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برد نقشه جابجایی تولید شده با استفاده از تکنیک تداخل سنجی کار 

 راداری در تثبیت دیتوم ارتفاعی مناطق فرونشست 

سیاوش ، 1، سیدعبدالرضا سعادت میرقدیم1، فرشته صدیقی1، ابراهیم مالکی1*معصومه آمیغ پی

 1عربی

 سازمان نقشه برداري کل کشور - برداري زمینيمديريت نقشه1
*amighpey@yahoo.com 

maleki@ncc.org.ir 

fereshte.sedighi@gmail.com 

saadat@ncc.org.ir 

arabi_s@gmail.com 

 (1931شهريور ، تاريخ تصويب 1931تیر )تاريخ دريافت 

 چکیده

 ،تخريب سیستمهاى آبیارى و خاکهاى حاصلخیز کشاورزىهمچون  بطور معمول خسارتهاى ناشى از فرونشست ها و شکافهاى زمین

مى  ترمیم ناپذير، پر هزينه و مخرب، گاز و فاضالب وخطوط آبرسانى ايجاد اختالل در وها و بزرگراهها خیابانها، پل، آسیب به رشد چاهها

. به علت قرار گرفتن بسیاري از ايستگاههاي شبکه ترازيابي دقیق کشور در مناطق فرونشست و تغییر ارتفاعي منطقه، تثبیت ديتوم باشند

با استفاده از ارتفاع ايستگاههاي ترازيابي دقیق کشور که مورد تقاضاي بسیاري از کاربران سازمان نقشه برداري مي  ارتفاعي اين مناطق

باشد، با چالش مواجه شده است. در اين تحقیق، رويکردي نوين از کاربرد نقشه جابجايي به دست آمده از تکنیک تداخل سنجي راداري به 

ستگاه ثابت ارتفاعي موجود در شهرهاي تهران، قم و اصفهان ارائه شد. نتايج ترازيابي انجام شده مبین منظور تثبیت ديتوم و معرفي اي

 صحت روش پیشنهادي به منظور حل مشکل تثبیت ديتوم در مناطق فرونشست بوده است. 

 فرونشست، تکنیک تداخل سنجي راداري، ديتوم ارتفاعي، تداخل نگار کلیدی: گانواژ

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

يکي از مهمترين مشکالت کشورمان، واقع شدن آن در 
نیمه خشک و پیامد آن کمبود آب شیرين منطقه خشک و 

در بخشهاي مختلف، از جمله کشاورزي، صنعت، شرب و 
غیره است. متاسفانه با مصرف بي رويه آب از مخازن 
زيرزمیني در بسیاري از مناطق کشور، ارتفاع سطح  آب 
مخازن به شدت کاهش يافته و باعث بروز مشکالت عديده 

اين مناطق شده  اي از جمله فرونشست سطح زمین در
است. با توجه به مخاطراتي که پديده فرونشست در تغییر 
ناهمسان در ارتفاع و شیب رودخانه ها، شکست و بیرون 
زدگى لوله جدار چاه ها، پیشروى امواج در مناطق پست 

 ساحلى، کاهش برگشت ناپذير مخزن آب زير زمینى،

 گسترش پهنه هاى بیابانى و سیالبى و ايجاد تخريب در
شريان هاى حیاتى و سازه هاى مهم ممکن است ايجاد 
کند، شناسايي و مديريت مناطق دچار فرونشست امري 

 کلیدي در مديريت شهري محسوب مي شود.

اندازه گیري تغییر شکل سطحي زمین با استفاده از 
روشهاي ژئودتیکي، ابزاري مناسب جهت بررسي و پايش 
فرونشست مي باشد. يکي از روشهايي که با استفاده از آن 
مي توان تغییرات ارتفاعي مناطق را بررسي نمود، استفاده از 
مشاهدات ترازيابي دقیق است. با توجه به تکرار مشاهدات 

ه در جه يک ترازيابي امکان بررسي تغییرات ارتفاعي شبک
مسیرهاي ترازيابي موجود بود. سري اول اين مشاهدات با 

-1911طي سالهاي  mm 0.2دستگاه اپتیکي ويلد با دقت 
ديجیتالي ويلد با   و سري دوم مشاهدات با دستگاه 1931
بصورت ترازيابي  1913-1933طي سالهاي  mm 3.0دقت 
منطقه فرونشست  53انجام شد. با اين روش برگشت  رفت و

