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 چکیذٌ :
ی سٌگ هخشى رٍتارُضَد. ایي افت فطار، تٌص ًاضی اس رسَتات یهتَلیذ اس هخاسى ّیذرٍکزتَری، سثة افت فطار هٌفذی در ایي هخاسى 

ضذ افشایص دادُ ٍ هَجة تزاکن هحیظ یهی پَضطی کٌتزل ّاسٌگرا کِ تیص اس ػولیات تزداضت، تَسظ فطار سیال درٍى هخشى ٍ 

ی رٍتارُ در اثز ٍسى خَد ضزٍع تِ فزًٍطست ّاسٌگکِ هیشاى تزاکن هخشى اس حذی فزاتز رٍد،  یرتدرغَگزدد. یههتخلخل اعزاف 

 اس جولِ تزاسیاتی دقیق ٍ ّوچٌیي سیستن اعالػات جغزافیاییهتؼذدی  یّاتزای تزرسی هٌاعق هستؼذ فزًٍطست، رٍش. خَاٌّذ کزد

 یزیکارگّا ٍ ػذم دستزسی تِ هطاّذات در تزخی ضزایظ خاظ، تِتَدى ایي رٍش تزیٌِهَرد استفادُ قزار گیزد اها تِ دلیل ّش تَاًذیه

ی فزًٍطست تزٍس پذیذُ اهکاىّای تشرگ ًفتی ایزاى، اس ًظز در ایي هغالؼِ، یکی اس هیذاى ضَد. یتز پیطٌْاد هٍ ارساى تزیغیک رٍش سز

ی تز رٍی تػاٍیز سٌجٌذُ SBASیزی رٍش کارگ تِایي هٌظَر تا  سٌجی راداری هَرد تزرسی قزار گزفتِ است. تزایتَسظ تکٌیک تذاخل

Envisat  سٌجی راداری حاکی اس فزًٍطستی در  تِ پایص فزًٍطست در سغح هیذاى پزداختِ ضذُ است. ًتایج حاغل اس رٍش تذاخل

اس تَلیذ هیذاى ٍ اعالػات هیذاًی  ّای حاغلسٌجی، اس دادُهٌظَر اػتثارسٌجی ًتایج حاغل اس رٍش تذاخل تاضذ. تِهی  سغح هٌغقِ

 .صئَدتیکی ًظیز تزاسیاتی دقیق استفادُ ضذُ است

  سٌجی تفاضلی رادارهخاسى ّیذرٍکزتَری، تزاکن هخشى، فزًٍطست، تذاخل َای کلیذی :ياشٌ
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 مقذمٍ -1

ِ      فزًٍطست سهیي در سغح هیادیي ًفتی تِ ػلت تزاکن سٌگ ٍجیَد    ّای پَضطیی حاغیل اس اسیتخزای ّییذرٍکزتي تی

ِ   آیذ. تزداضت اس هخاسى ّیذرٍکزتَری، فطار هٌفذی در ایي هخیاسى را کیاّص هیی    هی تیٌص ًاضیی اس     دّیذ ٍ در ًتیجی

ضذ افشایص یافتیِ   ال درٍى هخشى کٌتزل هیی سٌگ هخشى کِ تیص اس ػولیات تزداضت، تَسظ فطار سی رسَتات رٍتارُ

گزدد کِ اییي اهیز تیاثیزات هخزتیی اس جولیِ ضکسیت ی        ٍ هَجة تزاکن هحیظ هتخلخل اعزاف ٍ فزًٍطست سغح هی

ّای جذاری ٍ خسارات سزچاّی را تِ دًثال داضتِ ٍ فزآیٌذ تَلیذ اس ایي هخاسى را تیا هطیکل    چاّْا، هچالِ ضذگی لَلِ

تیَاى تیِ ًیزو تَلییذ، هییشاى       ی هکاًی ٍ سهاًی ایي فزًٍطست هی س ػَاهل اغلی تاثیزگذار تز تَسؼِ. ا[9]کٌذ  هَاجِ هی

