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پایش رشد و پیشروي گنبدهاي نمکي زمین شناسي به منظور تعیین شدت فعالیت 
آنها با استفاده از تصاویر SAR )مطالعه ی موردی؛ گنبد نمکی گچین(

 محمدرضا نوری2، مدیریت اکتشاف   سمیه افشاری*، حسین آقامحمدی زنجیرآباد1، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 

گنبدهای نمکی که از شگفتی های جهان به شمار می آیند در ایران در بیش از 140 مکان و در بخش های 
شرقي حوضه ی رسوبي زاگرس گسترش یافته اند. گنبدهاي نمکي با نقش تخریب کننده یا سازنده ی 
مطالعه جهت  این  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  همواره  هیدروکربني  مخازن  تشکیل  فرآیند  در  خود 
بررسي مقدار دیاپیریسم3 فعال گنبد نمکی گچین با استفاده از تصاویر سنجنده ی ASAR ماهواره ی 
ENVISAT در بازه ی زماني سال های 2010-2006 با روش تداخل سنجي تفاضلی4، جهت استخراج 
مقدار جابجایي گنبد نمکی گچین انجام شده است. جهت اعتبارسنجی نتایج حاصل، برداشت های 
صحرائی زمین شناسی و نقاط شبکه ی ژئودینامیک دائمی سازمان نقشه برداری کشور استفاده شد که 
شواهد نشان دهنده ی وجود حرکات تکتونیکي این گنبد در بازه های زمانی مذکور است. نتایج این 
نظر در سال های 2007-2006 و 2010-2009 و  نمکی مورد  باالآمدگی گنبد  از  بررسی ها حاکی 

فرورفتگی آن در سال های 2009-2007 است.

تاریخ ارسال نویسنده: 95/03/20

تاریخ ارسال به داور: 95/03/20

تاریخ پذیرش داور: 95/08/15

واژگان کلیدی:
گنبد نمکی، تداخل سنجي تفاضلی، دیاپیریسم، 

ASAR سنجنده ی ،ENVISAT ماهواره ی

)s.afshari91@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

بیـش از یک قرن اسـت که زمین شناسـان در جسـتجوي هیدروکربن در 
حوزه ی اکتشـاف هسـتند و طی این دوره به اکتشـافات مهمي نیز دسـت 
یافته اند. با پیشــرفت روش هــاي اکتشـافي جدیـد، دقــت فعالیـت هـاي 
اکتشـافي بیشـتر شـده و شـانس موفقیت بیشتر اسـت. به ویژه در سال هاي 
افزایـش  به طـرز چشـمگیري  ایـن حـوزه  اخیـر، ضــریب موفقیـت در 
یافتـه اسـت. بـا وجـود ایـن پیشـرفت ها، همچنـان پروژه هـای اکتشـافی 

به صـورت فعالیتـی بـا ریسـک زیـاد باقـي مانده اند.
نشـانه ها در سـطح زمیـن مي توانـد راهنمایـی  از  گاه مطالعـه ی برخـي 
بــراي کشـف مخــازن احتمــالي باشد. ممکن است بخشي از الیه هایي 
کـه هـزاران متـر زیـر زمیـن هسـتند در اثـر عوامـل مختلفـي بـه سـطح 
زمیـن رسـیده باشـند و ایـن بخـش از الیه که برونـزد آن نامیده مي شـود 

قابل مشـاهده باشـد ]1[.
اصـوالً نمـک از نظـر تکتونیکـی و تأثیـری کـه در تشـکیل گنبدهـای 
نمکـی دارد، در دو نقـش کامـال ً  مختلـف عمـل می کنـد؛ یکـی نقـش 

فعـال و دیگـری نقـش غیرفعـال5.
تغییـر شـکلی که طبقات رسـوبی دربرگیرنده ی یک گنبـد نمکی، ضمن 
بـاال آمـدن و نفوذ نمک متحمل می شـوند نتیجه ی نقش سـازنده ی نمک 
اسـت. مثاًل ایجاد سـاختمان های طاقدیسـی و گنبدی که بر اثر باال آمدن 
توده هـای نمکـی در خلیـج مکزیـک یا سـایر نقـاط دنیا از جملـه جنوب 
ایـران و خلیـج فـارس اتفـاق افتـاده، نمونـه ای از اثـر سـازنده ی تـوده ی 

نمـک روی طبقات و رسـوبات پوشـاننده بوده اسـت ]2[.

