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Abstract
Land subsidence is a vertical movement downwards of the Earth's surface. It is difficult to identify
or measure because of rapidly depleting ground water. This hazard, as a hydrogeomorphology
phenomenon, is revealed in many areas of the country because of the uncontrolled depletion of
the groundwater. There are a number of methods for identifying and determining the rate and
range of subsidence. Radar interferometry (D-INSAR) technique is known as a robust technique
for land subsidence measurement. This method has superior features in terms of cost, accuracy,
scale of the study area and time, in comparison with other detection methods, and can provide a
precise estimation of the phenomenon. In this study, the Abarkouh plain was studied from January
2016 until February 2018. Sentinel 1 sensor images using radar interferometry technique were
used to estimate subsidence. To identify the impact of groundwater extraction in land subsidence,
groundwater fluctuations data from 44 piezometric wells, and also land subsidence data were
analyzed using regression models. Results showed that the highest rate of groundwater depletion
occurred in the town of Mehrdasht and around the agricultural fields, which led to the maximum
rate of subsidence up to 12 cm/year. Ccorrelations coefficient between aquifer fluctuations and
land subsidence rate is 0.79 that indicated significant relation between these parameters.
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چکیده
پدیده فرونشست زمین ،به حرکت در جهت پایین سطح زمین گفته میشود که به دلیل روند کند آن به آسانی قابل شناسایی و
اندازهگیری نیست .این پدیده به عنوان مخاطرۀ هیدروژئومورفولوژیک ،در بخشهای مختلفی از کشور تحت تأثیر استخراج بیرویه
منابع آب بهوقوع پیوسته است .روش های متعددی در زمینه شناسایی و تعیین میزان فرونشست استفاده میشود .از جمله
مناسبترین این روشها استفاده از تداخلسنجی راداری ( )D-INSARمیباشد .این روش مزیتهایی ازنظر هزینه ،دقت ،وسعت
منطقه موردمطالعه و زمان انجام ،نسبت به دیگر روشهای آشکارسازی دارد .در پژوهش حاضر ،مقدار فرونشست دشت ابرکوه در
بازهی زمانی دی  1394تا بهمن  1396مورد بررسی قرارگرفته است .تصاویر سنجنده  Sentinel 1در بازه زمانی مورد نظر تهیه و
سپس به کمک تکنیک تداخلسنجی ،نرخ فرونشست بررسی شد .نوسانات آب زیرزمینی نیز با استفاده از اطالعات  44چاه پیزومتری
بررسی شد .نتایج نشان داد که بیشترین مقدار افت سطح آب زیرزمینی در محدودۀ شهر مهردشت و اطراف زمینهای کشاورزی
میباشد که منجر به بیشترین نرخ فرونشست ( 12سانتیمتر در سال) شده است .ضریب همبستگی بین نوسان آب زیرزمینی و مقدار
فرونشست  0/79است که ارتباط مستقیم بین مقدار افت آب زیرزمینی و فرونشست سطح زمین در این دشت را نشان میدهد.

واژگان کلیدي :نشست زمین؛ سنجش از دور؛ تصاویر ماهوارهای؛ آبهای زیرزمینی
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◼ مقدمه
در پی توسعة جمعیتی ،فناوری و نیازهای انسانی در
دهههای اخیر منابع آبی نیز بهطور گستردهای مورد بهره-
برداری قرارگرفتهاند ،لذا پدیدههای مرتبط با برداشتها
بیشاز حد ظرفیت زیادتر از قبل رخ میدهند .از جمله
مخاطرات مرتبط با برداشت بیشازحد منابع آب زیرزمینی
میتوان به پدیدۀ فرونشست زمین اشاره کرد .فرونشست به
حرکت قائم رو به پایین سطح زمین که میتواند با مولفة
افقی کمتر همراه باشد ،گفته میشود و در مقیاس بزرگ
به صورت تدریجی و یا آنی رخ میدهد ( .)28 ،2نتایج
حاصل از فرونشست زمین منجر به ضرر اقتصادی چشمگیر
و خسارات گستردهای در ساختمانها ،جادهها و زیرساخت-
ها شود ( .)5این عوامل موجبشده است تا این پدیده به-
عنوان یکی از مهمترین مخاطرات محیطی محسوب شود،
ولی از آنجایی که این پدیده تلفات انسانی کمتری نسبت
به دیگر پدیدههای طبیعی دارد ،کمتر مورد توجه قرار
گرفتهاست ( .)3بر اساس برآورد کارشناسان بیش از
150شهر از شهرهای بزرگ دنیا با گسترهای از کشورهای
توسعه یافته تا در حال توسعه در معرض این پدیده قرار
دارند (.)12
اندازهگیری تأثیر برداشت آبهای زیرزمینی و تغییرات
سطح زمین موضوعی است که در دهههای اخیر مورد توجه
محققان بوده است و با استفاده از ابزارهای مختلفی نظیر
 ،GPSنقشهبرداری و ابزارهای راداری مورد بررسی
قرارگرفته است .استفاده از سنجش از دور نسبت به
روشهای سنتی اندازهگیری بررسی فرونشست دارای
قابلیتهایی نظیر پوشش منطقه بزرگتر و اندازهگیری
تغییرات در مقیاس میلیمتری میباشد .بهکارگیری روش
تداخل سنجی با استفاده از تصاویر  Sentinel 1نسبت به
سایر روشهای موجود دارای مزایایی میباشد ،نوارهایی با
پهنای وسیع  250kmهر تصویر ،دوره تصویربرداری مجدد
شش روز و قدرت تفکیک مکانی  20mروی زمین ،موجب
ایجاد بانک اطالعاتی پویا و وسیع میشود که در مقایسه با
اطالعات جمعآوری شده از طریق  GPSو نقشهبرداری
زمینی بسیار فشردهتر است .دقت این روش موجب شده تا
در بررسیهای مربوط به فرونشست زمین در اثر بهرهبرداری
آبهای زیرزمینی ( )26 ،22 ،6زمین لغزش ()27 ،8

