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پایش تغییرات بدنۀ سد طالقان به روش تداخلسنجی راداری
 مهرنوش قدیمی*؛ استادیار دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
چکیده
با توجه به اینکه پایش و ارزیابی تغییرات بدنۀ سدهای خاکی با ا ستفاده از روشهای نق شهبرداری زمینی وقتگیر و پرهزینه ا ست ،لذا
با بررسیییهای بهعمل آمده در مشییک ت مشییابه در سیی دنیا روش تداخل سیین ی راداری بهعنوان یک روش نوین جهت بررسییی
جاب ایی بدنۀ سد معرفی شده است .بدین منظور در این تحقیق با هدف بررسی تغییرات بدنۀ سد طالقان از  68تصویر Sentinel1-A
1

در بازۀ زمانی  2014 -2018از نرمافزار GMTSARاستفاده شد .همچنین تکنیک تداخل سن ی راداری به کمک روش طول باز کوتاه
برای بهدست آوردن سری زمانی بهکار گرفته شد .نتایج سری زمانی نشان داد که حداکثر میزان نشست سد  ۳ mm/yدر راستای دید
سیین نده میباشیید .به منظور توجیه تغییرات بدنۀ سیید طالقان تحقیقاتی بر روی ریپ رپ 2بدنۀ سیید ان ام شیید .این نتایج متأثر از
فر سایش و هوازدگی میبا شد که به دلیل ضریب نفوذ نام لوب و مقاومت نامنا سب در سنگهایی که دارای ساختار آذرین بیرونی و
ریولیتیکی میباشیید ،من ر شیید تا این مصییال تحت اثرات جوی و دمای من قه دچار وارفتگی و ریزش شییوند که نتایج آن بهصییورت
جاب ایی در س پایین د ست بروز نموده ا ست .برر سیهای بهعمل آمده بیانگر توانایی روش تداخل سن ی راداری در پایش سدهای
خاکی و سازههای با اهمیت میبا شد که اط عات آن نقش به سزایی در تحلیل رفتار سدها و تکمیل اندازهگیریهای ابزار دقیق خواهد
داشت.
کلید واژگان :تداخل سن ی راداری ،سد طالقانSentinel1-A ،GMTSAR ،SBAS ،
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 .۱مقدمه
سییدها یکی از سییازههای مهندسییی بزرگ میباشییند که
جهت بهرهمندی از مزایای اجتماعی و اقتصیییادی آنها مانند
کنترل سی ب ،آبیاری ،تولید انرژی ،گرد شگری و تأمین آب
شیییرب و صییینعت احداث میشیییوند .هزینۀ باالی احداث و
مخاطرات جانی و مالی جبرانناپذیر در صورت وجود م شکل
پایداری در سییدها من ر گردیده تا با یک نگاه ویژه ،مسییا ل
ایمنی و کنترل پایداری بهوسیییلۀ سیییسییت های مونیتورینگ
ابزار دقیق و میکروژ ودزی در طول عمر سیید ،پایش و کنترل
شیییو ند ] .[2لذا برای جلوگیری از اثرات ز یانبار در تخر یب
سازهها و زیر ساختهای شهری نظیر سدها ،ساختمانها،
پلها و خ وط انتقال نیرو ،نظارت و مدیریت الزم و ضییروری
اسییت .بنابراین نظارت بر تغییر ش یکل بدنۀ سیید برای ارزیابی
تغییرات هندسییی در زمان و مکان و ای اد ارتباط بین عوامل
ای اد کننده و تغییرشکل مه است ] [3که میتواند من ر به
شکست سد و یا یک خ ر بزرگ در مناطق پایین دست شود
] .[4تحقیقات ن شان میدهد که بهطور متو سط ده شک ست
قابل توجه سد در دنیا ،در هر دهه اتفاق میافتد ] .[5یکی از
بدترین سناریوهای شک ست سد در سال  1786در جنوب
غربی چین رخ داد که  100000نفر کشته شدند ].[6
توسعۀ سریع تکنولوژی فضایی طی  20سال گذشته ،ما
را قادر به اسیییت فاده از تکن یک های سییین ش از دوری
( ،)InSARبهعنوان یک روش ژ ودزیکی مؤثر برای ت ز یه و
تحلیل حرکات زمینشییناسییی در بیش از هزار کیلومتر در
ارتباط با فرآیندهای ژ وفیزیکی و انسان ساخت کرده ا ست
] .[7اهمیت ( )InSARبهعنوان یک روش سین ش کامل در
