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چکیده
اندازهگیری رخداد فرونشست در مقیاس وسیع به دلیل نرخ کند و بطئی آن چالشبرانگیز است و نیاز به فنّآوریهای پیشرفته
دارد .اولین پیامد جبرانناپذیر این پدیدة مخرب ،کاهش عمق مخزن آبخوانها است .به دلیل استخراج بیشازحد منابع آب
زیرزمینی و افت سطح پیزومتری در بسیاری از آبخوانهای کشور ،فرونشست زمین با سرعتهای مختلف در حال رخ دادن است.
روش تداخلسنجی راداری با پنجره مصنوعی در مناطقی که اطالعات ژئودزی زمینی کافی موجود نیست ،جابجایی در راستای
قائم را بهخوبی و در گسترة وسیع نمایش میدهد .در پژوهش حاضر از تصاویر جدید  Sentinel-1Aمربوط به سالهای 1344
تا  1341برای بررسی نرخ فرونشست استفاده شد .منطقه مورد مطالعه دشت کاشمر و خلیلآباد است .پس از اطمینان از
همبستگی زیاد تصاویر ،تداخلنگار اولیه تهیه شد .سپس با بهرهگیری از روش کوتاهترین خط مبنای مکانی و زمانی ،فازهای
غیرضروری حذف گردید .در پایان فاز جابجایی محاسبه و به مؤلفه قائم تبدیل گردید .نتایج نشان داد این منطقه در بیشترین
حالت  11سانتیمتر در سال فرونشست دارد و بیشتر در حومه جنوبغرب شهر کاشمر و مناطق غربی دشت خلیلآباد متمرکز
است .به دلیل ناهمگن بودن نرخ فرونشست ،این منطقه مستعد شکلگیری شکافهای طولی و شق است .نقشه پایانی
بهدستآمده میتواند به مدیران سازمانی و برنامه ریزان منابع اراضی و خاک درزمینةحفاظت و مدیریت منابع آبی و مخاطرات
طبیعی و جلوگیری از تخریب سرزمین کمک شایانی نماید.

واژگان کلیدی :تداخلسنجی؛ سنتینل؛ پهنهبندی؛ نشست زمین؛ کوتاهترین خط مبنا
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 مقدمه
کاهش بارنددگی ناشدی از خشکسدالی موجدب وابسدتگی
بیشتر به منابع آب زیرزمینی در سدطح جهدانی بده ویدژه در
بخش کشاورزی شده است .فرونشست زمین پدیدهای کندد و
نامحسوس و یا نشست ناگهانی سطح زمدین براثدر جابجدایی
ذرات خاک است .بردار حرکتی فرونشست بیشتر قدائم اسدت
و بردار جابهجایی افقی قابلاغمدا اسدت .مهدمتدرین علدت
فرونشست منطقدهای سدطح زمدین در حوضدههدای رسدوبی
منداطق خشدک و نیمدهخشدک ،متدراکم شددن و فشدردگی
رسوبات در اثدر برداشدت بدیرویده از مندابع سدفرههدای آب
زیرزمینی است ( .)33چنانچه الیههای رسی آبدار بدین الیده
های ماسهای قرارگرفته باشند ،این پدیده بهصورت گسدترده-
تر و حدادتر مشداهده خواهدد شدد ( .)22فرونشسدت زمدین
معموالً با تأخیر زمانی پس از برداشت طوالنیمدت منابع آب
زیرزمینی رخ میدهد ( .)33مقدار فرونشست بده ضدخامت و
تراکمپذیری الیهها ،طول زمان بارگذاری ،درجه و ندو تدنش
وارده بستگی دارد ( .)6با کاهش تراز آب زیرزمیندی ،افدزایش
تنش مؤثر ناشی از کاهش فشدار آب منفدذی موجدب ایجداد
فرونشسددت مدیشددود .معمددوالً کدداهش فشددار آب منفددذی و
افزایش تنش مؤثر زمانبر است؛ بندابراین بده دنبدال کداهش
سطح پیزومتری ،فرونشست با تدأخیر زمدانی رخ خواهدد داد
( .)33فرونشست ناشی از افت سطح سیال عمدتاً در رسوبات
تحکیم نیافته یا نیمه تحکیم یافته که در مجاورت الیدههدای
شددن و ماسدده قددرار دارد صددورت مدیگیدرد ( .)34در چندین
شرایطی تراکم غیر االستیک ناشی از افزایش تدنش مدؤثر در
خاک رخمیدهد و چینش دانههدای خداک بدههدمخدورده و
ضخامت الیده عمدودی کدم مدیشدود ( .)3در منداطقی کده
رسوبات ضخامت چندانی ندارد و برداشت آب زیرزمیندی بده
صورت بی رویه ادامه دارد ،خطوارهها و شدکافهدا در سدطح
اراضی مخصوصاً اراضی کشاورزی مشاهده میشود ( )31و به
نام پدیدده شدق شدناخته شدده اسدت .از جملده کاربردهدای
تصاویر راداری میتوان به پژوهشهایی همچون مددلسدازی
سیکل زلزله ( ،)32پهنهبندی زمینلغزش ( ،)36فعالیت هدای
زمینگرمایی ( ،)22اندازهگیدری فرونشسدت زمدین ناشدی از
بهددرهبددرداری بدیرویده آب زیرزمیندی ( ،)14تغییدر شددکل و
جابجایی سازههایی از قبیل پل ( )13و سد ( ،)23فرونشسدت
و زم دین لغددزش ناش دی از فعالی دتهددای تونددلسددازی ( )4و

