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ABSTRACT
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Land subsidence is one of the natural hazards that occurs as a result of natural
factors or a combination of these two factors, in the form of flooding.
Monitoring land surface changes requires the use of precise techniques. In
this regard, the radar interferometry technique with permanent dispersers with
wide spatial coverage as well as high temporal and spatial resolution is one of
the most accurate and cost-effective remote sensing techniques for
monitoring and measuring the amount of displacement on the ground. In
recent years, following climate change and successive droughts on the one
hand, and the improper management of water resources, improper abstraction
of groundwater and increasing growth of population, on the other hand, has
led to land displacement - and subsidence, in particular - on the ShabestarSufi plain. Therefore, this study has evaluated and monitored the rate of land
movement in this region by using the mentioned method and by processing
Sentinel-1 images between 2016 and 2020. To study the changes in
groundwater level in the region and to prepare a water drop map as well as
the hydrograph of the observation wells in the region, water level data
between 2001 and 2017 have been used. The results of the permanent
dispersion method indicate the annual land displacement rate for the region
from 2016 to 2020 in five periods - 8.54, -9.47, 8-9, -9.7 and -9.02 cm,
respectively. Due to the lack of geodynamic and GPS stations in the region,
validation of the results of the radar interferometry method was assessed by
using piezometric well data and the predominance of groundwater level drop
(4.7 m) in the region and hydrograph analysis of the aquifer unit, and by
comparing the results of the previous research, and the accuracy of the results
of the present study was confirmed.
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چکیده
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فرونشست زمین یکی از مخاطرات طبیعی است که در اثر عوامل طبیعی و یاا ترکیاا ایان دو عامال ،باه شاکل
فروریزش یا نشست رو به پایین سطﺢ زمین رخ میدهد .پایش تغییرات سطﺢ زمین مستلزم اساتااده از فانهاای
دقیق است .در این راستا ،فن تداخلسنجی راداری با پراکنش گرهای دائمی با پوشش وسیع مکانی و نیاز قادرت
تاکیک زمانی و مکانی باال ،یکی از دقیقترین و کمهزینهترین فنهای سنجشازدور جهات پاایش و انادازهگیاری
میاازان جابااهجااایی بااه وجااود آمااده در سااطﺢ زمااین اساات .در سااالهااای اخیار ،در پاای تغییارات اقلیم ای و
خشک سالیهای پیاپی از یک سو و نیز مدیریت غیراصولی منابع آب ،برداشت بیرویه آب هاای زیرزمینای و رشاد
فزاینده جمعیت ،سبا رخداد جابهجایی زمین باهخصاو فرونشسات دشات شبساتر  -صاوفیان شاده اسات.
ازاینرو ،این تحقیق با استااده از روش مذکور و طریق پردازش تصااویر  Sentinel-1باین ساالهاای  2۱1۲تاا
 ،2۱2۱نرخ جابهجایی زمین در این منطقه را مورد ارزیابی و پایش قرار داده است .بارای بررسای تغییارات ساطﺢ
آب زیرزمینی منطقه و تهیه نقشه افت آب همچنین هیدروگراف واحد چاههاای مشااهداتی منطقاه از دادههاای
سطﺢ آب بین بازه زمانی  13۳۱تا  13۳۳استااده شده است .نتایج روش پراکنش گرهاای دائمای حااکی از نارخ
جابهجایی ساالنه زمین برای منطقه از سال  2۱1۲تاا  2۱2۱باه ترتیاا  -۳/۴ ، -۳/۳ ، -۳/4۴ ، – ۳/۴4و ۳/۱2
– سانتیمتر بوده است .بدین سبا که منطقه فاقد ایستگاههای ژئو دینامیک و  GPSباوده اسات ،اعتبارسانجی
نتایج روش تداخلسنجی راداری با استااده از دادههای چاههاای پیزومتاری و مقادر افات ساطﺢ آب زیرزمینای
( 4/۴متر) در منطقه و تحلیل هیدروگراف واحد آبخوان ،همچنین مقایساه نتاایج تحقیقاات قبلای صاحت نتاایج
تحقیق حاضر تأیید گردید.
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مقدمه
فرونشست زمین یک مخاطره زمینی است که در اثر عوامل طبیعی و فعالیتهای انسانی ایجاد میشاود .ایان مخااطره ،عمادتا
در دشتهای آبرفتی و دلتایی جهان با درجات مختلای در حال رخدادن اسات ) .(Chen et al., 2018در ایان میاان ،پدیاده
فرونشست زمین که حاصل فشرده شدن آرام و تدریجی نهشتههای زیرسطحی در دشتهاا اسات کاه باهصاورت جاباهجاایی
بخشی از پوسته زمین به سمت پایین رخ میدهد .این مخاطره نگرانیهای بسیاری نیز بهویاژه در مراکاز حسااو و راهباردی
برانگیخته ،برآیند فعالیتهای انسانساز مانند انواع استخراج معادن مختلف ،برداشت آب و نات و گاز ،حاااری و کنادوکاوهای
زیرزمینی اعم از تونل ،مترو و سدها ،و فرایندهای محیطی از قبیل؛ فعالیتهای آتشفشان و فوران گدازه ،فراینادهای انحاللای،
ذوب و تراکم برف و یخچالها ،حرکات گسل و گاهی هر دو عامل هستند .عوامل انسانی و تغییر کااربری زماین ،محار هاای
اصلی فرونشست هستند و باین افازایش نارخ فرونشسات و برداشات از مناابع آب زیرزمینای ارتباا مساتقیمی وجاود دارد
) .(Bagheri et al., 2021از همه مهمتر تحار ماواد ماایع یاا جاماد زیرزمینای از دالیال اصالی وقاوع فرونشسات اسات
).(Herrera-García et al., 2021بااینحال ،برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی بیشترین گزارش را داشته است (Khan