ی تحت تزداضت ٍ خػَغیات فیشیکی سٌگ هخشى ٍ  فطار سیاالت درٍى هخشى، ػوق ٍ ضخاهت هخشى، ٍسؼت هٌغقِ

تَاًذ اعالػیات هفییذی را    هی. تِ ّز حال تزرسی فزًٍطست حاغل، کٌتزل ٍ هذیزیت آى [12]هحیظ اعزاف اضارُ کزد 

ّا، ّوچَى کٌتزل ػولیات تشریق تِ هٌظیَر تْثیَد در رًٍیذ تَلییذ ًفیت       در غٌؼت ًفت پیزاهَى ػولکزد هخاسى ٍ چاُ

 فزاّن آٍرد. 

تیزداری اس   کطَرهاى کِ دارای تاریخ عَالًی در سهیٌِ تَلیذ ٍ تْیزُ  غزتی در هٌاعق جٌَبدر ایي هیاى تزٍس ایي پذیذُ 

غیٌؼتی ٍ ًییش هزاکیش     ّیای  سیزساخت ،را تز رٍی تاسیسات سزچاّی یتَاًذ تاثیزات هخزت هی ،تاضذ ًفتی هی یّا حَضِ

 ّای قاتل تَجْی ضَد. ًفتی ًظیز اَّاس، آتاداى ٍ غیزُ داضتِ ٍ تاػث تحویل ّشیٌِ یّا جوؼیتی هَجَد پیزاهَى حَضِ

حائش اّویت تیَدُ ٍ ًییاس تیِ تَجیِ ٍ تزرسیی      ی هٌاتغ ّیذرٍکزتٌ یتزدار تٌاتزایي هغالؼِ پذیذُ فزًٍطست ًاضی اس تْزُ

 ًجیام اهکیاى ا کیِ   ّوچَى تزاسیاتی دقیق ٍ سیستن اعالػات جغزافیاییّای هتؼذدی  رٍش ایي هٌظَردقیق دارد. تزای 

اهیا تیِ دلییل    ًیذ  تَاًٌذ هَرد استفادُ قیزار گیز  هیآٍرًذ  ّای سهاًی هختلف فزاّن هی ّای ارتفاػی را در تاسُ گیزی اًذاسُ

ٍ  تز ارساى، تز سزیغ یػذم دستزسی تِ هطاّذات در تزخی ضزایظ خاظ، تکارگیزی رٍضًیش ّا ٍ  تز تَدى ایي رٍش ّشیٌِ

گییزی   ی هاَّارُ ٍ تکٌَلَصی رادار تاػث ضذُ است کِ قادر تیِ اًیذاسُ   پیطزفت در سهیٌِ .گزدد پیطٌْاد هی تا دقتی تاال

ّیای تحیت تزداضیت     رٍی سیغح سهییي در ًیَاحی هسیتؼذ جاتجیایی اس جولیِ هییذاى        ّایی تسیار کَچک تز جاتجایی

 ّای سیزسغحی تاضین. سیال

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ-2

آیذ. اییي هییذاى  تیِ     ضوار هی هیذاى ًفتی هارٍى، دٍهیي هیذاى تشرگ ًفتی ایزاى ٍ اس تشرگتزیي هیادیي ًفتی جْاى تِ

ییت  ؼهَق 1-2ضیکل   .ضذُ است ٍاقغ خَسستاى ٍ در استاى اَّاس جٌَب ضزقی ضْزکیلَهتزی  60کیلَهتز، در  60عَل 

ی  ی فزٍافتیادُ  حَضِ ضزقیهیذاى در قسوت ایي ضٌاسی  دّذ. اس لحاػ سهیي جغزافیایی هیذاى ًفتی هارٍى را ًطاى هی