معدنکاری ( )12و همچنین مددلسدازی حرکدات تکتونیدک
گسلها ( )11شناسایی گنبدهای نمکی فعدال ( )1و فعالیدت
آتشفشانها ( )4اشاره کرد.
تداخلسنجی با بهرهگیری از تصاویر ماهوارهای راداری بدا
پنجره مصنوعی یا  1SARروش دقیق مبتندی بدر اسدتفاده از
حداقل دو تصویر راداری از یک منطقه است و قدادر اسدت بدا
دقت قابلتوجهی در حد میلیمتر تغییرات جابجایی ارتفداعی
در سطوح وسیع و در طی بازههای زمدانی مختلدف را انددازه-
گیری نماید ( .)1،11،31این روش برای بدرآورد جابدهجدایی-
های قائم در مقیاس وسیع امکانپذیر است .اساس ایدن روش
به این صورت است که اگر دو تصدویر راداری از یدک منطقده
در دو زمان مختلف اخذ شدود ،اینترفروگدرام یدا تدداخلنگدار
مربوط به ترکیب این دو تصویر تغییرات اندک سدطح زمدین
در مقیاس میلیمتر را نشان خواهد داد .در خصوص منطقده-
ای از سددطح زم دین کدده دو بددار و بددا ی دک هندسدده مشددابه
تصویربرداری شده باشند ،چنانچه مسدافت رادار-زمدین-رادار
در هر دو تصدویر یکسدان باشدد ،فازهدای برگشدتی 2یکسدان
خواهد بود و این بدین معناست که اختالف ارتفداعی صدورت
نگرفته است؛ اما چنانچده سدطح مدوردندر در پوسدته زمدین
جابهجایی (افقی یا قائم) داشته باشدد .مسدافت رادار-زمدین-
رادار تغییر کرده و فاز تصویر دوم در اصطالحً شدیفت خواهدد
داشت .این شیفت فاز داللت بر جابهجایی سطح دارد.
بهمنددور انددازهگیدری جابدهجدایی سدطح زمدین ،روش
تدداخلسدنجی راداری بدا پنجدره مصدنوعی ) (InSAR3در
سالهای اخیر بدهعندوان یکدی از روشهدای غیدر ژئودتیدک
موردتوجدده بسددیاری قرارگرفتدده اسددت .بددهعنددوانمثددال در
پژوهشی ،فرونشست بخشهایی از کشدور بلژیدک را بدا بهدره
گیددری از فندداوری پراکنشددگرهای دائم دی از سددال  1441تددا
 2314میالدی با بهرهگیری از تصداویر ای-آر-اس و انویسدت
و تراسار مورد بررسی قرارگرفت .نتایج این پژوهش نشدان داد
در برخددی مندداطق کدده از سددال  1443بددا تغذیدده مناسددب
سفرههای زیرزمینی روبرو بوده ،ندهتنهدا فرونشسدت متوقدف
شده بلکه  3میلیمتدر در سدال بداال آمددگی مشداهده شدده
است؛ امدا فرونشسدت در منداطقی کده چداههدای آب فعدال
Synthetic Aperture Radar
Backscatter
3 Interfrometric Synthetic Aperture Radar
1
2
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داشتند کماکان ادامه دارد ( .)13در پژوهش دیگری با بهدره-
گیری از سری دادههای ای-آر-اس و آلوس اقدام بده بررسدی
جابجایی سطح زمین ناشدی از فرونشسدت در ایالدت تگدزاس
گردیدد .ایدن پژوهشددگران مقدددار فرونشسددت بدین  3تددا 43
میلیمتر در سال ارزیابی نموده و بین فرونشسدت و برداشدت
منابع آب زیرزمینی ارتباط معنیداری یافتند .همچندین آنهدا
گسلهای منطقه را در تقویت این پدیده را مدؤثر دانسدتهاندد
( .)34در مطالعه دیگری با بهرهگیری از سری تصاویر ایسار و
انویست بین سدالهدای  2332تدا  2311اقددام بده بررسدی
فرونشست حوضه آبخیدز بانددان واقدع در کشدور انددونزی
گردی دد .نددرخ جابجددایی سدداالنه محاسددبه شددده ب دین -243
میلیمتر تا  43میلیمتر متغیر بود .نتدایج آن مطالعده نشدان
داد در صورت افت یک متر در سفرههای آب زیرزمیندی23 ،
تددا  23میل دیمتددر فرونشسددت مشدداهده خواهددد شددد (.)13
پژوهش دیگری بر روی فرونشست شهر تهران با بهدرهگیدری
از تکنیددک پراکنشددگرهای دائمددی و سددری زمددانی تصدداویر
انویست و سنتینل بین سدالهای  2334تدا  2311نشدان داد
نرخ ساالنه فرونشست بین  13تا  14سانتیمتر در سال مدی-
باشد (.)24
هدف پژوهش جاری بهدرهگیدری از قابلیدت جدیددترین
تصاویر راداری  Sentinel_1Aبرای اندازهگیری و پهنهبنددی
فرونشسددت دشددت کاشددمر و خلیددلآبدداد اسددت .تصدداویر
 Sentinel_1Aبهوسیله آژانس فضدایی اروپدا توسدعهیافتده و
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تصدددویربرداری آن از  14فدددرودین  1343شدددرو شدددده و
مأموریت آن  1ساله در نددر گرفتده شدده اسدت ( .)21ایدن
مدداهواره از نددو خورشددید آهندد بددا ارتفددا مددداری 643
کیلومتری بوده و در باند  Cبا طول موج  33/3میلیمتدر و بدا
قددرت تفکیدک زمددانی  12روز تصددویربرداری مدیکنددد (.)3
مهدمتدرین محصدول  Sentinel_1Aداده  SLCبدا قددرت
تفکیک مکانی  3×23متر میباشد.
 مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه دشتهای کاشمر و خلیدلآبداد مدی-
باشند که در بخش شمال شرقی حوضه آبخیز کدویر مرکدزی
ایران واقدعشدده اندد (شدکل  .)1ایدن دشدت بدا طدول 133
کیلددومتر و عددر  23کیلددومتر و راسددتای شددرقی غرب دی در
جنوب شهرهای کاشمر و خلیدل آبداد در شدر ایدران واقدع
است .این منطقه از دشدتهدای حاصدلخیز اسدتان خراسدان
رضوی است .از ندر اقلیمی ،منطقه در اقلیم نیمدهخشدک تدا
خشک طبقهبندی میگردد .در ایدن منطقده هدیچ رودخانده
دائمی وجود ندارد لذا تأمین آب موردنیاز کشداورزان وابسدته
بدده منددابع آب زیرزمین دی اسددت .ای دن منطقدده بددر اسدداس
تقسیمبندی نبوی در بخشی از زون ایران مرکدزی قدرار مدی-
گیرد ( .)21دشت کاشمر بهصدورت یدک نداودیس بدا محدور
شرقی غربی است و در چهار دهه اخیر از 1413تا  2333افت
آب زیرزمینی این دشت بیش از  64متر بوده است (.)26