1- روش مطالعه
فــن آوری   ،)DInSAR( رادار6  تفاضلــي  اینترفرومتــري  فــن آوری 
ــیار  ــرات بس ــخیص تغیی ــکان تش ــه ام ــت ک ــدی اس ــرفته و روزآم پیش

ــه تــا ســاالنه را در ســطح زمیــن و در ابعــاد  کوچــک در مقیــاس روزان
جهانــي، بــا دقــت میلي متــر و بــا قابلیــت اعتمــاد زیــاد )در شــب و روز 
و در هــر شــرایط آب و هوائــي( فراهــم مي ســازد کــه ایــن امــردر 
ــد رادار،  ــه ی دی ــه هندس ــه ب ــا توج ــه ب ــود. البت ــر نب ــته امکان پذی گذش
تنهــا  جابجایي هــا  اندازه گیــري  بــه  قــادر  تفاضلــي  تداخل ســنجی 
ــن روش در  ــده از ای ــتفاده ی عم ــت. اس ــازه ی راداري7 اس ــت ب در جه
ــرزه اغلــب روي تغییــرات و جابجایي هــاي حاصــل از  مطالعــه ی زمین ل
زمین لــرزه و بررســي تصاویــر راداري قبــل و بعــد از آن بــوده و اســتفاده 
از آن در خصــوص ارزیابــي مقــدار جابجایــي زمیــن در نواحــي گســل 
ــت.  ــق اس ــي و تحقی ــال بررس ــرزه در ح ــل از زمین ل ــر قب ــاط دیگ و نق
پایــه ی اساســي ایــن روش مقایســه ی فــاز تداخلــي ســري تصاویــر 
8SAR  اســت. روش مذکــور به دلیــل قابلیتــي کــه در تهیــه ی نقشــه های 
ــد در  ــه مي ده ــن ارائ ــکل زمی ــر ش ــاد از تغیی ــي زی ــن مکان ــا رزولوش ب

ــیاري دارد ]3[. ــداران بس ــن طرف ــوم زمی ــه ی عل جامع

2- منطقه ی مورد مطالعه و داده های مورد استفاده
گنبـد نمکـی گچیـن در طـول جغرافیایـی' 53° 55 و عـرض جغرافیایـی 
اسـت. روسـتاي گچیـن در  واقـع شـده  اسـتان هرمـزگان  در   27 °05'
فاصلـه ی 50 کیلومتـري غـرب بندرعبـاس واقـع شـده کـه در شـرق این 

روسـتا، گنبـدی نمکـي به همیـن نـام قـرار دارد.

2-1- اخذ داده های رادار
داده هـاي  کـه  اسـت  امکان پذیـر  زمانـي  تنهـا  داده هـا  موفـق  پـردازش 
ورودي مناسـب باشـند. پـردازش اینترفرومتـري نیازمنـد تصویربـرداري 
راداري مختلـط9 اسـت؛ یعنـي سـیگنال هاي راداري عـالوه بـر اطالعات 
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دامنـه ی مـوج برگشـتي باید حـاوي اطالعات فاز نیز باشـند کـه تصاویر 
راداري SAR بدیـن صـورت هسـتند. بـراي پـردازش اینترفرومتـري هـم 
می تـوان از داده هـاي خـام10 ایـن نوع تصاویـر و هم از داده هـاي مختلط 

تک منظـر)SLC(11 اسـتفاده کـرد.
ــی  ــس هوای ــایت آژان ــق از س ــن تحقی ــده در ای ــتفاده ش ــای اس داده ه
اروپــا)ESA(12 و بــا تعریــف موضــوع پایــش فعالیــت گنبدهــای نمکــی 
ــزار  ــاز از نرم اف ــورد نی ــر م ــفارش تصاوی ــرای س ــت. ب ــده اس ــذ ش اخ
ــران  ــار کارب ــق ســایت ESA در اختی ــام Eolisa کــه از طری واســطی به ن
ــاب  ــر در انتخ ــل مؤث ــن عوام ــد. از مهم تری ــتفاده ش ــرد اس ــرار می گی ق
داده هــا، فاصلــه ی زمانــي بیــن داده هــاي اخــذ شــده و مقــدار همبســتگي 
بیــن داده هاســت. از دیگــر عوامــل مؤثــر، انتخــاب طــول مبنــاي مناســب 
ــي14  ــودي13 و نزول ــاي صع ــاي راداري از مداره ــب داده ه ــت. ترکی اس
نیــز می توانــد جهــت بهبــود مدل هــاي رقومــي زمیــن یــا به دســت 
ــري  ــتفاده از اینترفرومت ــا اس ــف ب ــات مختل ــا در جه آوردن جابجایي ه
ــه  ــدول-1 ارائ ــده در ج ــذ ش ــای اخ ــخصات داده ه ــود. مش ــتفاده ش اس

شــده اســت.

