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ÖZ
İran ve Irak arasındaki sınır bölgesinde bulunan Sarpol-e Zahab kasabasında 12 Kasım 2017
Pazar günü, Mw=7,3 büyüklüğünde kuvvetli bir sarsıntı meydana gelmiştir. Bu olay sonucunda
meydana gelen toplam deformasyon miktarını bir dizi öncül ve artçı şok artırmıştır. Bu çalışmada,
bu kadar güçlü bir depremden sonra yeryüzünün nasıl bir deformasyona maruz kaldığı incelenmiştir.
Çünkü bazı köylerde zemin deformasyon incelemesi vatandaşların ve altyapının güvenliği için
vazgeçilmezdir. Bu kadar büyük bir olayda yüzey deformasyonunu izlemenin en iyi yolu, mikrodalga
sinyalleri kullanan SAR tekniğidir. Bu sistem gece ve gündüz farklı hava koşullarında etkili bir
şekilde çalışabilmektedir. İnterferometrik SAR (InSAR), mm çözünürlükte yüzey deformasyonunun
doğru ölçümüne imkân verir. SAR tekniklerinin uygulanabildiği birkaç yöntem bulunmaktadır ve
bunlardan biri kesin olarak merkezüssü çevresindeki yükselme ve çökmeyi belirten Diferansiyel
InSAR’dır (DInSAR). Bu nedenle, çalışma alanında hassas düşey yer değiştirmeyi belirlemek
amacıyla DInSAR yönteminin kullanılması tercih edilmiştir. Depremi kaydeden rasathanelerden elde
edilen sismolojik veriler meydana gelen depremin KB-GD doğrultulu, kuzeydoğuya eğimli Zagros
Ters Fay Zonu’nda kaynaklandığını göstermiştir. DInSAR analiz sonuçlarına göre, merkezüssü
alanı, fayın kuzeydoğu ve güneybatı bloğunda sırasıyla 90 cm yükselme ve -41 cm çökme ile düşey
bir yer değiştirme meydana geldiğini göstermiştir.
ABSTRACT

A strong shaking with Mw 7.3 occurred on 12th November 2017 around the Sarpol-e Zahab town in
the border area between Iran and Iraq. It has a number of foreshocks and aftershocks increasing the
total deformation, cumulatively. In this study, we have investigated how earth surface deformed after
such a strong earthquake and its scatters. Because, the deformation inspection are indispensable
for the safety of citizens and infrastructures. The best way for monitoring of surface deformation
in such a big event is the SAR technique. This system can work effectively during night and day
under different weather conditions. The Interferometric SAR (InSAR) allows accurate measurements
of surface deformation in mm resolution. There are several methods for the application of SAR
techniques and one of them is Differential InSAR (DInSAR) indicating an uplift and subsidence
around epicentral area precisely. We preferred to use it for sensitive vertical displacement in the

Atıf bilgisi: Canaslan Çomut, F., Gürboğa, Ş., Smail, T. 2020. Estimation of co-seismic land deformation due to Mw 7.3 2017 earthquake in
Iran (12 November 2017) using Sentinel-1 DInSAR. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 162, 11-30.
https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.604026
* Başvurulacak yazar: Fatma CANALAN ÇOMUT, fatma.c.comut@afad.gov.tr
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target area. The seismological data from the observatory centers indicate that the recent earthquake
sourced from the NW-SE trending, northeast dipping High Zagros Reverse Fault Zone. According to
the results, epicentral area has been exposed a vertical displacement with 90 cm uplift and -41 cm
subsidence in the northeastern and southwestern block of the fault, respectively.

1. Giriş
Sarpol-e Zahab depremi, bölgede 1909
depreminden sonra meydana gelmiş en büyük
depremdir (Ambraseys ve Melville, 1982). 1909
ve son zamanlardaki olaylar, İran’ın aktif faylarının
çoğunun bulunduğu Zagros civarındaki Zagros
Kıvrım
Kuşağı’ndan
kaynaklanmaktadır.
Bu
bölgedeki sismik faaliyetlerin nedeni, Afrika-Arap ve
Avrasya plakaları arasındaki kıta-kıta çarpışmasıdır
(Şengör ve Kidd, 1979; Dewey vd., 1986; Dilek vd.,
2009; Ghalamghash vd., 2016; Fahim Guilany vd.,
2019) (Şekil 1). Ayrıca Zagros Kıvrım Kuşağı, Arap
plakasının kuzeydoğu sınırında depolanmış 12-14 km
kalınlığında karasal sedimanter bir örtü ile karakterize
edilmektedir (Falcon, 1974; Colman-Sadd, 1978).
İran Merkez Bloğu altındaki Neotetis okyanusuna ait
okyanusal kabuğun dalması ve sonrasında Arap ve