شکل  .3تصویر راداری منطقه موردمطالعه (5شهریور)3190
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ارتفاعات بخش شمالی دشت بیشتر شامل شیسدتهای
دگرگونی است .در نواحی جنوبی رسوبات رسدی ،مدارنی و
گچی با سن میوسن وجدود دارد .گسدل درونده بده طدول
تقریبی 133کیلومتر در حدفاصل سازندهای سنگی نواحی
شمالی و دشت واقعشده است.
این گسل نقش مهمی در تغذیده و تشدکیل سدفره آب
زیرزمینی با افقهای آبرفتدی ضدخیم فدراهم کدرده اسدت.
رسوبات این دشدت از الیدههدایی بدا داندهبنددی متفداوت
تشکیلشده اند .الیه سطحی متشکل از قلوهسن  ،سدن ،
شن و رس میباشدد .بدا افدزایش عمدق تنداوب افدقهدای
آبرفتی با داندهبنددی ریزودرشدت مشداهده مدیگدردد .در
عمق ،رس میوپلیوسدن بدهعندوان سدن بسدتر سدفره آب
زیرزمینی محسوب میشود.
در توزیع دانهبندی آبرفت های دشت ،سدن شناسدی
سازندها ،رژیم بارندگی و جریانهای سیالبی ،مورفولدوژی
و توپوگرافی ارتفاعدات و تکتونیدک منطقده نقدش داشدته