. [1]شناسايي شد که گزارش آن مفصال قبال ارائه شده است
با توجه به گذشت حدود يک دهه از انجام مشاهدات 
ترازيابي دقیق و وجود مناطق گسترده فرونشست در کشور، 
مسلما طي اين بازه زماني ارتفاع بسیاري از ايستگاهها دچار 

هزينه باال و زمان بر بودن تکرار مشاهدات  تغییر شده است.
ترازيابي دقیق، لزوم به کارگیري تکنیک تداخل سنجي 
راداري به منظورکنترل تغییرات ارتفاعي ايستگاههاي 

 موجود ترازيابي را مطرح مي نمايد. 
تکنیک تداخل سنجي راداري، با پوشش مکاني و دقت 

ت را دارد. مناسب قابلیت آشکارسازي وسعت و نرخ فرونشس
با استفاده از اين تکنیک، رفتار فرونشست بسیاري از مناطق 

يزد اندازه گیري شده  ايران مانند مشهد، نیشابور، تهران و
. در اين تحقیق نمونه اي از کاربرد [3و  1، 9، 5]است 

تکنیک تداخل سنجي راداري در زمینه مشخص نمودن 
از منطقه مناطق فرونشست و يافتن نقاط ارتفاعي خارج 

فرونشست از میان ايستگاههاي ارتفاعي موجود در شهرهاي 
تهران، قم و اصفهان به منظور تثبیت ديتوم ارتفاعي در 

 اصفهان ارائه مي گردد.-مسیر راه آهن سريع السیر تهران

پایش تغییر شکل سطحی زمین به وسیله  -2

 روشهای ژئودتیکی

شست محاسبه تغییر شکل سطحي زمین در مناطق فرون
هاي گوناگون با استفاده از روشهاي مختلف ژئودتیکي و داده

ژئودتیکي پیوسته يا  هايگیرد . ممکن است دادهانجام مي
گسسته، مطلق يا نسبي باشند. مهمترين موضوع در مورد اين 

 هايها دقت آنهاست. براي تعیین میزان تغییرات، دادهداده
شوند. گیري ميمکان اندازه اي از زمان يامورد استفاده در بازه

به منظور تشخیص وکنترل مناطق نشست خیز ازتکنیکهايي 
وترازيابي دقیق استفاده  GPSهمچون تداخل سنجي راداري، 

مي شود. تداخل سنجي راداري با پوشش وسیع و رزولیشن 
ترازيابي  با رزولیشن زماني باال و GPSمکاني باال در کنار 

ند منبع مناسبي براي بررسي حرکات دقیق با دقت باال مي توا
 .سطح زمین باشد

تکرار مشاهدات ترازيابي دقیق يکي از قديمي ترين و 
با دقت ترين روشهاي ژئودتیکي به منظور کنترل و بررسي 
فرونشست مي باشد . در اين روش، با ثابت فرض کردن 
ارتفاع نقاط خارج از محدوده فرونشست مي توان به 

قاط ترازيابي دست يافت. به طور معمول تغییرات ارتفاعي ن
براي بررسي فرونشست با ترازيابي از مشاهدات درجه يک 

در  Kاستفاده مي شود که  K3با خطاي استاندارد 
اين فرمول طول مسیر ترازيابي به کیلومتر است. ترازيابي 

مزيت دقت باال با محدوديتهاي اندازه گیري  دقیق در کنار
 فرونشست بصورت نقطه اي و هزينه باال مواجه است.

يکي ديگر از منابع ژئودتیکي اندازه گیري فرونشست، 
است. استفاده از اين مشاهدات  GPSاستفاده از مشاهدات 

صورت مشاهدات ناپیوسته و مشاهدات پیوسته  دوبه 
ايستگاههاي دايمي امکان پذير است. استفاده از مشاهدات 

هاي دايمي، داراي مزيت بررسي رفتار زماني پیوسته ايستگاه
فرونشست است، اما در هر صورت استفاده از مشاهدات 

GPS  نیز با محدوديتهاي اندازه گیري فرونشست بصورت
 .نقطه اي)در ايستگاه مشاهداتي( و هزينه باال مواجه است

امروزه استفاده از تکنیک تداخل سنجي راداري براي 
سطحي پوسته زمین روش  اندازه گیري تغییر شکل
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متداولي شده است. پوشش سراسري و رزولیشن خوب  
تصاوير راداري و دقت قابل قبول اين روش ، اين تکنیک را 
به عنوان ابزار نیرومندي براي مطالعه پديده هاي مختلف 
زمین شناسي همچون زلزله ، فرونشست ، زمین لغزش و 