Avrasya plakalarının Zagros Kenet Kuşağı boyunca
çarpışmasıyla Mesozoyik’ten Kuvaterner’e kadar
sıkışmalı bir tektonik rejimin bölgede etkin olduğu
bilinmektedir (Şengör ve Kidd, 1979; Dewey vd.,
1986; Dilek vd., 2009; Ghalamghash vd., 2016). Bu
duruma bağlı olarak bölge yoğun bir sismik aktiviteye
maruz kalmaktadır. Yaklaşan kıta hareketleri, büyük
miktarda yükseklik farklılıkları ve yüksek dağlık
alanların oluşmasına neden olmuştur. Bu dağlık alanın
yükselti durumunu karşılaştırmak için doğuda bulunan
Sarpol-e Zahab (İran) yerleşkesinin 618 m yükseklikte,
doğuda bulunan Hanekin (Irak) yerleşkesi ise deniz
seviyesinden 200 m yükseklikte bulunmaktadır (Şekil
1, Emami vd., 2010). Bu kasabalar arasında sadece
50 km mesafe olmasına karşın yaklaşık 400 km’lik
rakım farkı bulunmaktadır. Bu kadar büyük bir deprem
olması durumunda (Mw=7,3) ortaya çıkacak düşey yer
değiştirmenin belirgin olması beklenmekte ve düşey

Şekil 1- Zagros bölgesinde Sarpol-e Zahab ve Hanekin yerleşimlerini gösteren dijital yükseklik
modeli (Emami vd., 2010).
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hareket miktarı kabuktaki deformasyonun yansıması
olacağı için önem kazanmaktadır. Yeni gelişen
teknolojiler (InSAR) ile bu tür olaylardaki düşey yer
değiştirme, cm ila mm ölçeğinde belirlenebilmektedir.
Uydu İnterferometrik Sentetik Açıklıklı Radar
(InSAR), son 20 yılda çok yoğun bir şekilde geliştirilen
etkili bir yöntemdir (Hanssen, 2001). Bu yöntem
düşey yer hareketi veya yapıların milimetrik ölçekte
deformasyonu hakkında bilgi edinmek amacıyla
kullanılır. Yüzey deformasyonunu tespit eden eski
sistemlerle karşılaştırıldığında, birçok avantajları ve
bazı dezavantajları bulunmaktadır. Avantajlarından
biri, ölçümler arasındaki yüksek mekânsal çözünürlük
ve kısa zamansal aralıktır. Bu durum aynı alanın daha
sık zaman dilimlerinde yüksek çözünürlükle izlendiği
anlamına gelir. Böylelikle yapılan analizin hassasiyeti
artmaktadır. Öte yandan, hava durumu, tarımsal
faaliyetler vb. nedenlerle sinyal sıklıkla kaybedilebilir.
Bu durumda, sinyal kaybı kaynaklı veri kayıpları için
herhangi bir çözüm üretilememektedir. Ancak, bu
problem gelişmiş uydu teknolojileri ile çözülmeye
çalışılmaktadır.
Daha sık zaman dilimleri şeklinde veri alan
Sentinel-1/2 gibi yeni uydu sistemleri sayesinde
InSAR analizleri yüzeydeki tehlikeli hareketlerin
tespitini, tanımlanmasını ve mekânsal-zamansal
tanımını yapmak için kullanılabilmekte ve daha
güvenilir ve faydalı bilgiler sağlama konusunda da
önemli sonuçlar sunmaktadır. Bu yöntem, yavaş
kayma hareketlerinin tanımlanması, obrukların
belirlenmesi veya binalar ve yapılar için statik risk
değerlendirmesi gibi sonuçlar ortaya koyan ve
hasarlardan kaçınmak için erken uyarı sistemlerinde
olduğu gibi pratik olarak uygulanabilecek niteliktedir.
InSAR kullanarak altyapı için risk tespit etme
yaklaşımı şu anda deneysel bir aşamada olmakla
birlikte, potansiyel birkaç çalışma tarafından
tartışılmakta ve kanıtlanmaktadır (Thiebes, 2012;
Intrieri vd., 2013). Bu teknik, uzun zamandır bir dizi
yüksek kaliteli uydu SAR görüntüsünü yarı otomatik
olarak işlemektedir. Kalıcı Saçılımlar (Permenant
Scatterers) gibi farklı yaklaşımlar kullanılarak
seçilen bir alandaki güncel hareketlerin tanınması
için kullanılır (Ferretti vd., 2005). Bu yöntem, yakın
gelecekteki yapısal deformasyonu tahmin etmek için,
tespit edilen hareketin devamlılık eğilimini varsayarak
olasılık yaklaşımıyla genişletilebilir. Bir yapının
veya yeryüzünün algılanan ve öngörülen hareketleri,