مهند سی ژ ودزی و زمین شنا سی در دهۀ گذ شته به دلیل
د ستر سی بی شتر دادهها از ماهواههای رادار و پی شرفتهای
قا بل تو جه در پردازش داده ها ،ت ز یه و تحل یل ز مانی از
دادههای رادار را با دقت میلیمتر امکانپذیر کرده است ].[8
بنابراین با توجه به توانایی و قابلیت تصیییاویر رادار در
تعیین میزان تغییرات و جاب ایی های اتفاق افتاده بر روی
سیی زمین در بازۀ زمانی خاص ،میتوان از این تصییاویر
بهخوبی بهره برد [.]10 ،9
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فر کانس باالی مشییییا هدات م کانی و ز مانی روش
تداخل سن ی راداری ،در مقای سه با ترازیابی میتواند دید
جامعی از فرایند تغییر شکل در اختیار ما قرار دهد .ع وه
بر فراوانی مکانی و زمانی م شاهدات ،ا ستفاده از این روش
باعث صرفهجویی در زمان و هزینه نیز میگردد [.]8
همچنین در چند سال اخیر م العات زیادی با استفاده
از روش ( )InSARبر روی سییدها با اسییتفاده از تصییاویر
موجود در بیازههیای زمیانی مختلف و دو روش ( )PSو
( )SBASان ام شیییده اسیییت .از قب یل م ال عات سییید
( ،[11] )la Pedreraسییید ( )Conza dellaدر ایتالیا]،[12
سیید  Pertusilloدر ایتالیا ] ،[13سیید ( )Mornosدر یونان
] ،[14سیییید ( )Shuibuyaدر چییییین [ ،]15سیییید
( )Darbandikhanدر عراق بعید از بررسیییی تصییییاویر
 Sentinel-1Aدر بازۀ ز مانی  2018-2014به این نتی ه
ر سیدند که این ت صاویر برای برر سی جاب ایی سد منبع
مناسبی به نظر میرسند و نتایج پردازش تصاویر نشان داد
که تا قبل از نوامبر  2017سد پایدار اما بعد از زلزله نوامبر
سد جاب ایی دارد ].[16
در پایش م ستمر سد طالقان آثار بر آمدگی در امتداد
خط افقی بر روی شیییب پایین دسییت خاکریز بدنۀ سیید
طالقان در مهر ماه سال  9۳مشاهده گردید و از آن اییکه
شبکۀ ابزار دقیق سد و بهخصوص در بخش جاب ایی بدنه
(پی ر های میکروژ ودزی) م حدودۀ مذکور را پوشیییش
نمیدهد 6 ،عدد پی ر در این ناحیه نصییب گردید و قرا ت
 4مرحله به صورت عملیات میکروژ ودزی از ا سفند  9۳تا
آذر  94ثبات نسییبی تودۀ خاکریز در این فاصییلۀ زمانی را
ن شان میدهد .ولی بر ا ساس م شاهدات میدانی م شخص
گردید جاب ایی در ریپ رپ پایین د ست در طی زمان در
حال گسیییترش و توسیییعه میباشییید .با توجه به اهمیت
پایداری بدنۀ سد و همچنین ح صول اطمینان از ر سیدن
به ثبات در جاب ایی و پایداری بدنه ،مسیییتلزم پایش و
اط عات بلند مدت میباشد لذا با بررسیهای بهعمل آمده
در مشیک ت مشیابه در سی دنیا ،روش تداخل سین ی
راداری بهعنوان یک روش نوین جهت بررسیییی جاب ایی
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بدنۀ سد معرفی شده ا ست .علت این امر وجود اط عات
جاب ایی س زمین از چندین سال قبل به صورت ابری
از نقاط که امکان ا سکن و پایش پایین د ست سد را مهیا
میسازد .لذا با استفاده از روش مذکور ضمن بررسی تغییر
شکل پو ستۀ پایین د ست سد از ادامه دار بودن و یا غیر
فعال بودن جاب اییها اطمینان حاصیییل میگردد .از آن ا
که نتایج میکروژ ودزی دو دوره در سد طالقان با تغییرات
ظاهری سیید م ابقت نداشییت ،لذا به منظور شییناسییایی و
م ابقت با نتایج آزمایشهای زمینشییناسییی ریپرپ بدنه
سد در بازۀ زمانی  2018-2014از ت صاویر Sentinel1-A
برای ان ام پردازش تصاویر راداری استفاده شد.