) .et al., 2021فرونشست زمین تخریا غیرقابالبرگشات زیساتمحیطای اسات کاه آیناده یاک شاهر را تهدیاد مایکناد
).(Hamdani et al., 2021
در بسیاری از مناطق ،پیامدهای فرونشست زمین در شکل تغییر ناهمسان در ارتااع و شیا رودها ،آبراهههاا و ساازههاای
آبرسانی ،شکست و بیرونزدگی لوله کناره چاهها ،بروز آشاتگی و نابسامانی در بهارهبارداری از مناابع آب زیرزمینای و ماساه
دهی چاهها ،کاهشِ برگشتناپذیر همه یا بخشی از مخزن آب زیرزمینی درنتیجه نابودی یا کاهش تخلخل ماید نهشتههاا کاه
به ویرانی سامانههای آبیاری و نابودی خا های حاصلخیز کشاورزی میانجامد و کاهش بازدهی و ویرانی شریانهاای حیااتی و
سازههای راهبردی و کاهش میزان ناوذپذیری سطحی و در پی آن ،گسترش پهنههای بیاباانی و تغییار عاوار جغرافیاایی و
گسترش دشت سیالبی نمود مییابد.
بسته به نوع فرونشست ،جابهجایی عمودی زمین ممکن است با تغییر شکل افقی نیز همراه بوده که میتواناد آسایاهاای
قابلتوجهی بر جای بگذارد این پدیده میتواند به خیابانها ،پلها ،ساختمانهاا ،خطاو انتقاال نیارو ،شابکه آب و فاضاالب،
راههای دسترسی و دیگر سازهها آسیا برساند ،شبکه آبرساانی ،گااز و فاضاالب را درهام ب یچاد و باه تار خاوردگی پای
ساختمانها ،شکستگی و تر در سازههای زیرساختی به آتشسوزی برخاسته از اناجار لولههای گاز بینجامد (Aslan et al.,
) .2019فرونشست زمین پیامدهای ویرانگری برای زیرساختهای شهری و روساتایی ،خساارت باه بزرگاراههاا ،شکساتگی و
شکاف در سازهها ،آتشسوزی در پی اناجار لولههای گاز دارد .ازاینرو ،پدیده فرونشست رشته پیوساتاری از بارهمکانشهاای
ناگوار همافزاست ،بدین معنا که کاهش بارش به همراه افزایش مصرف آب به کنادن چااههاای عمیاق و برداشات بایرویاه از
آبخوانها و آن نیز به فرونشست زمین میانجامد .زمانی که دولتهای محلای و ماردم در ماورد خطارات و اثارات فرونشسات
زمین آگاهی نداشته باشند ،شهرها و مناطق اطراف آن آسیاپذیرتر میشوند که این عامل منجر به تصامیمگیاری نادرسات و
درنتیجه بیاثر شدن اقدامات انجامشده میشود ).(Hamdani et al., 2021
برخاسته از موقعیت جغرافیایی کشورمان ،رشد پرشتاب و الگوی نامتعادل توزیاع جمعیات ،کشااورزی ناکاارا ،برناماههاای
رشد محور ناسازگار با توسعه پایدار ،خشکسالیهای پیاپی ،شهرنشاینی فزایناده و برداشات بایرویاه از آبهاای زیرزمینای،
مدیریت ناکارای این منابع ،پائین بودن سواد زیستمحیطی شهروندان ،دگرگونی سبک زندگی و حاکم شادن روحیاه سارمایه
زدگی طی چند دهه گذشته گستره و ژرفای بحرانهای زیستمحیطی را بهصورت پیوستاری درهمتنیاده و رو باه فزاینادهای
درآورده که امنیت ،ثبات و توسعه کشورهای بسیاری ازجمله ایران را درگیر چالشهای بنیادی کردهاند.
پدیده فرونشست زمین در سالیان اخیر ،یکی از موانع موجود در عدم تحقق توسعه پایدار شهری در سکونتگاههای شاهری
است این مخاطره محیطی که در اثر مصرف بیرویه منابع آب زیرزمینای باه وجاود آماده باعا باروز مشاکالت متعاددی در
فضاهای عمومی و خصوصی و همچنین کالنشهرها شده است .درواقع ،این پدیده بهعنوان یک چالش جهاانی مطار اسات و
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تنها مربو به ایران نیست ،و مقابله با آنیک چالش بزرگتر است .برای مقابله بهتر با این مخاطره ،شهرها باید تعهدات مهمای
را برای اتخاذ اقدامات پیشگیرانه ب ذیرند .اقدامات نوآورانه و یک ارچه ،همانطور که در شانگهای چین در زمینه یک ارچهساازی
نظارت بر استخراج و تغذیه آبهای زیرزمینی و توسعه شهری برای توسعه استااده از زمین و سیاست منطقهبندی بهتر انجاام
شد ،آنها را به کاهش نرخ فرونشست زمین تا دوبرابر رساند .در ژاپن ،محدودیتهای استخراج آبهای زیرزمینی نیز با تثبیات
زمینهای آنها ،نرخ فرونشست را با موفقیت متوقف کرد ).(Hamdani et al., 2021
سابقه فرونشست زمین در ایران بیش از چهار دهه است .قبال فق استانهای کویری همچون یزد و کرمان درگیار بودناد،
اما امروزه با گسترش برداشت از آبهای زیرزمینی باع شده تا بسیاری از دشتهای کشور این پدیده ظاهر شود .ایان پدیاده
دیگر محدود به مناطق خشک و نیمهخشک نیست ،به نواحی مرطوب کشور مانند غرب و شمال غرب کشور نیز کشایده شاده
است.
باتوجهبه میزان افت آبهای زیرزمینی و تأثیر مستقیم آن بر میزان فرونشست منطقه ،در تحقیاق بارای ارزیاابی وضاعیت
افت آبهای زیرزمینی از اطالعات آماری سازمان آب و منطقهای استان آذربایجان شرقی استاادهشاده و همچناین باهمنظاور
برآورد نرخ فرونشست منطقه نیز از تصاویر  ،Sentinel-1باین باازه زماانی  2۱1۲تاا  2۱2۱و روش تاداخلسانجی پاراکنش
گرهای دائمی ( ،)PSIبه دلیل قابلیات پوشاش مکاانی وسایع ،زماان و دقات نسابت باه دیگار فانهاای سانجشازدوری
استاادهشده است.
دقت باالی روش تداخلسنجی راداری  ،PSIسبا شده است تا در بسیاری از مناطق از این روش بهمنظور بارآورد میازان
فرونشست اساتااده شاود .در فاصله زمانی سال  2۱14تا  2۱1۴میالدی با استااده از  ۲۳تصویر راداری مدارهای Ascending
و  Descendingماهواره  ،Sentinel-1مقدار فرونشساااات را در شمال غرب مشهد و در حدود  14سااااانتیمتاااار در سال
بهدستآمده است (خرمی .)13۳۲:۴4 ،نرخ فرونشست را در دشت کبودرآهنگ  -فامنین همدان را در باازههاای زماانی 2۱۱3
تا  2۱1۱و  2۱1۴تا  ،2۱1۳با روش  ،PSIبه ترتیا  -۳2و  -۳۳میلیمتر در سال محاسابه شاده اسات (ماممنی.)13۳۴:۲۴ ،
در تحقیقی با بهکارگیری تصاویر سنجندههای  ENVISATو  ،Sentinel-1نرخ فرونشست را از سال  2۱۱3تاا  2۱1۲حادود
 13۱میلیمتر در سال برآورد گردیده است (فروغنیاا و همکااران .)2۱1۳ ،در باازه زماانی  2۱۱3تاا  2۱۱۴باا اساتااده از 12
تصاویر ماهوارهای  ،ENVISATمتوس سرعت فرونشست در دشت ابرکوه یزد را  2تا  3سانتیمتر و در منطقاه مهردشات ۴
سانتیمتر بوده است (شرافت و همکاران .)13۳۳ ،نرخ فرونشست دشت اسدآباد همادان را  2۲۲ -22۲میلایمتار در ساال باه
دست آورده است .همچنین باتوجهبه نتایج حاصل از تحقیق نرخ فرونشست از مناطق شاهری باه سامت دشاتهاای اطاراف
صعودی بوده است (احمدی و همکاران.)13۳۳ ،
با بهکارگیری تحلیل سری زمانی فرونشست در غرب تهران (دشت شهریار) و ارتبا آن با برداشت آبهاای زیرزمینای باا
فن تداخلسنجی راداری پرداخته شده است (پاپی و همکاران .)13۳۳ ،میزان جابهجایی بخشی از دشاتهاای کبودرآهناگ -
فامنین و همچنین رفتار زمین قبل از رخاداد فارو چالاه در کردآبااد همادان را باا دو روش  PSIو  SBASباه ترتیاا ۴/۴1
سانتیمتر و  24/۲سانتیمتر در سال محاسبه شده است (خوشلهجه آذر .)13۳۳:۴۱ ،قرهچلو و همکاران ( )14۱۱باا اساتااده
از تصاویر راداری  ALOSو  Sentinel-1میزان فرونشست ساالنه را در دشت مشهد بررسی کاردهاناد .نتایج حاصل از فرایناد
تداخلسنجی راداری برای ماهواره آلوو در این تحقیق ،بیانگر مقدار فرونشست  2/۴تاا  ۳/3و  ۴/4ساانتیمتار بارای تصااویر
آلوو و برای ماهواره  Sentinel-1بین  1/1۲تا  4/1۴سانتیمتر و  3/2۱سانتیمتر در باازه زماانی  2۱۱۴تاا  2۱۱۳باوده است
که نشاندهنده روند افزایش پدیده فرونشست در منطقه بوده است.
فرونشست سطحی در شهر  Wuhanچین عمدتا به فعالیتهای انسانی ،فشردگی الیه خاا  ،کارساتی شادن و اساتااده
بیشازحد از آبهای زیرزمینی مربو میشود ( .)Zhou et al ., 2017برخی محققاین نیاز فرونشست جاوا در غرب اندونزی
را از طریق پاردازش دادههاای  Sentinel-1و آلاوو پالساار باه ترتیاا  4٫۲و  2/۳میلایمتار در ساال باه دسات آوردهاناد
) .(Maghsoudi et al., 2018لیوسیس و همکاران با استااده از تصاویر ماهوارههاای  ، ENVISATآلاوو و Sentinel-1
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و تداخلسنجی تااضلی و بهمنظور برآورد تغییر الگوی تغییر شکل زماین در اثار فرونشسات ناواحی روساتایی Al-Wagan