jeolojik ortam veya ciddi hasar riski oluşturabilecek
yerinde
referans
ölçümleri
gibi
verilerle
değerlendirilebilir. Bu sayede, sistemin bütünlüğünü
sağlayan diğer uzmanların disiplinlerarası yaklaşımı
ile uygun yorum yapılabilecektir.
Bu çalışma InSAR teknolojisi ve uygulamasının
Mw=7,3, 12 Kasım 2017 İran depremi nedeniyle
tehlikeli arazi ve yapı hareketlerinin tespitine
yönelik metodolojik yönler hakkında bilgi aktarımı
sunmaktadır. Radarın bakış yönü boyunca depremle
eş zamanlı yer değiştirmelerin interferometri SAR
vasıtasıyla tahmin edilmesine odaklanılmıştır. Bu
konuyu araştırmak için InSAR verileri kullanılmıştır.
Sunulan sonuçlar, deformasyon izleme amacıyla
yüksek çözünürlüklü SAR sensörlerinin faydalarını
vurgulamak için Diferansiyel InSAR kullanarak
SAR verilerinin işlenmesine dayanmaktadır; veri
setleri, artan ve azalan 2 farklı geçişli Sentinel-1
SAR görüntülerinden alınmıştır. Bu çalışmanın temel
amacı, 12 Kasım 2017’de Irak-İran sınırında meydana
gelen depremin, civardaki köyler üzerindeki Radarın
bakış yönü boyunca yer değiştirme miktarını tespit
etmektir.
2. Yöntem
İnterferometrik Sentetik Açıklıklı Radar (InSAR)
bir mikrodalga görüntüleme sistemidir ve sistemin
ait olduğu SAR sinyalleri aynı pikselin genlik ve faz
bileşenlerini içerir. Bu teknoloji ile yüzey hareketini
ölçmek ve topoğrafyayı tahmin etmek mümkündür
(Pritchard, 2006; Kim, 2013). SAR görüntüleme, geri
yansıyan sinyallerin genliğini (yoğunluğunu) kullanır.
Radar, tüm hava koşullarında (bulutlu havalar da
dâhil olmak üzere) gece gündüz görüntü alabilir ve
güneş enerjisine ihtiyaç duymaz. Yüzey pürüzlülüğü
ve eğimler, geri yansıma kuvvetini kontrol eder. Tüm
tam çözünürlüklü SAR görüntüleri hem bir genlik
bileşenine hem de bir faz bileşenine sahiptir; “SLC
(tek görünüşlü karmaşık)” olarak adlandırılır.
Master (Birincil) ve çifti olan Slave (İkincil) SLC
verilerinin eşleştirilmesiyle, topografik faz etkisi,
atmosferik kayma, baz uzunluğu hataları ve gürültü
içeren bir interferogram üretilir (Netzband vd.,
2007; Goudarzi, 2010; Kim, 2013). İnterferogramın
hesaplanması, aşağıdaki formül kullanarak yapılır;
(1.1)
13
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Burada:

bağlıdır (Samieie-Esfahany vd., 2009). Bir dizi yüksek
çözünürlüklü görüntünün kurak (düşük bitki örtüsüne
sahip) alanlara veya binalara, köprülere, boru hatları
vb. gibi yapısal alanlara uygulanması durumunda
sonuçlar daha yüksek doğrulukta elde edilebilir.

: interferogram
: topoğrafik faz etkisi
: baz uzunluğu hata fazları
: atmosferik kayma
: deformasyon fazı
: gürültü fazı katkısını ifade eder.
Denklem (1.1)’de interferogram oluşumu,
gürültü ve baz uzunluğu hata fazı yerine, piksel ve
yörüngesel etki olarak da değerlendirilebilir. Böylece;
İnterferometrik fazın bileşenleri (1.2)’deki gibi
tanımlanabilir:
(1.2)
Her bir interferogram aşaması beş bölüme
ayrılabilir:
), topoğrafya (
) ve
i. Yörünge (
), uydu ile zemin
deformasyon fazı (
arasındaki farklı mesafe ile ilgilidir.
, radarın içinden geçtiği
ii. Atmosferik faz
materyalin özelliklerindeki farkla ilgilidir.
), zemindeki
iii. Piksel fazı (
özelliklerinin değişmesiyle ilgilidir.

pikselin

Diferansiyel interferogram, yörüngesel baz
uzunluğu ve topoğrafyanın etkilerinin giderildiği bir
interferogramdır. DInSAR olarak adlandırılır.
SAR uygulamalarının diğer bileşenleri, SAR
görüntü çiftlerinde ortak özellikler arasında pikselpiksel eşleşmesi gerektiren en uygun dönüşüm
modelini
bulmayı
amaçlayan
görüntülerle
bağdaştırma bir başka deyişle eşleştirmedir (coregistration) (Li ve James, 2008). Hassas eşleştirme,
interferogramın tutarlılığını (coherence) arttırır, faz
çözme işleminin değerini arttırır ve bu nedenle son
interferogramda daha kesin bir fazı ortaya çıkarır
(Marinkovic ve Ramon, 2004). Bu seviyede şu ana
soru ortaya çıkar: “InSAR yer değişiminin izlenmesini
nasıl sağlar?” Birçok çalışma, 10-30 görüntü çifti
kullanarak InSAR’ın doğruluğunun düşeyde (K-G) ~
0,75 mm ve yatay (D-B) yönde ~ 0,5 mm olduğunu
göstermektedir. K-G ve D-B yönlerinin doğruluğu
arasındaki fark K-G’deki gürültü gibi birçok faktöre

