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 1فرد ياکبر هاشم

 *2يز کردوانيپرو

 3انيده اسديفر

 دهيچک

دليل ه كنند و همچنين ب اي به علت ديد وسيعي كه از يك منطقه ايجاد مي تصاوير ماهواره

با . شوند پوشش تكراري منظم، به عنوان يكي از ابزارهاي مهم مديريت منابع زميني قلمداد مي

توان حركات و ي( مInSAR) يرادار يتداخل سنج اًخصوص ،سنجش از دور يآوراستفاده از فن

 يرهاياپيلغزش و دنيها، زمخچاليلرزه، آتشفشان، نيمانند زم ييهادهياز پد يرات ناشييتغ

 يتفاضل ين پژوهش از روش تداخل سنجيدر ا نامنظم را مطالعه نمود. يهاديگر پديو د ينمك

 يو بررس اين در محدوده سد گتوند عليمسطح ز ييجابجادن ير كشيبه منظور به تصو يرادار

باند  SLCر يتصو 0ن حادثه كمك گرفته شده است. يكوتاه مدت و بلند مدت ا يرات زمانييتغ

C ، يسنجنده ASAR يماهواره ENVISAT در 9455تا  9441 يزمان يمربوط به بازه ،

ربع اخذ شد. از لومتر ميك 544544 يهاروپا با گستر يياز مركز فضا يقالب طرح پژوهش

نترفروگرام مستقل حاصل يا 0ك سال يش از يك ساله و بي ير با اختالف زمانيپردازش تصاو

ك يمنطقه با قدرت تفك SRTM DEM ها ازنترفروگرامياز ا يشد، به منظور حذف اثر توپوگراف

جهت  انجام شد. Sarscapeافزار ها به كمك نرمنترفروگراميمتر استفاده شد. و پردازش ا 34
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ل يشود، از فايجاد مير ايتصاو يماه بر رو يجاذبه يروير كه در اثر نياصالح اعوجاج تصاو

DOR-VOR ماهواره  ياطالعات برداشت يكه حاوDORIS باشد، ياروپا م ييآژانس فضا

زان فرونشست در يثر مـرادار، حداك يسنجج حاصل از تداخليتاـاز ن ده است.ـاستفاده ش

ه نگار بج تداخليمتر در سال  محاسبه شده است. نتا يسانت 1/9طالعه، حدود مورد م يمحدوده

معدن  يق حداكثر نرخ فرونشست را در سازند گچساران و در محدودهين تحقيدست آمده در ا

 دهد.يمتر نشان م يسانت 1/9زان ينمك عنبل به م

 .نترفروگراميا ا،ي، سد گتوند عليتفاضل يسازند گچساران، تداخل سنج :يديکلمات کل

 

 مقدمه

، يشناسات سنگيژه خصوصياز لحاظ مختلف به و يسنگ ين و واحدهايزم يسازندها

از خود نشان داده و مطالعه  يمتفاوت، در مواجه با آب رفتار متفاوت يكيو مكان يكيزيف

دان ي(. سازند گچساران كه نام آن از م01: 5931 ،ي)آقانبات باشديم يق آنها ضروريدق

زاگرس در جنوب  يريتبخ يهااز سازند يكيگچساران گرفته شده است، به عنوان  ينفت

بزرگ معموالً به  ي(. سدها91 :5933 دارد )داموغ، ياديكشور گسترش ز يو جنوب غرب

الب، يفصول كم آب،كنترل س يآب برا يرهيچون ذخ يصورت چندمنظوره و با اهداف

اي وند. سرزمين پهناور ايران در منطقهشيساخته م يحيتفر يهو استفاد يد انرژيتول

هاي هاي سطحي محدوديتخشك قرار گرفته و توزيع ناموزون جريانخشك و نيمه

مين أن عنصر حياتي به وجود آورده است. ضرورت تياي را در امر استفاده بهينه از اعمده

به آب از يك طرف و تغييراتي كه سدها بر محيط اطراف دارند از طرف ديگر توجه 

 كارون  ينهكند. رودخاهاي سدسازي را الزامي مياثرات زيست محيطي و اقليمي طرح

هاي  هاي اصلي آن از استان ترين رودخانه كشور است كه سرشاخه ترين و پرآب بزرگ

شود. اتفاقاتي كه سبب ايجاد  گيرد و به جلگه خوزستان وارد مي مجاور سرچشمه مي

 هاي وجو كرد: بخش سرشاخه در دو بخش عمده جست بحران آلودگي كارون شده را بايد

هاي انساني خاصي رخ داده و در  ها فعاليت كارون. در سرشاخه يجلگهكارون و بخش 
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كارون در  هاي انساني اثرگذار بر رودخانه هاي ديگري. در مورد فعاليت جلگه فعاليت