است .بهطوریکه جنس طبقات آبرفتی که بر روی سدن
کف قرارگرفته اند ،از شمال به سمت جنوب دشدت تغییدر
رخساره میدهدو بهتدریج درصد کانیهای رسدی افدزایش
مییابد (.)23
روش پژوهش

در مطالعه حاضر از بایگانی تصداویر سدنتینل اسدتفاده
شددده اسددت (جدددول  .)1تصدداویر مددورد اسددتفاده در ای دن
پژوهش از نو پایینگدذر بدا قطدبش  VVو از ندو SLC
میباشند.
برای انجام تحلیدل سدری زمدانی داده هدای راداری از
روش  SBASیا کوتاهترین خدط مبندای مکدانی اسدتفاده
شد .با بهرهگیری از این روش از بین تصاویر موجود ،تنهدا
 13تصویر که دارای کوتاهترین خط مبنای زمانی و مکانی
بودند ،انتخاب شدند (جدول .)1

جدول :3ویژگیهای تصاویر مورد استفاده در پژوهش
ردیف

تاریخ تصویربرداری

شماره مدار

1

24-13-2314

3333

2

16-12-2314

3133

3

34-31-2313

4333

4

23-31-2313

6333

3

13-33-2313

1233

6

24-13-2313

11433

1

21-33-2316

3233

3

24-12-2316

14333

4

23-33-2311

13313

13

16-34-2311

16163

11

21-31-2311

11363

12

14-33-2311

11413

13

12-12-2311

14663

14

23-34-2313

21333

13

23-31-2313

22433
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قبل از تشدکیل تدداخلنگدار یدا اینترفروگدرام بایدد از
همدوسی 1تصاویر اطمینان حاصل شدد .بابهره گیدری از
رابطة  1همدوسی محاسبه شد (.)24
()1
در این رابطه  S1و  S2دامنه 2زوج تصاویر مورداستفاده
در تداخلنگار و مقدار همدوسی اسدت .بدرای اطمیندان
بیشتر از نتایج حاصله مناطقی با نرخ همدوسدی پدایین از
اینترفروگددرام نهددایی حددذف شدددند .ایددن مندداطق فاقددد
همبستگی کافی برای تشکیل تداخلنگدار محسدوب مدی-
شوند و بیشتر تغییرات زیادی از خود نشان میدهندد .بدا
بهرهگیری از رابطه  2اختالف فاز زوج تصاویر محاسبه شد
(.)3