14

Mikrodalga radyasyon, uydu platformundaki
antenler yardımıyla kısa sinyaller olarak yayılır.
Sinyaller belirli bir dalga boyuna, genliğe ve
polarizasyona
sahiptir. Yeryüzündeki
hedefe
gönderilen sinyallerin özelliklerinde, atmosfer
boyunca iletim ve geri kazanım sürecinde bazı
değişiklikler vardır. Bu sinyaller aynı anten tarafından
ters çevrilir ve faz, polarizasyon ve genlik olarak
kaydedilir. Son olarak, uydu sensörüne bağlı olarak
değişen ve hedef alanı kapsayan görüntü üretim süreci
(örneğin, Envisat 100 km x 100 km ASAR verileri
için IS2 modu görüntü boyutu, ALOS PALSAR
verileri (FBS modu) 70 km x 70 km (çerçeve dahil))
gerçekleştirilir.
Uydu yörüngesine dik sensör hedef yönü; Radarın
bakış yönü (Görüş Hattı-LOS) veya eğik uzunluktur.
Bir radar görüntüsünün koordinatları, hedef sensör
mesafesini ve sensörün yörüngesi boyunca gösterilen
konum bileşenini içerir. İkinciye azimut denir. SAR
sisteminin geometrik açıklaması, şekil 2’de geometrik
elemanlarla birlikte gösterilmiştir.
SAR görüntüsünün koordinat sistemi, konum
koordinatındaki (veya coğrafi) koordinat sisteminden
farklıdır. x ve y eksenleri coğrafi sistemde enlem ve
boylam olarak kabul edilirken SAR sisteminde azimut
ve eğik mesafe olarak kabul edilir (Şekil 3).
2.1. Artan ve Azalan Geçiş
Uydu platformları artan ve azalan iki farklı moda
göre görüntü üretir. Artan modun geometrisi uydunun
güney-kuzey geçişinde meydana gelir ve hedef batıda
gözlenirken, azalan modda hedef kuzey-güney geçişi
sırasında doğuda gözlenir.
SAR uydularını gözlemlemenin temeli, yüzeyi
dikey yerine eğimli olarak göstermeleridir. Yer batıya
doğru hareket ettiğinde, uydu kuzeyde artan yörüngeyi
gözlemliyorsa yer hareketi uyduya yakındır. Aksine,
eğer uydu güneye doğru inen modda gözlemliyorsa,
yer hareketi uydudan uzaktır (Şekil 4).

MTA Dergisi (2020) 162: 11-30

Şekil 2- SAR sisteminin geometrik açıklaması (Line-of-sight=Radarın bakış yönü).

Şekil 3- Coğrafi koordinatların SAR koordinatlarıyla karşılaştırılması (Hooper, 2006’dan değiştirilmiştir).

Şekil 4- Kutupsal yörünge uydularının doğu ve batı görüş perspektifiyle şematik gösterimi. a) Artan (Sol panel) ve b) azalan
yörüngelerden (sağ panel) yapılan gözlemlerdir (Çomut, 2016’dan değiştirilmiştir).
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Şekil 4’teki renk şeması altında yazılan sayılar,
uydu ile radarın bakış yönünden (LOS) yer ile uydu
arasındaki mesafeyi göstermektedir. Negatif değerler,
uydu ile yer arasındaki mesafenin azaldığını gösterir.
Bu çalışmada, belirli yer değiştirmeyi tanımak ve her
bir interferogram arasındaki fay izini net bir şekilde
anlamak amacıyla sonuçları karşılaştırmak için hem
artan hem de azalan yörüngelerden alınan veriler
kullanılmıştır.

Deformasyon veya topoğrafya tahmini için genellikle
çözümlenmiş faz kullanılması tercih edilir. Tüm
adımlar başarıyla tamamlandıktan sonra, coğrafi
konumlandırma için coğrafi yer belirleme adımı
(faz değerlerinin radarın bakış yönünden elipsoidal
yüksekliğe dönüştürülmesi) yapılır.
Kısaca; uygulamada tipik bir DInSAR işleme
zincirinin genellikle aşağıdaki sırayla birden fazla
adımı olacaktır:

2.2. DInSAR İşleme Adımları

1) SLC’lerin eşleştirilmesi (birlikte kaydedilmesi)

Faz çözümleme aşaması hariç tüm InSAR işleme
adımları, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından
oluşturulan uzaktan algılama yazılım kullanıcıları için
ücretsiz olan Sentinel Uygulama Platformu (SNAP)
yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Veri işleme
adımları; birincil ve ikincil görüntülerin birlikte
kaydedilmesi, interferogram oluşumu, topografik faz
giderme, faz filtreleme aşamalarından oluşmaktadır.
En son ve en önemli adım olan faz çözümleme için
SNAPHU yazılımı kullanılmıştır. “Çözümleme”, bir
interferogramın döngüsel (modulo 2π) faz sinyalini
sürekli bir faz sinyaline dönüştürme işlemidir.

