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 چکیده 

 دماوند .است شده بنا مرکزی البرز رویبر که است منفردی پدیدة متر ۰۷۶۵ بر بالغ ارتفاعی با آتشفشان دماوند

 المللیبین  تقسیمات با مطابق .است نموده فعالیت پیش سال۶0۵۵میلیون ساله تا  8/1 دوره یك طی در

می  تلقی "بالقوه فوران خطر با و فعال آتشفشان" سال 1۵۵۵۵ کمتراز سن با آتشفشانهای آتشفشان شناسی،

ن آتشفشان ین مطالعه با توجه به احتمال فوران این منظور در ایفعال است. بد آتشفشان یك دماوند پس د.شون

و  ن(یك)استریر مترییتغ ین که شامل تنسورهایزمر شکل ییز تغیآنال یو هندس یاضیر یو با استفاده از ابزارها

پرداخته شده  یالبرز مرکز یکینامیت ژئودیوضع یباشد به بررس یآنها م یناوردا یت هایر انحنا و کمییتنسور تغ

انجام شد 2۵۵۶و2۵۵۷ یران در سالهایك اینامیمربوط به شبکه ژئود GPS1یبا استفاده از داده ها ن امریا .تاس

د ین منطقه محاسبه گردیمربوط به ا یمتوسط وگاوس یرات انحنایین تغیمم برش همچنیاتساع و ماکزر یمقاد و

 مطابقت دارد.InSAR 2ج مشاهدات انجام شده با استفاده ازیج حاصل از آن با نتایکه نتا

 

 یگاوس یمتوسط،انحنا ی،انحناین ،البرز مرکزیر شکل،استرییز تغیآنال :های کلیدیواژه

 

 مقدمه -3

 دهد، می قرار نظر مد نیز را آنها زمانی تغییرات زمین، ثقل میدان و شکل برتعیین عالوه مدرن ژئودزی      

 ریزی های برنامه و ها درطراحی تواند یم آنها روند بینی پیش و تغییرات این بررسی موارد دراغلب که چرا
 های هزینه تغییرات این از اطالع عدم بسا چه و باشد حیاتی امری محیطی زیست و صنعتی و عمرانی مختلف
 آنالیز کار می کنند، هندسی کمیتهای مشاهده با اغلب ها نیژئودز که آنجا از .کند تحمیل برجامعه گزافی

 .آنهاست کاری های زمینه از یکی ژئودزی های شبکه

 و شکل در تغییراتی پذیر، تغییرشکل جسم برروی وسطحی( حجمی )نیروهای مختلف نیروهای اثر تحت      
 .افتند می اتفاق ناگهانی صورت به یا و فوری یا و آهسته تغییرات، این که گردد، می ایجاد جسم آن موقعیت

 .باشد می متفاوت تغییر، مقدار جسم، روی متفاوت موقعیتهای در و بوده پیوستگی دارای تغییرشکل این

                                                 
1- Global positioning system 

2- Interferometric synthetic aperture radar 
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 ازشبکة اجسام شکل تغییر بررسی برای بنابراین، است مشکل پیوسته به صورت شکل تغییر بررسی و تحلیل

باشد.  یر شکل مییز تغیاصلی آنال هدف سازه، یا جسم تفسیرتغییرات و تعیین ]0[می شود استفاده مجزا نقاط

 مختلف نیروهای اثر تحت درنگاه که نمود بیان مختلفی ریاضی ابزارهای با می توان را تغییرشکل ایدة

 می ایجاد جسم آن موقعیت و شکل در تغییراتی پذیر، تغییرشکل جسم برروی سطحی( و حجمی )نیروهای
 دارای شکل تغییر این د.افتن می اتفاق ناگهانی صورت به یا و فوری یا و آهسته تغییرات، این که گردد،

 تغییر بررسی و تحلیل .باشد می متفاوت تغییر، مقدار جسم، روی متفاوت موقعیتهای در و بوده پیوستگی

 استفاده مجزا نقاط شبکة از اجسام شکل تغییر بررسی برای بنابراین، است مشکل پیوسته به صورت شکل

 را شکل تغییر باشد. ایدة یر شکل مییز تغیاصلی آنال هدف سازه، یا جسم تغییرات تفسیر و تعیین ]0[میشود

 دردو مختصات تغییر از استفاده آنها ترین ساده اول، نگاه در که نمود بیان مختلفی ریاضی ابزارهای با می توان

 از باید شده تعریف مختصات سیستم به مختصات وابستگی دلیل به ولی ]۰[باشد می مختلف زمانی مبدأ