جٌیَب ضیز    -دسفَل ضوالی قزار گزفتِ است. هیذاى هارٍى دارای ساختواًی تاقذیسی است کِ تا جْیت ضیوال غیزب   

ضَد. ایي هیذاى یک تاقذیس تقزیثا ًاهتقارى است کِ دارای ضییة   هطخع هیّای غزتی ٍ هزکشی  تخػَظ در قسوت

تاضذ. ّوچٌییي دارای پیچطیی در    درجِ در یال ضوال ضزقی هی 25-45درجِ در یال جٌَب غزتی ٍ  45-60هتَسظ 

در جٌَب  N65Wدر ضوال غزب تِ سوت  N45Wدرجِ اس جْت  20ٍسظ ساختار است کِ عی آى رًٍذ هیذاى تقزیثا 

( کِ آثیار اغیلی کیَّشایی    Foldingخَردگی ) کٌذ. تِ دلیل ٍقَع دٍ رخذاد هْن تکتًَیکی تػَرت چیي زب تغییز هیغ

( کِ تؼذّا در اثز حزکت تحت تاثیز ًیزٍّای تزاکوی ایجاد ضذُ ٍ اداهیِ آى تیا تیِ    Bendingتاضذ ٍ خوص ) ساگزس هی

اییي  َدُ در ًتیجِ هییشاى ضیؼاع اًحٌیا در عیَل سیاختواى      ّای ایي هخشى تسیار هتٌَع ًو اهزٍس تغییز ضیة را در یال

 .[3]در هقاعغ هختلف تا ّن هتفاٍت گزدیذُ است هیذاى 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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  … استخراج آشکارسازی فرونشست سطحی زمین در اثر

 یآخونذزاده ، عباس بحرود یمهذ ی،الهنرگس فتح

 
 Landsat 8ی  ی مارين بر ريی تصًیر ماًَارٌ ( مًقعیت جغرافیایی مىطق2ٍ-1ضکل )

 ی ترازیابیَا دادٌتحلیل سری زماوی فريوطست با -3

ّای تزاسیاتی تیِ هٌظیَر    ّای ایست اُ  گیزی سزی سهاًی در سغح هیذاى، اس اًذاسُ غَرت تِ GPSًثَد هطاّذات  تِ ػلت

ی تزاسیاتی سزاسزی کطَر  ّای سغح سهیي در هٌغقِ استفادُ ضذُ است. ساسهاى ًقطِ تزداری ضثکِ جایی تزرسی جاتِ

ى ًفتی هارٍى ػثیَر کیزدُ ٍ تیا    ، اس ًشدیکی هیذاCJCKی یک  ًوایذ. خظ تزاسیاتی درجِ گیزی هی را در دٍ هزحلِ اًذاسُ

سیال   20گیزی تزاسیاتی در ایي خیظ،   ی دٍم اًذاسُ ی اٍل ٍ هزحلِ ی سهاًی تیي هزحلِ ضْزستاى اهیذیِ اداهِ دارد. تاسُ

ِ   1366گیزی در سال  ی اٍل ایي اًذاسُ تاضذ کِ هزحلِ هی ضوسیی غیَرت    1386ی دٍم آى در سیال   ضوسیی ٍ هزحلی

 دّذ. سالِ ًطاى هی 20ی سهاًی  رًٍذ تغییزات ارتفاػی را در تاسُ( 3-1گزفتِ است. پزٍفیل )

 
 در دي اپک زماوی CJCK( پريفیل تغییرات ارتفاعی خط ترازیابی درجٍ یک 3-1ضکل )

 20ّای تزاسیاتی در هذت سهاى  گیزی ضَد، ًزو فزًٍطست هحاسثِ ضذُ تَسظ اًذاسُ عَر کِ در ضکل هالحظِ هی ّواى

جیایی در ّیز سیال     هتز جاتِ هیلی 13هتز است کِ هؼادل تا هتَسظ تغییزاتی تِ هیشاى   ساًتی 25سال، حذاکثز تزاتز تا 