و انتقال هاي بزرگ و كوچك سدسازي  ها و پروژه مناطق كوهستاني، اجراي طرح

هاي مجاور، تعادل هيدرولوژيكي و  كارون به حوضه  ياي آب از رودخانه حوضه بين

حاضر اين رودخانه در  اكولوژيكي كارون را در مناطق باالدست به هم زده و در حال

 شود.  اي از سدهاي ساخته شده مديريت مي آبريز باالدست خود با زنجيره يحوضه

ر ين پردازش تصاويها و سدها و همچنآبي درياچهثيرات مخازن أت يزمينه در

اي در گوشه و كنار ايران و ها تحقيقات پراكندهها و فرونشستن لغزشيزم ياماهواره

 شود: ديگر كشورها صورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره مي

ن نرخ ييتع يبرا يرادار يسنجك تداخلي، از تكن(5933)قت مهر و همكاران يحق

 ، ENVISAT ير راداريتصو 0دشت هشتگرد، با استفاده از  يدهايونشست و لنداسالفر

مقدار نرخ  ينهيشي(، ب9443اكتبر  90تا  9443 يجوال 55ماهه ) 0 يزمان يدر بازه

دست آوردند. جنت و همكاران در ه متر در ماه بيليم 91ن دشت يفرونشست را در ا

ن ير شكل سطح زمييمشخص كردن تغ يبرا يرادار يسنج، از روش تداخل5933سال 

است كه دچار فرونشست  ين دشت از جمله مناطقيگان استفاده نمودند. ايدر دشت گلپا

ده است. حداكثر ي، گرديجهت مقاصد كشاورز ينيرزميه آب زيروياز برداشت ب يناش

 يهارادار و داده يدر اثر فرونشست با استفاده از روش تداخل سنج يعمود ييجابجا

ن منطقه محاسبه شد. با يهفت و ده ماهه در ا يزمان يدر بازه ENVISAT  ياماهواره

گنال فرونشست يمختلف س يهادر قسمت يعمود ييزان جابجاين روش مياستفاده از ا

دست ه متر ب يسانت 59و  53 يزمان ين دو بازهيزان آن در ايمتفاوت بوده و حداكثر م

 يماهواره يهابا داده DInSAR(، از روش 9443ن سال )و همكارا 5يافار -آمد. دامواه

JERS1  در باندL جاد شده يا يتفاضل ينتروفروگرام هاياستفاده نمودند ا يشانگها يبرا

ه ج بي، و نتانشان داد يشتريزان فرونشست را با دقت بيم JERS1باند  L يهااز داده

د ييأرا ت DInSARدست آمده از ه ج بيز، نتايبا وجود داشتن نو PSInSARدست آمده از 

                                                           
1- Damoah-Afari 
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 يبرا يرادار يتفاضل يسنجك تداخلي( از تكن5931) گرانيو د يالمدرس نمودند.

