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 چکیذُ :
ایجبز ؽسُ سَعظ سقبٍیز رازاری ثب اعشفبزُ اس  DEMّسف افلی زر ایي دضٍّؼ حذف کززى لکِ ّبیی کِ ًبؽی اس ذغبی عبیِ زر رٍی 

هی ثبؽس.ذغبی عبیِ ٌّگبهی رخ هی زّس کِ ثِ زلیل ًزعیسى عیگٌبل رازار ثِ ثزذی اس  ERS1,2سقبٍیز فعَزی ٍ ًشٍلی عٌجٌسُ ی 

دظ زر ًشیجِ ّیچ ,هٌبعق زر رٍی عغح سهیي ّیچ گًَِ ثبسسبثی ًیش اس اى هٌبعق ثبسسبة ًوی ؽَز ٍ زر عٌغَر زریبفز  ًوی گززز

هی گززز. ذغبی عبیِ راثغِ ی هغشقیوی ثب  shadowهٌغقِ زچبر اعالعبسی اس اى هحسٍزُ ًرَاّین زاؽز ٍ زازُ ّب اس ثیي هی رٍز ٍ اى 

حزکز کٌین هیشاى عبیِ  far range( سیزا ّزچِ اس عوز ًبزیز ثِ عوز Depresion angleهیشاى سٍایبی سقَیزثززاری زارز )ثرقَؿ 

ارُ اس قغت جٌَة ثِ عوز قغت ؽوبل افشایؼ هی یبثس. ایي هؾکل ّن زر سقبٍیز فعَزی ٍجَز زارز ٍ ّن زر سقبٍیز ًشٍلی ّزگبُ هبَّ

حزکز کٌس سقبٍیز فعَزی ٍ ّزگبُ اس قغت ؽوبل ثِ عوز قغت جٌَة حزکز کٌس سقبٍیز ًشٍلی را هی گیزز.هٌبعقی اس سقَیز کِ زچبر 

جٌسُ سغییز ذغبی عبیِ ؽسُ اًس )ّن زر سقَیز فعَزی ٍ ّن زر سقَیز ًشٍلی( ثِ عَر قغع زر سقَیز زیگز ثِ زلیل ایٌکِ ساٍیِ زیس عٌ

اس هٌغقِ ی هغبلعبسی زٍ  ERS1,2هی کٌس زارای ثبسسبة ذَثی هی ثبؽس.زر ایي دضٍّؼ ثب اعشفبزُ اس سقبٍیز فعَزی ٍ ًشٍلی عٌجٌسُ ی 

DEM اثشسا ذغبی عبیِ را حذف ٍ عذظ هسل رقَهی سْیِ ؽسُ اس هٌغقِ را ثب ًقؾِ ی سَدَگزافی ,سْیِ کززین ٍ ثب سزکیت کززى اًْب

 ثبثز اس ًظز ارسفبعی هقبیغِ ًوَزین. GPSٍ ّوچٌیي ثب یکغزی ایغشگبُ   1:25000هقیبط هَجَز زر 
 

  فعَزی، ًشٍلی، عبیِ، ایٌشزفزٍهشزی رازاری ّای کلیذی :ٍاصُ
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 هقذهِ

RADAR  هرففRadio Detection And Renging ,    ثِ هعٌی ؽٌبعبیی ٍ اًساسُ گیزی اهَاج رازیَیی هی ثبؽدس. عدَل

سدب   1cmرا ؽبهل هی ؽَز. اهب عَل هَجی کِ رازار ثزای اًساسُ گیزی اعشفبزُ هی کٌدس اس   1mسب  1mmهَج هبکزٍٍیَ اس 

40cm هی ثبؽس (Fielding, etc, 2004دٌجزُ ّبی اسوغفزی اس .)1mm    زٌّدس اهدب    اجبسُ ی عجَر اهَاج رازیدَیی را هدی

اهدَاج   , 1mسدب   75cmهدی زٌّدس.اس    کبهل زیگز اجبسُ ی عجَر اهَاج رازاری را 1cm کوی هؾکل ایجبز هی کٌٌس ٍلی اس