فعالیتهای آتشفشانی ( )17 ،16و فرونشست در مناطق
شهری ( )18به وفور مورد استفاده قرار بگیرد.
در ایران پدیده فرونشست از سالهای گذشته وجود
داشته و در برخی از مناطق کارهای مطالعاتی انجامشده و
گزارشهایی از وضعیت منطقه بیانشده است .در سالهای
اخیر به دلیل کاهش نزوالت جوی وخشکسالی مربوط به
آن شاهد افزایش استخراج آب بهوسیله چاههای آب بودهایم
و این عامل باعث تشدید این پدیده شده است .مهمترین
علت فرونشست منطقهای برداشت منابع آبی از این مناطق
است ( .)7در ایران نزدیک به شصت دشت وجود دارد که
براثر اعالم نظر کارگروه فرونشست زمین و حفاظت از منابع
آب زیرزمینی بیش از نیمی از آن دشتها مستعد پدیده
فرونشست میباشد .بخشی از بررسیهای انجام شده در این
زمینه عبارتند از:
دشت یزد  -اردکان در استان یزد ( ،)2قرچک ـ ورامین،
اسالمشهر و هشتگرد در استان تهران ( ،)24میدان نفتی
مارون ( ، )10نجف آباد در استان اصفهان ( ،)25نوق،
بهرمان در استان کرمان ( ،)23آبخوان قزوین در استان
قزوین ( ،)3دشت رفسنجان در استان کرمان ( ،)21دشت
اراک (.)1
بررسیهای شناسایی پدیده فرونشست در ایران ابتدا
بهصورت میدانی و بر اساس پیمایش صورت گرفته است.
البته در پارهای از موارد از روشهای مکانیک خاک نیز
استفاده شده است ،بهعنوانمثال میتوان به استفاده از
دستگاههای کششسنجی اشاره کرد که از آنها برای
بررسی خاکهای سست استفاده شده و نتایج بهدستآمده
از آنها در مدلسازیهای ژئوتکنیک و آشکارسازی
تغییرات سطح زمین استفاده گردیده است ( .)12با توجه
به این مسئله که پدیده فرونشست دارای سرعت کندی
است و در هنگام تأثیر منطقه وسیعی را تحت پوشش قرار
میدهد ،استفاده از این روشهای قدیمی عالوه بر هزینهبر
بودن و صرف زمان بسیار زیاد نتایج آنها از صحت باالیی
برخوردار نبودند ( .)9لذا در بررسیهای اخیر از روشهای
راداری برای پایش این پدیده استفاده شده است .از جمله
پژوهشهای انجام شده در این زمینه میتوان به موارد زیر
اشاره نمود:

ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري ...