ضلي ... مطرح کرده است. تداخل سنجي راداري تفا
جابجايي سطح زمین را با دقت ارتفاعي سانتي متر و 
رزولیشن مکاني چند ده متر در منطقه اي به وسعت 

  کیلومتر مربع اندازه گیري مي کند. 11111

تداخل سنجي راداري با استفاده از اختالف فاز تصاوير 
اخذ شده از يک منطقه و حذف عواملي چون اثر 

گیري تغییر شکل سطح زمین توپوگرافي ، قادر به اندازه 
در بازه زماني تصوير برداري است. اما از محدوديتهاي اين 
روش مشکل ايجاد عدم همبستگي بین تصاوير راداري به 
عنوان مثال در مناطق با پوشش گیاهي است. بهترين 
روش پايش تغییر شکل سطحي زمین به کار گیري 

نرخ  تکنیک تداخل سنجي راداري براي مطالعه گستره و
جابجايي و استفاده از ساير منابع ژئودتیکي همچون 

 ترازيابي دقیق به منظور بررسي صحت نتايج مي باشد.

راه آهن سریع مروری بر پروژه ترازیابی  -3

 اصفهان-السیر تهران

 راه آهن سريع السیر تهران به اصفهان، يکي از پروژه
داخلي و هاي  مهم ملي است که اخیرا با کمک پیمانکاران 

خارجي مقدمات ساخت آن شروع شده است. اين راه آهن، 
 و از تهران شروع و پس از پشت سر گذاردن شهرهاي قم

پالن کلي مسیر  1شکل  دلیجان به اصفهان ختم مي شود.
جهت ساخت اين  اين خط راه آهن را نشان مي دهد. 

پروژه، پیمانکار نیاز به ايستگاه هاي مسطحاتي و ارتفاعي 
زديک مسیر راه آهن داشت. به دست آوردن مختصات در ن

 و انجام گرفت GPSمسطحاتي اين ايستگاه ها با مشاهدات 

ارتفاع اين نقاط با  ترازيابي دقیق  بین خودشان و اتصال 
 آنها به شبکه ترازيابي دقیق سراسري کشور مشخص شد. 

 
 اصفهان-پالن کلي مسیر خط راه آهن سريع السیر تهران -1شکل 

 

ساختمان ايستگاههاي ساخته شده توسط پیمانکار نقشه 
 5بردار، به صورت بتني بوده و حداکثر فاصله بین آنها 

کیلومتر مي باشد. اندازه گیري اختالف ارتفاع بین ايستگاه ها 
تقريبا طبق استاندارد ترازيابي درجه يک سازمان نقشه 

ه روش برداري، با دستگاه ترازياب زايس و شاخص بارکدي و ب
aBFFB ،صورت گرفته است. براي بررسي کیفیت مشاهدات ،

قسمتي از خالصه مشاهدات که در تهران و اصفهان واقع شده 
 نشان داده شده است. 1به عنوان نمونه در جدول

 ان انجام شده توسط شرکت پیمانکاراصفه-نمونه اي از خالصه مشاهدات ترازيابي پروژه راه آهن سريع السیر تهران -1جدول
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کیلومتر  131با توجه به طول مسیر راه آهن که بیش از 

است، الزم بود عالوه بر شروع و پايان، بین مسیر نیز جهت 

کنترل مشاهدات و تثبیت ديتوم، ايستگاههاي ارتفاعي مرجع 

سیر راه آهن به مناسبي ارائه شود که با توجه به نزديکي م

مسیرهاي ترازيابي درجه يک امري قابل حصول بود، اما به 

علت فرونشست گسترده استانهاي تهران، قم و اصفهان ارائه 

ارتفاع ايستگاههاي ترازيابي اين مناطق با چالش مواجه بود. 

به عنوان نمونه، در تهران با توجه به گسترش مکاني 

ثابت فرض مي  1931فرونشست، ايستگاههايي که تا سال 

شد، اکنون دچار فرونشست شده است. در پايان مسیر راه 

آهن نیز که شهر اصفهان بود، گزارشهايي مختلفي وجود 

داشت که نشان از تغییرات ارتفاعي شهر اصفهان مي داد.از 

طرفي به علت محدوديت منابع مالي و هزينه باالي انجام 

مشاهدات نمي  مشاهدات ترازيابي دقیق امکان تکرار اين

لذا تصمیم گرفته شده بود که تا انجام مطالعات   باشد.