هربثزار ٍ ...ًویشَاًس زر ایي ثدبسُ  ,ّن هزثَط هی ؽَز ثِ اهَاج دلیظ 70cmسب  45cmزارًس. اس   رازیَیی ثزای اًغبى ضزر

شظبری ًَجِ ثِ ایي کِ کبر رازار ؽٌبعبیی ٍ اًساسُ گیزی اهَاج رازیَیی اعز دظ اّن ثفزعشس چَى کِ قفل هی ؽَز.ثب س

هدی سَاًدس   فبفلِ عدٌجی   ایيکِ هب ّن اس رازار زارین یک چٌیي اًشظبری اعز. یعٌی ایي کِ ثزای هب فبفلِ عٌجی کٌس.

هدب زٍ ًدَ     .ثبؽدس  سهیيسکٌیک سساذل عٌجی ٍ عٌجؼ زقیق سغییزار دَعشِ ی  زازُ ّبی عِ ثعسی ٍ یبسَلیس  جْز

 . Passiveٍ عٌجٌسُ ّبی رازاری  Activeعٌجٌسُ ّبی رازاری ,عٌجٌسُ ی رازاری زارین

اى زعشِ اس عٌجٌسُ ّبیی کِ ذَزؽبى هَج را ًوی فزعشٌس ٍ فقظ عَل هَج هبکزٍٍیَ عدبعع ؽدسُ اس عدغح سهدیي را     

ایي عٌجٌسُ ّدب ثدِ    , Activeهعزٍف اًس. اهب عٌجٌسُ ّبی رازاری   هی ثبؽٌس کِ ثِ رازیَهشز Passiveثجز کٌٌس اس ًَ  

ّدب ّدیچ گًَدِ سقَیزعدبسی ًسارًدس ٍلدی        Non-Imaging زٍ زعشِ ی سقَیزعبس ٍ غیز سقَیزعدبس سقغدین هدی ؽدًَس.    

Imaging   ّب سقَیزعبسی زارًس ٍ ّز زٍی ایي ّب جشٍ عٌجٌسُ ّدبیActive        حغدبة هدی ؽدًَس. عدٌجٌسُ ّدبی غیدز

زر حبلدز   ,کِ ثزای فبفلِ عٌجی اعدز سقغدین هدی ؽدًَس     Scaterometr  ٍAltimeterذَز ثِ زٍ زعشِ ی  ,سقَیزعبس

Altimeter ,  فبفلِ را ثِ هب هی زّس ٍ زر حبلزScaterometr   فقظ ثِ هب ًؾبى هی زّس کِ چِ ؽئی زارز ثِ هب ًشزیدک

رٍػ اًدساسُ   (.Talebian,etc, 2004 )ٍة هی کٌٌدس  هزسجب جبر,ٍ یب زٍر هی ؽَز هبًٌس رازارّبیی کِ زر ثزج هزاقجز اعز

سهبى را ًگدِ زاؽدشِ ٍ ثعدس هدَج ثزگؾدشی را      ,ثسیي گًَِ اعز کِ هَج را ارعبل کززُ Altimeter  ٍScaterometrگیزی 

ٍ ضدزة زر عدزعز ًدَر کدززُ ٍ فبفدلِ را ثسعدز هدی         2زریبفز کززُ،سهبى را اًساسُ گیزی هی کٌٌس ٍ ثعس سقغین ثز 

ٍػ اًساسُ گیزی فقظ ثزای ایي اعز کِ ثجیٌین چِ ؽئی ثِ هب ًشزیک یب زٍر ٍ یب اًساسُ ی عدزعز اى چقدسر   اٍرز)ایي ر

هدب   ,ّدب   Imagingهیشاى ذغبیی کِ ایي رٍػ هی زّس زر اى سبثیز سیبزی ًسارز(. اهب ,چَى ذَز ؽئی عزعز زارز,اعز

زٍ هدسل افدلی ثززاؽدز    ,)ایي زٍ هسل رازارSARبی ٍ زیگزی رازارّ RARیکی رازارّبی  ,زارین Imagingزٍ ًَ  رازار 

 RARثدِ هعٌدی رازار ثدب اًدشي هقدٌَعی هدی ثبؽدس.         SARثِ هعٌی رازار ثب اًشي ٍاقعی ٍ   RARسقَیز رازاری ّغشٌس(.