بررسی پدیده فرونشست زمین و شکستگیهای موجود
در منطقه رستاق جنوب میبد ،پس از جمعآوری اطالعات
طی بازدیدهای صحرایی و با استفاده از تصاویر ماهوارهای
محدوده گسترش نشست زمین و جنس آبرفتها در منطقه،
مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که برداشت از
سفره عمیق رستاق و اردکان موجب کاهش فشار
پیزومتریک در حدود  3 m/yearشده است که این کاهش
فشار موجب برهم خوردن تعادل و افزایش فشار حاصل از
بار رسوبات باالی سطح ایستابی شده و با کاهش تخلخل
رسوبات در اثر افزایش تراکم ،فرونشست حاصلشده است
(. )29
مطالعه مقدار و دامنه فرونشست زمین به کمک روش
تداخلسنجی راداری در دشت نوق-بهرمان با استفاده از
دادههای راداری در دو باند  Cو  Lدر بازههای زمانی 1384تا
 1389نشان داد ،مقدار فرونشست با میانگین سالیانه
حدود  30cmدر پهنهای به گستره  281 km2در بخش
میانی دشت میباشد و همچنین به سبب ثابت بودن مقدار
تأثیرگذاری عوامل ایجابی مانند فعالیت کشاورزی
پستهکاری ،در رویداد این پدیده ،تغییرات فصلی و سالیانة
مقدار فرونشست بسیار اندک است .اما دامنه برخوردار از
بیشترین مقدار نشست ،از نواحی میانی و شرقی در
فصلهای بهار و تابستان به نواحی جنوبی و غربی در
فصلهای زمستان و پاییز تغییریافته است .همچنین
مقایسه مقدار فرونشست با ارقام تغییرات تراز آبی مستخرج
از چاههای پیزومتریک نشان میدهد در این دشت هر 3/2m
افت تراز آبی قادر است فرونشستی به  1cmایجاد کند (.)23
با کمک فنآوری تداخلسنجی راداری و تحلیل سری
زمانی SBAS ،نرخ فرونشست ساالنه دشت استان قم در
بازه زمانی  1382تا  1389با استفاده از دادههای ماهوراه
 Envisat ASARمورد بررسی قرار گرفت .سپس با استفاده
از دادههای تغییرات تراز سطح ایستابی ،ضخامت الیههای
آبدار و ضخامت الیههای ریزدانه ،دالیل فرونشست تحلیل
شد .نتایج بیانگر تاثیر معنیدار برداشت بیرویه از منابع آب
زیرزمینی بر فرونشست زمین میباشد (.)11
فرونشست دشت قزوین در سالهای 1382تا  1385و
 1393تا  1395با استفاده از دادههای ماهوراه  Envisatو
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روش سری زمانی و  PSمورد ارزیابی قرار گرفت و میانگین
فرونشست در دشت قزوین  40 mm/yearگزارش شد (.)4
در پژوهشی ،نرخ فرونشست سطح زمین در آبخوان
نجف آباد اصفهان با استفاده از پردازش تداخلسنجی
راداری تفاضلی ( )D-InSARو دادههای سنجندههای
 ASARو  PALSARتعیین و با دادههای افت سطح آب
زیرزمینـی مقایسه شد .پردازش دادههای رقومی ماهوارهای
راداری سنجنده  ASARمیزان فرونشست زمین در دشت
نجفآباد را با نرخ متوسط  6/7 cmدر سال و در مجموع
 41cmدر مدت  6سال برآورد نمود و پردازش دادههای
سنجنده  PALSARنرخ سالیانه  7/7 cmو در مجموع
 30cmفرونشست در مدت  4سال را نشان داد (.)25
بررسی پژوهشهای که درزمینة فرونشست زمین در
سالهای اخیر انجامشده بیانگر این مطلب است که بیشتر
محققان ،روش پژوهشی خود را تداخلسنجی تفاضلی
راداری انتخاب کردهاند ( .)21-23 ،14-16 ،9-11این
موضوع مؤید این است که روش تداخلسنجی تفاضلی
راداری یکی از کارآمدترین و دقیقترین روشها در این زمینه
میباشد و نتایج قابلاعتمادی میدهد .در اکثر پژوهشها
مهمترین یا درواقع تنها دلیل فرونشست زمین برداشت از
منابع آب زیرزمینی بیشازحد مجاز بیانشده که این امر با
توجه بهقرار گرفتن کشور ایران در ناحیه بیابانی و نیمه
بیابانی جهان و مقدار بارش سالیانه که زیر مقدار میانگین
جهانی در دو دهه اخیر میباشد ،رو به افزایش است.
با توجه به فقدان بررسی تغییرات فرونشست در دشت
ابرکوه بهعنوان یک دشت ممنوعه که ساالنه افت تراز سطح
ایستابی بیش از  1/5 mدارد ( ،)19هدف از انجام پژوهش
حاضر ،محاسبه فرونشست دشت ابرکوه و ارتباط بین
فرونشست با تغییرات تراز سطح ایستابی آبخوان بود.
پرسشهای اصلی پژوهش بهصورت زیر بود:
 )1آیا تصاویر ماهواره  Sentinel-1در باند  Cتوانایی
محاسبه میزان جابجایی عمودی سطح را در منطقه
مطالعاتی دارا هستند؟
 )2آیا جابجایی حاصل از این دادههای راداری رابطهای
با میزان کاهش سطح آب زیر زمینی دارند؟
 )3بیشترین مقدار فرونشست در کدام قسمتهای
دشت وجود دارد؟
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◼ مواد و روش
منطقة مورد بررسی