 دّذ. را ًطاى هی CJCKسیاتی خظ ّای تزا ( ًزو فزًٍطست ایست ا3ُ-1تاضذ. جذٍل ) هی
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 َای ترازیابی ( ورخ فريوطست ایستگا3ٌ-1جذيل )

 وام ایستگاٌ ترازیابی ورخ فريوطست )متر( وام ایستگاٌ ترازیابی ورخ فريوطست )متر(

-0.00112 CJCK10017 0.00091 CJCK1001 

-0.00544 CJCK10018 -0.00469 CJCK1002 

0.00116 CJCK10019 0.02094 CJCK1003 
0.01582 CJCK10020 -0.00402 CJCK1004 

-0.00834 CJCK10023 -0.00468 CJCK1005 

-0.0135 CJCK10024 0.00166 CJCK1006 

0.01548 CJCK10025 -0.24695 CJCK1009 

-0.01136 CJCK10026 -0.0247 CJCK10010 

0.00936 CJCK10027 0.02186 CJCK10011 

0.00407 CJCK10028 -3E-05 CJCK10012 

-0.00088 CJCK10029 0.00329 CJCK10013 

0.00566 CJCK10030 -0.00547 CJCK10014 

0.00188 CJCK10031 -0.00106 CJCK10015 

-0.00436 CJCK10032 -0.00255 CJCK10016 
 

 سىجی رادرای تحلیل سری زماوی فريوطست با تکىیک تذاخل-4

ی  فزین تػَیز در تاسُ 18هتز( هَرد استفادُ، ضاهل  هیلی 56دارای عَل هَی  C)تاًذ  Envisat ASARّای راداری  دادُ

( ارٍپا تْیِ ESAتاضذ کِ اس آصاًس فضایی ) گذر هی تا ٍضؼیت تػَیزتزداری پاییي 2009تا سپتاهثز  2003سهاًی آٍریل 

 ( ًطاى دادُ ضذُ است.4-1ّا در جذٍل ) ضذ. هطخػات ایي دادُ

 ی مارين َای راداری مىطقٍ صات دادٌ( مطخ4-1جذيل )

Track No. Orbit No. Date No. 

421 05986 20030423 1 

421 011438 20030806 2 

421 21632 20031015 3 

421 08992 20031119 4 

421 09994 20040128 5 

421 10495 20040303 6 

421 11497 20040512 7 

421 11998 20040616 8 

421 12499 20040721 9 

421 13501 20040929 10 

421 15505 20050216 11 

421 16507 20050427 12 

421 18511 20050914 13 

421 19513 20051123 14 

421 21016 20060308 15 

421 20034 20071128 16 

421 32539 20080521 17 

421 39553 20090923 18 

تِ ػٌَاى تػَیز اغلی، تزاساس تْیٌِ تَدى  23/11/2005ّای راداری، تػَیز اخذ ضذُ در تاریخ  تِ هٌظَر پزداسش دادُ

ّوثست ی هکاًی ٍ سهاًی اًتخاب گزدیذ. ایٌتزفزٍگزام تػاٍیز فزػی ًسثت تِ تػَیز اغلی تطکیل ضیذ ٍ خیظ هثٌیای    

ّای تذست آهیذُ هتطیکل اس    ثِ ضذ. سزی سهاًی جاتجاییهکاًی ػوَدی ٍ خظ هثٌای سهاًی تواهی جفت تػاٍیز هحاس

ِ 4-1ّای حاغل دارای کویٌِ هقذار خغا ّستٌذ. ضیکل )  ایٌتزفزٍگزام هی تاضذ کِ ایٌتزفزٍگزام 34 ی تطیکیل   ( ضیثک
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 یآخونذزاده ، عباس بحرود یمهذ ی،الهنرگس فتح