2-2- تعیین بازه ی دوگذر
نخسـتین کاری کـه روی داده هـا انجـام می شـود تعییـن وضعیـت آنهـا 
تشـکیل  بـرای  داده هـا  اینکـه  تشـخیص  و  اسـت  یکدیگـر  بـه  نسـبت 

یـا خیـر. مناسـبند  اینترفروگـرام 
اسـت  متفـاوت  Single Look در دو زمـان  نیازمنـد دو  تداخل سـنجی 
و بایـد بـا فاصلـه ی متعارفـی نسـبت به هـم قـرار داشـته باشـند. در ایـن 
قسـمت تصویـر Slave و Master طـوری انتخـاب می شـوند کـه طـول 
خـط مبنـای عمـودی، کمتریـن مقـدار باشـد. اطالعـات مربـوط به خط 

پایـه ی تصاویـر در جـدول-2 ارائـه شـده اسـت.
خـط پایه ی عمـودی15: فاصله ی تئـوري بیـن دو ماهواره بـراي اخذ دو 

تصویـر را نشـان مي دهد.
تصویـر  دو  بـه  مربـوط  ارتفـاع  اختـالف  بیشـترین  ارتفاعـي16:  ابهـام 
تداخل سـنجي  پـردازش   )2π )سـیکل  فرینچ هـاي  بـا  ارتبـاط  در  را 
نشـان مي دهـد. بزرگـي ایـن رقـم نشـان از توانایـي تشـخیص اختـالف 

دارد. کـم  ارتفاع هـاي 
داپلـر سـنتروئید17: اختالف بین مرکزیت هدفی اسـت کـه فرکانس آن 

بیشـتر از سـایر مکان هاي تصویر اسـت.

SAR 3- پیش پردازش و پردازش داده های
3-1- اعمال عوامل مداری دقیق به تصاویر

بـه همـراه تصاویـر ماهـواره ای راداری، یک سـری عوامـل و اطالعـات 
مـداری شـامل موقعیـت ماهواره، سـرعت ماهواره و ... کـه دقیق نبوده و 
تقریبی انـد در Header آن فایـل قرار داده شـده اسـت. اطالعات مداری 
دقیـق ماهواره هـا چنـد روز تـا چنـد هفتـه ی بعـد از تصویربـرداری در 

اختیـار قـرار داده می شـود.
ایـن اطالعـات مـداری دقیـق بـرای محصـوالت ASAR تحـت عنـوان 
موقعیـت  مرکـز  توسـط  کـه  می شـوند  شـناخته   Doris مـداری  فایـل 
دوربیـن در دانشـگاه Delft تهیـه شـده و هـر 60 ثانیـه در مـدار ماهـواره 

می آیـد. به دسـت 

3-2- ثبت هندسی تصاویر نسبت به یکدیگر
تصاویـر  اینترفرومتـری  بـرای  اساسـی  و  اصلـی  مراحـل  از  یکـی 
راداری، ثبـت هندسـی تصاویـر اسـت کـه در آن تصویـر Slave نسـبت 
بـه  تصویـر Master توجیـه می شـود. ثبـت تصاویـر شـامل دو مرحلـه 
اسـت: تغییـر موقعیـت هـر پیکسـل در تصویـر فرعـي نسـبت بـه تصویـر 
اصلـي و محاسـبه ی مجـدد دامنـه و فاز پیکسـل ها بـا انترپوالسـیون براي 
هـر پیکسـل در تصویـر فرعـي. جهـت ثبـت تصاویـر به هـم روش هـاي 
از  اسـتفاده  از اطالعـات مـدارات ماهواره هـا،  اسـتفاده  ماننـد  مختلفـي 
نقـاط گرهـي در تصاویـر، ثبت از طریق کورولیشـن، اسـتفاده از نسـبت 
سـیگنال بـه نویـز)SNR(18 و  ... وجـود دارد. دقـت ثبت هندسـی تصاویر 
حاصـل بـرای تصاویـر با هندسـه ی برداشـت یکسـان و در سـرزمین های 
از 0/5  بهتـر  و  واقعـی  بـرای دو تصویـر  پیکسـل  از 0/2  بهتـر  مسـطح 