شهرستان ابرکوه در محدوده جغرافیایی  52° 50′تا
 54° 01′طول شرقی و  30° 30′تا  31° 35′عرض شمالی
قرار گرفته است (شکل  .)1این شهرستان از شمال به
شهرستان صدوق ،از شمال غرب به استان اصفهان ،از غرب
به شهرستان آباده استان فارس ،از جنوب و جنوب غرب به
شهرستانهای خرم بید و بوانات استان فارس ،از شرق و
شمال شرق به شهرستانهای خاتم و تفت در استان یزد،
محدود میگردد .ارتفاعات کوه سفید و قنبره در جنوب شرق
و کوه اعالء در شمال غرب شهر ابرکوه واقع شده است .واقع
شدن در مسیر مواصالتی استانهای فارس ،اصفهان،
کهگیلویه و بویر احمد ،خراسان و استانهای جنوب شرق
بهعنوان یک مرکزیت نسبی ارزشمند میتواند توجیهگر
توسعه امکانات باراندازی و انبارداری در ابرکوه باشد (.)30
وسعت منطقه در حدود  5381km2میباشد .ارتفاع این
شهرستان از سطح دریا  1506mاست .حداقل ارتفاع

شهرستان ابرکوه در حاشیه کفه نمک  1450mو حداکثر
آن  4040mدر ارتفاعات جنوبی این شهرستان میباشد.
حدود  %79/7از مساحت منطقه ابرکوه کمتر از 2000 m
و فقط  %2آن بیش از  2500mارتفاع دارد (.)30
میانگین ساالنه درجه حرارت  18/9°Cاست .بهطورکلی
موقعیت طبیعی شهرستان ابرکوه دارای ویژگیهایی است
که بر پدیدههای هواشناسی منطقه تأثیر چشمگیر دارد .از
دیدگاه تأثیرات اقلیمی مسأله توپوگرافی شامل سه منطقه
مرتفع اصلی و چهار منطقه پست است و این وضعیت باعث
صعود و نزول مکرر جریان و پدیدههای رطوبتی و حرارتی
متنوعی گردیده و موجب پیدایش شرایط اقلیمی خاص
منطقه میگردد .الزم به ذکر است که نزوالت اندک جوی
همراه با تبخیر شدید رطوبت نسبی ناچیز توأم با گرمای
زیاد و نوسانات شدید درجه حرارت این شهرستان را به
یکی از مناطق خشک و کویری ایران تبدیل گردانده است.

شکل  .1موقعیت نسبی شهرستان ابرکوه

ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري ...

میزان بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی توسط چاه،
قنات و چشمه جمعاً معادل 158Mm3/yearمعادل %95
کل تخلیه محدوده میباشد .مقدار تبخیر از آب زیرزمینی
معادل  7Mm3/yearمحاسبه شده است و با احتساب
جریان خروجی معادل  ،1Mm3/yearمجموع عوامل تخلیه،
جمعا معادل  166Mm3/yearمیباشد .تفاضل دو مقدار
تغذیه و تخلیه سفره بیانگر بیالن منفی  20Mm3/yearاین
سفره میباشد (.)19
دادهها

دادههای استفادهشده در پژوهش حاضر به دو دسته
کلی دادههای زمینی و ماهوارهای تقسیمبندی میشوند.
دادههای ماهوارهای از سازمان فضایی اروپا و دادههای
زمینی از دفتر مطالعات آب منطقهای استان یزد و سازمان
نقشهبرداری کشور تهیه شد که در ادامه به پردازش و
آمادهسازی آنها اشاره خواهد شد.
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دادههاي سنجندههاي راداري

در پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره سنتینل 1-با نام
مخفف  1SA-1با مد  IWدر دو بازه زمانی مجزا از دیماه
 1394تا بهمن  1396استفاده گردید.
 SA-1سنجنده مایکرویوی است که در طولموج  Cبا
محدوده فرکانس اسمی از  4-8 GHzدر بخش مایکروویو
طیف الکترومغناطیس فعالیت دارد و در حاالت مختلفی
تصویربرداری میکند .این سنجنده میتواند با درونیابی،
دقت کمتر از میلیمتر جابجاییهای سطح زمین را نشان
میدهد .تصاویر مورداستفاده در پژوهش حاضر در جدول
 1آمده است.
دادههاي سطح چاههاي پیزومتري منطقه

بر اساس آمار مربوط به سال  1396در دشت ابرکوه
تعداد  44چاه پیزومتری موجود بود که تمامی این چاهها
در داخل محدوده مطالعاتی قرار داشتند و مورد ارزیابی قرار
گرفتند (شکل .)2