2) İnterferogram
oluşturulması

3) Yörünge pozisyonu
etkilerinin giderilmesi

ve

farklılaştırarak
yer

eğriliğinin

4) İnterferogramın bir Sayısal Yükseklik Modeli
(SYM)’ye kaydedilmesi; topoğrafya etkilerinin
giderilmesi
5) Filtreleme ve çözümleme
DInSAR işleme akış şemasının ayrıntılı açıklaması
şekil 5’te gösterilmektedir.

Şekil 5- InSAR veri işlem akış şeması (Çomut, 2016).
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3. Çalışma Alanı
Zagros Kıvrım-Ters Fay Kuşağı, dünyanın sismik
olarak en aktif sıradağlarıdır ve kıta çarpışmalarını
anlamak bakımından önemlidir. Güneybatı İran
çevresinde yaklaşık 1500 km uzunluğunda ve
~300 km genişliğindedir ve Alp-Himalaya kuşağının
önemli bir yapısal unsurudur (Nissen vd., 2007,
2010, 2011). Bu kuşağın kuzeybatısı, Türkiye’deki
Toroslar’a kadar uzanır. Dağlık topoğrafyanın devamı
nedeniyle kenet kuşağı, Avrasya ve Arap plakalarının
çarpışmasıyla ilgili jeolojik birimleri temsil eder,
literatürde Bitlis-Zagros Kenet Kuşağı olarak
adlandırılır. Zagros Kıvrım Kuşağı, dünyadaki petrol
kaynağının 2/3’ünü, doğalgaz kaynağının ise 1/3’ünü
bulunduran sedimanter kayaçlar nedeniyle önemli

bir yapıdır. Sedimantasyon, kuşağın stratigrafisi ve
yapısal evrimi ile doğrudan ilişkilidir (Alavi, 2007).
Bu durum, güneybatıya yatık kıvrımlar ve KB-GD
doğrultulu bindirme fay sisteminin stratigrafisine ve
jeofizik incelemesine dayanan bir dizi çalışma ile
sonuçlanmaktadır (Colman-Sadd, 1978; McQuarrie,
2004; Dehbozorgi vd., 2010) (Şekil 6). Dahası,
bölgedeki depremlerle ilgili birkaç çalışma vardır.
Yüzeyde çok nadir (Walker vd., 2005) ve az rastlanan
depremle eş yaşlı çatlaklar olmadığından, önceki
çalışmalar, Zagros’taki daha büyük depremlerin
çoğunlukla temeldeki faylanmadan kaynaklandığı
sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, depremle eş yaşlı
çatlakların derinlik boyutlarını belirlemek için radar
interferometrisi (InSAR) kullanan daha yeni jeodezik
çalışmalar, sedimanter örtü içerisinde, yaklaşık 4 ila 9

Şekil 6- Zagros fay sisteminin yeri ve merkez üssü C-C ’kesiti (McQuarrie, 2004).
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km derinlikte çatlaklar ve orta büyüklükte (yaklaşık
Mw ~6) depremler oluştuğunu göstermiştir.
Arap plakasının güneybatısı ile Avrasya plakasının
kuzeydoğusu arasındaki sınır olan Zagros fay
sistemi, bir dizi büyük depremin yaşandığı sismik
olarak aktif bir alandır. Alandaki deformasyonun ana
nedeni yakınsak plaka hareketleridir. Farklı gözlem
merkezlerinin yaptığı fay mekanizması çözümlerine
göre (Şekil 7), kaynak fayın doğrultusu yaklaşık
KKB-GGD’dur ve KD’ya eğimlidir. Tavan ve taban
bloklarının konfigürasyonu, fayın KD bloğunun
(tavan bloğu) yükseltildiğini gösterir. Anahtar nokta,
merkez üssü yakınındaki yükselme veya düşey yer
değiştirme miktarıdır. 12 Kasım 2017’de Sarpol-e

Zahab kasabası çevresinde M = 7,3 olan yıkıcı bir
deprem meydana gelmiştir. Depremin merkezi,
USGS’e (34.905 ° K 45.956 ° E, 22.0 km derinlik) göre
Irak-İran sınırının yakınında belirlenmektedir. 8 farklı
gözlemevi depremin odak mekanizması çözümlerini
yapmış ve çoğunlukla doğrultu atım bileşenli ters
fay olduğu belirlenmiştir (Şekil 7). Arap ve Avrasya
arasındaki yakınsak plaka sınırı böyle güçlü sismik
faaliyetler yaratmış ve önemli altyapı hasarlarına
neden olmuştur, 530’dan fazla insan ölmüş ve 8000
kişi de yaralanmıştır.
Literatürde plaka hareketleri için büyük bir
laboratuvar olan alanla ilgili çok sayıda jeolojik
çalışma olmasına rağmen, bu çalışmada SAR analizleri