 جمله از گردد استفاده باشد، داشته را مختصات سیستم تعریف به وابستگی حداقل  که دیگری پارامتر
 از جابجایی گرادیان فرم به که برد، نام انحنا و دوران و استرین یتنسورها از توان می فوق پارامترهای

 .گردند می تعریف مختصات
ن پروژه با یدر ا آن، یر شکل هاییضرورت کنترل تغ و یبودن البرز مرکز یآتشفشان یژگیبا توجه به و      

 یبه بررس 2۵۵۶و2۵۵۷ یران در سال هایك اینامیموجود، مربوط به شبکه ژئود GPS یاستفاده از داده ها

ن یا یناوردا یت هایز کمیرانحنا و نیین و تغیاستر ین منطقه با استفاده از تنسورهایا یر شکل هاییتغ

 یك ساله پرداخته شد.  یتنسورها در بازه زمان

 

  یتنسورها یيازبردارجابجا يرشکل به عنوان توابعییتغ -2 

به عالوه  .جابجایی توصیف شوند حسب بردار بر شکل است که معیارهای تغییر بهتر درکاربردهای عملی،      

 حذف یا با و تقریبات مختلفی ارائه می شود تئوری پوسته ها، به ویژه در مکانیك محیطهای پیوسته و در

 به ]0[ اندبردارهای جابجایی ارائه شده  توابعی از شکل، روابط معیارهای تغییر تقریب جمالت غیرخطی در

 مبادرت به بیان معیارهای تغییرشکل به عنوان تابعی ازبردارجابجایی شده است. نیزق ین تحقیل در این دلیا

داشته  یت جاریوضع یرا برا x یت سطحیموقعبردار  ت مرجع ویوضع یبرا را X یت سطحیبردار موقع اگر

 توانمی  .سازد یبه هم مرتبط م نقطه را ن دویاست که ا یبردار U ییبردارجابجا (1) مطابق شکل .میباش
  :]8[نشان داد زیر به صورت رابطة جابجایی را بردار

 (1)            

      u = x − X + t 
 

 .باشد ین میستم مختصات متعامدکارتزیس استفاده از یدسیاقل یف فضاهایتوص یك روش برای      
 نسبت یت جاریدر وضع x تیت مرجع و بردار موقعیدر وضع X تیموقع بردار ن یك نقطه بایمختصات کارتز

 ]۰[دیآ یدست م به (0) و (2)  روابط صورت به  I3I2I1) ( و i3i2i1) ( هزینرمال متعامد  ثابت یها میفر به

(2) 

X = XKIK 
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 ]8[یمختصات وابسته به سطوح مرجع وجار یستمهایوس یبردارجابجای ) :1 (شکل

  

(0) 

x = xkik 
 :نوشت مختصات ستمیس نیهم در را نقاط ییبردارجابجا توان یم نیهمچن      

(4) 

U = UKIK 
(۰) 

u = ukik 
 نیبنابرا .باشند یم یجار ت مرجع ویوضع و درد ییجابجا بردار نیکارتز مختصات  𝑈K و𝑢kآن در که      

 نیکارتز مختصات برحسب ر انحنا رایین تنسور تغیو همچن ین مرجع و جاریاستر یتنسورها توان یم
 راجع به آنها بحث خواهد شد. که در ادامه ]8[ .نوشت ییبردارجابجا

 

 نیزم سطح رشکلییزتغیآنال-1
 و نرم سطح که شود یم فرض یاضیر سطح مشاهدات(، انجام )سطح نیزم یکیزیف ق سطحین تحقیا در      
 سطح به سطح كی از نگاشت انیم كی به كی تناظر یدارا سطح نیا نیهمچن .باشد زیت نوک یها لبه بدون

 را معموالً رود، یم کار، به نیزم سطح انیب یبرا که𝑄j  الخط یمنحن یمختصاتها یژئودز در .باشد یم گرید

 به نیزم درسطح نقاط شینما یبرا مختصات نیا کنند. یم فیتوص نیکارتز مختصات ستمیس كی توسط
 تابع كی از استفاده با مرجع كیژئودت سطح یرو بر متناظرشان نقاط به نیزم سطح نقاط واقع در .رود یکارم

 كینزد لیپتانس هم سطح از خوب بیتقر كی که مرجع، كیژئودت سطح ]8[شود یم داده نسبت كی به كی
 زیدرآنال استفاده مورد مرجع سطح. است توجه مورد معلوم باهندسه سطح كی عنوان به باشد، یم نیزم سطح