جدول  .1تصاویر مورداستفاده
فاصله زمانی (روز)
247
372

تاریخ

مد تصویر

تفکیک مکانی ()m

قطبش

گذر تصویربرداري

1394/10/28

IW

5*20

VV

پائین گذر

1395/12/02

IW

5*20

VV

پائین گذر

1396/12/08

IW

5*20

VV

پائین گذر

شکل .2نقشه پراکندگی چاههاي پیزومتري منطقه
1 Sentinel-1 A
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بررسی مقدار تغییرات سطح آب زیرزمینی منطقه

برای بررسی نوسان آبهای زیرزمینی در طول دوره
آماری از اطالعات  44چاه پیزومتری استفاده شد .اطالعات
مربوط به افت سطح این پیزومترها وارد نرم افزار
 ArcGIS10.2گردید و سپس از طریق روش میانیابی
 IDW 1نقشه هم افت آب زیرزمینی حاصل گردید.
بهمنظور نمایش بهتر میزان تغییرات جابهجایی و مقایسه
آن با تغییرات سطح آبهای زیرزمینی در محدوده دشت
ابرکوه پروفیلی از ابتدای دشت تا ابتدای کویر ترسیم شد
شکل ( .)3این پروفیل بر منطقه مهردشت که بیشترین میزان
فرونشست را دارا بود منطبق است .سپس در محیط نرم افزار
 ArcGIS 10.2اطالعات مقدار جابهجایی سطح زمین و
اطالعات تغییر سطح آب برای این پروفیل استخراج شد.
فنآوري تداخلسنجی تفاضلی راداري ()D-InSAR

مراحل مختلف پردازش اینترفرومتری راداری تفاضلی به
منظور آشکارسازی پدیده فرونشست و محاسبه مقدار آن با
استفاده از نرم افزار  SARScape 4.4مطابق روند موجود
در شکل  4انجام شد .برای انجام این بخش ،ابتدا تصاویر
راداری برای پردازش اینترفرومتری به فرمت  SLC2تبدیل
شدند .سپس بهمنظور ثبت هندسی تصاویر ،یکی از آنها
بهعنوان تصویر مرجع و دیگری بهعنوان تصویر تابع در نظر

گرفته شد .با ترکیب دو تصویری که نسبت به هم بهطور
دقیق ثبت هندسی شدهاند ،یک اینترفروگرام تهیه گردید.
در اصل ،یک اینترفروگرام تهیه شده از حاصل ضرب هر
پیکسل تصویر اول در مزدوج مختلط تصویر دوم ساخته شد.
سپس اینترفروگرام تفاضلی از طریق حذف فاز رفرنس بر
اساس مدل رقومی ارتفاعی منطقه تهیه شد .به منظور بهبود
اینترفروگرام تهیه شده ،از فیلتر تطبیقی گلدشتاین استفاده
شد .نقشه همدوستی نیز که شاخص کیفیت اینترفروگرام
است ،از خروجیهای حاصل از این مرحله بهدست آمد.
سپس مرحله اصالح فاز انجام شد .بهمنظور تبدیل تصحیح
فاز اصالح شده به مقادیر ارتفاعی و محاسبه جابجایی سطح
زمین ،مرحله پایش یا تصحیح مجدد فاز ،اجرا شد.
اجرای این مرحله موجب میشود خطاهای احتمالی
مداری تصحیح شده و مقدار انحراف فاز محاسبه شود تا از
این طریق مقادیر فاز مطلق بهدستآید .همچنین این کار
موجب حذف حالت پلهای فاز میشود و این فرایند از طریق
نقاط کنترل زمینی به تعداد  44مورد و مدل رقومی
ارتفاعی انجام شد .آخرین مرحله از فرایند پردازش
اینترفرومتری تفاضلی ،تبدیل فاز مطلق نقشه جابجایی و
ژئوکد کردن آن است که بر اساس سطح بیضوی WGS84
سامانة تصویر متریک انجام شد.

شکل  .3موقعیت پروفیل ایجاد شده بر روي منطقه مطالعاتی
1 Inverse Distance Weighting

2 Single Look Complex

ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري ...