موقعیت منطقه مورد مطالعه1

ردیفتاریخ تصویرنام ماهوارهنام سنجندهنوع داده

ASA_IMS_1PASARENVISAT2006/06/141

ASA_IMS_1PASARENVISAT2007/04/252

ASA_IMS_1PASARENVISAT2009/04/293

ASA_IMS_1PRASAENVISAT2010/05/194

اطالعات مربوط به تصاویر اخذ شده1
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پیکسـل بـرای دو تصویـر مختلـط اسـت. در شـکل-2 نمونـه ای از نقـاط 
انتخابـی جهـت ثبت هندسـی تصاویر نسـبت به هم مشـاهده می شـود که 

انجـام می گـردد. اتوماتیـک توسـط نرم افـزار  به طـور 

3-3- تولید اینترفروگرام و حذف اثر زمین صاف
اینترفروگـرام به عنـوان محصـول داده هـاي SAR از ضـرب تصویـر اول 
در مختلـط مـزدوج تصویـر دوم تعریـف مي شـود. بدیـن ترتیـب کـه 
دامنه هـاي متناظـر متوسـط گیري شـده و تفاضـل مقادیـر فـاز بـراي هـر 
نقطـه از تصویـر محاسـبه مي گـردد. اختـالف فـاز ارائـه شـده در مقیاس 
مي شـود.  داده  نمایـش  فرینـج19  عنـوان  تحـت  رنگـي  به صـورت   2π
در شـکل-3 نمونـه اي از اینترفروگـرام نشـان داده شـده اسـت. تشـکیل 
اینترفروگـرام همـراه بـا کاهـش انـدازه پیکسل هاسـت. اندازه ی پیکسـل 
در اینترفروگـرام محاسـبه شـده، به طـور کلـي بـا انـدازه ی پیکسـل در 

جهـت رنـج زمینـي وفـق داده مي شـود.
در ایـن مرحلـه اینترفروگرام مختلط با حذف اثر ناشـی از کرویت زمین 
سـاخته می شـود. حالـت کرویـت زمیـن باعث بوجـود آمدن یک سـری 
اختـالف فازهـا می گردد و اگر مدارات زوج تصویر مشـخص باشـند از 
روی آنهـا و از روی Metadata فایل هـا قابل محاسـبه اسـت و می توانـد 
حـذف شـود. فـاز مربـوط بـه زمیـن صـاف نیـز در اینترفروگـرام وجـود 
دارد کـه ابتـدا بایـد اثـر آنـرا روی چنـد نقطـه محاسـبه کـرد و سـپس با 
اسـتفاده از یـک polynomial  پنج بعـدی آنـرا روی کل تصویـر اعمـال 
و حـذف کـرد. باندهـای ورودی در ایـن قسـمت تصاویـری هسـتند که 

در مرحلـه ی قبـل ثبت هندسـی شـده اند.

3-4- حذف خطای توپوگرافی با استفاده از DEM منطقه
تمـام اندازه گیری ها و محاسـبات برای تصاویر راداری از سـطح بیضوی 
اسـت و می تـوان بـا اسـتفاده از  DEM منطقـه فاز توپوگرافـی را از روی 
اینترفروگـرام منطقـه برداشـت تـا فقـط فـاز مربـوط بـه جابجایـی باقـی 
بمانـد. خروجـی ایـن مرحله، یکی اینترفروگرامی اسـت کـه توپوگرافی 
از روی آن حـذف شـده و دیگـری خـود توپوگرافی منطقـه. همان گونه 
کـه در شـکل-4 مشـاهده می شـود تصویـر سـمت راسـت توپوگرافـی 

 Delta frequency of
Doppler Centroid )Hz(Height Ambiguity )m(Modeled Coherency Temporal

aseline )day(
 Perpendicular
 Baseline )m(تاریخ

5/47244/530/66315-76/172006/06/14
2007/04/25

14/33719/070/32735-25/652007/04/25
2009/04/29

4/01-150/490/58358123/682009/04/29
2010/05/19

اطالعات مربوط به خط پایه ی تصاویر2

نقاط انتخابی جهت ثبت تصاویر نسبت به هم2

اینترفروگــرام ســاخته شــده از تصاویــر ســال های 2007 و 3
2009
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منطقـه اسـت و تصویـر سـمت چـپ اینترفروگرامی اسـت کـه جابجایی 
ناشـی از توپوگرافـی از روی آن حذف شـده اسـت.

 
3-5- اعمال فیلتر

ــاز  ــا ف ــر ی ــزی داپل ــس مرک ــاس فرکان ــر اس ــر SLC ب ــکیل تصوی تش
داپلــر در یــک نقطــه اســت کــه بــازه ی داپلــر در آن صفــر اســت و آن 
ــر مســیر حرکــت ماهــواره، امــا قبــل و بعــد از  نقطــه ای اســت عمــود ب
آن قســمت بــا توجــه بــه حرکــت ماهــواره نســبت بــه زمیــن یــک فــاز 

داپلــر بوجــود می آیــد و عــدم پوشــش بیــن پیکســل های دو تصویــر بــر 
اســاس فرکانــس داپلــر اســت.