 به نیزم سطح یرو نقطه كی مختصات نیبنابرا بوده یمحور دو یضویب مرجع سطح ن،یسطح زم شکل رییتغ
 .باشد یم (۷رابطه ) صورت

(۷) 
(Q1, Q2, Q3) = (Q1, Q2, h) = (φ, λ, h) 

 

 ]8[دیآ یم دست به ریز عبارات با نیکارتز مختصات به یکیژئودت مختصات لیتبد روابط و      



 3131اردیبهشت  -همایش ملي ژئوماتیك و یکمین  بیست

(۶) 

  x(φ, λ) = x1(φ, λ)𝐈𝟏, x
2(φ, λ)𝐈𝟐, x

3(φ, λ)𝐈𝟑
= [N(φ) + h(φ, λ)] cos(φ) cos(λ) I1
+ [N(φ) + h(φ, λ)] cos(φ) sin(λ) I2
+ [(b2/a2)N(φ) + h(φ, λ)] sin(φ) I3 

 

عرض  φ و یکیطول ژئودت λ و یمحور دو یضویبم قطر کوچك ین  bوقطر بزرگ  مین a (۶) رابطه در

 ]8[باشد یم ارتفاع hن یهمچن یکیژئودت
 

 ر انحنایین و تغیاستر یمحاسبه تنسورها-4

 ین دو بعدی:محاسبه تنسور استر4-3

 شود: یر استفاده میبه صورت ز یخط یین در دو بعد از مدل جابجایمحاسبه تنسور استر یبرا      

(8) 

u1 = a0 + a1x + a2y  
𝑢2 = b0 + b1x + b2y 

 

روش المان  دارد. برای تعیین این پارامترهای مجهول از مجهول )ضرائب( وجود پارامتر ۷مدل فوق  در      

 تشکیل داده و المان های مختلف را Delauney اساس مثلث بندی آن بر که در استفاده می شود محدود

 .محاسبه می شود این المانها کدام از دوران برای مرکز ثقل هر استرین و تنسور

 د:یآ یمدل جابجایی خطی به دست م از تنسورگرادیان جابجایی به صورت زیر      

(9) 
 

𝜕u

𝜕(x, y)
=

[
 
 
 
 
∂u1

∂x

∂u1

∂y

∂u2

∂x

∂u2

∂y ]
 
 
 
 

 

 

به دست آوردن  برای .نوبت می باشند دو اختالف مختصات در𝑢1 و𝑢2 و بردارجابجایی u که درآن       

بخش متقارن  ماتریس متقارن وپادمتقارن تجزیه کرد، به دو تنسور گرادیان جابجایی را باید استرین، تنسور

 ]2[باشد. یبرگیرنده اطالعات مربوط به دوران صلب م بخش پادمتقارن در استرین و همان تنسور

(1۵) 

[
𝑎1

b1 + a2

2
b1 + a2

2
b2

] + [
0

a2 − b1

2
−a2 + b1

2
0

] = S + A 
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 یانگر تنسور دوران جسم صلب میب Aس ین بوده و ماتریانگر تنسور استریب Sس یماتر (1۵) رابطه در      

موجود در مقاله جمور و  یبا استفاده از داده ها ین به صورت دو بعدیتنسور استر یدر مورد البرز مرکز باشد.

 ( ارائه شده است.2ج حاصل از آن در شکل )ید که نتایمحاسبه گرد ]۷[ همکاران

 

 
 GPSبا استفاده از مشاهدات  یمنطقه البرز مرکز ین دو بعدیدان استری(:م2شکل)

 

 های کمیت هستند، مختصات سیستم به وابسته کمیتهای استرین تنسور های مؤلفه که آنجا از اما      
 .شود می استخراج تنسور این از مم برشیاتساع و ماکز نظیر مناسب فیزیکی تفسیر برای مستقلی اسکالر
 .شود یمحاسبه م (11)ق رابطه یو از طرباشد  یم حجم واحد در جسم حجم تغییر  :اتساع-      

(11) 
 

∆= λ𝑚𝑖𝑛 + λ𝑚𝑎𝑥 
 

 ینا باشند. ین میمم تنسور استریمم و ماکزینیژه میر ویب مقادیبه ترت λ𝑚𝑎𝑥و   λ𝑚𝑖𝑛 در رابطه فوق
زان اتساع یم ]1[باشد می منفی انقباض برای و مثبت سطح انبساط برای آن مقدار بوده و واحد بدون کمیت

 ییا انقباض مشاهده م ین منطقه کوتاه شدگیش داده شده است. در اینما (0منطقه البرز در شکل ) یبرا