فرونشست در منطقه فوق، امکان ارائه کارتهاي شناسايي 

ايستگاه هاي ترازيابي شهري و سراسري به کاربران محدود 

شود. نقشه جابجايي تولید شده توسط تکنیک تداخل سنجي 

ا اجازه داد تا راداري در شهرهاي تهران، قم و اصفهان به م

نزديک ترين ايستگاههاي ارتفاعي مناسب واقع در خارج 

منطقه فرونشست در اين استانها را براي اين پروژه پیدا کنیم 

که در نهايت مشاهدات ترازيابي انجام شده توسط پیمانکار نیز 

 مبین صحت برآورد انجام شده مي باشد.

تثبیت دیتوم ارتفاعی در مناطق  -4

فرونشست واقع در مسیر احداث راه آهن 

 اصفهان -سریع السیر تهران

به منظور بررسي وضعیت تغییر ارتفاعي ايستگاههاي 

ترازيابي دقیق کل کشور واقع در مناطق فرونشست، بررسي 

جابجايي اين مناطق با استفاده از تکنیک تداخل سنجي 

رار گرفت. بدين منظور نقشه فرونشست راداري مورد توجه ق

استانهاي تهران، قم و اصفهان نخستین مناطقي بودند که به 

علت کثرت تقاضاي کاربران سازمان که نیازمند ايستگاههاي 

ثابت ارتفاعي اين مناطق بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. در 

که جديد  1اين مطالعه از تصاوير راداري ماهواره سنتینل 

ماهواره راداري پرتاب شده مرکز فضايي اروپا مي باشد ترين 

در ادامه  5111استفاده شد. اين ماهواره که آپريل 

پرتاب شده  Envisatو  ERS-1,2ماموريتهاي ماهواره هاي 

است، بهبود قابل توجهي در کوتاه شدن بازه زماني بین 

تصاوير يک منطقه و پوشش بهتر تصاوير ايجاد کرده است. 

 51يا  15واره بصورت منظم تصاويري  با دوره زماني اين ماه

روزه از سطح زمین تهیه مي کنند. اين تصاوير بر خالف ساير 

داده هاي ماهواره هاي راداري به صورت کامال رايگان در 

دسترس عموم مي باشد. دوره تناوب کوتاه اين تصاوير لزوم 

تصويربرداري در مد عرض گذر وسیع را به منظور پوشش 

کامل سطح زمین ايجاب مي کند. در اين تصاوير از تکنولوژي 

استفاده   (TOPSمشاهدات زمین به وسیله پايش پیشرفته )

 .[1]شده است

و روش خط مبناي کوتاه مکاني به  1از نرم افزار اسنپ

منظور پردازش تصاوير استفاده شد. ابتدا تصاوير نسبت به هم 

صاوير محاسبه ثبت هندسي شد. سپس اختالف فاز بین ت

اولیه تولید شد. از آنجا که تصاوير سنتینل  5شده تداخل نگار

بصورت نواري هستند، در مرحله بعد عملیات يک پارچه 

سازي اين نوارها انجام شد. سپس سهم فاز توپوگرافي منطقه 

از تداخل  SRTMبا استفاده از به کارگیري مدل ارتفاعي 

کارگیري فیلتر  نگارها حذف شد. در مرحله بعد با به

گلداشتاين کیفیت تداخل نگارها بهبود يافت. سپس براي 

 3دستیابي به پیکسلهاي مربعي، اطالعات پیکسلها به نسبت 

میانگین گیري شد. در پردازش تصاوير راداري به منظور  1به 

محاسبه میدان تغییر شکل سطحي زمین، مرحله بعد بازيابي 

اين تحقیق، هدف يافتن  فاز مي باشد، اما  از آنجا که در

محدوده فرونشست و نه تخمین سرعت آن، به منظور 

آشکارسازي ايستگاههاي ترازيابي خارج از محدوده فرونشست 

بود، و اين امر در تداخل نماهاي بازيابي نشده ) نقشه اختالف 

فاز تصاوير( نیز به وضوح آشکار است، تداخل نماهاي بازيابي 

تعیین ايستگاههاي خارج از  نشده تولید شده به منظور

 مناطق فرونشست و تثبیت ديتوم به کار گرفته شد.  