هشدز عدَل    15-1زر ٍاقع ثسیي فَرر اعز کِ یک اًشٌی کِ حدساکرز ثدیي    RARجسیس اعز. عیغشن  SARقسیوی ٍ 

اهدب ثدب    Platformیک اًشي قزار هی گیدزز رٍی  ,ًیش ثِ ّویي ؽکل اعز SARزارز قزار هی گیزز رٍی عکَ. زر عیغشن 

)ایي کبر را ثِ رٍػ ّبی ریبضی ذَز عٌجٌسُ 15Kmسجسیل هی ؽَز ثِ  15mیب  11mاعشفبزُ اس رٍػ  ّبی ریبضی اى 

 (.Mirbagheri, 2001 )اًجبم هی زّس(
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  SAR اًتي هجاسی -1ضکل   

را عزاحی ٍ ثِ فضب دزسبة کزز سب اس سهیي هسل رقَهی ارسفدبعی سْیدِ    SRTMیک ؽبسل ثِ ًبم  NASA , 1999زر عبل 

سْیِ ؽس ٍ ایي سٌْب هسل ارسفبعی اعز کِ هجبًی زر اذشیبر ّوگبى قزار زارز. عَل  90mکٌس. ایي هسل ثب زقز ارسفبعی 

رعدیسًس کدِ ثعضدی ًقدبط ًیدش ثدِ زلیدل         90mاًشي رٍی اى قزار زٌّس سب ثِ زقز  80mثَز کِ سَاًغشٌٌس  200mؽبسل 

قزار زّین چدَى کدِ    15mهشزی اًشٌی ثشرگشز اس  Platform , 5ذغبی عبیِ زچبر کچلی هی ؽسًس. هب ًوی سَاًین رٍی 

ٍ هسل رقَهی ثب  SARِ سجسیل ؽس ث RARلٌگز هی اًساسز ٍ هبَّارُ را اس هسار ذبرج هی کٌس. لذا سکٌَلَصی عَك ؽس ٍ 

چیدسهبى ٌّسعدی   ,. رازار ثِ فَرر هبیل سقَیزثززاری هی کٌدس 2m  ٍ3mسجسیل ؽس ثِ هسل رقَهی ثب زقز  90mزقز 

اذدذ هدی ؽدًَس فدز       Opticسقبٍیزی کِ ثِ فَرر رازاری اذذ هی ؽًَس ثب چیسهبى ٌّسعی سقبٍیزی کِ ثِ فدَرر  

هوکي اعز ایي دْلًَگزی رازار ثدِ عدوز چدخ یدب     ,ُ ی دْلَ ًگز اعز(. لذا رازار یک عٌجٌس1995 ,زارز) لی ٍ ٍاالط

راعز ثبؽس. رازار چِ َّاثزز ثبؽس چِ فضبثزز زر ّز زٍ حبلز هی سَاًس یک هحسٍزُ اس سهیي را سقَیزثززاری کٌس کِ ثِ 

 (.Aki, K., and Richards, P. G., 1980)اى هحسٍزُ؛ دٌْبی سقَیز هی گَیٌس

رازاری زر یک ثبًس ذبؿ سقَیزثززاری هی کٌٌس .ًوًَِ ّدبیی اس عدٌجٌسُ ّدبی رازاری را زر     ّز کسام اس عٌجٌسُ ّبی