() 2

ارتفا منطقه و استفاده از نقاط پراکنشگر دائدم اسدتفاده
گردید .سپس با توجه به نقاط نمونه بدرداری تصدویر تدابع
نسبت به تصویر مرجع نمونهبرداری مجدد صورت گرفدت.
پس از تناظریابی و هم مرجدع کدردن دو تصدویر ،فداز دو
تصویر باهم ترکیب شددند .فداز ترکیدبشدده همبسدتگی
زیادی با توپوگرافی منطقه و جابدهجدایی سدطحی زمدین
دارد .بعد از تشکیل اینترفروگدرام اولیده بدا بهدرهگیدری از
 DEM3با قدرت تفکیک مکانی  33متر فداز مربدوط بده
توپوگرافی حذف شد .با بهدرهگیدری از فیلتدر گلدشدتین4
سطح نویز اینترفروگرام کاهش یافته و دقت افزایش مدی-
یابد ( .)16پس از اعمال فیلتر اقدام به تحلیل سری زمانی
تصاویر به روش کوتاهتدرین خدط مبندانی مکدانی-زمدانی
گردید .در این روش فاز نهایی فرونشست زمدین بدا بهدره-
گیددری از روش شددرط نددرمکنندددگی در حددل کمتددرین
مربعات ،مقدار فرونشست به صورت میانگین محاسبه شده
و نددرخ سدداالنه فرونشسددت در بددازه زمددانی مددورد مطالعدده
استخراج شد.
تبدیل فاز به جابهجایی

مقدار کل اخدتالف فداز بدین جفدت
در این رابطه
مقدار باقیمانده معادلده ∆φflat ،اخدتالف فداز
تصویر،
ناشی از کروی بودن زمین و  ∆elevationφاختالف فاز ناشی
از توپددوگرافی منطقدده اسددت ∆displacementφ .اخددتالف فدداز
ناشی از جابهجایی و تغییر شدکل زمدین اسدت و مجهدول
این معادله است ∆atmφ .اثر مؤلفه جدو ناشدی از رطوبدت،
دما و تغییرات فشار هوا در دو زمان تصدویربرداری اسدت.
 ∆orbφاثر مؤلفه مداری و  ∆noiseφاخدتالف فداز ناشدی از
حرارت آنتنهای سدنجنده مداهوارهای ،پدراکنش حجمدی
اشیا و در کل اثر مؤلفه نوفه اسدت .اخدتالف فداز ناشدی از
شرایط اتمسفری و حرارت آنتنها توسط شرکت های ارائه
دهنده تصاویر محاسبه مدیشدوند .در واقدع هددف اصدلی
تداخلسنجی ،استخراج مقدار فاز جابهجایی بدا حدذف یدا
کمینه کردن اثر دیگر مؤلفههاسدت .در نخسدتین گدام دو
تصویر هم مرجع شدند .برای انجام این مرحله بسیار مهدم
از پارامترهای مداری هر دو تصویر به همراه مددل رقدومی
Coherence
Amplitude

1
2

برای تبدیل فاز تداخلسنجی ناشی از جابدهجدایی بده
فاصله به واحد متر از رابطه ( )3استفاده شد:
()3
در این رابطه  dمقدار جابهجایی به متر λ ،طدول مدوج
سیگنال راداری ∆Ø ،فاز باقیمانده ناشی از جابدهجدایی در
راستای دید ماهواره و  inc_angleهم زاویه فدرودی مدوج
است .درپایان اعوجاجات موجود در هندسه تصدویربرداری
راداری بابهره گیری از روش  Range-dopplerتصحیح و
به مختصات جغرافیایی تبدیل شد (شکل .)2
منابع آب زیر زمینی
در پژوهش حاضر بهمندور بررسی ارتبداط فرونشسدت
منطقه مورد مطالعه و وضعیت منابع آب زیرزمیندی اقددام
Digital Elevation Model
Goldstein

3
4
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به بررسی افت آب زیرزمینی گردید .بدین مندور اطالعات
مربوط بده  14چداه از چداههدای مشداهدهای سدطح تدراز
پیزومتری آبخوان کاشمر از سازمان آب منطقدهای اسدتان
خراسان رضوی تهیه شد .پس از بررسی نوسان تراز سدفره
آبخوان در ده سال اخیر ،مقدار افت ساالنه آب زیرزمیندی
محاسددبه و سددپس نقشدده پهنددهبندددی نوسددانات تددراز
پیزومتریک با بهرهگیری از روش کریجین تهیه شد.
 نتایج
مناطق بحرانی نشسدت زمدین از غدرب شدهر کاشدمر
شرو و تا خلیلآبداد ادامده دارد (شدکل  .)2ندرخ سداالنه
فرونشسددت در بیشددترین حالددت  11سددانتیمتددر اسددت و
شکافهای کششی طولی در غرب دشت کاشمر در رابطده
با نشستهای ناهمگن سطح زمین در این منطقه مشدهود
است .الگوی فرونشست دشت کاشمر و خلیلآباد ناهمگون