ّیای رٍش عیَل تاسّیای کَتیاُ      دّیذ. پیزداسش   ّای تکار رفتِ در آًالیش سزی سهیاًی را ًطیاى هیی    ضذُ اس ایٌتزفزٍگزام

(SBAS)
2افشار  تَسظ ًزم 1

(Stamps)      ِ ی ٌّذسیی، اس اعالػیات هیذاری     اًجام ضذُ است. تیِ هٌظیَر کیاّص اثیز هَلفی

(ODR ُهحاسثِ ضذُ تَسظ داًط ا )Delft        استفادُ گزدیذ، ّوچٌیي تِ هٌظَر کیاّص اییي خغیا تیزای تػیاٍیز سیال

( استفادُ ضذ. جْت تیِ حیذاقل   VOR) ، اس اعالػات هذارّای دقیقODRّای هذاری  تِ ػلت ًثَد دادُ 2009ٍ  2008

ی کواًی ٍ تِ هٌظَر کیاّص اثیزات    ثاًیِ 3( تا دقت SRTMی تَپَگزافی فاس، اس هذل رقَهی ارتفاػی ) رساًذى اثز هَلفِ

 گذر هَجَد در ًزم افشار استفادُ گزدیذ. اتوسفزی اس فیلتزّای تاالگذر ٍ پاییي

 
 ی زيج تصايیر اوتخابی َا )خطًط ياصل وطان دَىذٌ تطکیل ضذٌ از ایىترفريگرام SBASی  ( ضبک4ٍ-1ضکل )

 باضىذ(. ی تصايیر مًرد استفادٌ می ي ديایر قرمس وطان دَىذٌ

( ًطیاى دادُ ضیذُ اسیت.    4-2ی ًْایی سزػت تغییز ضکل سغحی حاغل اس سزضکٌی کوتزیي هزتؼات در ضکل ) ًقطِ

 هیلیوتز در سال هتغیز است. 12/5تا  17/3-ًزو سزػت تغییزضکل سغح تیي 

 

 LOSی سرعت تغییرضکل سطح در راستای  ( وقط4ٍ-2ضکل )

                                                 
1 Small Baseline Approach  
2 Stanford Method for Persistent Scatterers  
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 تحلیل سری زماوی فريوطست با دادٌ َای تًلیذی-5

ّیای حاغیل اس چْیار چیاُ تَلییذی در       ی فزًٍطسیت سیغح، اس دادُ   تِ هٌظَر تزرسی تاثیز تَلیذ اس هییذاى تیز پذییذُ   

ّای سهاًی هطاتِ تا تػاٍیز ایٌتزفزٍگزام استفادُ ضذُ است. هَقؼیت  هزکشی هیذاى در تاسُّای ضوالی، جٌَتی ٍ  قسوت

 ( ًطاى دادُ ضذُ است.5-1ّا تز رٍی هیذاى هارٍى در ضکل ) قزارگیزی ایي چاُ

 

 )الف(                                                         )ب(

 

 )ت(                              )پ(                           

ي  49/331313با مختصات طًل جغرافیایی  78ی  َا بر ريی میذان مارين. الف( چاٌ ضمارٌ ( مًقعیت قرارگیری چا5ٌ-1ضکل )

با مختصات   301ی  . پ( چاٌ ضمار31/122943ٌي  49/276488با مختصات   166ی  . ب( چاٌ ضمار31/063854ٌعرض 

 .30/987898ي  49/556799با مختصات   304ی  . ت( چاٌ ضمار31/300719ٌي  49/133642

ضَد  عَر کِ هطاّذُ هی (  ًطاى دادُ ضذُ است. ّواى5-2غَرت هاّاًِ در ضکل ) ّا تِ رفتار تَلیذی ّزیک اس ایي چاُ

 کاّص یافتِ است.  ًسثت ّای اخیز تِ ٍاقغ در تخص هزکشی هیذاى، ًزو تَلیذ در سال 166ٍ  78ی  ّای ضوارُ در چاُ
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  … استخراج آشکارسازی فرونشست سطحی زمین در اثر