فیلتـر آزیمـوت: ایـن اپراتـور تصاویـر اولیـه را در جهت آزیمـوت فیلتر 
می کنـد و بخشـی از طیـف که بـا طیف تصویـر Slave همپوشـانی ندارد 

می شـود. حذف 
فیلتـر رنـج: مثـل فیلتـر آزیمـوت اما فقـط در جهـت رنج اسـت و باعث 
افزایـش نسـبت سـیگنال به نویز می شـود و اختالف زاویـه ی دید بین دو 

گذر سـبب تغییر همپوشـانی بیـن دو تصویـر می گردد.
فیلتـر فـاز: از مهم تریـن انـواع این فیلتـر Goldstein اسـت کـه روی فاز 

فایـل اینترفروگـرام اعمال می شـود.
همان گونـه کـه در شـکل-5 مشـاهده می گـردد تصویـر سـمت راسـت 
اینترفروگرامـی اسـت کـه فیلتـر Goldstein روی آن اعمال شـده و این 

فایـل جهـت ورود بـه مرحلـه ی بعـد و حـل ابهام فاز مناسـب اسـت.

3-6- حل ابهام فاز20
اینترفروگـرام شـامل اطالعـات فـازي اسـت کـه مسـتقیماً بـا توپوگرافي 
مرتبـط اسـت. از آنجـا کـه اطالعـات فـاز در مقیـاس 2π اسـت یـک 
مشـکل مبهـم در محاسـبه ی تعـداد صحیـح سـیکل هاي فاز وجـود دارد 
کـه جهـت به دسـت آوردن فواصـل، باید بـازه ی مایل به مشـاهدات فاز 
اضافـه گـردد. ایـن حـل ابهـام به عنـوان حل ابهـام فاز شـناخته مي شـود.

بـه فرآینـد بازیابـي مقادیـر فـاز نامبهـم و صحیـح از یـک مجموعـه ی 
دوبعـدِي مقادیـر فـاز که در بازه  ی ]π, π-( اسـت، بازیابـي فاز دوبعدي 
گفتـه می شـود. بازیابـي دقیـق فـاز مسـأله ای غیرممکن اسـت؛ زیرا یک 
آرایـه ی  در  کـه  اسـت  اطالعاتـي  شـده حـاوي  بازیابـي  فـاز  آرایـه ی 
گسسـته ی مربـوط بـه آن موجـود نیسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه بـا در 
اختیـار داشـتن آرایـه ی فـاز گسسـته هیـچ راه حل مشـخصي بـراي تعیین 
اینکـه کدامیـک از راه حل هاي موجـود جهت بازیابي فاز صحیح اسـت 
وجـود نـدارد. بنابرایـن تمـام الگوریتم هـا بـر مبنـاي یک سـري فرضیات 
هسـتند کـه اساسـي ترین و معمول تریـن آنهـا این فرض اسـت کـه معیار 
فرکانـس نایکوئیسـت در کل منطقـه )و نـه لزومـاً تمـام صحنـه( رعایت 
شـده اسـت. ایـن بـدان معناسـت که فـرض می شـود نـرخ نمونه بـرداري 
تـا حـد کافـي زیـاد  اینترفروگـرام  از قسـمت هاي  مکانـي در بسـیاري 
هسـت کـه از پدیـده ی پله پله شـدن21 جلوگیري کنـد. بنابرایـن مي توان 
فـرض کـرد کـه مقادیر اختـالف واقعي فاز بازیابي شـده ی پیکسـل هاي 
 π( مجـاور تقریبـاً در همه جـاي داده هـا در بـازه ی نصـف یـک سـیکل

رادیـان( قـرار خواهنـد گرفت.
فازهـا در اینترفروگـرام به صـورت منقطـع از π- تـا π هسـتند. مثـاًل اگـر 
یـک پروفیـل روی تصویـر بزنیـم مقادیـر فـاز آن از π- تا π اسـت و این 

مقـدار دوبـاره تکرار می شـود.
در ایــن مرحلــه ناپیوســتگی های موجــود در فــاز به خصــوص در مناطــق 
ــود  ــای موج ــب فازه ــن ترتی ــی رود. بدی ــن م ــاد از بی ــی زی ــا همدوس ب
در فایــل کــه ضرایبــی از صفــر تــا 2π هســتند به صــورت پیوســته و 