است و بیشتر راستای شرقی-غربی دارد .این روند منطبق
بددا گسددلهای قدددیمی دوران کرتاسدده دارد .اگرچدده ایددن
ساختارهای زمین شناسی اولیه در حدال حاضدر از لحدا
تکتونیک غیر فعال هستند ،اما الگوی فرونشستی مشاهده
شده نشان از کنتدرل سداختاری قابدل توجده در هندسده
حوضه آبخیز و تغییر شدکل آن در هنگدام تخلیده مخدزن
دارد .همچنین مطالعه بر روی چاههای پیزومتدری دشدت
کاشمر نشان می دهدد ،افدت سداالنه در بیشدترین حالدت
 133سانتیمتر است و عمدتا مناطق غربی شهر کاشدمر و
مناطق شرقی شهر خلیدلآبداد را درگیدر کدرده اسدت .بدا
تلفیق اطالعات شکل  2و شکل  3به نددر مدیرسدد بدین
افت تراز پیزومتری و نرخ فرونشست ارتباط مکانی وجدود
دارد .این مساله نشان میدهدد یکدی از نیروهدای محدرک
فرونشست در دشت کاشمر و خلیلآباد برداشت بدیرویده
منابع آب زیرمینی است.

شکل  .1نقشه نهایی نرخ فرونشست سطح زمین محدوده موردمطالعه
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شکل .1پهنهبندی مکانی میانگین ساالنه افت تراز پیزومتریک بین سالهای  3131تا 3191
(توضیح شکل :دوایر توخالی موقعیت تقریبی شهرهای کاشمر و خلیل آباد را نشان میدهد)

 بحث و نتیجهگیری
در پژوهش جاری تمام فرآیندهای پردازشدی از قبیدل
انتخاب زوج تصاویر تا بازیابی فاز جابهجایی عمودی سطح
دشت های کاشمر ،خلیلآباد صورت گرفت و قابلیدتهدای
تصدداویر جدیددد و بددهروز  Sentinel_1Aآژانددس فضددایی
اتحادیه اروپا در تهیه پهنه و گستره منداطق تحدت تدأثیر
فرونشسددت بدده تصددویر کشدیده شددد .پدیشازایدن برخ دی
پژوهشگران وقو فرونشست و تشکیل شکافهدای طدولی
در غرب دشت کاشمر را به وجود خداکهدای ریزدانده در
رسوبات آبرفتی منطقه مرتبط دانستهاند (.)23
در پژوهش صورت گرفتده طدی سدالهدای  2333تدا
 2336در دشت کاشمر بابهره گیدری از تصداویر انویسدت،
مقدار فرونشست ساالنه این دشت  13تا  33سدانتیمتر در
سال برآورد شد و الگدوی فرونشسدت منطبدق بدا سداختار
گسلهای منطقه اعالم گردید ( .)3نتایج این محققدان بدا
نتایج به دست آمده در پژوهش حاضدر مشدابهت بسدیاری
دارد .تلفیق اطالعات حاصدله از پدردازش  InSARو داده-