امارات پرداختهاند ) .(Liosis et al., 2018در همین ارتبا چن و همکاران نتایج حاصل از پردازش تصاویر نرخ فرونشسات را
 1۳و  1۱سانتیمتر محاسبه نمودند و میزان فرونشست زمین در ارتبا با ایجاد زمین و شهرسازی سریع در فاالتهاای لسای
چین را بین صار تا  ۴۴میلیمتر در سال  2۱1۴تا  2۱1۲و برای باازه زماانی  2۱۱3تاا  2۱1۱مقادار آن صاار یاا کمتار از 2
میلیمتر در سال ثبت کردند ( .)Chen et al., 2018فرونشست زمین در هوساتون و ارتباا آن باا سایل حاصال از طوفاان
هاروی را از طریق پردازش دادههای آلوو و  ،Sentinel-1به ترتیا  34میلیمتر در سال و  4۳میلیمتر محاسبه شاده اسات
(.)Miller et al., 2019
حقیقی و همکاران فرونشست دشت تهران و ورامین را مطالعه کردند .نتایج مطالعه ایشان نشان میدهاد دشات تهاران باا
حداکثر نرخ فرونشست  2۴سانتیمتر در حال فرونشست است ،همچناین فرودگااه باینالمللای تهاران سااالنه  ۴ساانتیمتار
فرومینشیند ( .)Haghighi et al., 2019بررسیهای زو و همکاران نشان میدهد دلیل عمده الگوهای تکااملی ساری زماانی
فرونشست ،تغییرات ساالنه تراز آب زیرزمینی در دشت پکن شرقی بوده اسات ( .)Zuo et al., 2019فیاساچی و همکااران باا
استااده از تحلیل دادههای سنجنده  Sentinel-1با روش پراکنده ساز دائمی به آشکارسازی حرکات ساطﺢ زماین در منااطق
اقیانوسی با پوشش ابر همیشگی در جمهوری ایرلند" بهدساتآماده اسات ( .)Fiaschi et al.,2019باه روش تاداخلسانجی
راداری پراکنش گرهای دائمی و همچنین پردازش هر دو سری تصاویر ماهواره سنتینل  1 -مشخص شد که تغییرات ارتاااعی
جزیره  Bhasan Charواقع در خلیج بنگال  ±2۱میلیمتر در سال اسات ( .)Braun et al., 2020میالنکوواساکا و همکااران
به روش تداخلسنجی راداری پراکنده سازهای پایدار و همچنین پردازش هر دو سری تصااویر مااهواره  Sentinel-1دریافتناد
که فعالیتهای معدنکاوی باع فرونشست قابلتوجهی در معادن سنگ مس و انیدریت در معادن  Konradلهساتان باا نارخ
1/4متر شده است (.)Malinowska et al., 2020
یکی از دشتهای حوضه دریاچه ارومیه که ازنظر آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار گرفته ،دشات شبساتر  -صاوفیان
است .این دشت به دلیل برداشت بیشازحد از آبهای زیرزمینی جهت تأمین نیازهای آبی منطقه خصوصا مصاارف کشااورزی
و باغات در بسیاری از مناطق ،بخصو در منطقه وایقان آثار تخریا ساره در قالا جابهجایی زمین و چالههاا و شاکافهاایی
ظاهرشده است .مطابق گزارش سازمان آب و منطقهای استان آذربایجان شارقی ،در دشات شبساتر  -صاوفیان تاراز متوسا
سطﺢ آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی طی سالهای آبی  13۲۴-۲۲تا  ،13۳۳-۳۱معادل  1٫۳متر افت نموده که متوس سااالنه
آن برابر  ۱/3۲متر رسیده است (زینالی و همکاران.)13۳۳ ،
باتوجهبه اهمیت این موضوع ،تحقیق حاضر باا اساتااده از  133تصاویر راداری سانجنده  Sentinel-1بارای آشکارساازی
وضعیت جابهجایی سطﺢ زمین در محدوده مطالعاتی از سال  2۱1۲تاا  2۱2۱انجاامگرفتاه اسات کاه نتاایج آن مایتواناد در
مدیریت آبخوان این دشت ممثر واقع شود .

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
دشت شبستر  -صوفیان در شمال غربی ایران قرار گرفته است که از مخرو افکنههای درهمتنیده تشاکیلشاده اسات .عماده
نهشتههای منطقه شامل نهشتههای آبرفتی کواترنری میباشد که مبنای زمینشناسی را برای توسعه فرونشست زماین فاراهم
میکند .مختصات جغرافیایی این منطقه در ˝ 4۴˚-41΄-۴تاا ˝ 4۲˚-14΄-23و عار هاای شامالی ˝ 3۳˚-۴΄-3۳تاا ˝-4۳
΄ ،3۳˚-3۴عر شمالی واقع گردیده است .از جهت شمال به حوضه زیلبرچای مرند ،از غارب باه دشات تساوج ،از شار باه
تبریز و از جنوب به دریاچه ارومیه و پهنههای نمکی  -رسی محدود میشود .کوهساتان میشاو در شامال آن مشاخصکنناده
حدود طبیعی این دشت از حوضه زیلبرچای است و ارتااع این دشت بین  124۱تا  312۳متر متغیر است.
این محدوده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار گرفته است که بخشی از پهنه زمینساخت البرز غربی  -آذربایجاان اسات.
قدیمیترین واحد چینهشناسی در آن مربو به پرکامبرین (سازند کهر) است و فازهای کوهزایای مختلاای ازجملاه کاتانگاانی،