حذف فاز توپوگرافی از اینترفروگرام4

تصویر سمت راست نتیجه ی فیلتر Goldstein روی فازها5

نتیجه ی Unwrap شدن فازها6
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ــورت  ــر به ص ــر تصوی ــر مقادی ــی اگ ــد. یعن ــرار می گیرن ــرهم ق پشت س
 ....-4π-3π-2π -π-0 به Unwrapping 2 باشــد پس ازπ -π-0 دوره ای
ــر  ــی تصاوی ــکالت هندس ــد مش ــر مانن ــاز متغی ــز ف ــود. نوی ــل می ش تبدی
ــای  ــر روش ه ــه اکث ــود ک ــث می ش )Layover,forshortening(,…. باع
ــا جــواب  ــد، همــه ی روش ه ــوب عمــل نکنن پیشــنهادی به صــورت مطل
ــه از  ــات اولی ــری اطالع ــتن یک س ــدون داش ــند و ب ــته باش ــه ای نداش یک

ــت ]5[. ــت یاف ــتی دس ــواب درس ــه ج ــوان ب ــا نمی ت داده ه
از قسـمت Snaphu بـرای انجـام عمـل Phase Unwrapping اسـتفاده 
 Unwrapping می شـود. از فایـل اینترفروگرام و کوهرنسـی برای انجـام
اسـتفاده می گـردد. نتیجـه ی حاصل از حل ابهام فاز در شـکل-6 سـمت 

راسـت قابل مشـاهده است.

4- نتایج پردازش و ارزیابی آنها
4-1- تبدیل فاز Unwrapped شده به جابجایی

ــه  ــل ب ــه ی قب ــده از مرحل ــت آم ــاز به دس ــات ف ــه اطالع ــن مرحل در ای
قســمت  ایــن  تبدیــل مي شــوند. در حقیقــت مي تــوان  جابه جایــی 
ــن  ــي ای ــرا خروج ــد؛ زی ــروژه نامی ــش پ ــن بخ ــردازش را مهم تری از پ
ــد.  ــن را نشــان مي ده ــي )Displacement( زمی ــدار جابه جای ــه مق مرحل
بنابرایــن الزم اســت کــه در هنــگام بررســی، دقــت فــراوان انجــام شــود 
بــه ســال هاي مختلــف تحلیــل  و تک تــک خروجي هــای مربــوط 
شــوند. بدیــن منظــور پــردازش داده هــا و نتایــج حاصــل بــه چنــد بخــش 

ــه مي گــردد. تقســیم شــده و ارائ
ابتـدا بـا توجـه بـه فیلترهـاي اسـتفاده شـده، مقـدار جابه جایـي اعـم از 
بـاال آمدگـي و فرونشسـت در ارتبـاط با تصاویـر رادار دریافتي بررسـي 
می شـود. اگـر در خصـوص کل تصویـر مربـوط بـه محـدوده ی گنبـد 
نمکـي گچیـن و بخشـي از اطـراف آن به صـورت آمـاري بحـث شـود 
طبـق  را  فرونشسـت  و  باالآمدگـي  از  اعـم  جابجایـي  مقـدار  مي تـوان 

جـداول-3و4 بیـان کـرد.
جـدول-3 مقـدار جابجایـي محـدوده  ی مـورد مطالعـه را بـا اسـتفاده از 
فیلتـر اداپتیـو و جـدول-4 مقدار جابجایـي محدوده ی مـورد مطالعه را با 

اسـتفاده از فیلتـر گلدسـتین نشـان مي دهد.

Geocodin  4-2- انجام پردازش
ــال های  ــن س ــی بی ــدار جابجای ــی مق ــر نهای ــکل های-9و8 و7 تصوی ش
تصاویــر  در  کــه  همان طــور  و  می دهــد  نشــان  را   2006-2010
مشــخص اســت، نتایــج حاکــی از باالآمدگــی گنبــد نمکــی گچیــن در 
ــال های  ــی آن در س ــال های 2007- 2006 و 2010-2009 و فرورفتگ س

2009- 2007 اســت.

5- نتیجه گیری و ارزیابی
5-1- نتیجه گیری

ــنجی  ــی از روش تداخل س ــری زمان ــل س ــت تحلی ــق جه ــن تحقی در ای

متــداول اســتفاده شــد کــه از مزایــای آن می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
کــرد:

 در ایـن روش دقـت مشـاهدات و اندازه گیری هـا بـا سیسـتم مکان یابی 
جهانـی و ترازیابی قابل مقایسـه اسـت.