 هی کٌیس: 1جسٍل 

 بزخی اس سٌجٌذُ ّای راداری بِ ّوزاُ هطخصات اًْا  -1جذٍل 

هددددسر سهددددبى  سبرید دزسبة عٌجٌسُ

 هبهَریز

 رسٍلَؽي هکبًی دالریشاعیَى عَل هَج

Seasat June 1978 105 days 

mission 
L- band HH 25 m 

SIR-A Nov. 1981 2.5 days 

mission 
L- band HH 40 m 

SIR-B Oct. 1984 8 days 

mission 
L- band HH about 25 m 

SIR-C April and 

Sept. 1994 
10 days each X- C- L- 

bands 
(HH, VV, HV, VH) 

multipolarization 
10-30 m 

JERS-1 1992-1998 - L-band - 15-30 m 

RADARSAT Jan. 1995-now - C- band HH 10, 50, and 

100 m 
ERS-1, 2 July 1991-now  C- band VV 20-30 m 

ALOS PALSAR 2006 - L- band - 100m 
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.  ERS1  ٍERS2ّغز کِ سؾکیل ؽدسُ اس   ERSهبَّارُ ای کِ هب ثزای ایي دضٍّؼ اعشفبزُ کززین عزی هبَّارُ ّبی 

 position ERS1عدبعز ثعدس اس    position ERS2 24عبعشِ ثبّن زارًس یعٌی ایٌکِ  24ایي زٍ هبَّارُ یک دزیَز سهبًی 

اعدشفبزُ هدی    c-bandعدبسی زر هحدسٍزُ ی    DEMّغز. اس ایي زٍ هبَّارُ ثِ ذبعز دزیدَز سهدبًی کَسبّؾدبى ثدزای     

 17زر سبرید  ERS1 ،ثزًبهِ ی اصاًظ فضبیی ارٍدب ثَزّغز کِ جش اٍلیي  europian remote sensingهرفف  ERS،ؽَز

-AMI,RAعٌغددَر ثددِ ًددبم ّددبی    5زارای  ERS1 اس دبیگددبُ فضددبیی گبیبًددب فزاًغددِ دزسددبة ؽددس.    1991جددَالی 

1,LRP,PRARE,ATSR-1  هی ثبؽس کِ هب ثب اعشفبزُ اس عٌغَرAMI فضدبدیوبی   .عولیبر ایٌشزفزٍهشزی را اًجبم زازین

ERS2  اس دبیگبُ فضبیی  1995اٍریل  21زر سبریدkourou عٌغَر هی ثبؽس. 6ٍ زارای  فزاًغِ ثِ فضب دزسبة ؽس 

 پیطیٌِ ی تحقیقاتی:

( ثب اعشفبزُ اس رٍػ سساذل عٌجی رازاری اثعبز ٍ زاهٌِ ی فزًٍؾغز سهدیي زر هحدسٍزُ ی   1393دبکساهي ٍ ّوکبراى )

هَرز ثزرعی قزار زازًس ٍ ثِ ایي ًشیجِ رعیسًس کِ ثدب   2012 سب 2005فزٍزگبُ ثیي الوللی اهبم ذویٌی زر ثبسُ ی سهبًی 

هؾبّسُ ی هقبزیز ایغشگبُ ّبی صئَزسیک هغشقز زر هحل هذکَر هؾرـ گززیس ایي فزٍزگبُ زر ثبسُ ی سهدبًی هدذکَر   

 سدساذل رٍػ  اس اعشفبزُ ثب ثن سلشلِ هَرز زر سیبزی کبرّبی [1]عبًشی هشز زچبر فزًٍؾغز سهیي ؽسُ اعز. 15ثیؼ اس 

 زر کِ کبری ّوچٌیي اٍلیي ٍ ّوکبراى ٍ فیلسیٌگ کبر ثِ سَاى هی اس جولِ . اعز گزفشِ فَرر جْبى زر رازاری عٌجی

 اًس کززُ سلشلِ کبر ایي اثز ثز ؽسُ ذزز هٌبعق ٍ ّب ؽکغشگی رٍی کِ ثَز ٍّوکبراى عبلجیبى کبر رعیس، چبح ثِ هَرز ایي

 ّبی گیزی حغبعیز اًساسُ کِ زازًس ًؾبى آًْب .کززًس ارائِ ثزای سَدَگزافی ذغب هسل یک 1990 زر گلسعشبیي ٍ لی [2].