 یآخونذزاده ، عباس بحرود یمهذ ی،الهنرگس فتح

 
 2010تا  2003َای  ی زماوی سال در بازٌ 78ی چاٌ ضمارٌ  الف( ومًدار تًلیذ ماَاوٍ

 

 2010تا  2003َای  ی زماوی سال در بازٌ 166ی چاٌ ضمارٌ  ب( ومًدار تًلیذ ماَاوٍ
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 2010تا  2004َای  ی زماوی سال در بازٌ 301ی چاٌ ضمارٌ  پ( ومًدار تًلیذ ماَاوٍ

 

 2010تا  2005َای  ی زماوی سال در بازٌ 304ی چاٌ ضمارٌ  ( ومًدار تًلیذ ماَاوٍت

 2010تا  2003ی  َا در بازٌ ی چاٌ ( ومًدارَای تًلیذ ماَاو5ٍ-2ضکل )

 



 

8 

  … استخراج آشکارسازی فرونشست سطحی زمین در اثر

 یآخونذزاده ، عباس بحرود یمهذ ی،الهنرگس فتح

ّای سهاًی  ّای حاغل اس ایي چْار چاُ در تاسُ سٌجی راداری، دادُ اػتثارسٌجی ًتایج حاغل اس تکٌیک تذاخل هٌظَر  تِ

ایٌتزفزٍگیزام   15ایٌتزفزٍگزام،  34هطاتِ تا تػاٍیز ایٌتزفزٍگزام هَرد استفادُ قزار گزفتِ است. تزای ایي هٌظَر اس تیي 

لیل ًتایج تِ کار گزفتِ ضذًذ. هیشاى تغییز در رًٍذ تَلیذ ٍ ّوچٌییي  کِ دارای تیطتزیي ضثاّت تا هذل تَدًذ، تزای تح

 ( ًطاى دادُ ضذُ است.5-3( در ضکل )166ٍ  78ّای  تغییز ضکل سغح هزتَط تِ تخص هزکشی هیذاى )چاُ

 

 (166ي  78َای ضمارٌ  ( الف( ومًدار تغییرات تًلیذ در بخص مرکسی میذان در محل )چا5ٌ-3ضکل )

 

 (166ي  78َای ضمارٌ  ب( ومًدار تغییرات ضکل سطحی در بخص مرکسی میذان در محل )چاٌ( 5-3ضکل )
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تَاى چٌییي تییاى    ضَد ضوي یکساى تَدى رًٍذ تَلیذ در دٍ چاُ هَرد هغالؼِ، هی کِ در ًوَدارّا هطاّذُ هی عَر ّواى

تیَاى گفیت هییشاى فزًٍطسیت ٍ      یی ز هی د ػثارت تِکٌٌذ.  ّواٌّگ ػول هی غَرت تًِوَد کِ رًٍذ تَلیذ ٍ تغییزضکل 

ُ     تاالآهذگی در چاُ ّیا ٍاتسیتِ اسیت ٍ حیذاکثز هییشاى فزًٍطسیت در        ّای تخص هزکشی  تِ هییشاى تَلییذ اس اییي چیا

 ًسیثتا  تاضذ یؼٌی سهیاًی کیِ تَلییذ     هی  20051123-20040721ی سهاًی  ّای هَرد تزرسی، هزتَط تِ تاسُ ایٌتزفزٍگزام

 افشایص یافتِ است.

