat,  I. (2019), Review on sinkhole monitoring and 

performance of remediation measures by high precision leveling and terrestrial laser scanner 

in the salt karst of the Ebro Valley, Spain, Engineering Geology, 248: 283-308. 

- Hooper, A.J., (2006), Persistent scatter radar interferometry for crustal deformation 

studies and modeling of volcanic deformation. Remote Sensing of Environment. 112: 126-

145. 

- Smith, R.G., Knight, R., Chen, J., Reeves, J.A., Zebker, H.A., Farr, T., Liu, Z. (2017), Estimating 

the permanent loss of groundwater storage in the southern San Joaquin Valley, California, 

Water Resources Research journal, 53: 2133-2148. 

- Zhu, L., Gong, H., Li, X., Wang, R. (2015), Land subsidence due to groundwater Withdrawal in 

the northern Beijing plain China, Engineering Geology, 193: 243-255. 

 