در نقشههای پایانی مربوط به جابجایی حاصل از
پردازش اینترفرومتری تفاضل همیشه مقادیر مثبت و منفی
به ترتی بهمعنی کاهش فاصله سنجنده تا سطح زمین یا
باال آمدگی سطح زمین و فروافتادگی سطح زمین در جهت
دید ماهواره تفسیر میشوند .شاخص اصلی تفسیر این قبیل
نقشهها تغییرات فاز است که بهصورت تغییر ناگهانی در تن
رنگی مشخص میشود .بدینصورت که مقدارهای مثبت
تغییر فاز سیگنال راداری با تن رنگی قرمز و کاهش ارتفاع
با تغییر تدریجی تن رنگی آبی بیان میشود.
بررسی ارتباط فرونشست با تغییرات سطح آب

در پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط مقدار فرونشست با
نوسان چاه های آب منطقه از روش رگرسیون خطی و در
محیط نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
اعتبار سنجی

در پایان برای یافتن جوابهای واقعی و انجام ارزیابی از
معادلة خطی درجه اول و رگرسیون خطی استفاده شد .از
ضریب همبستگی برای بیان شدت وجود رابطه رابطه
مستقیم یا معکوس استفاده شد.
همچنین از ضریب میانگین ریشه خطای )(RMSE1
نیز برای ارزیابی نتایج استفادهشد (رابطه .)1
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که در آن : n ،تعداد دادهها: oi ،مقادیر مشاهداتی و :pi
مقادیر برآوردی است (.)20
◼ نتایج و بحث
بررسی نوسان سطح آب زیرزمینی منطقه

نقشه تراز آبهای زیرزمینی منطقه مطالعاتی مربوط به
سال  1396در شکل  5آمده است .شکل مذکور از طریق
روش میانیابی  IDWحاصل شده است .براساس این شکل،
بیشترین و کمترین مقدار تراز آبی ثبت شده ،به ترتیب در
سمت غربی دشت ( )1630mو مرکز دشت و قسمت شرقی
( )1403mمیباشد .میانگین ساالنة نوسان سطح آب
زیرزمینی در دشت ابرکوه در شکل  6آمده است .با توجه
به این شکل میتوان گفت ،در بیشتر نقاط دشت ،افت
سطح آب زیرزمینی مشاهده میشود .در محدوده مهردشت
بیشترین افت سطح آب زیرزمینی رخ داده است .بهطوری
که مقدار افت تا  3/5 mدر سال قسمتهای جنوبی
مهردشت مشاهده میشود .در قسمت غربی دشت نیز مقدار
افت سطح آب زیرزمینی به  5/5 mدر سال میرسد.

شکل  .4مراحل تهیه نقشه جابجایی زمین توسط تصاویر راداري
1 Root Mean Square Error

2
)𝑖𝑝1(𝑜𝑖−

𝑛𝑖
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تداخلنگار (اینترفروگرام) هاي استخراجی از D-InSAR

همدوسی استخراجی از تکنیک D-InSAR

برای ترسیم تداخلنگار از تصاویر سنتینل با قطبش
 VVاستفاده شد .زیرا در قطبشهای همسان مانند ،VV
به دلیل منطبق بودن تصاویر بر روی هم ،بازگشت قویتری
ایجاد میشود ( .)15تداخلنگار بهدست آمده مربوط به دو
تصویر با پوالریزاسیون ( VVشکل  )7برای ماههای دیماه
 1394تا بهمنماه  1395میباشد .یک چرخه کامل رنگ
از آبی تا قرمز ،یک فرینچ نامیده میشود .مشاهدۀ فرینچ
در تصویر تداخلنگار بهمعنای فرونشست میباشد .استخراج
تداخلنگار منطقه مطالعاتی برای اولین بازه مطالعاتی نشان
داد که ترکیب این رنگها در کنار هم یا به عبارتی
شکلگیری فرینچ در اطراف ابرکوه بود که مهمترین آن در
جنوب ابرکوه و بر روی مهردشت واقع شد .عالوه بر این در
شمال شهر ابرکوه و غرب آن نیز فرینچ های جداگانهای در
این بازه زمانی ایجاد شد که بیانگر تغییرات ارتفاعی سطح
زمین در این نقاط میباشد.
تصویر تداخلنگار بازه زمانی دوم یعنی بین دیماه
 1395تا بهمنماه  1396در شکل  8آمده است.
در این دوره زمانی همانند دورۀ گذشته فرینچهایی در
محلهای قبلی شکل گرفتهاند که مهمترین آنها بر روی
مهردشت واقع شده است .در دیگر مناطق جابهجایی
مشخصی صورت نگرفته است.