تداخل نگار به دست آمده از پردازش تصاوير  5شکل 

شهر تهران مي باشد. همانطور که از اين شکل پیداست، 

شهر تهران در منطقه شمال شرق فرونشست  TEAYمسیر 

ال در حال سانتي متر در س 5قرار گرفته و با نرخي حدود 

فرونشست مي باشد. در بررسي هاي قبلي به دست آمده از 

، 1911تکرار مشاهدات ترازيابي اين مسیر در سالهاي 

ثابت بوده  TEAY1003، ايستگاه 1933و 1931، 1931

                                                           
1 SNAP 

2 interferogram 
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که با توجه به گسترش مکاني رفتار فرونشست،  [1]است 

اکنون اين ايستگاه نیز در منطقه فرونشست واقع است. با 

که هم اکنون  TEAY1001ه به اين شکل، ايستگاه توج

خارج از منطقه فرونشست قرار دارد، به عنوان ايستگاه 

 معلوم ارتفاعي در شهر تهران تثبیت شد. 

ديگر ايستگاه ثابت ارتفاعي که در شمال استان قم 

بود که با توجه به  AYBI1039معرفي شد، ايستگاه 

و  [1] گزارش تغییر ارتفاعي مسیرهاي ترازيابي درجه يک

به دست آمده از پردازش تصاوير  تداخل نگارهمچنین 

 ( داراي تغییر ارتفاع معني داري نمي باشد.9راداري )شکل

 
 1ز پردازش تصاوير راداري سنتینلتداخل نگار به دست آمده ا -5شکل

 1933تا ارديبهشت  1931يک ساله ارديبهشت در تهران در بازه زماني 

 
 1تداخل نگار به دست آمده از پردازش تصاوير راداري سنتینل -9شکل

 1933تا ارديبهشت  1931در استان قم در بازه زماني دي ماه 

بود  AYBV1012ايستگاه ثابت ارتفاعي ديگر، ايستگاه 

و  1که با توجه به نقشه جابجايي تولید شده در شکل 

به  [1]رش تغییر ارتفاعي مسیرهاي ترازيابي درجه يک گزا

عنوان ايستگاه ثابت ارتفاعي معرفي شد. همچنین در شکل 

فرونشست ابتداي جاده قم به کاشان مشخص است  1

تا  BVBI1007)محدوده ايستگاههاي ترازيابي دقیق 

BVBI1009A .) 

 
سنتینل تداخل نگار به دست آمده از پردازش تصاوير راداري  -1شکل

 1933تا ارديبهشت  1931در استان قم در بازه زماني اسفند  1
 

به دست آمده از اين  تداخل نگارهمچنین استفاده از 

ايستگاه  نزديک ترين (، به ما اجازه داد تا3مطالعات )شکل

مناسب ارتفاعي جهت تثبیت ديتوم در شهر اصفهان را 

به  CKCL1004ايستگاه  براي اين پروژه پیدا کنیم و

عنوان ايستگاه ثابت ارتفاعي موجود در منطقه معرفي شد 

که نهايتا مشاهدات ترازيابي انجام شده در منطقه براي 

اصفهان نیز صحت اين -پروژه راه آهن سريع السیر تهران

 (. 5مدعا را ثابت نمود )جدول
 

 
تداخل نگار به دست آمده از پردازش تصاوير راداري سنتینل  -3شکل

  1931تا اسفند  1931اصفهان در بازه زماني شهريور در شهر  1
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اه بررسی نتایج ترازیابی دقیق پروژه ر -5

 اصفهان-آهن سریع السیر تهران

ايستگاه، به عنوان نقطه ثابت با ارتفاع  3در اين پروژه 

معلوم و براي تثبیت ديتوم، استفاده شده است و تعدادي 

از ايستگاههاي سازمان جهت کنترل نیز اندازه گیري شده 

مقايسه ارتفاع ايستگاههاي ترازيابي  5است که جدول 

درجه يک کشور در اپکهاي مختلف را نشان مي دهد. 

 عیار مناسب ارتفاع ايستگاههاي محاسبه شدهانحراف م

فرض تثبیت ديتوم  که با 1933توسط پیمانکار در سال 

به دست آمده از نقشه )در مناطق فاقد تغییر ارتفاعي 

مويد  به دست آمده است، (جابجايي تداخل سنجي راداري

طبق  ،آن است که اين ايستگاههاي ارتفاعي معلوم

نیز بدون تغییر  1933در سال پیمانکار  مشاهدات ترازيابي

  ارتفاع طي اين سالها باقي مانده اند.