Şekil 7- Farklı gözlem merkezlerinden odak mekanizması çözümlerinin yerleri (EMSC, 2017), https://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000bmcg#region-info.
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4. Veri

ile deprem sonucu gelişen yüzey deformasyonuna
odaklanılmıştır. Sentinel-1’den bir dizi SAR görüntüsü
elde edilmiştir. SAR görüntüsünün yoğunluğu
doğrudan arazi eğimine ve yüzey pürüzlülüğüne
karşılık gelir, AOI (İlgi Alanı) engebeli arazi, dağlar
ve nehirlerle kaplı sert topoğrafyaya sahiptir (Şekil 8).
Farklı açılardan deformasyonu belirlemek için artan
veya azalan izlerin seçilmesi çok önemli bir adımdır.
Seçim düzgün yapılmazsa, InSAR analizleri doğru
sonuç vermez.

InSAR veri işleme için çizelge 1 ile gösterilen
ve C-bantta çalışan dört adet Sentinel-1 görüntüsü
kullanılmıştır. Tüm görüntüler düşey iletim ve düşey
alma (DD) polarizasyona sahiptir. SAR görüntüleri
güney Halepçe’yi (30 km) kapsar. Sentinel-1’in etki
açıları yaklaşık 20 ° ila 46 ° arasındadır ve dalga boyu
5,546 cm’dir.

Şekil 8- Çalışma alanının haritası, çalışma için kullanılan İran’a ait Sentinel-1 görüntüsünün artan (solda) ve
azalan (sağda) konfigürasyonu (altlık haritalar Google Earth’ten).
Çizelge 1- 72 ve 6 nolu izler için Sentinel-1 InSAR very çiftlerinin özellikleri (Bzamansal: zamansal baz uzunluğu, Bdik: dik baz uzunluğu).
İz

72 DD

6 DD

Geçiş

ARTAN

Zaman

11/11/2017

Bdik (m)

62,22

14,44

Bzamansal (m)

6

12

Yükseklik Belirsizliği (m)

252,47

Yörünge

19219

8323

19328

19153

SENTINEL

1A

1B

1A

1A

AZALAN
11/17/2017

11/07/2017

11/19/2017

1087,6

19

MTA Dergisi (2020) 162: 11-30

5. SAR İnterferometrik Analizleri
Depremle eş zamanlı gelişen sismik aktiviteyle
arazi yükselmesi ve çöküşünü ortaya koymak için
Sentinel-1 verileri ve Diferansiyel InSAR yöntemi
(DInSAR) kullanılmıştır. Bu teknik, merkez üssünün
yakınında, kabuğun nerede ve nasıl deforme
olduğunun araştırılmasını sağlar. DInSAR işleme,
aynı SAR verisinin iki tekrarlı geçiş ediniminden farklı
bir interferogramını hesaplayarak yüzey hareketini
izler. Şekil 9, çalışma alanının artan ve azalan
yörüngelerinden diferansiyel faz interferogramlarını
göstermektedir.
Oluşturulan interferogramlar, merkez üssünü
çevreleyen deformasyonun varlığını doğrular. Faz
çözümünden sonra hesaplanan yer değiştirme miktarı
ve yönleri, büyük bir deformasyon alanının 90 cm ve
-41 cm’ye ulaştığını ve merkez üssünün konumundan
80 km’ye kadar uzandığını ortaya çıkarır. Şekil

10’daki sarı noktalar yükselen, mavi noktalar ise
çöken alanları temsil eder.
Görüntünün artan ve azalan yörüngesinden
maksimum ve minimum yer değiştirme değerleri şu
şekilde hesaplanır:
İz 06 = 07-19 Kasım 2017 Minimum: -0,411,
Maksimum: 0,526 m
İz 72 = 11-17 Kasım 2017 Minimum: -0,191,
Maksimum: 0,898 m
Şekil 10’daki İz 72; ‘mavi noktalar’ nedeniyle
İz 6’dan bazı farklılıklar gösterir. İlk bakışta; “mavi
renk değişimi” İz 72’de yer değiştirmeyi gösterse
de, mavi alan, topoğrafya (Şekil 8) ve çözümlenmiş
interferogram fazı (Şekil 9) ile yorumlandığında, bu
renk değişiklikleri sonucunun sadece çözümleme
hataları ya da sunacak verinin bulunmaması nedeniyle

Şekil 9- Sentinel-1 InSAR çiftlerinden alınan interferogramlardır. Her fringe (örge) –π ila π döngüsü ile
renklendirilir.
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Şekil 10- Faz çözümlemeden ve fazdan yer değiştirmeye dönüşümünden sonar radarın bakış yönü (LOS)
boyunca deformasyon haritası.

olduğu açıktır. Bu nedenle, çözümleme hataları ve
daha az veri; az uyumlu bölge “mavi nokta” alanını
temsil eder. İnterferogramı yeniden maskeledikten
sonra, yeni bir çözümleme bile dağınık mavi bölge
için daha iyi sonuç almayı garantilemez. Depremin
artçı sarsıntıları için daha fazla InSAR ölçümü
örneği benzer sonuçları göstermek için Ek A’da rapor
edilmiştir.