 .۲روششناسی

36˚ 10′ 48″

36˚ 11′ 42″

سد طالقان در شمال غرب ا ستان البرز در شهر ستان
سییاوجب و در بخش طالقان واقع شییده اسییت .شییکل 1
موقعیت سیید طالقان به همراه تصییویر ماهوارهای را نشییان
میدهد .سد طالقان از نوع سنگریزهای 1با هستۀ رسی بوده و
دارای یک سرریز اوجی با شوت آزاد در جناح چپ میبا شد.
تاریخ شروع پروژۀ سد طالقان بهار سال  1۳80بوده ا ست.
حوضیییۀ آبخیز طالقان یکی از زیر حوضیییه های مه آبخیز

سیفیدرود به شیمار میرود ،در دامنۀ جنوبی رشیته کوههای
البرز و در بخش شمال غربی با فا صلۀ  1۳0کیلومتر از شهر
تهران واقع شیییده اسیییت و از نظر موقع یت جغراف یایی این
حوضه از شمال به بخشی از حوضۀ آبخیز الموت و از جنوب
به زیاران و صمغ آباد و از شرق به بخ شی از حو ضۀ آبخیز
کرج و از غرب به حوضییۀ آبخیز شییاهرود محدود میشییود.
ارتفاع حوضیییه از سییی دریا از  1100تا  4400متر متغیر
اسییت ،رود طالقان در مرکز این حوضییه از گردنۀ عسییلک در
غرب کندوان سرچشمه میگیرد و به سمت غرب در جریان
ا ست و راه د ستر سی به سد از طریق راه آ سفالته با فا صلۀ
 1۳0کیلومتر از شهر تهران میباشد ].[1
روش تداخل سن ی راداری قادر ا ست حرکات کوچک
زمین در شرایط م لوب را در حد میلیمتر اندازهگیری کند.
کاربرد روشهای  InSARبه دهۀ  1970برمیگردد ] .[17با
افزایش ت عداد ماهواره های راداری )InSAR( ،در دو د هۀ
اخیر به سییرعت توسییعه یافته اسییت ] [18توسییعۀ سییریع
الگوریت های پردازش ( )InSARو خصوصیات تصویربرداری
محققان را به اسییتفاده از ( )InSARبرای نظارت بر پایداری
سدها ترغیب نموده است ].[19, 20,21