عزعز جزیبى رٍزذبًدِ ّدبی    1995هغًَز زر عبل  [3].یبثس هی ( افشایؼ (base lineهجٌب ذظ عَل افشایؼ ثب ارسفبعی

ا هغبلعدِ کدزز. ایدي اٍلدیي     رٍس ثززاؽز ؽسُ ثَزًدس ر  6کِ ثب فبفلِ ی  ERS1یری قغت جٌَة را ثب اعشفبزُ اس سقبٍیز 

ثبری ثَز کِ عزعز جزیبى ّبی یری ثغَر هغشقین اس فضب ٍ ثسٍى اعشفبزُ اس ًقدبط کٌشدزل سهیٌدی اًدساسُ گیدزی هدی       

ثِ ثزرعی سغییدزار سهدیي لغدشػ زر هٌغقدِ ی      ASARثب اعشفبزُ  اس سقبٍیز  2004ثیشلی ٍ ّوکبراى زر عبل  [4]ؽس.

هیشاى لغشػ را ثب زقز ثغدیبر ذدَثی ًغدجز ثدِ ًقدبط       ASARًؾبى زاز کِ سقبٍیز  کبلیفزًیب دززاذشٌس ٍ ًشبیج سحقیق

عزعز جزیبى رٍزذبًِ ّبی یردی قغدت جٌدَة را ثدب      1995هغًَز زر عبل  [5]کٌشزل سهیٌی ثزای هب سَلیس هی کٌس

رٍس ثززاؽز ؽسُ ثَزًس را هغبلعِ کزز. ایي اٍلیي ثبری ثَز کِ عزعز جزیبى  6کِ ثب فبفلِ ی  ERS1اعشفبزُ اس سقبٍیز 

 .[6]ّبی یری ثغَر هغشقین اس فضب ٍ ثسٍى اعشفبزُ اس ًقبط کٌشزل سهیٌی اًساسُ گیزی هی ؽس.

 هَقعیت هٌطقِ هطالعاتی

 
 هٌطقِ ی هطالعاتی  - 2ضکل 
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هٌغقِ ی هَرز هغبلعِ هبى ارسفبعبر ؽوبل سْزاى ثَز کِ ؽبهل ّن هٌبظق زؽشی ٍ ّن ؽبهل هٌدبعق سَددَگزافی ثدَز    

 51زرجدِ ٍ   35زقیقِ سدب   34زرجِ ٍ  35زقیقِ ی عَل ؽزقی ٍ  60زرجِ ٍ  51زقیقِ سب  38زرجِ ٍ  51کِ زر عَل 

 زقیقِ عزك ؽوبلی ٍاقع ؽسُ ثَز.  

 هَاد ٍ رٍش ّا :

ثدزای   baselineکٌین ثْشدزیي   baselineِ ثجیٌین زٍ سقَیز اس ًظز هکبًی چقسر ثبّن فبفلِ زارًس ثبیس سرویي ثزای ایٌک

dem  کِ زر ایي دضٍّؼ هقبزیز ایي  هشز هی ثبؽس 400سب  300عبسی ثیيBaseline  320.6ٍ  362.46ّب ثِ سزسیت ثزاثز 

عبسی کٌین زیگدز اثدز عدبیز فبسّدب را      demهَقعی کِ هیرَاّین  ،هب یک راثغِ ی کلی فبس زارین ثیي زٍ سقَیز هشز ثَز.

 .  heightًسارین ٍ فقظ اثز سَدَگزافی ثبقی هی هبًس ٍ فبسّب را زر اًشْب سجسیل هی کٌس ثِ 

 

ثِ ذبعز کَچدک گدزفشي ثدبسُ ی     displacementزلشب فی  ،( حذف هی گزززorbit fileثب فبیل افالح هسار ) flatزلشب فی 

زلشب فی ًَیش ٍ اسوغفز ثزای سبثیزی اعز کِ فؾدبر رعَثدز    ،) کِ یک رٍس اعز( ایي زلشب فی ًیش حذف هی گزززسهبًی  

اگز رعَثز سیبز ًجبؽس سبثیز چٌدساًی ًدسارز ٍ اى    ،ثز رٍی فبسّب هی گذارز ٍ افلی سزیي عبهل ثزای اغشؾبػ فبس ّب اعز