Şekil 11’de a) çalışma alanının radarın bakış
yönü boyunca sayısal yükseklik modeli ve b) kontur
haritasındaki yüzey deformasyonunu temsil eder.
Deformasyon şeklinden, fayın iki bloğunun düşey
yönde önemli ölçüde hareket ettiği söylenebilir. Artçı
sarsıntılardan etkilenen çalışma alanı için izlenen yer
değiştirmelere ilişkin daha fazla örnek, analiz edilen
vakalar için gürültü ve atmosferik faz etkileri de dahil
olmak üzere Ek A’da rapor edilmiştir.

Şekil 11- a) İz 6’nın (07-19 Kasım 2017) 3B deformasyon haritası ve b) radarın bakış yönündeki yer değiştirmesi atımı boyunca kontur haritası.
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6. Altyapıdaki Hasarlar
Meydana gelen depremde şehir ve köylerdeki
binaların
deformasyona
maruz
kaldığından
şüphelenilmektedir. Çökme veya yükselme gibi her iki
durumda da, altyapı ağır hasar görmüş olabilir. Şekil
12’de İz 6’nın (07-19 Kasım 2017) 3B deformasyon
haritası görülmektedir. Siyah çizgi, yüzeydeki fayın
InSAR’dan elde edilen K35°B doğrultusudur. En
büyük hasarın şekil 1’de gösterilen fay zonu ve
çevresinde olduğu düşünülmektedir.

AFAD komitesi tarafından saha gözlemi sırasında
birçok altyapının hasar gördüğü görülmektedir.
Zare vd. (2017) tarafından hazırlanan raporda 8.000
kişinin yaralı, 70.000 kişinin yerlerinden edilmiş
ve 12.000’den fazla binanın ise hasar gördüğü
kaydedilmiştir. Bu deprem ve artçı şoklarla bağlantılı
olarak, afet etki alanındaki yaklaşık 5.000 bina,
onarımın ötesinde ağır hasar görmüştür (Şekil 13).

Şekil 12- İz 6’nın (07-19 Kasım 2017) 3B deformasyon haritası, siyah çizginin InSAR’dan
ve köylerin konumundan çıkarılan muhtemel fay lokasyonu ve yönü olduğu
düşünülmektedir.

Şekil 13- Çalışma alanından fotoğraflar, a) hasarlı bir evin fotoğrafı, b) AFAD Başkanı’nın hasarlı baraj üzerinde gözlemleri (AFAD tarafından
çekilmiş fotoğraflar) ve c) yıkılan evlerden genel görünüm (Google arama).
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7. Sonuçlar
Zagros Dağları, iki plaka arasındaki dağ
silsilesinin sonucudur (Şengör ve Kidd, 1979; Dewey
vd., 1986; Dilek vd., 2009; Ghalamghash vd., 2016;
Fahim Guilany vd., 2019). Plakaların hareketleri,
deprem aktivitesi ve dikkate değer yüzey topoğrafyası
oluşturur. İran depreminden sonra DInSAR yönteminin
yüzey hareketini düşey ölçekte algılama yeteneği
bu çalışmada test edilmiştir. Bu çalışmanın iki ana
amacı vardır; bunlardan biri Mw 7,3 şiddetindeki 12
Kasım 2017 İran Depremi’nin neden olduğu yüzey
deformasyonunu ortaya çıkarmak; ikincisi çalışma
alanını ziyaret etmeden InSAR yöntemini kullanarak
yüzeydeki fayın doğrultusunu tespit etmektir. Zemine
ait gerçek veri olmadan sonuçları test etmeden önce,
yer değiştirme miktarı, artan (G’den K’e) ve azalan
(K’den G’e) iki farklı toplama modu işlenerek elde
edilebilir. Yüzey deformasyonunu belirlemek için,
fazlardan biri heyelan durumunda kullanılabilir, ancak
deprem durumunda uydunun artan ve azalan iz modları
kullanılmalıdır. Artan ve azalan interferogramlar
arasındaki fark, SAR interferogramının yer
değiştirmeyi sadece zeminin uyduya yakın veya
ondan uzaklaştığı yönde göstermesidir. Sonuç olarak,
aynı deformasyonu tespit etmesine rağmen, artan
yörüngelerden gelen sonuç, azalan yörüngelerden
farklı bir interferogramdır. Bu nedenle, tek bir SAR
interferogramı kullanarak yer değiştirme yönünü
belirlemek zordur, ancak yönün belirlenmesi, InSAR
verilerinin GPS ölçüm verileri ile karşılaştırılması
veya farklı yönlerden (örneğin artan ve azalan) çeşitli
verilerin birleştirilmesiyle yapılabilir.
Çalışmamızda, fayın her iki bloğundaki yükselme
ve çöküşü bulmak için iki mod kullanılmıştır. Sonuç
olarak, Halepçe bölgesindeki depremin neden olduğu
düşey yer değiştirmenin değerlendirilmesi için SAR
görüntüsünün potansiyeli araştırılmıştır.
Elde edilen veriler şöyle özetlenebilir:
1. Deformasyon, merkez üssü çevresinde gözle
görülmektedir.
2. Fayın doğrultusu yaklaşık K35°B olarak
belirlenmiştir.
3. Deformasyon analizi, tavan bloğunda
(fay zonunun KD’sundaki blok) + 90 cm
yükseldiğini ve taban bloğunda (fay zonunun
GB’sındaki blok) - 40 cm’den fazla çöktüğünü
ortaya koymuştur.