 دارد. ین منطقه هماهنگیر مطالعات به دست آمده در ایشود که با سا

 ماکزیمم عنوان تحت  γناوردای کمیت د.گیرن می نظر در امتداد در تغییر مقدار ماکزیمم را برش ش:بر-     
 .می شود تعریف زیر صورت به برش

(12) 

γ = λ𝑚𝑎𝑥 − λ𝑚𝑖𝑛 



 3131اردیبهشت  -همایش ملي ژئوماتیك و یکمین  بیست

 مقدار ماکزیمم آن هندسی تفسیر و داده نشان را شکل تغییر ایزوتروپیك غیر مم برش خاصیتیماکز 
 زلزله پیش بینی مطالعات در کلیدی عامل یا کلیدی کمیت یك عنوان به کمیت این .میباشد امتداد در تغییر

 .داده شده استش ینما (4منطقه البرز در شکل ) یمم برش برایزان ماکزیم ]1[است شده شناخته

 

 
 یبا استفاده از روش المان محدود دو بعد یزان اتساع در منطقه البرز مرکزیم (:0شکل)

 

 
 یبا استفاده از روش المان محدود دو بعد یمم برش در منطقه البرز مرکزیزان ماکزی(:م4شکل)
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 آن یناوردا یت های: محاسبه تنسور انحنا و کم4-2

 و مرجع حالت دو در (10)رابطه  اول اساسی فرم تفاضل از توان می رویه شکل تغییر بررسی منظور به       

 ییفضا یمختصات دکارت x  و یالخط  سطح یمختصات منحن (2وi=1) 𝑞i ن رابطهیدر ا  .کرد استفاده جاری

 در یکسان مادی نقطه دو میان طول تغییر بیانگر تفاضل این باشد. یك  میتنسور متر یمختصات ها aاند. و 

 به که می شود )متریك تغییر تنسور(  اول نوع شکل تغییر تنسور معرفی به منجر است و شکل تغییر فرایند

 .می شود شناخته نیز نیاستر تنسور عنوان

(10) 

I(q1, q2) = aαβdqαdqβ 
 

  مرجع  حالت دو در (14)رابطه دوم اساسی فرم تفاضل از توان می رویه شکل تغییر لیتحل و تجزیه در      

 bو بردار نرمال بر سطح  nن رابطه  یدر ا د. کر استفاده شکل تغییر دیگر معیار یك عنوان به جاری و

 تغییر تنسور معرفی به منجر تفاضل این باشند. یمرتبه دوم یا تنسور انحنا م یتنسور اساس یمختصات ها

 بررسی پایه معیار دو دوم، و اول نوع شکل تغییر تنسورهای د.می شو  )انحنا تغییر تنسور(  دوم نوع شکل

 .]4[باشند یپوسته ها م تئوری در شکل تغییر

(14) 
II(q1, q2) = bαβdqαdqβ 

 

 وضعیت (1) شکل در د.شو می بیان u جایی جابه بردار حسب بر رویه شکل تغییر عملی، کاربردهای در      

توان  یم شودیافت میدر 1۵و 9همان طور که از روابط  .است شده داده نشان شکل تغییر از پس و پیش رویه،

توان انجام داد  یز میر انحنا نییتنسور تغ ین عمل رابرایا نوشت. یین را بر حسب بردار جابجایتنسور استر

 عنوان با را دیگر تفاضلی بردار توان یك ین منظور میخواهد داشت. به  هم یده ایچیروابط پن امر یا یول

 n و مرجع حالت در رویه یکه نرمال بردار N اگر (۰ )شکل گرفت به کار یکه نرمال یبردارها تفاضل بردار

خواهد  (1۰) رابطه صورت به w یکه نرمال بردارهای تفاضل بردار باشد، جاری حالت در رویه یکه نرمال بردار

 .]8[ بود

 

 
 ]8[جاری و مرجع حالت در ارتباط رویه و یکه نرمال بردارهای تفاضل بردار (:۰شکل )
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(1۰) 

W = n − N 
 

یکه در حالت  قائم بردارهای تفاضل بردار و جایی جابه بردار حسب بر را انحنا تغییر تنسور (1۷) رابطه      

 توان نوشت. یز مین یرابطه را در حالت جار نیمشابه هم کند. می مرجع بیان

(1۷) 

𝐾αβ = −(
∂W

∂Qα
,
∂X

∂Qβ
) − (

∂W

∂Qα
,
∂U

∂Qβ
) − (

∂N

∂Qα
,
∂U

∂Qβ
) 