عِ ًَ  فیلشدز ٍجدَز زارز ثدزای ایٌکدِ      .زثززاری  َّا اثزی ًجبؽسرا ًبزیسُ هیگیزًس زر فَرسی کِ ثساًین زر سبرید سقَی

 ،Adaptiveرا هحبعجِ کٌین ٍ ّدز کدسام قبثلیدز ّدبی هشفدبٍسی زارًدس کدِ عجدبرر اًدس اس :           coherencyثشَاًین هیشاى 

Goldstein ، Boxcar 

لشز ثِ فبسّب افدال زعدز ًویشًدس ٍ    سیبز ًساؽشِ ثبؽین ایي فی incoherencyسهبًی اعشفبزُ هی کٌین کِ  adaptiveفیلشز 

سیدبز ثباؽدس ٍ فدزیٌچ ّدب قبثدل       incoherencyسهبًی اعشفبزُ هدی کٌدین کدِ     goldsteinفیلشز  ،زقز را ثبقی ًگِ هیسارز

سؾریـ ًجبؽٌس لذا ایي فیلشز فبسّب را زعشکبری هی کٌس ٍ سبثیز ثغشایی زر زقز هی گذارز سب فزیٌچ ّب را ثِ عَر ٍاضح 

ثِ اسای ّوِ ی دیکغل ّب هیشاى جبثجدبیی هحبعدجِ هدی کٌدس یعٌدی      افالح ٍ ثبس کززى فبسّب،هزحلِ  زر .هؾرـ کٌس

ثبیس ّوِ ی سغییزار ارسفبعی را ثِ ضدزیجی   .هیگَیس کِ کجب چٌس عبًشی هشز ثبال اهسُ ٍ کجب چٌس عبًشی هشز دبییي رفشِ

قدزار هدی    πسب  -πم سَدَگزافی را ؽکغشِ ٍ ثیي کبری کِ ایي قغوز اًجبم هی زّس ایي اعز کِ سوب .اس دی سجسیل کٌس

کدل کبرّدبیی کدِ اس اٍل سدب ثدِ حدبل         ثبسثیٌی فزایٌس اثز سَدَگزافی ٍ افالح ًْبیی فبسّب ٍ هسار هبَّارُ، زر هزحلِ .زّس

 اًجبم زازُ این را چک هی کٌس سب ّیچ ایزازی زر کبر ٍجَز ًساؽشِ ثبؽس ٍ یک گشارػ ًْبیی ثِ هب هی زّس

Import  کردن تصاًیر بو
ىن ) SARscapeفرهت 

ERS1  ًىنERS2) 

از  BaseLineتيیو کردن 
 ERS1 ًERS2تصاًیر 

با استفاده از  DEM تٌلید
SRTM( در این هرحلوDEM 

 SARscapeهتناسب با فرهت 
 (را فراىن هی کنین

 Interferogramتيیو ی 
Generation With DEM 

تنظین )Looksهحاسبو ی 
 (Azimuth ًRangeنسبت 

با استفاده  Coherencyتعیین 
برای  Adaptiveاز فیلتر 

 تيیو ی فرینچ ىا

 Phaseهحاسبو ی 
Unwraping 

 Refinementهحاسبو ی 
and Re-flattening 

 Phase toهحاسبو ی 
Height 

انجام دادن کلیو ی هراحل 
فٌق برای تصاًیر 

Discending  سنجنده ی
ERS 

 DEMتيیو ی هاسک برای 
 gisصعٌدی ً نسًلی در 

ترکیب کردن دً هدل رقٌهی 
 matlabدر 
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 گشارش اس کلیِ ی هزاحل اًجام کار - 3ضکل 

سْیدِ   DEM ،سَدَگزافی ثزگززاًسُ ؽسُ ٍ هسل رقَهی ارسفب  را ثزای هب سَلیس هی کٌدس  Phase To Heightهزحلِ ی زر 