كس باند ـير تراسار ايصاوـرف با استفاده از تـب يكيزيات فيخصوص يبهـمحاس

(Terrasar-X) سيو مود (Modisاستفاده نموده و نتا )درصد  9/35 يانگر دقت كليج بي

درصد 31م يب تعميعمق برف با ضر يسطح برف و نقشه ينقشه 01/30 يب كاپايضر

ر فرم سازند را ييتغن لغزش و يزمكه  يقاتيگر تحقيبوده است. از د 131/9برابر  Rmseو 

ر اشاره نمود: يموارد ز توانياند ماحداث سدها مطالعه نموده يامدهاياز پ يكيبه عنوان 

 درهنيريش ز سديآبر ي(،  حوضه5931 ،يو جواهر يسد خاكي مسجدسليمان )داود

(، 9455 گران،يعربشاه و د ي)آذرم زيار تبري(، سد ون9450 گران،يان مقدم و دي)احمد

و  يمانيز كارون بزرگ )يآبخ ي(، حوضه9451 گران،ي)صفرپور و د نيدواز اسفرايسد ب

 ين در محدودهيزم ييجابجا يق آشكارسازين تحقيهدف از ا (.5935 همكاران،

ك يتفاده از تكنـا، با اسيد گتوندعلـس ياچهيدرده اطرف ـدچار انحالل ش يسازندها

 باشد.يم يرادار يتفاضل يسنجتداخل

 مورد مطالعه يمنطقه

 93ران( و در يا يي مورد مطالعه در شمال استان خوزستان )جنوب غربمحدوده

يمي گتوند قرار كيلومتري باالدست سد تنظ 55كيلومتري شمال شهرستان شوشتر و 

، در بين 5:91444هاي مطالعاتي مطابق نقشه يدارد. موقعيت جغرافيايي محدوده

درجه  03ن يقه و همچنيدق 53درجه و  99قه تا يدق 51درجه و  99هاي شمالي عرض

 (.5) شكل گيردقرار مي يقه طول شرقيدق 13درجه و  03قه تا يدق 13و 
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 ايسد گتوند عل يدر محدوده العهمورد مط يت منطقهي( موقع1)  شکل

كارون،  يرودخانه ين سد بزرگ ساخته شده بر رويترن دستييا پايسد گتوند عل

 گدارلندر يب سدهايخوزستان است، و در باالدست آن به ترت يقبل از ورود به جلگه

 يو سدها ساخته شده 0و كارون 9(، كارون5)كارون  باسپورعديمان(، شهي)مسجدسل

 يو واحدها يشناسنيزم يباشند. سازندهايا اجرا ميز در دست مطالعه ين يگريد

متفاوت، در مواجه با آب  يكيو مكان يكيزي، فيشناسسنگ يهايژگيمختلف با و يسنگ

 يياز سازندها يكي. است يق آنها ضروريدق ياز خود نشان داده و مطالعه يرفتار متفاوت

 يميمان تا سد تنظيل سد گدار/مسجدسلحد فاص يكارون در محدوده يكه رودخانه

ا را احاطه كرده است، سازند يمخزن سد گتوند عل يگتوند از آن عبور كرده و محدوده

ت آب يفين سازند، كي(. به علت وجود نمك در ا14 :5931، ي)آقانبات باشديگچساران م

سد  يريآبگ(. پس از 5933 گران،يو د يباشد )بقادشتكيرودخانه و مخزن متأثر از آن م

اچه يرامون درين سازند كه در پياز ا ييها، قسمت5934ا در سال مرداد ماه يگتوندعل

اچه در ارتباط بودند بر اثر انحالل دچار فرونشست و لغزش يبا آب در ماًيا مستقيسد و 

 شدند.
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 هامواد و روش

 مورد استفاده يهاانتخاب و داده يهااريمع

از  يـكين و يه عنوان اولـ، بينترفرومتريردازش اـپ يراـمناسب ب يريتخاب تصاوـان

ن ين امر به ايت ايباشد. اهميم ين روش پردازشيا يدر اجرا ياساس ين گام هايترمهم

ت يفيم بر كير مستقيتأث ير راداريانتخاب تصاو يمورد نظر برا يارهايخاطر است كه مع

است كه از  يبا كاربردها ارها در ارتباطين معيخواهند گذاشت. البته ا ييج نهاينتا

 مدنظر است.  يپردازش تداخل سنج

 د يه ديزاوـ 

 خط مبناـ 

 يربرداريزمان تصوـ 

 يهمدوسـ 

 (.9449، 5تور و همكاراني)و ياثرات اتمسفرـ 

دن ير كشيبه منظور به تصو 9يرادار يتفاضل يسنجن پژوهش از روش تداخليدر ا

كوتاه مدت و بلند  يرات زمانييتغ يررسن( و بيسطح زم يي)جابجا فرونشست يمحدوده

 ASAR، سنجنده Cباند  SLCر يتصو 0ن حادثه كمك گرفته شده است. يمدت ا

از  ي، در قالب طرح پژوهش9455تا  9441 يزمان يمربوط به بازه ENVISATماهواره 

ر با يلومتر مربع اخذ شد. از پردازش تصاويك 544×544 يهاروپا با گستر ييمركز فضا

نترفروگرام مستقل حاصل شد، كه در يا 0ك سال يش از يك ساله و بي يف زماناختال

از  ي( مشخصات آنها آورده شده است. به منظور حذف اثر توپوگراف5جدول )

متر استفاده شد و  34ك يمنطقه با قدرت تفك SRTM DEM ها از نترفروگراميا

ام شد. جهت اصالح اعوجاج انج Sarscapeافزار ها به كمك نرمنترفروگراميپردازش ا

 DOR-VORل يشود، از فايجاد مير ايتصاو يجاذبه ماه بر رو يروير كه در اثر نيتصاو

                                                           
1- Vettore et al., 

2- DInsar 
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باشد، استفاده شده ياروپا م ييآژانس فضا DORISماهواره  ياطالعات برداشت يكه حاو

 است.