های پیزومتری دشت کاشمر و خلیلآباد نشان میدهد به
طددور تقریبدی هددر  1متددر افددت آب زیرزمیندی منجددر بدده
فرونشست حداکثر  13سانتیمتر زمین میگردد .پدیش از
این ،محققان دیگری نیز به نتایج مشابهی دسدت یافتندد
( .)2افت ساالنه  11تا  133سانتیمتدر آب زیرزمیندی بده
همراه کسدری مخدزن دشدت بده مقددار  121/4میلیدون
مترمکعب موجب بروز پدیدده فرونشسدت شدده اسدت .از
سوی دیگر نبود رودخانه دائمدی در ایدن منطقده موجدب
تشدید وابستگی کشاورزان بده مندابع آبهدای زیرزمیندی
شده است .نکته حائز اهمیت تأثیر حرکدات تکتونیدک بدر
فرونشست میباشد .نقشههای زمینشناسی منطقه حداکی
از حضور گسل رورانده فعالی بهندام گسدل تربدت جدام در
منطقه دارد که بین کانون های خطر فرونشست در منطقه
و این گسل انطبا مکانی مشاهده شد (شکل  .)2پیش از
این نیز در پژوهش دیگری به تدأثیر حرکدات تکتونیدک و
گسل های فعال بر روی پدیده فرونشست اشاره شده اسدت
( .)33با توجه به احتمال تأثیر هم زمان حرکات تکتونیدک
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و افت آب زیرزمیندی بدر روی رخدداد فرونشسدت زمدین،
پیشنهاد میشدود پدژوهشهدایی بدرای تفکیدک تدأثیرات
هرکدام بر این پدیده انجام شود .مزیت روشهدای مبتندی
بر تصاویر راداری با پنجره مصنوعی نسبت به دیگدر روش-
ها از قبیل سامانههای  GPSو یا ترازیابی دقیدق ،سدرعت
باالی پردازش ،پوشش مکانی وسیع و شناسایی کانونها و
نقاط بحرانی با دقت باالتر در دشتهدا اسدت .دگرشدکلی
مستخرجِ از تصاویر راداری به دلیل قدرت تفکیک زمانی و
مکانی مناسب ،روش مناسبی برای پایش پیوسته در طول
زمان است .هزینه پایین این روش نسبت به سایر روشهدا
و عدم نیاز به عملیات زمینی موجب میشود ایدن فدن در
این زمینه بیرقیب محسوب شود.
یکی از مهم ترین مشکالت اسدتفاده از تصداویر راداری
بددرای انجددام پددردازشهددای تددداخلسددنجی ،کمبددود داده
مناسب با باالترین درجه همدوسی و دسترسی ناکافی بده
اینگونه تصاویر است .البته با توجه بده توسدعه روزافدزون
اینگونه ماهوارهها و سرمایهگذاری وسیع اتحادیه اروپدا در
این زمینه و اهمیت زیاد تصداویر  ،SARبدیش از گذشدته
شاهد سهولت در دسترسی به اینگونده دادههدا و توسدعه
کاربردهددای آن خددواهیم بددود .پیشددنهاد مددیگددردد در
دشتهای بحرانی کشورمان در فواصل کوتاه زمانی از ایدن

فن برای تعیین رفتار دشتها در قبال طرحهای مددیریتی
و منابع آب و عکسالعمل آن ها استفاده گردد .اسدتفاده از
این تصاویر به همراه اطالعدات ایسدتگاه هدای  GPSمدی-
تواننددد بهتددرین و دقیدقتددرین اطالعددات پددایش از پدیدده
فرونشست در دشت های بحرانی محسوب شوند .مددیریت
منابع آبی بهمندور جبران کسدری مخدزن آب زیرزمیندی،
جلوگیری از اضافه برداشت ،انسدداد چداه هدای غیرمجداز،
اعمددال سیاسددتهددای حمددایتی و تشددویقی ،حمایددت از
روشهای نوین آبیاری بدر اسداس الگدوی کشدت و نصدب
کنتورهددای هوشددمند برخ دی از راهکارهددایی اسددت تددا از
فرونشست بیشتر این منطقه جلوگیری کنیم.
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Abstract
Measuring of subsidence is often challenging due to the gradual occurrence in large-scale,
and advanced measuring techniques are required. The first foresighted consequence of this
catastrophic phenomenon is irreversible loss of aquifer reservoir. Subsidence is downward
motion of the earth's surface with negligible horizontal vector component. Subsidence is
occurring with different rates in many aquifers of the country constantly, because of
excessive extraction of groundwater for years which causes lowering of the water table.
Increasing the intensity of this phenomenon in recent years requires modern methods of
measuring subsidence. InSAR technique can be strongly powerful that can extract vertical
component in large extent, especially in areas with insufficient geodetic data. In this study,
new Sentinel-1A imagery from 2014 to 2018 were used to examine the subsidence rate in
the Kashmar and Khalil Abad plain. According to the high correlation between pair
images, basic interferograms was calculated. Then, using SBAS method unnecessary
phases were removed. Thereafter ,the displacement phase was calculated and converted to
the vertical component. Maximum subsidence rate is observed near the southwest suburb
of Kashmar city and western part of Khalilabad plain. Results indicate that the Kashmar
and Khalilabad plain was encountered maximum of 17 cm downward movement annually.
Due to uneven and heterogeneous subsidence, the area has susceptibility for formation of
longitudinal cracks. Final map can be used to control and manage water resources and
prevent natural hazards and desertification
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