4. DInSAR ile fay tespiti mümkündür. Yatay yer
değiştirmesinin tahmini, çözülmesi gereken bir
sorundur.
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EK A: 11 Ocak 2018 İran depremi (Mw 5.5)
nedeniyle sismik arazi deformasyonunun DInSAR
tekniği ile tahmini
Bu bölüm, farklı tarih kombinasyonlarının daha
geniş alanlı interferogramlarının analiz sonuçlarını
içermektedir. SAR görüntü tarihleri, özellikle 11
Ocak 2018’de 5,5 Mw ve 5,4 Mw (Mw 5,5 - 18 km D

Mandali, Irak) etkilerini görüntülemek için seçilmiştir
(2018-01-11 06:59:31 UTC 33.764 ° K 45.749 °
E10.0 km, Manda 5.4 - 14km Mandali, Irak 201801-11 08:00:40 UTC 33.774 ° K 45.710 ° E10.0 km).
Her interferogramdan, bazı tarihlerde hava koşulları
nedeniyle çeşitli hatalar görülebilir. Ancak bazıları
aynı zamanda fay zonu boyunca yer değiştirme
hakkında önemli bilgiler verir.

Çizelge A1- İz 72 ve 6 için Sentinel-1 InSAR çiftlerinin özellikleri. https://sentinels.copernicus.eu/
web/sentinel/technical-guides/sentinel-1-sar/sar-instrument

(Bzamansal: zamansal baz uzunluğu, Bdik: dik baz uzunluğu).
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06 Ocak 2018 - 18 Ocak 2018 06 DD –AZALAN

Şekil A1- Sentinel-1 InSAR çiftlerinden interferogramlar (06 Ocak 2018 - 18 Ocak 2018 06 DD - AZALAN), a) interferogram, b) yoğunluk,
		
c) tutarlılık haritaları ve d) filtre edilmiş interferogramdır. Atmosferik hatalar nedeniyle yer değiştirme hakkında bilgi yoktur.
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31 Aralık 2017 - 18 Ocak 2018 06 DD –AZALAN

Şekil A2- Sentinel-1 InSAR çiftlerinden interferogramlar (31 Aralık 2017 - 18 Ocak 2018 06 VV - AZALAN), a) interferogram, b) yoğunluk,
		
c) tutarlılık haritaları ve d) filtre edilmiş interferogramdır. Her örge –π ila π döngüsü ile renklendirilir.
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06 Ocak 2018 - 12 Ocak 2018 06 DD –AZALAN

Şekil A3- Sentinel-1 InSAR çiftlerinden interferogramlar (06 Ocak 2018 - 12 Ocak 2018 06 VV - AZALAN), a) interferogram, b) yoğunluk,
		
c) tutarlılık haritaları ve d) filtre edilmiş interferogramdır. Her örge –π ila π döngüsü ile renklendirilir.
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31 Aralık 2017 - 12 Ocak 2018 06 DD –AZALAN

Şekil A4- Sentinel-1 InSAR çiftlerinden interferogramlar (31 Aralık 2017 - 18 Ocak 2018 06 VV - AZALAN), a) interferogram, b) yoğunluk,
		
c) tutarlılık haritaları ve d) filtre edilmiş interferogramdır. Hava koşulları nedeniyle yer değiştirme hakkında bilgi yoktur.
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04 Ocak 2018 - 16 Ocak 2018 72 DD – ARTAN

Şekil A5- Sentinel-1 InSAR çiftlerinden interferogramlar (04 Ocak 2018 - 16 Ocak 2018 72 VV - ARTAN), a) interferogram, b) yoğunluk,
		
c) tutarlılık haritaları ve d) filtre edilmiş interferogramdır. Her örge –π ila π döngüsü ile renklendirilir.
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