آشکارسازی فرونشست جهت پایداری زمین با استفاده از روش تداخلسنجی راداری با پراکنشگرهای دائمی (مطالعه)...
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ساردیک ،تاکونیک ،کالدونین ،هرسینین ،کیمرین ،الرامید ،پیرنه ،اساتیرین و پاساادنین در تکاوین منطقاه نقاش داشاتهاناد.
عمدهترین عناصر ساختاری گسلها و درزها هستند .شاخصترین عارضه ژئومورفولوژیکی منطقه ،دریاچه ارومیه است.
آبوهوای این منطقه بهطورکلی سرد و خشک است ،ولی به علت تنوع توپوگرافیکی ،از اقلیمهای متااوتی برخوردار اسات.
محدوده مطالعاتی باتوجهبه موقعیت جغرافیاایی کاه دارد ،دارای باارش بیشاتری نسابت باه میاانگین کشاوری (حادود 2۴۱
میلیمتر) است .درواقع ،قرارگیری این منطقه در مناطق شمال غربی کشور سبا شده است که میانگین بارش بلندمادت ایان
منطقه حدود  3۱۱میلیمتر باشد .بیش ترین میزان بارش فصلی منطقه مربو باه اواخار فصال زمساتان و اوایال بهاار اسات
(سلطانی سیستی .)13۳4 ،در شکل  1موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی نشاندادهشده است.

شکل  .۱موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

دادههای مورداستفاده
در این تحقیق ،ابتدا یک پیشپردازش تداخلسنجی تااضلی ( )DInSARتوس نرمافازار ماتنبااز  SNAPو سا س بخاش
اصلی پردازش سری زمانی تداخلسنجی با پراکنش گرهای دائمی ( )PSIدر بساته نارمافازاری  STAMPSبار روی منطقاه
موردمطالعه انجام شاد (شاکل  .)2روش تاداخلسانجی مورداساتااده در ایان تحقیاق از روش اباداع شاده در یاک تحقیاق
برگرفتهشده است ( .)Ferrerti et al., 2001بهطورکلی فاز تداخل نما از سیگنالهای مزاحمی تشکیلشاده اسات (رابطاه .)1
فااز ناشای از تغییار زاویاه دیاد
فاز ناشی از زمین مسطﺢ،
یعنی فاز ناشی از توپوگرافی،
عواملی همچون
ساانجنده ،فاااز ناشاای از جابجااایی ایجادشااده در فاصااله زمااانی بااین دو تصااویر،
همچنین

اخااتالففاااز ناشاای از اتمسااار ،و

که نشانگر سایر عوامل نویز است.
رابطة 1

برایناساو،

را میتوان با مدلسازی یا برآورد سایر ترمهای مزاحم فاز و درنتیجه کسر آنها از فاز تداخلسنجی

بازیابی کرد.
فراینااد آمااادهسااازی خودکااار دادههااا جهاات پااردازش اصاالی در  StaMPSاز طریااق اجاارای کاادهای الگااوریتم
 SNAP2STAMPSکه به زبان برنامهنویسی پایتون نوشتهشدهاند انجام شده اسات .خروجایهاای ایان الگاوریتم ،کاامال باا
 STAMPSو فن تداخلسنجی با پراکنش گرهای دائمی ( )PSIسازگار اسات ( .)Braun et al., 2021اولاین نساخه از ایان
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اسکری ت در سال  ،2۱1۳منتشرشده است ( .)Delgado Blasco et al., 2018در این تحقیق آخارین ورژن ایان بساته کاه
توس دلگادو بالسکودر سال  2۱1۳ارتقا یافت استااده گردید ( .)Delgado Blasco et al., 2019در این تحقیاق ،تحلیال و
پردازش روش تداخلسنجی با پراکنش گرهای دائمی با استااده از دادههای راداری  Sentinel-1و بر اسااو دوره باازبینی 12
روزه بوده است که باتوجهبه مقدار جابهجاییها و شناخت منطقاه موردمطالعاه و همچناین تعاداد بااالی تصااویر راداری ایان
انتخاب مناسا بوده است .این دادهها شامل؛  133تصویر  ،Sentinel-1از نوع  SLCبا قطبش ( )VVو حالات ) )IWو پاایین
گذر (مسیر  )۴۳بوده که مشخصات آنها در جدول  1آمده است.
جدول  .۱مشخﺼات مربوط به تﺼاویر مورداستفاده در تحقیﻖ ،ماهواره Sentinel-1
ماهواره

تﺼویر اول

تﺼویر آخر

مسیر

گذر مدار

فریم

تعداد تﺼاویر

Sentinel-1
Sentinel-1
Sentinel-1
Sentinel-1
Sentinel-1

2۱1۲/1/23
2۱1۴/۱1/1۲
2۱1۳/۱1/11
2۱1۳/۱1/۱۲
2۱2۱/۱1/۱1

2۱1۲/12/23
2۱1۴/12/3۱
2۱1۳/12/2۴
2۱1۳/12/2۱
2۱2۱/12/2۴

۴۳
۴۳
۴۳
۴۳
۴۳

پایین گذر
پایین گذر
پایین گذر
پایین گذر
پایین گذر

4۲4
4۲4
4۲4
4۲4
4۲4

14
2۳
3۱
3۱
31

برای داشتن یک نمای کلی از رابطه زمانی و مکانی تصاویر و ایجاد تداخل نگارها ،گراف شبکه زمانی  -مکانی برای 133
تصویر  Sentinel-1ارائهشده است که در آنیک محور ،خ مبنای مکانی (متر) و دیگری زمان (سال) اخذ تصویر را نشان
میدهد .این تصاویر بهصورت شکل  ،2پردازش میشوند؛ در داخل گراف ،هر ستارهنشان دهنده یک تصویر و هر خ
نشاندهنده فاصله میان دو تصویر است.

شکل  .2گراف مکانی  -زمانی تﺼاویر راداری

تداخلسنجی تفاضلی
در این تحقیق ،پیش از پردازش ،از قابلیت کاارورر ایجااد گاراف ( )GPTدر نارمافازار  ،SNAPجهات انتخااب تصاویر اصالی
( )Master imageاز بین مجموعه دادههای راداری  Sentinel-1به کمک رواب ( 2و  )3استااده شد.
رابطة 2

)

(

)

(

)

( ∑

که در آن تابع بهصورت زیر تعریف میشود؛
رابطة 3

{

آشکارسازی فرونشست جهت پایداری زمین با استفاده از روش تداخلسنجی راداری با پراکنشگرهای دائمی (مطالعه)...