50˚38′42″

50˚ 37′ 30″

شکل .۱موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و نمایش راستای دید سنجنده در سد طالقان
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دادههای اسییتفاده شییده در پژوهش حاضییر ،تصییاویر
سییین ندۀ  Sentinel-1Aبه تعداد  68تصیییویر از ماهوارۀ
 Soyuzسازمان فضایی اروپا با فرمت  SLCاز نوع مد Image
با پ ریزاسییییون  VVبا اربیت  28میباشییید ،که از 2014
تصییویربرداری شییده و از طریق سییایت دادههای ماهوارهای
سازمان ف ضایی اروپا  https://scihub.copernicus.euاخذ
شده است .ابتدا تصاویر موجود در مدارهای یک سان ،تعیین
شییییدنیید .مییدل ارتفییاع رقومی  ۳0متر  SRTMجهییت
پییردازش در نییرمافییزار  GMTSARاز طییرییق سییییای یت
 ،https://topex.ucsd.edu/gmtsar/demgenته یه و دانلود
گردید .در روش تداخل سییین ی راداری ،تصیییاویر مختلط
راداری که دارای مقادیر فاز و دامنۀ موج برگشتی از عارضه
به سمت سن نده هستند با یکدیگر تلفیق شده و ت صویری
به نام اینترفروگرام 1تولید میشییود .اینترفروگرام تصییویری
ا ست که از اخت ف فاز دو ت صویر بهد ست آمده در دو زمان
مختلف که از نظر هندسییییی به طور دقیییییق بر روی ه
من بق شدهاند ،حا صل می شود [ .]21الزم به بیان ا ست
که ثبت هندسی دو تصویر طی دو مرحله به صورت تقریبی
و دقیق ان ام میشیییود .در یک اینترفروگرام اط عات
اخت ف فاز دو تصییویر که گویای اخت ف فاصییلۀ عارضییه تا
سیین نده در دو زمان تصییویربرداری اسییت ،وجود دارد .به
کمک مقدار اخت ف فاز میتوان متغیرهای مختلف از جمله
میزان جاب ایی سییی زمین تا کسیییری از سیییانتیمتر و
اط عات توپوگرافی س زمین را با دقت  10متر استخراج
کرد .باید در نظر داشییت که جاب ایی بهدسییت آمده از یک
اینترفروگرام در را ستای خط دید سن نده (LOS( 2بوده و
ت ز یۀ این بردار جاب ایی در ج هات قا و افقی ن یازم ند
اینترفروگرام دیگر با هندسیییۀ تصیییویربرداری متفاوت و یا
دادههای زمینی اضافی است .برای بهدست آوردن جاب ایی
س زمین در یک بازۀ زمانی ،باید خ اهای مداری ،اثرات
توپوگرافی و اتمسیییفر از اینترفروگرام حذف شیییوند .برای
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حذف اثر توپوگرافی ،از مدل ارتفاعی رقومی اسیتفاده شیده
ا ست .همانطور که اثرات اتم سفر با توپوگرافی همب ستگی
دارد که این اثر با تناسیییب خ ی از بین میرود .همینطور
اثرات باقیمانده با اط عات دقیق اربیتها حذف میشیییود.
همچنین اگر خ ای اربیتی باقی مانده باشد اثر آن با رمپ۳
از بین میرود .خ اهای مداری نیز برای هر اینترفروگرام با
برازش یک رو یه درجۀ یک به مناطقی که فاقد جاب ایی
هستند ،مدل سازی می شود و از اینترفروگرام مورد نظر ک
میشییود .مرحلۀ بعدی ای اد سییری زمانی تغییر شییکل با
استفاده از اینترفروگرام است [.]22
روش  SBASبه کمک تکنیک تداخل سیین ی تفاضییلی
امکان ک شف تغییر شکل س زمین و همچنین برر سی
این تغییرات در طول ز مان را فراه میک ند .با ترک یب
م موعهای از پیکسلهای دو تصویر  SARیک اینترفروگرام
تشییکیل میشییود .به منظور بررسییی زمانی تغییر شییکل از
ترکیب منا سبی از اینترفروگرامها ا ستفاده می شود که این
م موعه از اینترفروگرامها باید دارای دو شرط ا صلی طول
باز کوتاه و اتصال از نظر زمانی باشند ].[23, 24
به ک مک روش کمترین مرب عات م قدار جاب ایی در
زمانهای مختلف سری محاسبه میشود.
 Nاینترفروگرام ) y =(I1 I2 ...INکه حاصل تصویربرداری
در  Mزمان ) A = (t1 t2 ... tMمیباشد به عنوان مشاهدات
 Mم هول ) x= (d1 d2 ...dMبه عنوان م هوالت روش
کمترین مربعات در نظر گرفته میشیییود .بنابراین میتوان
د ستگاه معادالت را به صورت  y = Axنو شت .ماتریس A
بسییته به این که اینترفروگرام بین کدام دو زمان تشییکیل
شده است به صورت1و0و 1-پر میشود.
به کمک ماتریس  Aدسییتگاه معادالت برای بهدسییت
آوردن تغییر شیییکل در زمان های مختلف تهیۀ تصیییاویر
تشیییکیل داده میشیییود .نکتههایی که در روش طول باز
کوتاه اهمیت دارد مسیییتقل بودن این روش از مدل تغییر
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شیییکل برای بهدسیییت آوردن تغییر شیییکل در زمانهای
مختلف اسییت .در واقع نیاز به فرضییی در مورد مدل تغییر
شکل برای بهد ست اوردن سریهای زمانی نی ست .بعد از
تشیییکیل ماتریس  Aبه کمک جواب کمترین مربعات فوق
جاب ایی بهدست میآید .بنابراین  xبرابر است با[24] :
𝑇

−1

𝑦𝑃 𝐴

𝑇

)𝐴𝑃 𝐴( = 𝑥

 .۳نتایج
 .۳.۱پردازش تصاویر راداری
برای بررس یی سییری زمانی جاب ایی سیید طالقان از 68
تصیییویر  Sentinel-1Aدر بازۀ زمانی اکتبر  2014تا فور یۀ

2015.12.13

2015.02.17

 2018استفاده شد .در بین اینترفروگرامهای حاصل از زوج
تصییاویر ،مواردی که دارای نویز بود حذف و سیی س تعیین
سیییری زمانی از بین اینترفروگرام هایی که کمترین میزان
نویز و بی شترین میزان پیک سل وجود دا شت برای ادامه کار
اسیتفاده گردید .سی س میزان جاب ایی در بازۀ زمانی مورد
نظر محا سبه گردید که شکل  2افزایش میزان جاب ایی در
جهت منفی را نشییان میدهد .سیی س میزان برازش خ ی
سییرعت نشییسییت سیید از روش طول بازههای کوتاه برآورد
گردید .که شکل ۳میزان سرعت نشست  -۳mm/yرا نشان
میدهد .یک نق ه بر روی پایین د ست سد انتخاب گردید
و پروفیل جاب ایی آن ترسیییی گردید .جاب ایی سییید در
 2014.10.19صیییفر بوده که در سیییال  2018.02.24به
مقدار  22.5میلیمتر در راستای منفی رسیده است.