 ENVISAT يماهواره ASAR ياز سنجنده ير انتخابي( زوج تصو1جدول )

شماره 

 بلوک

 يخط مبنا

 )متر(يبحران

 يخط مبنا

 )متر(يمکان

 يخط مبنا

 )روز(يزمان

 يالديخ ميتار

 سال( -ماه -)روز

 ينام اختصار

 يانتخاب

095 395/30 553/11 519 95/41/9443-

93/55/9441 

A1 

095 395/14 190/41 039 99/43/9443-

95/41/9443 

A2 

095 395/30 049/15 111 99/43/9443-

93/55/9441 

A3 

39 9431/13 019/01 553 5/1/9455-

93/54/9455 

A4 

 .ق نشان داده شده استيمراحل انجام تحق ي( مدل مفهوم9در شكل )

 روش کار و ابزار پژوهش

نگار الزم بود با داخلـها با هدف ساخت تن دادهيل ايتحل يهرين مرحله از زنجيدر نخست

متر( و  34/1) يل راداريرد مان سنجنده در امتداد بيك متفاوت ايتوجه به قدرت تفك

ن يك زميبرد به قدرت تفك يك در راستاي، اطالعات قدرت تفك متر( 41/0موت )يآز

 ل شود.يبرد تبد يدر راستا (5) يطبق رابطه

 (5) يرابطه

 

 كدام از اگر هرتفاضل برد مايل در حالت عبور اول و دوم است.  ρδ در رابطه فوق

 ك عدد مختلط تصور نمود:ير را به صورت از سنسو يبازگشت يهاگناليس
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  (9) يرابطه

 
 قيمراحل تحق ي( مدل مفهوم2) شکل

 

  (9) يرابطه

بازگشت خورده مختلط از  يهاگناليكسل سيكسل به پينترفروگرام از ضرب پيك اي

 شود.يحاصل م يچه مصنوعير رادار دريدو تصو

  (0) يرابطه

 Xباشد. يـم ينترفرومتريفاز ا  عدد مختلط وقدار مزدوج ـم *ن رابطه يدر ا

كسل در جهت بردار يمختصات پ Rمختصات در جهت حركت ماهواره و  يدهندهنشان

 (.9441، 5چاردزير) باشديم

                                                           
1- Richards 
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توان  هاي نوري در حالت استفاده از سكوهاي فضايي مي با فرض موازي بودن شعاع

 اين چنين بيان نمود:

(1)ي رابطه  ||)sin( BB   

B║اي از خط مبناست كه موازي با جهت نظاره راداري است. با جايگذاري مقدار  لفهؤ، م

 ( داريم:3) ي( در رابطه3) ياز رابطه ρδدست آمده براي ه ب

*|| (1) يرابطه
4

)sin(
4

BB








  

 يمختلف يهاتداخل نگار حاصل شده، روش يبر رو يل اثر توپوگرافيجهت تعد

د از فاز ثابت القا شده ين بايزم ييفاز مربوط به جابجا يدر حالت كل يوجود دارد ول

ر ين فاز موجود از تأثيسنجنده و همچن يط مداريو شرا ياز هندسه رادار يناش

حاصل از  يم فاز تفاضليممكن تقس يهاحلاز راه يكين باره يجدا گردد. در ا يتوپوگراف

ن است. ييبا تواتر پا ييبا تواتر باال و فازها يفه جدا از هم، فازهاتداخل نگار به دو مؤل