که دراینرابطه

همدوسی تجمعی برای تصویر پایه

خ مبنای زمانی
قائم
برای خ مبنای قائم )

و فرکانس مرکزی دوپلر
( ،خ مبنای زمانی

و
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تعداد تصاویر فرعی است .مقدار بیشینه بارای خا مبناای

است .اعداد  ۴ ، 12۱۱و  13۳۱به ترتیا بهعنوان مقاادیر بیشاینه
،و

فرکانس مرکزی  ،Dopplerدر خصو

تصاویر سانجنده

 ERSدر نظر گرفتهشده است.
تولید و پردازش فن تداخلسنجی تااضلی راداری در این تحقیق در چهار گاام پیوساته و خودکاار در شاکل  3باه کماک
اسکری تهای پایتون اجرا شد.
 -1آمادهسازی تصاویر فرعی جهت مرتاسازی تصاویر
 -2تقسیم و بهروزرسانی فایلهای مداری مربو به تصاویر فرعی
 -3عملیات استک سازی و تنوع طیای پیشرفته ،تولید اینترفروگرام ها و یک ارچهسازی و اتصال بخشهای جداشده هر جاات
تصویر یا  ،Deburstingحذف فاز ناشی از اثر زمین مسطﺢ و در پایان حذف فاز ناشی از توپوگرافی باتوجهبه نوع مادل رقاومی
ارتااعی
 -4تهیه خروجی از داده برای پردازش اصلی
پس از اتمام هر چهار مرحله ،خروجیهای الزم برای پردازش اصلی دادهها مانند فایل اطالعاتی مرباو باه طاول و عار
جغرافیایی اینترفروگرامها در چهار فولدر ( )rscl,diff0,geo,demبهدستآمده است.

شکل  .3دیاگرام از مراحل پردازش تحقیﻖ تداخلسنجی تفاضلی در نرمافزار SNAP

برآورد شاخص پراکندگی دامنه
آخرین مرحله قبل از اینکه بتوانیم دادهها را برای پردازش تداخلسنجی پراکنش گرهای دائمی را جهت انجام پردازشهای
اصلی وارد بسته نرمافزار  STAMPSکنیم ،تخمین شاخص پراکندگی دامنه است .این روش بر پایه تحلیل سری زمانی دامنه
است .در این روش هر پیکسل بر اساو نسبت بین انحراف معیار و میانگین دامنه در طول زمان ارزیابی میشود .شاخص
پراکندگی دامنه ( )ADIبر اساو رابطه  4بیان میشود (.)Hooper et al., 2018
رابطة 4
که در آن و به ترتیا برابر با انحراف معیار و میاانگین دامناه بااز پاراکنش هار پیکسال اسات .در ایان مرحلاه پاراکنش
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کنندههای کمتر ولی باقابلیت اطمینان باال جهت برآورد جوّ انتخاب میشوند .در این تحقیق ،مقدار شااخص پراکنادگی دامناه
) ۱/42،(ADIانتخابشده است ،تا نقا پراکنش گر بیشتری انتخاب شوند .این دامنه به این صورت عمل میکند که احتماال
انتخاب پراکنش گرهای حقیقی را افزایش داده و احتمال انتخاب پراکنش گرهای با فاز تصادفی کاهش میدهاد ( Ferrerti et
.)al., 2001
مراحل پردازش تصاویر راداری  Sentinel-1در بسته  Stampsطبق شکل  ،4در ادامه شر داده شده است:

شکل  .4مراحل پردازش پراکنش گر دائمی در نرمافزار StaMPS

 -1تبدیل و بارگذاری دادهها طبق قالا موردنیاز پراکنش گر دائمی در نرمافزار StaMPS؛
 -2تخمین نوفههای فاز پیکسلهای کاندید تمام اینترفروگرامها؛
 -3گزینش پیکسلهای پراکنش گر دائمی ( )PSIبر اساو ویژگیهای نوفه آنها؛
 Weeding -4کردن پیکسلهای زائد جهت کاهش نوفه تصاویر؛
 -۴تصحیﺢ فاز پیکسلهای غربال شده مرحله قبل از طریق یک مدل رقومی ارتااعی ( )DEMو ادغام آنها؛
 Phase-Unwrapping -۲و حذف ابهام پیکسلهای پراکنده ساز انتخابشده؛
 -۴برآورد خطای زاویه دید ناشی از ناهمبستگی مکانی ()SCLA؛
 -۳تولید نقشه جابهجایی زمین.

هیدروگراف واحد محدوده موردمطالعه
برای تهیه هیدروگراف دشت شبستر  -صوفیان در سال های  13۳۱تا  13۳۳که در شکل  ۴آورده شده است ،از نقشه پلیگاون
بندی تیسن  24چاه مشاهداتی که ازنظر آماری کامل بوده و توزیع مناسبی در سطﺢ آبخوان داشتند ،استااده شاد .بار اسااو
سهم هر پلیگون از مساحت کل آبخوان ضریبی به هر پلیگون اختصا داده شد که بر اساو این ضریا در محاسابه تاراز آب
نماینده (متوس تراز آبخوان در هر ماه) شرکت میکند .هماانطاور کاه مالحظاه مایگاردد ،هیادروگراف در هرساال دارای
دوشاخه صعودی و نزولی است .صعودی بودن شاخه اول بهاینعلت است که این قسمت از هیدروگراف ،ماههای مرطاوب ساال
را در برمیگیرد که حداکثر میزان بارش و حداقل تبخیر رادارند .عالوهبرآن میزان برداشت آب جهت مصارف کشااورزی نیاز رو
به کاهش بوده ،بنابراین به علت افزایش میزان تغذیه نسبت به تخلیه ،سطﺢ آب زیرزمینی روند صعودی پیدا می کناد .باالعکس
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شاخه دوم در ماه های خشک سال قرار میگیرد که میزان تخلیه بیشتر از تغذیه است (به علت مصارف کشاورزی و تبخیر بااال)،
بنابراین سطﺢ آب زیرزمینی پایین می رود .نکته قابلتوجه این است که روند کلی هیدروگراف یکروند نزولی است بهطوریکاه
در طی این  1۳سال سطﺢ آب زیرزمینی بیش از  4/2متر افت پیدا کرده اسات .متوسا تاراز آب از  1313/44متار در ساال
 13۳۱به  13۱۴/41متر در سال  13۳۳کاهشیافته است .این روند بیانگر این است که بهرهبرداری از آب زیرزمینی باهصاورت
اصولی و بهینه صورت نمیگیرد و ذخیره ساره در حال کاهش است.
1314

1310
1308
1306

تراز آب زیرزمینی (متر)

1312

1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380

1304

زمان (سال)
شکل  .۵هیدروگراف محدوده مطالعاتی در سالهای  ۱3۳۱تا ۱3۳۳

در چند سال اخیر در برخی از چاههای مشاهدهای مورد بررسی به طور متوس  ،سااالنه بایش از چهاار متار افات داشاته
است .بهره برداری زیاد آب های زیرزمینی ،همچنین کاهش تغذیه ناشی از خشکسالیهاای اخیار باه هماراه افازایش بای رویاه
میتواند عامل این میزان افت سطﺢ آب زیرزمینی در این چاهها بوده باشد .هیدروگراف آبخوان و نقشاه افات آب بیاانگر رابطاه
معنادار بین میزان افت سطﺢ آب زیرزمینی و فرونشست منطقه است که براین اساو می تاوان گاات ،عامال اصالی در پدیاده
فرونشست منطقه ،افت سطﺢ آبهای زیرزمینی است.

