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  چكيده 
ن آتشفشان به دليل اي. اي جوان استاي درون صفحهغرب ايران، يك آتشفشان چينهكواترنري سبالن در شمال- آتشفشان پليو
ي يكي از فاكتورهاي مهم در مطالعه. اي برخوردار استساختي فشاري و پتانسيل زمين گرمايي از اهميت ويژهجايگاه زمين

اين در .هاي ماگمايي، تكتونيكي يا گرانشي استها در طول زمان بر اثر فعاليتي تغييرات سطحي آنها، مطالعهآتشفشان

است و در نهايت نقشه ميانگين سرعت  استفاده شده ٢٠١٠تا  ٢٠٠٣، در بازه زماني ENVISATواره پژوهش از تصاوير ماه
نتايج به . ناشي از تغييرات سطحي آتشفشان سبالن و مناطق اطراف آن با استفاده از روش خط مبناي كوتاه به دست آمد

اي اين آتشفشاندر مدت زمان پوشش زماني تصاوير در ناحيه كالدر سالبر متريليفرونشست سه م نهيشيبدست آمده نشانگر 
 .شودهمچنين حركت امتدادلغز راستگرد بر روي گسل اهر ورزقان در نتايج به دست آمده مشاهده مي. تعيين گرديد

  

  سنجي راداري، فرونشست آتشفشانسبالن، تداخل :هاي كليديواژه
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Abstract 
The intra-plate, Plio-Quaternary Sabalan volcano in the NW of Iran is considered a strato-volcano. It has a 
particular importance in terms of geological setting and geothermal potential. Deformation of the volcano may 
has been caused by tectonic, magmatic or gravitational factors. It has been detected by time series analysis of 
observed displacements with InSAR. In this research 20 images of the ENVISAT satellite are used in a period of 
time from 2003 to 2010. Also for analyzing time series, the shortest base line method were used with STAMPS 
soft pack and finally, the map of the average speed caused by the surface changes of the Sabalan volcano and its 
surrounding area has been obtained and interpreted. The caldera in the Sabalan volcano indicates a maximum 
subsidence rate  of about 3 millimeters per year in last 0.5 million years. Also, the East-West trending Ahar-
Varzaghan fault indicate a major right lateral component. 
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 مقدمه    ١

كواترنري، مساحتي - ها و موادآذرآواري اين آتشفشان پليوگدازه.هاي جوان در ايران استآتشفشان سبالن يكي از آتشفشان
متر از سطح دريا  ٤٨١١باشد كه با ارتفاع كوه ميبلندترين قله اين آتشفشان سلطان. اندبيش از هزار كيلومترمربع را پوشانده
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مطالعه تغييرات سطحي آتشفشان يكي .گرمايي اهميت خاصي داردآتشفشان از نظر پتانسيل انرژي زميناين . جاي گرفته است
شدگي هاي فعال تغييرشكلي به صورت تورم و بزرگآتشفشان.هاي مهم براي شناخت روند رفتاري يك آتشفشان استاز راه

العبور اين  با توجه به توپوگرافي ناهموار و صعب.شوندهاي خاموش در طول زمان چروكيده و منقبض ميدارند و آتشفشان
ترين روش  سنجي راداري مناسبدر اين منطقه،استفاده از تكنيك تداخل GPSهاي آتشفشان وهمچنين عدم وجود ايستگاه

در  اساس كار اين روش استفاده از تصاوير تكراري ماهواره از يك منطقه.باشدبراي مطالعه تغييرات سطحي اين آتشفشان مي
 ERSبا استفاده از تصاوير ماهواره  ٢٠٠٤هوپر و همكاران در سال ).١٩٩٨ماسونت وهمكاران، (باشددو زمان متفاوت مي

با  ٢٠١١را مشاهده كردند و همچنين شيرزايي و همكاران در سال  Long Valleyباالآمدگي در مركز كالدراي آتشفشان 
در اين .متر بر سال را در قله آتشفشان دماوند مشاهده كردندميلي ٦معادل  فرونشستي Envisatاستفاده از تصاوير ماهواره 

در صورت وجود . گرددسنجي راداريوجود تغييرشكل بر روي آتشفشان سبالن بررسي ميمطالعه با استفاده از تكنيك تداخل
 .گيردرد بررسي قرار ميهرگونه تغييرشكل، جهت و مقدار آن با در نظر گرفتن عوامل تكتونيكي و غيرتكتونيكي مو

 
  روش تحقيق    ٢

سنجنده  SARهاي راداري دريچه مصنوعيتصوير از داده٢٠براي بررسي و مطالعه تغييرات سطحي آتشفشان سبالن، 
ENVISAT ASAR شوند و تصاوير اخذ شده در دو زمان با هم تركيب مي. استفاده شده است٢٠٠٣- ٢٠١٠در بازه زماني
شود ر سطح زمين باعث به وجود آمدن اختالف فاز در دو تصوير راداري ماهواره در دو زمان مختلف ميتغييرات ايجاد شده د

دهنده ميزان جابجايي ودر فاصله زماني دو عبور ماهواره از منطقه مورد آمده از زوج تصاوير نشانكه اين اختالف فاز به دست
به دليل داشتن كمترين  ٢٠٠٤-١٢- ١٤ود تصوير مربوط به تاريخ از بين تصاوير موج).٢٠٠٣دنيل و همكاران،(مطالعه است 

هندسه فاصله زماني و مكاني در مقايسه با ساير تصاوير به عنوان تصوير پايه انتخاب شد و تصاوير پيرو نسبت به اين تصوير هم
-ي باشندبراي تشكيل تداخلترين خط مبناي مكاني و زماني مدر آناليز سري زماني از جفت تصاويري كه داراي كوتاه.شدند