 يبرا كه هستند يرادار يربرداريو هندسه تصو ياز توپوگراف ين ناشييفازها با تواتر پا

، يگرـينگار از د ك تداخليق يتفر با شود. گرفته دهيناد يتوپوگراف آنها الزم است حذف

جاد يرات اييماند، تغيم يده و آنچه باقـعمول حذف شم يه توپوگرافـمربوط ب يهانجيفر

 ي( معادله5330) 5در آن است. زبكر و همكاران ييا جابجايسطح  يشده در توپوگراف

 :اندارائه كرده يتفاضل يسنجتداخل ير را برايز

       (1) يرابطه
 

 (3) يرابطه
 

 يبا فرض ارتفاع محل ينيزم د سنجنده نسبت به نقاطيه ديزاو 0 ي فوقرابطهكه در 

فاز  يابيباز ياهتداخل نگار ن(، يزم يضويب يصفر آنها )سطح مبنا

                                                           
1- Zebker et al., 
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ح فاز يتصح يكه مرحله يطوره ا بعد آن است بين رخداد يقبل از رخداد و ح يشده برا

 يز جابجائين Dن قبل از آن انجام شده باشد، يت زميجهت حذف اثر كرو يتوپوگراف

 نشان داده شده است. ┴B ز با ين يعمود ين است. خط مبنايدر سطح زم ياحتمال

 كين تكنياست، بنابرا  يماً متناسب با اختالف فاز تفاضليمستق Dر شكل ييتغ

تواند تا حد كمتر از نصف طول ين را مير شكل سطح زمييتغ يتفاضل يتداخل سنج

ن منظور با وارد كردن مدل يبدكند.  يريگازهمتر انديليموج مورد استفاده و با دقت م

 ير ارتفاعيمتر( مقاد 34)با دقت  SRTMن كسب شده از شاتل يزم يارتفاع يرقوم

ن فاز را يشود كه ايل ميتبد ياز ارتفاع به بردار شعاع يضويبه نسبت سطح ب يتوپوگراف

فرض شده  يفو فاقد توپوگرا يضوين صورت سطح بيند كه در اي( گوsint) يفاز مصنوع

ر در يير )تغياخذ دو تصو يفاز در ط يرات زمانييبا تواتر باال كه به علت تغ ياست.فازها

 ينيزم يضويمدل ب يبا ارتفاع مبنا DEM ين اختالف ارتفاعيا اتمسفر( و همچنيسطح 

 (.9)شكل نگار مسطح ملقب استنگار حاصل به تداخلشوند. تداخليجاد ميا

 ر همدوسيد تصويتولو  يقيلتر تطبياعمال ف

 ي، حاو نيشيپ يدر مرحله يحاصل از حذف اثرات توپوگراف يتداخل نگار تفاضل

ا يو  ير راداريافت دو تصويدر يزمان يها بازي يجه اختالف زمانياست كه در نت ييزهاينو

د آمده و يگنال پديفاقد س يها 5از لكه ين ناشيو همچن يمكان يدر اثر تفاوت خط مبنا

 ي، لذا الزم است تا با اجرا نگار شده باشندت تداخليفين آمدن كييباعث پا ممكن است

ق حاضر از ي. در تحق ها حذف كرد نگارتداخل يزها را از روياثر نو 9يقيتطب يلترهايف

 و شكل 9 د )جدولشده استفاده ـنگار حاصل شتداخل يپاكساز يبرا 9نيلتر گلداشتايف

0.) 

                                                           
1- Splotch 

2- Adaptive Filter 

3- Goldstein 
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 ASAR يسنجنده A1 يريمسطح شده حاصل از پردازش زوج تصو ينگار فاز( تداخل3) شکل

 

 ر همدوسيدر تصو ASARر يزوج تصو يبرا ير همدوسي( مقاد2) جدول

 ريزوج تصو )روز( يزمان يخط مبنا ن مقداريکمتر نيانگيم ن مقداريشتريب اريانحراف مع

949510/4 335150/4 913191/4 444409/4 519 A1 

599131/4 394059/4 959313/4 444415/4 039 A2 

591413/4 301313/4 990035/4 444414/4 111 A3 

511991/4 351154/4 903139/4 444490/4 553 A4 
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A1ر يزوج تصو ين بر رويگلداشتا يلتر توافقيانجام ف (4شکل )