 
 )ب(                                                                                        )الف(

 ياقع در یال جىًبی میذان. ب( ومًدار تغییرات تًلیذ  304( الف( ومًدار تغییرات تًلیذ در محل چاٌ ضمارٌ 5-4ضکل )

 ياقع در یال ضمالی میذان. 301در محل چاٌ ضمارٌ 

 

 304ي  301َای  پ( ومًدار تغییرات ضکل سطحی در یال ضمالی ي جىًبی میذان در محل چاٌ (5-4ضکل )



 

10 

  … استخراج آشکارسازی فرونشست سطحی زمین در اثر

 یآخونذزاده ، عباس بحرود یمهذ ی،الهنرگس فتح

( 5-4کیِ در ًوَدارّیای ضیکل )    عیَر  ّویاى  304تا تزرسی رًٍذ تغییزات تَلیذ در یال جٌَتی هییذاى در هحیل چیاُ    

ّایی کِ تزداضیت   ، در سهاىضَد هیشاى تَلیذ در ایي چاُ  تا ًزو ًطست ٍ تاالآهذگی سغحی ّوخَاًی دارد هالحظِ هی

ضَد ٍ تا کاّص تَلیذ، ایي فزٍافتادگی جثزاى ضیذُ اسیت. اییي رًٍیذ      افشایص یافتِ، افشایص در ًزو ًطست هطاّذُ هی

ضَد ٍ اس اییي   هطاّذُ هی  20050914-20051123ی سهاًی  تا تاسُ 301ّوخَاًی در یال ضوالی هیذاى در هحل چاُ 

رسیذ در   ًوایذ. تِ ًظیز هیی   هؼکَس ػول هی غَرت تِسغح ًسثت تِ یال جٌَتی هیذاى  تاریخ تِ تؼذ رفتار تغییز ضکل

ای هَجة تزٍس چٌیي تغییزاتی در یال ضوالی هیذاى ضذُ تاضیذ. در تزرسیی اییي پذییذُ      ی سهاًی رخذاد پذیذُ ایي تاسُ

 هٌظَر تِلیکی اضارُ کزد کِ ّای ّیذرٍ تَاى تِ ػَاهل غیزتکتًَیکی ًظیز ػولیات تشریق ٍ ّوچٌیي ایجاد ضکست ی هی

سیاختی ّوچیَى    یيسهی  ییز غیز ػَاهل تأثضَد. اس سَی دی ز  تَلیذ تیطتز ضوي حفؼ ٍ یا کاّص ًزو ًطست اًجام هی

 تَاى ًادیذُ گزفت.   ّای پٌْاى در هٌغقِ را ًوی فؼالیت گسل
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Abstract 

Withdrawal of fluids from hydrocarbon reservoirs causes the pressure to decrease. The pressure reduction 

increases the stress of reservoir’s overburden sediments which was controlled by the pressure of inside 

fluids before exploitation, and consequently, increases the density of their porous surroundings. If the 

density of reservoir exceeds a specific threshold, overburden rocks start to subside because of their 

weight. Therefore pressure drawdown leads to reservoir compaction, movement of the overburden and 

subsidence over the reservoir. The subsidence can prove costly for production and surface facilities. So 

study of the subsidence caused by hydrocarbon exploitation is an important task which requires precise 

considerations. Several methods are available to monitor land subsidence. Classical surveying such as 

Leveling and global positioning system (GPS) can produce some related data but they are expensive and 

cannot produce the required map at a particular period of time. Interferometric Synthetic Aperture Radar 

(InSAR) is a novel technology for measuring surface deformation. In this paper, one of Iranian oil field 

which is located in the south west of Iran has been studied. The small baseline approach (SBAS) which is 

an InSAR algorithm has been used for producing mean deformation velocity map from a dataset of 

ASAR images. The first results of InSAR analysis show small positive and negative vertical movements 

over the field due to extraction and geological characteristics. The time series analysis results of InSAR 

have been also compared with spirit leveling measurements and field production data. 

Keywords: SAR Interferometry, Subsidence, Withdrawal of Fluids, Hydrocarbon reservoir   

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondence Address: Geodesy Group, Department of Geomatics, College of Engineering, University 

of Tehran, Tehran, Iran.  

Email: n.fatholahi@ut.ac.ir 

mailto:homayounis%7d@ut.ac.ir