ّودبى عدَر کدِ هالحظدِ هدی فزهبییدس هٌدبعقی زر         ،هی ثبؽس سیز ثِ ؽکل Asc  ٍDiscؽسُ هب ثسٍى سلفیق زٍ سقَیز 

ایي هٌدبعق ّودبى    ،هی ثبؽس nanاًْب ًیش ثِ فَرر  valueًشٍلی ٍجَز زارًس کِ  کبهال سیزُ ّغشٌس ٍ  سقبٍیز فعَزی ٍ

shadow ّب ّغشٌس 

  
 هذل ّای رقَهی سایِ دار – 4ضکل 

سعزیف کٌین ٍ ثب اعشفبزُ  maskّب یک  demهب ثزای ایٌکِ ثشَاًین هیشاى ایي ذغب را کن ٍ یب حذف کٌین ثبیس ثزای ایي  

،رٍػ سْیِ ی سقَیز هبعک ثدسیي گًَدِ ثدَز کدِ     هٌبعق حبٍی اعالعبر را اس هٌبعق عبیِ زار حذف کٌین maskاس اى 

، ٍ ثعس اس اى یک سقَیز ثبیٌزی اس ّز کدسام ایدي هدسل ّدبی     0ثَزًس سجسیل ؽسًس ثِ  NANاثشسا هقبزیزی کِ ثِ فَرر 

ففز ٍ یک ثَز،هٌبعقی کِ ففز ثَزًس ؽبهل هٌبعق عبیِ زار ثِ ّوزاُ فزین سقدَیز ٍ  رقَهی سْیِ ًوَزین کِ ثِ فَرر 

هٌبعقی کِ یک ثَزًس ؽبهل هٌبعق ارسفب  زار ثَزًس عذظ ثب اعشفبزُ اس ایي سقَیز هبعک،سقبٍیز عبیِ زارهبى را ثدزػ  

اًْب اس سقَیز زیگز ٍ هٌبعقی ّدن   valueزاؽشٌس  Dummyزازُ ٍ اًْب را ثب ّن سزکیت ًوَزین،ثِ گًَِ ای کِ هٌبعقی کِ 

ِ     کِ زر ّز زٍ سقَیز زارای ارسفب  ثَزًس ارسفب  هیبًگیي را ثزای اًْب زر ًظدز گزفدز   فدَرر سیدز    کدِ هدسل ًْدبیی اى ثد

 ثبؽس. هی
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 تزکیب هذل رقَهی بذٍى سایِ – 5ضکل 

شفبزُ کززین ٍ ارسفدب  اى ّدب رٍ ثدب    زر عغح هٌغقِ اع gpsٍ اعشجبر عٌجی اس یکغزی ایغشگبُ ّبی  Validationهب ثزای 

هیشاى اذشالف ارسفب  اًْب را اعشز هقبیغِ کززین کِ  demٍ ّوچٌیي ثب  1:25000هسل ثسعز اهسُ ثب رازار ٍ ًقؾِ ّبی 

 زر سیز هؾبّسُ هیکٌیس:

 هقایسِ ی ارتفاع رادار با سایز هذل ّای رقَهی – 2جذٍل 

اذددددشالف 

ارسفددددددب  

ًقؾددددِ ی 

1:25000 

 GPSثب 

ارسفددب  ًقؾددِ 

 1:25000ی 

اذدددددشالف 

ارسفب  اعشز 

 GPSثب 

ارسفددددددب   
DEM 
 اعشز

اذشالف ارسفدب   

 GPSرازار ثب 

ًددبم ایغددشگبُ  ارسفب  ایغشگبُ ارسفب  رازار
GPS 

ؽددددوبرُ ی 

 ایغشگبُ

 1 1 –ٍرام  851.2 852.13 0.93+ 836.3 14.9- 958.82 107.62+

 2 1 –کزج  2538.9 2553.04 14.14+ 2510.4 28.5- 2583.71 44.81+

 3 1 –اسَة  1408.3 1397.11 11.19- 1385.5 22.8- 1499.82 91.52+

 4 1 –سْزا  1199.8 1196.27 3.53- 1181.6 18.2- 125614.07 -

 5 1 –زهبٍ  2108.2 1956.67 151.53- 2092.4 15.8- 2206.54 98.34+

 6 اثعلی 2714.5 2481.76 232.74- 2698.2 16.3- 2802.46 87.96+

 7 دیؾَا 2631.2 2473.79 157.41- 2618.7 12.2- 2729.82 98.62+

 8 ایَاى 974.2 990.84 16.64+ 956.3 17.9- 1078.16 103.96+

104.73 2618.1 -13.97 2499.4 +75.19 2588.56 2513.37 GARM 9 

- 125634.6 -13.98 1180.6 +0.6 1195.18 1194.58 TEHN 10 

93.57 1959.1 -25.83 1839.7 +139.63 2005.16 1865.53 ARNG 11 

-88.25 3686.92 -12.07 3763.1 -1.8 3773.37 3775.17 GTCL 12 

105.31+ 1101.63 -5.72 990.6 -7.13 989.19 996.32 FOIM 13 

 ًتیجِ گیزی:

ایٌشزفزٍهشدزی رازاری  ًشبیج حبفل اس دززاسػ سقَیزی حبکی اس اى اعز کدِ ّزچدِ اس عدَل هدَج کَسدبُ سدز زر رٍػ       

اعالعبر زقیق سزی اس عغح سهیي را زر اذشیبر هب قزار هی زّدس. ّوچٌدیي   ,اعشفبزُ کٌین ثزای سَلیس هسل رقَهی ارسفب 

 Goldsteinًشبیج کبرهبى را سغییز چؾن گیزی هیسّس. اًچٌبى کِ زیسین اعدشفبزُ اس فیلشدز   ,اعشفبزُ اس فیلشزّبی هشفبٍر

ّن زر ارسفبعبر زارای زقز ارسفبعی هٌبعجی  Adaptiveز ارسفبعی هٌبعت ٍ اعشفبزُ اس فیلشز زر هٌبعق زؽشی زارای زق

 ثَز )ثِ علز ایٌکِ فبسّب را زعشکبری ًوی کزز ٍ زقز را ًگِ هی زاؽز(.
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 پیطٌْادات:

  اًجبم ایي دزٍصُ ثبdata  ّبی زیگز هبًٌسTandem  یب ٍdata    ِّبیی ثب هبَّارُ ّبی زیگدز کدbaseline  بًی هکد

 سیبزی زارًس سغز ؽَز

 ثغشِ ثِ ّسفوبى ثبیس سبرید زازُ ّبیوبى را سعییي ًوبیین. هرال اگدز ّدسفوبى   ,زر ٌّگبم عفبرػ سقبٍیز رازاری

سقَیزهبى عَری اًشربة ؽَز کِ ثز رٍی سهیي ثزف ٍجَز ًساؽشِ ًجبؽدس سدب   ,سْیِ ی هسل رقَهی سهیي اعز

رٍػ کدبر ٍ ایدي کدِ اس ایدي     ,ٌگبم عفبرػ سقبٍیز ثبیدس ّدسف  ثبعث ثزٍس ذغب زر ٌّگبم دززاسػ ًگززز. زر ّ

سقبٍیز اعشفبزُ ی سجبری ًوی گززز ٍ فقظ جٌجِ ی علوی زارز ثِ عَر کبهال ٍاضح ثزای اصاًظ فضبیی ارٍددب  

 سؾزیح گززز سب اًْب سقبٍیز را زر اذشیبرهبى قزار زٌّس.

        اس فیلشدز  ,چٌدساًی ًسارًدس  دیؾٌْبز هی ؽَز زر راثغِ ثب هٌبعق زؽدشی کدِ اذدشالف ارسفدبGoldstein  زر ٍ

اعشفبزُ ؽَز. سیزا ًشدبیج ایدي زٍ فیلشدز زر ایدي      Adaptiveهٌبعقی کِ سَدَگزافی )کَّغشبًی( زارًس اس فیلشز 

 هٌبعق ثغیبر ثب ّن هشفبٍر ّغشٌس ٍ سبثیز ثغشایی زر زقز کبر هب هی گذارًس.   
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