2015.06.28

2015.01.23

2014.10.19

2016.12.31

2016.05.05

2016.01.30

"36°11'42
"36°10'48

2018.02.24
"50°38'42

2018.01.07

2017.07.11

"50°37'30

شکل .۲تغییرات میزان جابجایی در محدودۀ سد طالقان بر حسب (( )mmجابجایی مثبت باالآمدگی و جابجایی منفی فرونشست را نشان میدهد).
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"36°11'42
"36°10'48

نق ه انتخابی بر روی سد
"50°37'30

"50°38'42

شکل .۳تغییرات سرعت نشست در محدودۀ منطقۀ مورد مطالعه

جاب ایی ()mm

تاریخ تصاویر
شکل .۴پروفیل میزان جابجایی نقطۀ انتخاب شده بر روی سد
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 .۳.۲کار میدانی
نتایج حا صل از آزمای شات سنگ شنا سی بر روی ریپ
رپ بدنۀ سد طالقان ن شان میدهد که سنگهای ت شکیل
دهندۀ ر یپرپ عبارتند از سییینگ های رسیییوبی با میزان
هوازدگی ضییعیف فیزیکی WSو سیینگهای آذرین بیرونی
(شییکل  )5با هوازدگی متوسییط تا شییدید  WM,WHکه با
ای اد درز و شییی کاف ،قرار گرفتن در معرض آب و از همه
مه تر با پیشییرفت هوازدگی ،به شییدت از اسییتحکام این
سیینگها کاسییته میشییود .این سیینگها بر اثر هوازدگی

فیزیکی خرد میشییوند و در نهایت به ذراتی در حد ماسییه
تبدیل میشییوند .میزان هوازدگی در قسییمتهای مختلف
متفاوت میباشیید و هر چه به سییمت پایین دسییت نزدیک
میشوی مقدار آن بهصورت نسبی افزایش مییابد (شکل.)6
شکل  7سرعت ن ش ست سد بههمراه موقعیت مکانی نقاط
کنترل سییید را نشیییان میدهد .مثلثهای سییییاهرنگ ،در
محدودۀ سد طالقان نقاط نمونهبرداری بازدید میدانی ا ست
که توسییط  GPSبرداشییت شییده اسییت .سیی س شییکل 8
تغییرات زمینشناسی روی پلههای سد را نشان میدهد.

شکل .۵سنگهای آذرین بیرونی استفاده شده بر روی ریپ رپ بدنۀ سد طالقان

شکل  .6مناطق تغییر شکل یافته بر روی ریپ رپ پایین دست سد طالقان
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نقاط نمونه برداری
روی پله های سد
3

0

-3

شکل .۷نمایش نقاط بازدید میدانی بر روی بدنۀ سد و نرخ برازش خطی سرعت نشست سد

شکل .۸پلههای تغییرشکل یافته بر روی سد طالقان

 .۴بحث و نتیجهگیری
ن تایج سیییری ز مانی حاصیییل از پردازش  68تصیییویر
 Sentinel-1Aنشان میدهد که نرخ متوسط فرونشست سد
از سال  2014تا  2018به طور متو سط  ۳میلیمتر در سال

بوده اسیییت .همینطور [ ]16در بررسیییی تغییرات سییید
(دربندیخان )1در عراق بعد از پردازش تصییاویر Sentinel-1A
در بازه زمانی  2018-2014به این نتی ه رسییییدند که این
تصییاویر برای بررسییی جاب ایی سیید منبع مناسییبی به نظر
Darbandikhan