تحلیل نقشه کاربری و پوشش اراضی و ارتباط آن با فرونشست منطقه
نوع کاربری اراضی از عوامل انسانی مهم در تشدید وقوع فرونشست است .درواقع ،بهرهبرداریهای انساان یکای از عوامال مامثر
در وقوع فرونشست محسوب میشود ،بهطوریکه مناطق دارای کاربری اراضی کشاورزی آبی به دلیال بهارهبارداری از منااطق
آب زیرزمینی ،پتانسیل باالیی جهت وقوع فرونشست دارد .همچنین مناطق سکونتگاهی نیز به دلیال سااختوساازها ،مساتعد
وقوع فرونشست هستند .در این تحقیق ،برای مشخصکردن کاربریهاای دارای فرونشسات ،نقشاه کااربری اراضای محادوده
موردمطالعه از نقشه پوشش اراضی کل جهان که توس سازمان فضایی اروپا که  2۱21ماه اکتبر با رزولوشان  1۱متار کاه بار
اساو دادههای راداری  Sentinel-1و  ،Sentinel-2در  11رده پوشش زمین تهیهشده اخاذ گردیاده و محادوده مطالعااتی از
نقشه کل برش داده شد ( .)Zanaga et al., 2021پسازاینکاه محادوده را از نقشاه ساازمان  ،ESAجداساازی شاد ،نقشاه
کاربری را در محی  ARC-GISاز طریق ابزار  Reclassifyبه  ۴رده ،نواحی سکونتگاهی ،کشاورزی  -بااغی ،مراتاع و اراضای
بایر طبقهبندیشده است (شکل  .)۲بر اساو نقشه کااربری اراضای منطقاه موردمطالعاه ،منااطق میاانی و جناوبی و شارقی
محدوده به دلیل تراکم باالی اراضی کشاورزی و نواحی سکونتگاهی ،مستعد وقوع مخاطره فرونشست بوده و فرونشست بااالیی
را تجربه کردهاند .عمده فرونشست منطقه بر روی کاربریهای کشاورزی و باغی اتاا افتاده است.
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شکل  .۶نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی

نتایج
بررسی وضعیت چاههای منطقه و ارتباط بین جابهجایی زمین و افت سطح آب زیرزمینی
بررسی وضعیت میزان افت سطﺢ آب در چاه های موردمطالعه بیانگر این است که این چاه ها با افات ساطﺢ آب زیاادی مواجاه
شدهاند .در این تحقیق با استااده از دادههای سطﺢ آب  2۴چااه مشااهداتی منطقاه باه روش درونیاابی وزندهای معکاوو
( ،)IDWنقشه افت ساالنه آبهای زیرزمینی در منطقه موردمطالعه تهیهشده است (شکل  )۴که بارایناسااو منااطق میاانی
جنوبی محدوده مطالعاتی دارای باالترین میانگین ساالنه افت سطﺢ آب زیرزمینی هستند.

شکل  .۷نقشه درونیابی میانگین ساالنه افت آب زیرزمینی در منطقه موردمطالعه
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همچنااین نیااز بااهمنظااور بررسی همبستگی و ارتبا فرونشست با تغییرات سطﺢ آب چاااههااای پیزومتری ،نمودار
هیدروگراف واحد آبخوان در این چاه هاا از سال  13۳۱تاا  13۳۳و نقشاه میزان افت سطﺢ آب در آن هاا طی  1۳ساال
ترسیم شده است .روند تغییرات سطﺢ آب چاه های پیزومتری در منطقه موردمطالعه در تمامی سال های مورد بررسای از
یک روند نزولی تبعیت می کند .تراز ایستابی آب زیرزمینی از سال  13۳۱تاا  13۳۳باه طاور مداوم در حال نزول بوده و
هرسال نسبت به سال های قبل دچار افت شده است .بررسی وضعیت میزان افات ساطﺢ آب در چااه هاای موردمطالعاه
بیانگر این است که این چاه ها با افت سطﺢ آب زیادی مواجه شده اند ،به طوری میانگین افت ساالنه چاه ها باین  1۱۱تاا
 4۴۱۱میلیمتر محاسبه شده است .در جدول  2نتایج حاصال از محاسابه میاانگین افات سااالنه ساطﺢ آب چااه هاای
موردمطالعه نشان داده شده است که بر اساو آن ،در بین چاه های موردمطالعه چاه شماره  24باا میاانگین افات سااالنه
 ،4۴33دارای باالترین افت ساالنه سطﺢ آب است و بعدازآن نیز چاه های شماره  22و  1۳به ترتیاا باا  1۳۳۳و 112۱
میلیمتر ،دارای باالترین میانگین افت ساالنه هستند.
جدول  .2میانگین افت ساالنه چاههای موردمطالعه برحسب میلیمتر در سالهای  ۱3۳۱تا ۱3۳۳
شماره چاه

اسم چاه

میانگین افت ساالنه

شماره چاه

اسم چاه

میانگین افت ساالنه

1

آ کهریز

۴33

13

علی بیگلو

۲۳۴

2

بغل قنات بنیس

3۳۲

14

علیشاه

۲۳4

3

بیگجه خاتون

-241

1۴

قم ت ه  -جاده مه گستر

۴44

4

جاده سرکند دیزج

-2۳3

1۲

قم ت ه  -کاو آب

۳۲1

۴

دیزج خلیل

۴24

1۴

کوشک  -کنار راهآهن

۳2۴

۲

زیناب دشت

-12۲

1۳

کوشک  -نرسیده به راهآهن

۳2۱

۴

سایدکمر

-2۲2

1۳

مشنق  -جاده روستا

112۱

۳

شندآباد  -حصار ایلچی

-1۴1

2۱

نظرلو

3۲1

۳

شندآباد  -راه ناچریولی

14

21

نوجه ده

-2۳۳

1۱

شندآباد  -لوله بزرگ

3۳4

22

وایقان اول جاده جزیره

1۳۳۳

11

شنگلآباد  -کنار راهآهن

۲۱۲

23

وایقان بعد از آبیاری

1۴۴

12

صوفیان  -کنار راهآهن

۴۴4

24

وایقان بغل اکتشافی

4۴33

ارزیابی میزان فرونشست با استفاده از روش تداخلسنجی پراکنش گرهای دائمی ()PSI
نتایج نهایی پردازش تصاویر راداری ،نقشه نرخ فرونشست است ،این نقشه میازان سارعت متوسا فرونشسات را بیاان
میکند .در شکل  ۳میانگین سرعت جابه جایی در راستای خ دید سنجنده ،نشان داده شده است .محادوده ساایدرنگ،
مناطقی هستند که به دلیل عدم همبستگی ،هیچ پیکسلی در آن وجود ندارد و از پردازش حذف شده اند .این محدوده ها
در شمال و غرب منطقه موردمطالعه منطبق بر نقا کوهستانی میشوداغ و دریاچه ارومیه و تا حدودی اراضی کشاورزی
و باغی است .محدودههای با رنگ گرم (قرمز) مقدار فرونشست و رنگهای مالیم و سرد نیز باالآمادگی یاا منااطقی کاه
پایدار هستند و جابهجایی در آن اتاا نیاتاده را نشان میدهد.
بیشترین میزان فرونشست در مناطق جنوب شرقی دشت و بخشهای میانی و جنوب غربی آن ،منطبق بر منااطق
شرقی شهر علیشاه و مناطق جنوبی شهر وایقاان و شاندآباد تاا ساواحل شامال شارقی بنادر شارفخانه رخداده اسات.
مخرو افکنههاخصوصا قاعده مخرو افکنه ها و دشت انتهایی به علت ریزدانه بودن نهشتهها دارای بایشتارین مقاادیر
فرونشست هستند.
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شکل  .۳نقشه میانگین سرعت جابهجایی منطقه موردمطالعه از سال  2۱۱۶تا 2۱2۱