 مقايسه ارتفاع ايستگاههاي ترازيابي درجه يک کشور ) بر حسب متر( در اپکهاي مختلف -5جدول

نوع 

 ايستگاه

ارتفاع و دقت مشاهده و محاسبات 

 )پیمانکار(1933سال

ارتفاع محاسبات سال 

1935(NCC) 

ارتفاع محاسبات سال 

1911(NCC) 
 نام ايستگاه

 BM AYBI1039 111931151 11193111 11193111 ثابت

 RM AYBI1039 111931151 111931333 11193111±13111 کنترل

 1RM BVBI1003 --------- 31131553 3113393±13111 کنترل

 BM BVBI1005 31131393 3113193 31933331±13111 کنترل

 BM BVBI1006 31533351 3153333 31533311±13111 کنترل

 1RMAYBV1011 --------- 111931111 111931111±13111 کنترل

 BM AYBV1012 113133115 11313351 11313351 ثابت

 BM AYBV1013 115331513 11533131 115331313±13111 کنترل

 1BM BUBV1031 --------- 13313935 13313935 ثابت

 1RM BUBV1031 --------- 133131931 133131915±13115 کنترل

 1RM BUBV1045 --------- 131139153 13113911±13111 کنترل

 BM BUBV1046 111933515 11193391 11193391 ثابت

 1RM BUBV1019 --------- 511333315 511333315 ثابت

 1BM BTBV1022 --------- 11313313 11313313 ثابت

 1BM BUBV101 --------- 11133333 11133333 ثابت

 1BM CDCL1002 --------- 13113133 131139111±13119 کنترل

 1BM CDCL1003 --------- 13113151 131131133±13111 کنترل

 1RM CDCL1003 --------- 131133113 131131353±13111 کنترل

 1BM CDCL1004 --------- 13193113 131931111±131113 کنترل

 1RM CDCL1004 --------- 131931131 131939311±131111 کنترل

 1BM CKCL1002 --------- 13153113 131531911±13115 کنترل

 1RM CKCL1002 --------- --------- 131133911±13119 کنترل

 BM  CKCL1004 131531111 13153153 13153153 ثابت

 BM TEAY1001 113131191 11313913 11313913 ثابت

 1BM TEAY1002 --------- 113931113 11353313±13119 کنترل

 BM TEAY1003 119331111 11913331 11913333±13119 کنترل

 1BM TEAY1005 --------- 11553191 11553591±13119 کنترل

 1BM TEAY1006 --------- 111131115 11113115±13119 کنترل

 1RM TEAY1007 --------- 111139113 11113511±13111 کنترل

 1BM TEAY1008 --------- 11113913 11113513±13111 کنترل

46



 
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

ي 
يج

رو
ت

دس
هن

م
 ي

شه
نق

ي
دار

بر
 و 

ت
العا

اط
 

کان
م

 ي
ره 

ما
 ش

م،
ده

ره 
دو

 ،
1

اه 
د م

فن
اس

 ،
19

31
  

 نتیجه گیری و پیشنهادات -6 

در اين تحقیق، ضمن بررسي فرونشست استانهاي 

تهران، قم و اصفهان با استفاده از تکنیک تداخل سنجي 

راداري، ايستگاههاي ترازيابي موجود در مناطق فاقد تغییر 

اصفهان -ارتفاعي در مسیر راه آهن سريع السیر تهران

شناسايي شد. نتايج ترازيابي اين مسیر گوياي صحت 

ود و مشکل نقص ديتوم در مناطق تخمین اتخاذ شده ب

دچار فرونشست را به طريق مناسب و با حداقل هزينه 

ترازيابي حل نمود. بنابراين، به منظور به روز رساني 

وضعیت ارتفاعي ايستگاههاي ترازيابي دقیق کشور، مطالعه 

پديده فرونشست در کل مسیرهاي شبکه ترازيابي کشور با 

راداري به منظور بررسي استفاده از تکنیک تداخل سنجي 

نرخ و گستره فرونشست موجود در محدوده ايستگاههاي 

ترازيابي دقیق، جهت به روز رساني و تصحیح ديتوم 

ارتفاعي کشور توصیه مي گردد. همچنین با توجه به تغییر 

رفتار فرونشست و گسترش مکاني آن )به عنوان نمونه، 

ها در فرونشست جنوب تهران(، ضروري است اين بررسي 

بازه هاي زماني منظم مورد تکرار و بازبیني و محاسبات 

 مجدد قرار گیرد.
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