براين اساس در روش آناليز سري زماني در روشخط مبناي كوتاه  .)، الف١شكل(نگارها مورد استفاده قرارگرفت 
)SBAS)( ،هاي مداري ماهواره، فاز با استفاده از فايل).، الف١شكل (نگار توليد شد تداخل ٨١، )٢٠٠٢برناردينو و همكاران

ين و با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي، فاز متناسب با  توپوگرافي حذف گرديد، و در نهايت نقشه مربوط به مسطح بودن زم
  .اوليه ميدان جابجايي منطقه در راستاي خط ديد ماهواره به دست آمد

  

      
نگارهاي  تصوير پايه و خطوط سبز تداخل پژوهش كه نقاط قرمز هر كدام از تصاوير، نقطه آبي اين در شده ايجاد نگارهايتداخل الف، شبكه:  ١شكل 

نقشه منطقه مورد مطالعه، كادر آبي محدوده تصوير راداري مورد استفاده در اين پژوهش و همراه با بردارهاي سرعت ب،. دهدايجاد شده را نشان مي
GPS  ٢٠١٧فريدي و همكاران، (هاي معرفي شده در منطقه و گسل) ٢٠١١جمور و همكاران، (منطقه(  

  

. ميدان جابجايي اوليه، عالوه بر فاز مربوط به جابجايي، شامل فازهاي مرتبط با باقيمانده مداري و فاز خطاي تروپوسفر است
براي حذف خطاي تروپوسفري  در اين ). ، الف٢شكل (براي حذف خطاي مداري از برازش يك رويه درجه يك استفاده شد 

به عنوان داده خارجي كه در مناطق كوهستاني داراي دقت بهتري نسبت به ساير  ERAپژوهش از مدل هواشناسي عددي 
 ).، ب٢شكل (ها است، استفاده شده است روش
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، با وجود خطاي رمپ مداري و SBASالف،نقشه ميدان جابجايي اوليه به دست آمده در راستاي خط ديد ماهواره از روش آناليز سري زماني :٢شكل 

- خطاي اتمسفري با استفاده از داده، نقشه ميدان جابجايي بعد از حذف فاز ناشي از رمپ مداري و ب. دهدمثلث قرمز قله سلطان را نشان مياتمسفري، 

  .باشدمستطيل قرمز رنگ منطقه رفرنس در اين پژوهش مي.  ERAهاي 
  

     

  
پروفيل نواري در ناحيه ب، . محدوده كالدراي آن و محدوده پروفيل نواري الف، سيگنال مشاهده شده در كالدراي آتشفشان سبالن به همراه:٣شكل 

ج، پروفيل نواري در ناحيه كالدراي آتشفشان سبالن بر روي مقادير . جنوب غربي-كالدراي آتشفشان سبالن برروي توپوگرافي در راستاي شمال شرقي
  SBASفاز به دست آمده از آناليزسري زماني 

  

  يريگنتيجهبحث و     ٣
دهنده تغييرشكل سطحي به دست آمده از آناليز سري زماني به روش خط مبناي كوتاه آتشفشان سبالن  الف نشان- ٥شكل 
در اين شكل رنگ قرمز به معناي جابجايي در راستاي دور شدن از ماهواره و رنگ آبي به معناي نزديك شدن به ماهواره . است

متر بر سال بيشينه جابجايي در راستاي دور شدن از  ميلي ٣عت متوسط بيانگر ميدان سر. در راستاي خط ديد ماهواره است
متر بر سالدر قسمتي از كالدراي  ميلي ٣.٥با فرض عدم وجود تغييرشكل مسطحاتي،  فرونشستي برابر با . ماهواره است

  ).الف، ب وج. ٥شكل .(آتشفشان سبالن است
ورزقان -بدست آمده نشانگر كننده سازوكار گسل اهر جورزقان،نتاي–ه اهر پردازش شده از منطق ريباتوجه به پوشش گذر تصو

قدس و (امتداد لغز راستگرد  يبا سازوكار كانون) ٦/ ٤يگشتاوريبزرگا-٢٠١٢(ورزقان  -اهر- منطقه، زلزله  نيدر ا. است
و  يديفر(زقان ور - از گسل اهر  يآن بخش يسطح يختگيگس. داد خدر شمال غرب مخروط سبالن ر) ٢٠١٥همكاران، 



 هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران                               ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                                      ١٠١١

در شمال غرب سبالن  يزمان يسر زيبه دست آمده از آنال جينتا. آتشفشان سبالن است يدر قسمت شمال) ٢٠١٧همكاران 
و نقاط قرمز  اهوارهشدن به م كيرنگ، نزد يبا توجه به آن كه نقاط آب. گسل است نيكننده سازوكار امتدادلغز راستگرد ا دييتا

 دهگردديبه صورت راست زيگسل ن نيماهواره لغزش ا ديبا توجه به خط د نيو همچن دهديرا نشان مرنگ، دور شدن از ماهواره 
  )، الف، ب وج٤شكل (شود يم
  
  

      

  
غربي آتشفشان سبالن به همراه گسل معرفي شده توسط فريدي و همكاران و ورزقان در  ناحيه شمال-الف، سيگنال مشاهده شده در گسل اهر:٤شكل

ج، پروفيل نواري عمود بر گسل بر . پروفيل نواري عمود بر گسل برروي توپوگرافيب، . منطقه و محدوده پروفيل نواري GPSبردارهاي سرعت  همچنين
  .SBASروي مقادير فاز به دست آمده از آناليزسري زماني 
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