یکی از خروجیهای تکنیک تداخلسنجی راداری
همدوسی تصاویر استفاده شده در تداخلسنجی است.
تصویر همدوس تصویری است که از همبستگی توانی دو
تصویر هم مختصات شده بهدست میآید .بهطورکلی اگر
مقدار این شاخص برای یک زوج تصویر مورد استفاده در
تداخلسنجی کم باشد ،بدان معنا است که آن زوج برای
تداخلسنجی چندان مناسب نمیباشد .به منظور ایجاد
تداخلنگار از تصاویر با همدوسی بیشتراز  0/5استفاده
میشود .همدوسی زوج تصویرهای مورد استفاده در
پژوهش حاضر در شکلهای  9و  10آمده است.
این شکلها ،بیانگر شاخص همبستگی مقادیر توان
سیگنالی در دو تصویر اخذ شده در دو نمای متفاوت است.
مقدار همدوسی از  0بهمعنای غیر همدوس تا  1برای
همدوسی کامل متغیر میباشد .مقدار همدوسی دو دوره در
شکلهای ارائه شده ،از نزدیک صفر با رنگ قهوهای تا یک
با رنگ زرد مشخص شده است .از آنجا که در محدودۀ
مناطق مورد مطالعه ،شامل مهردشت و ابرکوه رنگ زرد
مشاهده میشود ،لذا مقدار همدوسی در منطقه مطالعاتی
درحد قابل قبولی میباشد .با توجه به شکل کمترین مقدار
همدوسی بهعبارتی همان نقاط قهوهای رنگ مربوط به
مراکز کشاورزی و حواشی کویر میباشد.

شکل  .5تراز آبهاي زیرزمینی در دشت ابرکوه

ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري ...

شکل  .6نوسانات سطح آبهاي زیرزمینی در دشت ابرکوه

شکل  .7تداخلنگار دشت ابرکوه براي بازه زمانی یک ساله 1395-1394

شکل  .8تداخلنگار دشت ابرکوه براي بازه زمانی یک ساله  1395تا 1396
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شکل  .9مقدار همدوسی تصاویر سالهاي  1394و 1395

شکل  .10مقدار همدوسی تصاویر سالهاي  1395و 1396
مقادیر جابهجایی استخراجی از سنجنده Sentinel 1

پس از انجام روش تداخلسنجی بر روی تصاویر
Sentinel 1و ایجاد تداخلنگار و پردازش نهایی در نرمافزار
 SARScape 4.4تصاویر تبدیل به مقادیر جابهجایی در
راستای قائم برحسب میلیمتر شدند .شکل 11نقشههای
جابهجایی بهدستآمده از تصاویر سنجنده  Sentinel 1در
باند  Cبرای دوره  1394تا  1395را نشان میدهد.
با توجه به شکل ( ،)11بیشترین مقدار فرونشست با
بیش از  10cmدر اطراف محدوده مهردشت واقع شده بود.
در شمال شهر ابرکوه نیز مقدار فرونشست بین  3 cmتا
 10cmبود که این مقدار در سمت غربی شهر نیز مشاهده

شد .نقشة جابهجایی دورۀ  1395تا  1396در شکل 12
آمدهاست.
براساس شکل ( ،)12اطراف مهردشت ،شمال و غرب
ابرکوه ،در این دوره نیز دارای فرونشست ملموسی بودند.
در اطراف مهردشت مقدار فرونشست نسبت به دورۀ قبل
افزایش یافت و به بیش از  12 cmرسیده بود.
تغییر سطح آب زیرزمینی در طول پروفیل غربی-شرقی
مشخص شده در شکل ( )3در شکل ( )13نشان داده شده
است .با توجه به شکل ( ،)13بیشترین میزان افت سطح
آبهای زیرزمینی بر روی محدوده مهردشت رخ داده است
که این امر منطبق بر بیشترین افت سطح زمین میباشد.
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ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري ...

شکل  .11میزان جابجایی( )mسطح زمین بین سالهاي  1394و 1395

شکل .12میزان جابجایی( )mسطح زمین بین سالهاي  1395و 1396
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شکل  .13تغییر سطح ایستابی آب در طول پروفیل منطقه

تغیر سطح آب ()m
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مدلسازي آماري

ابتدا با استفاده از دادههای چاههای آب ،نقشه تغییرات
سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش میانیابی ترسیم و
سپس با استفاده از نرمافزار آماری  ،SPSSمدل رگرسیون
خطی بین متغیرهای مقدار فرونشست زمین (بهعنوان
متغیر وابسته) و افت سطح آب زیرزمینی (متغیر مستقل)
تعریف شد .نتایج همبستگی در جداول (3و )2آمده است.
ضریب همبستگی دو متغییر نوسان سطح آب زیرزمینی
در منطقه و جابهجایی سطح زمین با توجه به جدول ()2
معادل  %79/1بهدست آمد .ضریب  R2نیز بیش از %66
گزارش شد .همچنین با توجه به ضریب معناداری رابطه
خطی از شرایط مطلوبی برخوردار بوده و مطابق اطالعات
مندرج در جدول ( ،)3مانند رابطه ( )2تعریف گردید:
)𝐷∆ × 𝐿𝑆 = 0.008 + (−0.0002

() 2

که در آن:
 :LSمقدار فرونشست زمین
 :∆Dمیزان افت سطح آب زیرزمینی
◼ نتیجهگیري
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی نرخ فرونشست و ارتباط
آن با برداشت آبهای زیرزمینی در منطقه ابرکوه استان