نگار تداخل -)الف ASARاز سنجنده  

 (لتر شدهيف يرادار يتفاضل يسنجر تداخليتصو -ج ر همدوسيتصو -ب مسطح شده يفاز

 يا دامنه يداريمناطق ناپا يو آشکارساز 1اصالح فاز

موسوم به رشد   تميحاصل، از الگور يها نگاردر تداخل ير همبستگيبا توجه به مقاد

 ير آستانهياستفاده شد. مقاد ASARحاصل از سنجنده  ينگارهاتداخل يبرا 9يا هيناح

محاسبه و  ير همدوسيدر تصو ين مقدار همبستگيانگيز با توجه به ميتم نين الگوريا

 (.1د )شكل يم گرديتنظ

جهت   (DTM) 9نيزم يرقوم يساز، با كمك مدل ن مرحلهيا ييج نهايدر ادامه، نتا

 يج آشكارسازيتاً نتايمنتقل شده و نها Arc GISط يبه مح يموضوع يها نقشه يهيته

و انطباق آن  GPSبا استفاده از  يدانيش ميمايق پياز طر ن لغزش در سطح منطقهيزم

 (. 1و1)شكل شد يابيكنترل و ارز Google-Earth يط برنامهيبا اطالعات موجود در مح
 

                                                           
1- Phase Unwrapping  
2- Region Growing  
3- Digital Terrain Modeling 
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A1نگارزوج تداخل ير حاصل از اصالح فازي( تصو5شکل )

تداخل نگار  -)الف ASARاز سنجنده  

 (يفاز يشدهنگار اصالحتداخل -وس جر همديتصو -لتر شده بيف يتفاضل

 
 ASAR، سنجنده A4حاصل از تداخل نگار  يا دامنه يداريزان ناپاير مي( تصو6) شکل
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 رهايبرداشت شده در پردازش زوج تصو يهااستخراج تمام لغزش (7) شکل

  يريگجهينت

 يارهر ماهواين پردازش تصاويدرياچه سدها و همچن يساختنيثيرات زمأزمينه ت در
اي در گوشه و كنار ايران و ديگر كشورها ها تحقيقات پراكندهها و فرونشستن لغزشيزم

و با استفاده  ينيا فقط به صورت زميدر خصوص سد گتوند عل يصورت گرفته است، ول
معادن نمك سازند گچساران و  يمرخ عرضيل نيو تحل يشناسنيزم يهايزناز گمانه

ن پژوهش را يا د بودنيو جد يانجام شده بود، كه  نوآور يتسد مطالعا ياچهياطراف در
در منطقه  يينه نرخ جابجايشين بود كه بيانگر ايق بين تحقيج حاصل در ايرساند. نتايم

ن يهمچنرسد. يم (9455تا  9441 يزمان يدر بازه)متر در سال  يسانت 1/9به حدود 

ن يترشيمورد مطالعه، ب يمحدوده يرر راداينترفروگرام حاصل شده از تصاويبا توجه به ا
معدن  يكيتوده عنبل و در نزد يشرق ر فرم و فرونشست مربوط به جهت جنوبييتغ

ا در مرداد يسد گتوند عل يري(. با توجه به زمان شروع آبگ1)شكل  نمك رخ داده است
ن ين اوليا صورت گرفته در سازند گچساران، ين شروع انحالل هايو همچن 5934ماه 
عالوه باشد. ين محدوده ميسازند گچساران در ا يرادار بر رو يلعه سنجش از دورمطا
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مخزن  يهيمربوط به سازند گچساران كه در حاش ينواحگر يعنبل در د ينمك يبر توده

 يم. با بررسيابوده يمتعدد يهاو فرونشت ن لغزشيزم ز شاهدياند نسد قرار داشته
به علت  كه از منطقه انجام شده است، يدانيم يدهايز بازديو ن يشناسنيزم يهانقشه

سازند گچساران در  يودهـكه هر ساله در ت يمتعدد ياهـدامن يهاها و لغزشزشير
اد ي يدر محدوده ينمك يهاهياز رخنمون ال ييهاافتد، بخشيچپ اتفاق م يهـكران

هايي كه به لغزشالزم به ذكر است كه زمين  زه پوشانده شده است.يشده توسط وار

باشد، همچنين زمين ميـدهند قابل برداشت نيـموازات جهت پرواز ماهواره رخ م
گيرد قابل اعوجاجات هندسي )سايه و وارونگي( قرار مي يهايي كه در منطقهلغزش

تر از زاويه ديد هاي بزرگهاي واقع بر روي شيبلغزشبرداشت نيستند. در حقيقت زمين
 باشد. ه( قابل برداشت نميدرج 3/91ماهواره )
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