 صرفه جویی در هزینه و زمان در مقایسه با روش های دیگر.
 ایـن روش در مقایسـه بـا ترازیابـی و سیسـتم مکان یابـی جهانـی، از 
نسـبتاً  مشـاهدات  زمانـی  فراوانـی  همچنیـن  و  مکانـی خـوب  فراوانـی 

اسـت. برخـوردار  خـوب 

از محدودیت های این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 از آنجـا کـه وجـود خـط مبنـای مکانـی بلند، موجـب بروز خطـا و اثر 
بیشـتر فـاز توپوگرافـی در فـاز اندازه گیـری شـده می گـردد و همچنیـن 
اسـتفاده می شـوند  زمانـی  تحلیـل سـری  بـرای  داده هایـی کـه  همیشـه 
نسـبت بـه تصویـر مرجـع، خـط مبنـای مکانـی مناسـبی ندارنـد، روش 
جدیـدی ارائه شـد کـه به نـام SBAS 22 معـروف اسـت ]4[. در این روش 
می تـوان اینترفروگرام هایـی بـا خـط مبنـای مکانـی و حتی باالتـر از خط 

مبنـای مکانـی بحرانـی را در محاسـبات زمانـی وارد کـرد.
گنبـد  کـه  آنسـت  از  حاکـي  تصویـري  پـردازش  از  حاصـل  نتایـج   
نمکـي گچیـن در فاصلـه ی سـال های 2010-2006 جابجایـي دارد کـه 
ایـن جابجایـي نتیجـه ی وجود دیاپریسـم فعـال در منطقه اسـت که خود 

بیشینه ی جابجایی 
)m(

)m( تاریخکمینه ی جابجایی

+0/100808-0/10372006/06/14
2007/04/25

+0/143815-0/2454642007/04/25
2009/04/29

+0/161269-0/1526702009/04/29
2010/05/19

اندازه گیــري مقــدار جابجایــي گنبــد نمکــي گچیــن بــا اســتفاده از 3
فیلتــر اداپتیــو

بیشینه ی جابجایی 
)m(

)m( تاریخکمینه ی جابجایی

+0/06-0/242006/06/14
2007/04/25

+0/19-0/122007/04/25
2009/04/29

+0/16-0/152009/04/29
2010/05/19

اندازه گیــري مقــدار جابجایــي گنبــد نمکــي گچیــن بــا اســتفاده از 4
فیلتــر گلدســتین
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مي توانـد دالیـل متفاوتـي از جملـه وجود ذخایـر زیر زمینـي نفت وگاز 
باشد. داشـته 

 فیلتـر Adaptive تغییـری در فازهـا ایجـاد نمي کنـد و فقـط بـا اسـتفاده 
از درون یابـي خطاهـا را برطـرف مي کنـد و به همیـن دلیـل نیزگزینـه ی 

مناسـبي بـرای محاسـبه ی جابجایـي)Displacement( اسـت.
 فیلتـر Goldstein زمانـي اسـتفاده مي شـود کـه تغییرات فازها مشـکلي 
در نتایـج مسـأله ایجـاد نکنـد؛ زیـرا ایـن فیلتـر در برطرف کـردن خطاها 
بسـیار قدرتمنـد عمـل مي کنـد؛ به گونـه اي کـه حتـي روي فازهـا نیـز 

تغییراتـي اعمـال مي کنـد.

5-2- اعتبارسنجی نتایج حاصل
در ایـن پژوهـش جهـت کنتـرل مقادیـر حاصـل از جابجایـی در گنبـد 
نمکـی مذکـور از مشـاهدات ایسـتگاه ژئودینامیـک دائمـی بندرعبـاس 
اسـتفاده شـده اسـت. ایـن ایسـتگاه از سـال 2005 تـا کنـون فعـال بوده و 
داده هـای خـام آن از سـازمان نقشـه برداری کشـور دریافـت گردیـده و 
پـس از اعمـال پردازش هایـی، نتایـج آنهـا ارزیابـی و اعتبارسـنجی شـد.
در جـدول-5 سـتون اول، اطالعـات خـام مربـوط بـه تاریـخ برداشـت،  
دقـت  بـه  مربـوط  سـوم  سـتون  نقطـه،  ارتفـاع  بـه  مربـوط  دوم  سـتون 
اندازه گیـری در تاریخ هـای مختلـف و سـتون چهـارم مربـوط بـه تاریـخ 