 

 در و رویه مختصات به وابسته باال بخش های در شده معرفی شکل تغییر تنسورهای های مختصات      

 طبیعت دلیل به طرفی از و تغییرمی کنند نقطه، مختصات تغییر با و است مربوطه متحرک ارچوبچ نتیجه

 .ندارند شکل پذیر تغییر رویه مورد در مشخصی تفسیرفیزیکی ، مسئله بودن بعدی سه و الخط منحنی

 باشند ناوردا مختصات تغییر به نسبت که را رویه شکل تغییر تنسورهای های المان از اسکالری توابع بنابراین،

 و دترمینان ویژه، مقادیر مسئله و ماتریس ها جبر به توجه با .دارند نیز فیزیکی تفسیر که گیریم می نظر در

 تغییر تنسور ویژه مقادیر .نمی کند تغییر و است ناوردا مختصات تغییر به نسبت دو مرتبه تنسور یك تریس

 تغییر مجموع و تفاضل .شوند می نامیده یجار و اصلی مرجع انحنای تغییر ترتیب به یو جار مرجع انحنای

 باشند. انحنای رویه شکل تغییر از ناوردا معیار یك توانند می اولری یا الگرانژی وضعیت اصلی در انحناهای

هستند  انحنا تغییر تنسور از حاصل ناوردای اسکالر مقدار دو (18گوس )رابطه  انحنای و (1۶)رابطه  متوسط

 .]4[شوند می معرفی دیفرانسیل هندسه در که

 

(1۶) 

ℎ = 1/2𝑎𝛼𝛽𝑏𝛼𝛽 
 

(18) 

𝑘 =
det (𝑏𝛼𝛽)

det (𝑎𝛼𝛽)
 

 

 برای مناسب تری ناوردای یمعیارها جاری، و مرجع حالت دو در گوس و متوسط انحناهای اختالف       

 آمدگی باال که مناطقی در بهتری فیزیکی تفسیر آنان از استفاده با توان می که است رویه شکل تغییر بررسی

ت ناوردا ین دو کمیا یر شکل البرز مرکزییدان تغیم یبران منظور یبد .کرد ارائه دارد، وجود فرونشست یا

از تعداد  یل در دسترس نبودن داده سه بعدیمتاسفانه به دل د.یم گردی( ترس۶و ) (۷محاسبه و در اشکال )

 یر انحناییج حاصل از محاسبه، نشان دهنده تغین استفاده شد. نتاینسبت به تنسور استر یستگاه کمتریا

و  یگاوس یرات انحناییباشد. تغ ی( م1۵^ -20)از مرتبه یگاوس یر انحنایی( و تغ 1۵^ -1۵)از مرتبه متوسط

ج به دست آمده از یجه فرونشست آن است که با نتاین منطقه ودر نتیاز کاهش انحنا در ا یمتوسط حاک

 مطابقت دارد. ]۶[و همکاران  ییرزایتوسط ش  InSARمشاهدات 
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 یمتوسط منطقه البرز مرکز یر انحنایی(:تغ۷شکل)

 

 

 
 یمنطقه البرز مرکز یگاوس یر انحناییتغ (:۶شکل)
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 شنهاداتیو پج یانت-5

ر ییر حاصل از تنسور تغین منطقه بوده و مقادیدر ا یاز کوتاه شدگ ین حاکیج مربوط به تنسور استرینتا     

 InSARج به دست آمده از مشاهدات ینتاج با ین نتایا .باشد ین منطقه میانحنا نشان دهنده فرونشست ا

شتر استفاده از شبکه ینان بیحصول اطم یدهد. الزم به ذکر است که برا یرا نشان م یقابل قبول یهماهنگ

همچنین از این نتایج می  رسد. یبه نظر م یمتراکم به خصوص در اطراف دهانه قله دماوند ضرور GPS یمحل

 ماگمای دماوند استفاده کرد.توان برای مدلسازی دقیق مخزن 

 

 یریجه گینت-6
 تغییرات ارتفاعی بررسی در روش این قابلیت دهنده نشان ،انحنا روش تغییر از حاصل فرونشست الگوهای     

ن صورت یر شکل آن بدییتغ یمربوط به منطقه البرز مرکز  GPSیبه کمك داده ها نیبنابرا .است منطقه

ت یبا موفقاسکالر مربوط به آنها  یت هایر انحنا و کمیین و تغیاز دو تنسور استر ن امر با استفادهیشد. ا یبررس

 .انجام گرفت
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