بحث
یکی از متنوعترین اشکال جابهجایی عمودی زمین ،فرونشست است .فرونشست با فرو ریزشهای محلی و فرورفتگی زماین در
مقیاو منطقهای فر دارد .بسته به رژیمهای تغییر شکل فرونشست ،جابهجایی عمودی زمین ممکان اسات باا تغییار شاکل
افقی نیز همراه بوده که میتواند آسیاهای قابلتوجهی بر جای بگاذارد ( .)Aslan et al, 2019ایان پدیاده ناشای از فشارده
شدن تدریجی نهشتههای سطﺢ دشتها اسات کاه مایتواناد در اثار عوامال انساانی مانناد سااختمانساازی ،تونال ساازی،
معدنکاوی ،استخراج آبهای زیرزمینی و یا نات و گاازهاای طبیعای و یاا عوامال طبیعای مانناد فعالیاتهاای تکتاونیکی و
ولکانیکی باشد .در این میان ،استخراج بیرویة آبها از سارههای زیرزمینی از دالیال اصالی فرونشسات در سراسار جهاان باه
شمار میرود ( .)Aslan et al., 2019در این تحقیق از الگوریتم  snap2stampsباا روش پراکناده ساازهای دائمای اساتااده
شده است .این روش ،یک روش نسبتا نوین است که از اطالعات فاز برای اندازهگیری فرونشست زمین استااده میکند.
از نخستین مطالعات درخصو پایش فرونشست زمین در دشت شبستر -صاوفیان کاه در آن طای دورهی آمااری  23سااله
( )13۳۳-13۲۴به بررسی تغییرات سطﺢ ایستایی آب در دشت شبستر -صوفیان پرداخته شده است و به این نتیجاه رسایدند
این دشت در طول دورهی آماری فو  3۴سانتیمتر افت داشته است .همچنین یکی از تبعات نامطلوب این افت ،وقاوع پدیاده
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فرونشست در برخی از نقا دشت مذکور است .بهطوریکاه فرونشسات زماین تاا حادود  ۴۱ساانتیمتار نیاز مشااهدهشاده
است(زینالی و همکاران .)13۳۳ ،عزتی ( ، )13۳4نارخ و دامناه فرونشسات در ساطﺢ دشات شبساتر ،باا اساتااده از تکنیاک
تداخلسنجی تااضلی در بازه زمانی خرداد  - 2۱۱۴مرداد  2۱۱۲و فروردین  -2۱۱۴خرداد  2۱۱۳به کاار گرفتاه شاد .بادین
منظور تصاویر سنجنده  ASARماهواره انویست در باند  Cمورداستااده قرار گرفتند .یافتههای تحقیق ممیاد حاکمیات میازان
فرونشست با حداقل 4سانتیمتر تا حداکثر  23سانتیمتر در سال بوده است.
در تحقیقی دیگر( ،نادیری و همکااران ،)13۳۴ ،چاارچوب جدیاد  ALPRIFTرا بارای بارآورد شااخص آسایاپاذیری
فرونشست در دشت شبستر را با استااده از روش الگوریتم ژنتیک" و روش تداخلسنجی راداری موردمطالعه قارار دادهاناد .در
این پژوهش ،هات عامل هیدروژئولوژیکی ممثر بر فرونشست ،شامل افت سطﺢ آب زیرزمینی ،محای آبخاوان ،تغذیاه ،پم ااژ،
کاربری اراضی ،ضخامت آبخوان و فاصله از گسل مورد ارزیاابی قارار گرفتاه و تلایاق شادند و نقشاه آسایاپاذیری در برابار
فرونشست حاصل شد .همچنین از پردازش تصاویر راداری ( )INSARماهواره  Sentinel-1بارای باازه زماانی  2۱1۴و 2۱1۲
استااده کردهاند که از مقایسه این دو تصویر با بازه یکساله ،میزان فرونشست آبخوان شبستر باه دسات آوردهاناد .نتاایج ایان
تحقیق نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک با افزایش ضریا همبستگی بین شاخص فرونشست و فرونشستهای بهدستآماده
در دشت ،توانایی بیشتری در ارزیابی پتانسیل فرونشست دارد .همچنین ،مشخص شد که قسمتهای جنوبی و مرکازی دشات
بیشترین پتانسیل فرونشست را دارا هستند ،و سرانجام آخرین بررسای ایان پدیاده توسا ساازمان نقشاهبارداری در اساتان
آذربایجان شرقی ،با استااده از  32تصویر ماهواره  Sentinel-1میزان تغییرات ارتااعی این منطقه در طای دوره زماانی اسااند
 13۳۴تا اساند  13۳۴انجام شده که فرونشستی با نرخ  1۱/۳سانتیمتر در سال مشااهده گردیاد .منااطقی باه وساعت ۳۴۱
کیلومترمربع در اطراف شهرهای شبستر ،صوفیان ،وایقان ،خامنه و بنادر شارفخانه دچاار فرونشسات باا بیشاترین نارخ 1۱/۳
سانتیمتر در سال که قابلتوجه است.
نواحی یاد شده به لحاظ مکانی کامال منطبق بر مناطق با حداکثر فرونشست شناسایی شده در پژوهش حاضار هساتند .در
این تحقیق بر خالف تحقیقات پیشین که از روشهای تداخلسنجی سنتی به کار گرفتهاند ،از یکی از پرکااربردترین فانهاای
پردازش مبتنی بر الگوریتمهای تداخلسنجی  SARبا رزولوشن باال کاه باهعناوان پاراکنشگارهاای دائمای ( )PSIشاناخته
میشوند استااده شده است .رویکرد  PSبر این ایده استوار است که زیرمجموعاه کاوچکی از اهاداف راداری ،باه ناام  PSهاا،
تقریبا عاری از اثرات همبستگی زمانی و هندسی هستند و بنابراین ،با حاظ تمام اطالعات فاز در طول زمان و با تغییر هندساه
اکتسابی ،دارای ویژگیهای بهینه برای تداخلسنجی هستند.
پردازش  PSIبر اساو یک مطالعه آماری از تصاویر راداری است و یک انتقاال از تجزیاهوتحلیال باا جاات تصااویر روش
تداخلسنجی دیارانسیل کالسیک ،به تجزیهوتحلیل چند تصویره را نشان میدهد .برای هر  PSمنارد ،میانگین روناد سارعت
تغییر شکل زمین را میتوان بادقت بین  ۱/1و  2میلیمتر در سال تخمین زد .باتوجهبه توسعه سنجندههاای  SARباا وضاو
باال ،مقدار زیادی از  PSیا نقا پراکنشگر را میتوان در یک زیرساخت شناسایی کرد تا بهدرستی انواع مختلاف تغییار شاکل
را پایش کند .عالوه بر این ،زمان بازبینی کوتاهتر مجموعاه بزرگای از دادههاای  SARرا فاراهم مایکناد کاه تجزیاهوتحلیال
گسترش فصلی این پدیده را به دلیل تغییرات در سطﺢ آب و یا دما ممکن مایساازد .همچناین بارخالف تحقیقاات قبلای ،از
تعداد تصاویر راداری بیشتر و با بازه زمانی کوتاه استااده شده که کوتاه بودن و تعداد باالی این تصااویر باهدقات نتاایج و تهیاه
خروجی بهتر در بازه مطالعاتی طوالنیتر کمک شایانی میکند .در ایان تحقیاق ،دادههاای پیزومتاری باازه زماانی مرباو باه
دادههای چاهها (از  13۳۱تا  )13۳۳نیز طوالنیتر در نظر گرفته شده است ،بدین سبا که تأثیر افت آب بر پدیاده فرونشسات
با تأخیر صورت میگیرد و اینگونه نیست که بالفاصله و فورا موجاا فرونشسات شاود .در واقاع تاأثیر افات آب در درازمادت
مشخص میگردد.
برای تأیید نتایج بهدستآمده از روش تداخلسنجی پراکنشگرهای دائمی ( ،)PSIاز شواهد صحرایی در منطقه مربو باه
مطالعات قبلی نیز استااده شد .باال ماندن جداره فلزی میلاه چااههاای عمیاق ،ارتاااع یاافتن میلاههاای چااههاای اکتشاافی
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نشاندهنده فرونشست سطﺢ این دشت است .باتوجهبه تداوم شرای پدیده فرونشست در ایان دشات ،تاداوم پاایش و بررسای
سنجشازدوری ،احداث و ایجاد ایستگاههای اندازهگیری ثابت ( )GPSمیتواند ضمن فراهمآوردن امکاان پاایش نارخ و دامناه
نشست ،امکان خوبی برای بررسی نتایج حاصل از روشهاای سانجشازدوری و بهیناه نماودن ایان روشهاا را فاراهم نمایاد.
ازآنجاییکه منطقه موردمطالعه فاقد ایستگاههای  GPSو دادههای ژئو دینامیکی بود ،تاسیر نتاایج پاژوهش از طریاق مقایساه
آن با نتایج تحقیقات قبلی در این منطقه صورتگرفته است( .گزارش شرکت سهامی مدیریت منابع آب( )14۱۱ ،شکل .)۳