تبدیـل شـده اسـت.
بیـن  فاصلـه ی  در  می شـود  مالحظـه  جـدول-5  در  کـه  همان طـور 
میلیمتـر   8 به انـدازه ی  مذکـور  نمکـی  گنبـد   2006-2007 سـال های 
باالآمدگـی داشـته، در سـال های 2009-2007 به انـدازه ی 15 میلیمتـر 

تصویر نهایی مقدار جابجایی بین سال های72006-2007

تصویر نهایی مقدار جابجایی بین سال های 82007-2009

تصویر نهایی مقدار جابجایی بین سال های 92009-2010

تاریخ
Globk Analysis

 BABS_GPS to U Solution  1 +   ... -5.329 m

2006/06/150/01189-5/338282006/45342

2007/04/250/01-5/330832007/3137

2009/04/290/0052-5/344882009/32466

2010/05/190/00559-5/333692010/37945

اطالعات مربوط به ایستگاه های دائمی بندرعباس5
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فرونشسـت داشـته و از سـال های 2010-2009 نیز به انـدازه ی 11 میلیمتر 
باالآمدگـی داشـته اسـت.

در شـکل-10 محـور عمـودی مربـوط بـه ارتفـاع در محـدوده ی گنبـد 
نمـودار  اسـت.  تصویـر  اخـذ  سـال های  افقـی  محـور  و  اسـت  نمکـی 
قرمزرنـگ نمایانگـر نتایج روش تداخل سـنجی راداری بـه روش متداول 
اسـت و نمـودار آبـی رنگ مربـوط به قرائت هـای ایسـتگاه ژئودینامیک 

دائمـی بندرعبـاس در تاریخ هـای مـورد نظـر اسـت.
نتایـج حاصـل بـرای جابجایـی گنبـد نمکـی مذکـور در اطـراف نقطـه ی 
ژئودینامیـک دائمـی بندرعباس بـرای فیلتر اداپتیـو در جدول-6 ارائه شـده 

است.
همان طـور کـه مشـاهده می شـود نتایـج حاصـل از فیلتـر اداپتیـو و رونـد 
آن بـه واقعیـت نزدیـک بوده و روند فرونشسـت یا باال آمدگی مشـاهده 

شـده در آن منطبـق بـا واقعیت اسـت. 

)m( تاریخمقدار جابجایی

0/012006/06/14
2007/04/25

-0/0092007/04/25
2009/04/29

0/0082009/04/29
2010/05/19

ــه ی  ــراف نقط ــو در اط ــر اداپتی ــاس فیلت ــر اس ــی ب ــدار جابجای مق
ژئودینامیــک دائمــی

6

دائمــی 10 ایســتگاه  در  خوانــدن  از  حاصــل  نتایــج  مقایســه ی 
متــداول تداخل ســنجی  روش  و  بندرعبــاس 
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]1[ رضایی، محمدرضا، زمین شناسی نفت، انتشارات علوی تهران، 1380

]2[ سحابی، فریدون، زمین شناسی نفت، انتشارات دانشگاه تهران، 1361، ص 113

ــوط  ــانه هاي مرب ــم و نش ــخیص عالئ ــکان تش ــی ام ــرام، بررس ــان، به ــی کوزه کن ]3[ صفای

ــگاه  ــد دانش ــي ارش ــه ی کارشناس ــواره اي، پایان نام ــر ماه ــر روي تصاوی ــه ب ــل از زلزل ــه قب ب

ــتان 1385 ــران، تابس ته

[4]. Berardino, P., Fornaro, G., Lanari, R. and Sansoti, E., A New 

Algorithm for Surface Defrmation Monitoring Based on Small 

Baseline Differential SAR Interferograms, IEEE, Transactions 

on Geoscience and Remote Sensing, 2002, Vol.40, No.11, pp. 

2375-2383.

[5]. Chen Curtis W., Statistical-Cost network-flow approches to 

two-dimensional phase unwrapping for radar interferometry, 

Ph.D. Thesis, Stanford University, 2001.

www.stanford.edu/group/radar/Curtis_thesis_cpdf_print.pdf

Salt Domes Growth and Glaciations Monitoring to Determine 

the Rate of Salt Dome Activities Using SAR Images)Case Study: 

Gachin Salt Dome(

1-Somayeh Afshari, S.afshari91@gmail.com, Department of RS 

& GIS, Islamic Azad University, 091246148

2-Hossein Aghamohammadi, hossein.aghamohammadi@gmail.

com, Department of RS & GIS, Science and Research Branch, 

Islamic Azad University, 09126134318

3-Mohammad Reza Nouri, Moreno266@yahoo.com, N.I.O.C. 

Exploration Directorate, 09122033732