یزد ،انجام شد .با توجه به پتانسیل مناسب تصاویر سنجنده
 Sentinel 1از این دادهها برایبررسی فرونشست استفاده
شد .یافتههای حاصل از بهکارگیری این روش نشانداد که
تغییر سطح چاههای پیزومتری یا درواقع برداشت آب
زیرزمینی ارتباط تنگاتنگی با فرونشست زمین دارد .با
مقایسة مقدار فرونشست با ارقام تغییر تراز آبی مستخرج از
چاههای پیزومتریک مشخصشد ،در قسمتهای بحرانی
این دشت هر  1mافت تراز آبی قادر است فرونشستی به
مقدار  2cmایجاد کند .براساس معادله رگرسیونی مستخرج
از این تحقیق ،فرونشست یک رابطه مستقیم و خطی با
مقدار برداشت آب زیرزمینی توسط عوامل انسانی مانند
عامل کشاورزی و غیره دارد .مهمترین علت فرونشست
منطقهای سطح زمین در این منطقه ،استخراج بیرویه
منابع آب زیرزمینی است .به دلیل قرارگرفتن منطقه در
اقلیم خشک ،اتکا بر آبخوانهای زیرزمینی ،توسعه بیرویه
فعالیتهای کشاورزی ،سیستم نامناسب آبیاری غرقابی و
تشکیالت رسوبی آبخوان ،استخراج بیرویه منابع آب
زیرزمینی و بهتبع آن فرونشست زمین رخ داده است .با
کاهش سطح ایستابی آب و بهتبع آن ،کاهش مقدار فشار
منفذی در اثر نیروی وزن الیههای باالیی ،کاهش ضخامت
در الیههای آبدار اتفاق افتاده و خلل و فرج موجود در آنها،
آرایش و چیدمان جدیدی یافته و نتیجه آن ،فرونشست در
منطقه بوده است.

جدول  .2خالصه آماري مدل رگرسیونی نوسانات سطح آب زیرزمینی و جابجایی سطح زمین
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطاي برآورد

1

0/791

0/625

0/621

0/001

جدول  .3جدول ضرایب مدل رگرسیونی نوسانات سطح آب زیرزمینی و جابجایی سطح زمین
مدل
1

ضرایب غیراستاندارد
ضریب Beta

خطا

0/008

0/00

0/0002

0/00

ضرایب استاندارد شده

t

سطح معنیداري

54/224

0/00

-12/039

0/00

Beta

-0/791
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برای جلوگیری از توسعه فرونشست موارد زیر باید در
:نظر گرفته شود
 حفاظت از سفره آب زیرزمینی منطقه و کاهش.برداشت از منابع آب زیرزمینی به ویژه برای مناطق حساس
 از آنجاییکه بیشترین فرونشست مربوط به مناطقکشاورزی متمرکز در مهردشت و ابرکوه میباشد و با توجه
 تهیه الگوی کشت،به کشت محصوالت پرآبخواه در منطقه
بهینه و مناسب با اقلیم خشک و به کارگیری روشهای
.نوین آبیاری توصیه میشود
 آموزش به کشاورزان منطقه و بهبود راندمان آبیاری.و اصالح مسیرهای انتقال آب
 مدیریت مناسب و کنترل برداشت از آبخوان با نصب.کنتورهای هوشمند و تخصیص سهمیه به بهرهبرداران
 تقویت آبخوان از طریق تغذیه مصنوعی به ویژه در.حاشیه کویر

... ارزيابی فرونشست زمين در دشت ابرکوه با استفاده از فنآوري

براساس نتایج حاصل از این پژوهش و با توجه به توسعه
،منطقه و افزایش روند بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی
میتوان پیشبینی کرد که نشست زمین نیز متناسب با
 به صورت تصاعدی در حال،بهرهبرداری از منابع آبی
افزایش است که این بزرگترین خطر برای زیر ساختهای
 ارتباط مستقیم بین.انسانی و طبیعی منطقه میباشد
برداشت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین در
پژوهشهای انجام شده در برخی دشتهای ممنوعه کشور
نیز گزارش شده است که با نتایج تحقیق حاضر
.)29  و25 ،24 ،23 ،14 ،7 ،4 ،3 ،1( همراستاست
در هر صورت دشت ابرکوه به علت برداشت بیرویه از
سفرههای زیرزمینی و نیز فرونشست آن نیازمند مدیریت
قوی و برنامهریزی جامع منابع آب میباشد و این امر
بهخصوص برای ارگانها و سازمانهایی که به طور مستقیم
. قابل بهرهبرداری است،در تخصیص منابع آبی تاثیر گذارند
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