شکل .۳آثار باالزدگی لوله چاهها ناشی از فرونشست زمین در منطقه موردمطالعه (گزارش شرکت سهامی مدیریت منابع آب)۱4۱۱ ،

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج پیشین نشان میدهد که در تمامی این تحقیقات نیز ،دلیل عمده فرونشسات منطقاه
افت سطﺢ آب ناشی از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی بوده است.

نتیجهگیری
بهکارگیری روش تداخلسنجی راداری پراکنش گرهاای دائمای ( )PSIاز طریاق پایشپاردازش خودکاار دادههاای سانجند
 SENTINEL-1در این منطقه ،برای نخستینبار است که در تحقیقات فرونشست در دشات شبساتر  -صاوفیان انجاامشاده
است .روش پراکنش گرهای دائمی ( ،)PSIیکی از روشهای پیشرفته تداخلسنجی راداری است که طی سالهای اخیر نتاایج
دقیقی و قابل قبولی را در خصو مطالعات جابهجایی سطﺢ زمین و فرونشست طی مطالعات بسیاری به دست آورده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فن  PSIبرای پایش و آشکارسازی تغییر شکل سطﺢ زماین در حاد میلایمتار در ایان
منطقه قابالاساتااده اسات .همچناین در ایان تحقیاق ،کاارایی بساته ماتنبااز  STAMPSو الگاوریتم پردازشای خودکاار
 SNAP2STAMPSجهت پردازش تداخلسنجی راداری نشاندادهشده است .از نتایج مهم اساتخراجشاده از ایان الگاوریتم
پردازشی ،ایجاد نقشههای متوس جابهجایی باا مقاادیر  -۳/۴ ، -۳۳ ،-۳4/۴ ،– ۳۴/4و  – ۳۱/2میلایمتار در راساتای دیاد
ماهواره در طول بازه زمانی  2۱1۲تا  2۱2۱بوده است .میزان فرونشست بهطوری قابلتوجه در مناطق جنوب شرقی و میاانی و
غربی محدوده مشاهده میشود که این امر ،همانطور که در دیگر تحقیقات انجامشده در منطقه نیز بیانشده اسات ،باه دلیال
تمرکز بیشتر فعالیت کشاورزی و میزان استااده از آبهای زیرزمینی بوده است.
ارتبا بین افت چاههای منطقه و میزان فرونشست در دشت شبستر  -صوفیان میتواناد شااخص مناسابی بارای ارزیاابی
صحت عملیات باشد .هر مکانی فرونشست زیادی دارد ،در آن مکان افت آب چاههای پیزومتاری نیاز بیشاتر اسات .درنتیجاه،

آشکارسازی فرونشست جهت پایداری زمین با استفاده از روش تداخلسنجی راداری با پراکنشگرهای دائمی (مطالعه)...
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ارتبا مستقیم و قوی بین فرونشست و میزان برداشت آبهای زیرزمینی را اثبات مایکناد .تأییاد ایان ادعاا از طریاق تهیاه
هیدروگراف واحد آبخوان و تهیه نقشه افت سطﺢ آب زیرزمینی منطقه انجامشده اسات کاه ایان نماودار نشااندهناده حالات
نوسانی تراز آب چاههای منطقه بوده است و تراز آب همواره روند نزولی نسبت به زمان نشان داده است ،و روند نزولای نماودار،
نشاندهنده افت مداوم سطﺢ آب زیرزمینی است .افت سطﺢ آب منطقه  4/۴متار در طاول دوره آمااری 1۳سااله از  13۳۱تاا
 13۳۳بهدستآمده است .همچنین ،بدین سبا که منطقه موردمطالعه فاقد ایستگاههای  GPSو دادههاای ژئودینامیاک باوده
است ،نتایج این تحقیق بدون داشتن اطالعات دقیق و مکای از دادههای ژئودینامیکی و همچنین ،شبکه سنجش  ، GPSتنهاا
بر اساو تحلیل تصاویر راداری و متد تداخلسنجی  PSIو تطبیق آن با نتایج سایر تحقیقات مشاابه صاورتگرفتاه در منطقاه
بوده است که مشخص گردید که نتایج دارای مطابقت مناسبی با تغییرات سطﺢ آب زیرزمینی دارد.
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 ارائه چاارچوبی بارای تخماین پتانسایل فرونشسات آبخاوان باا.)13۳۴(  خلیل، قدرت؛ دیدهبان، زینا؛ برزگری، عطااهلل؛ طاهری،ندیری
.1۳۴-1۴4 ،)2(14 ، تحقیقات منابع آب ایران.استااده از روش الگوریتم ژنتیک
 دشات: بررسی فرونشست زمین در اثر برداشت از آبهای زیرزمینی به روش تداخلسنجی راداری (مطالعه ماوردی.)13۳4(  سوئبه،عزتی
.) دانشکده مهندسی نقشهبرداری (ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه تبریز، پایاننامه کارشناسی ارشد،) صوفیان- شبستر
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