1
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وینوال1

میر سند .همین ور [ ]25و همکاران در برر سی سد
در ماالگا اس ی انیا به این نتی ه رس ییدند که توانایی دادههای
باند  Cبهخصیییوص داده های  Sentinel-1Aبرای م ال عات
سدهای خاکی مناسب به نظر میرسد.
ما در این تحقیق به این نتی ه ر سیدی که با توجه به
موجود بودن تصیییاویر  Sentinel-1Aهر 12روز یکبار می
توان بهصیییورت ابری از نقاط سییید را اسیییکن کرد .نتایج
پردازش ن شان داد که بی شترین میزان ن ش ست در ق سمت
پایین دست سد نشان داده شده است ،این نتایج متأثر از
فرسییایش و هوازدگی میباشیید که به دلیل ضییریب نفوذ
نام لوب و مقاومت نامناسیییب در سییینگهایی که دارای
ساختار آندزیت و ریولیتیکی میباشد من ر گردیده تا این
مصییال تحت اثرات جوی و دمای من قه دچار وارفتگی و
ریزش بشییوند که نتایج آن بهصییورت جاب ایی در سیی
پایین دسییت بروز نموده اسییت .بررسیییهای بهعمل آمده
ب یانگر توا نایی روش تدا خل سییین ی راداری در پایش
سدهای خاکی و سازههای با اهمیت میباشد که اط عات
آن نقش بهسیییزایی در تحل یل رف تار سییید ها و تکم یل
اندازهگیریهای ابزار دقیق خواهد داشیییت .در سیییالهای
اخیر تکنولوژی سن ش از راه دور برای اندازهگیری سدها
به دلیل پیوسیییته بودن و پوشیییش محدودۀ وسییییع در
بررسیییهای ایمنی مورد توجه مهندسییان سییدسییازی و
کنترل پایداری قرار گرفته است.
ولی م شک ت و اتفاقاتی که در چندین دهۀ اخیر در اثر
عوامل ن ش ست در بدنۀ چند سد بزرگ خاکی اتفاق افتاده
است اهمیت ابزار نشست سنج و اندازهگیریهای مربوطه را
در طول عمر سد ،مه و ا سا سی نمود .یکی از سادهترین
ابزارهای اندازهگیری نشست و جاب ایی بدنۀ سدهای خاکی
نصییب پی رهای نقشییهبرداری بر روی بدنه و ان ام عملیات
میکروژ ودزی در دورههای زمانی مشخص میباشد .با وجود
سییهولت اندازهگیری و متداول بودن عملیات میکروژ ودزی
این روش به دلیل محدودیتهایی از قبیل:

 عدم امکان بررسییی تغییر شییکل نقاط و محدودههای
بین پی رها
 وجود خ ا در قرا ت و تحلیل ها و نیازمند تصیییحی
نتایج و سرشکنی خ ا

 عمده نتایج تغییر شیییکل ها مع وف به بدنۀ سییید
میباشد و در مورد محیط اطراف بدنۀ سد نتایج قابل
توجهی ارا ه نمیشود.
 از آن ا که پی رها یک مقدار واحد در هر نق ه ارا ه
میک ند و با تو جه به ت عداد م حدود پی ر ها بر روی
بدنۀ سیید ،تعمی نتایج به رفتار کلی سیید با تقریب و
خ اها همراه است.

 پی ر ها ت حت عوا مل جوی نظیر سیییی کل ذوب و
یخبندان ممکن است آسیب ب ذیرند.
در صورت وقوع جاب ایی در فا صلۀ زمانی بین عملیات
میکروژ ودزی شیییناسیییایی ع لت و ز مان وقوع آن ممکن
نمیباشد و صرفاً مقدار جاب ایی بهجا مانده را ارا ه میدهد.
لذا بررسیییی های بهع مل آ مده در این تحقیق ب یانگر
توانایی روش تداخل سییین ی راداری در پایش سیییدهای
خاکی و سازههای با اهمیت میباشد که اط عات آن نقش
به سزایی در تحلیل رفتار سدها و تکمیلی اندازهگیریهای
ابزار دقیق خواهد داشییت .همچنین دسییترسییی آسییان به
ت صاویر  Sentinel-1Aبا فا صلۀ زمانی 12روز این امکان را
میسیییر میکند که بتوان میزان جاب ایی بر روی پوسیییتۀ
زمین را در حد میلیمتر شناسایی کرد.

سپاسگزاری
این م قا له برگرف ته از طرح پژوهشیییی با شییی ماره
 ۳-87-44اسیییت که با همکاری شیییرکت آب من قهای
تهران و دان شگاه تهران ان ام شده ا ست .از آژانس ف ضایی
اروپا به خاطر د ستر سی به ت صاویر  Sentinel1-Aت شکر و
قدردانی میکنی .
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