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بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری
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تائید نهایی1398/11/19 :

چكيده
فرونشست زمين در طي سالهاي گذشته به دالیل مختلف از جمله رشد بي رویه جمعيت،
برداشت بيش از حد از منابع آب زیرزميني به همراه عوامل دیگر سبب بروز مشكالت و معضالت
فراوان به زمينهاي كشاورزي ،ساختمانهاي مسكوني ،جادهها ،خطوط انتقال نيرو و  ...شده
است .این پدیده در چند سال گذشته آسيبهاي فراوان به دشتهاي استان فارس به خصوص
ساختمانهاي مسكوني و زمينهاي كشاورزي وارد نموده است .پایش ميزان نرخ فرونشست و
نيز پرداختن به علت یا علل تاثير گذار آن جهت كنترل و مدیریت خطر داراي اهميت است .در
این پژوهش به منظور بررسي وضعيت فرونشست در دشت نورآباد از داده هاي سنتينل  1Aدر
بازه زماني ( )2015-2018و روش تداخل سنجي راداري كه با مقایسه فازهاي دو تصویر راداري
كه از یک منطقه در دو زمان مختلف اخذ شده اند ،قادر به تعيين تغييرات سطح زمين در آن بازه
ي زماني مي باشد در محيط نرم افراز(  )SNAPاستفاده شد .جهت تهيه نقشه هاي افت و
سطح آب زیرزميني در سالهاي حداقل  1382و حداكثر 1394از روش درونيابي  IDWاستفاده
شد و سپس ميان دو پارامتر افت آب زیرميني و الیه فرونشست همبستگي گرفته شد و نتایج
حاصل از همبستگي ضریب  R2برابر  %72و سطح معناداري  %99به دست آمد ونشان داد كه
ارتباط مستقيمي بين افت و ميزان فرونشست وجود دارد .همچنين نتایج نشان داد كه ،در
محدوده دشت در بازه زماني  12ساله بيشترین ميزان افت آب زیرزميني حدود  -22متر در
بخش هاي شرقي ،جنوبي و مركزي آبخوان واقع در چاه ها پيزومتري اسكان عشایر ،خومه زار،
شهرک صنعتي  ،تل مشكي و شور مي باشد .نقشه هاي حاصل از فرونشست نشان داد كه نرخ
نشست در هر سال ميانگين  4سانتي مترو طي بازه زماني  4ساله حدود 0/00 16متر( 16سانتي
متر ) مي باشد.

واژگان كليدي :فرونشست ،تداخل سنجي راداري ،افت آب زیرزميني ،SNAP ،آبخوان دشت
نورآباد.
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مقدمه

طبق تعریف سازمان زمین شناسی ایالت آمریکا ،پدیده فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو به پایین سطح
زمین است که می تواند دارای بردار جابه جایی اندکی باشد(باتس و جکسون .)78 ،1980 ،1فرونشست زمین یک پدیده زمین
شناسی است که موجب پایین رفتن آرام و افقی سطح زمین می شود(هیو و همکاران.)269 ،2009 2
پدیده فرونشست به علل گوناگونی از جمله عوامل طبیعی مانند زلزله ،آتشفشان  ،فعالیت های گسلی ،فرونشست ناشی از باال
آمدن سطح دریا ،انحالل در سنگ ،اکسایش ،فشردگی رسوبات آلی ،توسعه چاله در زمین های کارستی ،یا ناشی از فعالیت
های انسانی ،شامل برداشت بی رویه سیاالت از زمین نظیر آب نفت و گاز روی میدهد ( اچ گو 3و همکاران .)18 :2015 ،در
سالهای اخیر در ایران هم با افزایش میزان فرونشست به پی ساختمان ها ،باند فرودگاهها ،پل ها ،تونلها ،خیابانها ،خطوط
حمل و نقل ریلی و جاده ای ،تاسیسات کشاورزی (تاسیسات منصوب در چاههای بهره برداری و شبکه آبیاری) ،تغییر در مسیر
و جهت حرکت رودخانهها و کانالها و حاصلخیزی زمینهای کشاورزی (با فشرده شدن و از بین رفتن تخلخل موجود در
خاک) آسیب وارد شده است و نیز سبب تخریب در الگوی جریان هیدرولوژی ,کج شدگی و انحراف دکل های برق و  ...می
شود .در این میان سازه هایی که وسعت زیادتر و ارتفاع بیشتری دارند آسیب پذیری بیشتری دارند به عنوان نمونه خطوط راه
آهن ،سدهای خاکی ،کانالها ،دکل های برق و مخابراتی از آسیب پذیری زیادتری برخوردار هستند .پدیده فرونشست با ایجاد
تغییر در وضعیت توپوگرافی منطقه می تواند سبب بروز تغییرات چشمگیری در هیدرولوژی منطقه شود ،به عنوان مثال ،در این
مناطق ممکن است سیالب های عظیم و مخربی به وقوع بپیوندد در حالی که قبل از ایجاد فرونشست از هیچ سابقه ای از
وقوع سیالب برخوردار نبوده است .این پدیده می تواند با تغییر در وضعیت هیدروژئولوژی منطقه ،نظیر جهت و سرعت جریان
آب زیر زمینی و بیالن آب زیر زمینی ایجاد شود .استان فارس از جمله استان های پهناور واقع در جنوب کشور که چند سالی
است با پدیده فرونشست زمین مواجه شده است ،به طوری که  70درصد از دشت هایش در معرض این پدیده قرار گرفته
است(سازمان زمین شناسی کشور .)1396 ،ظهور این پدیده با خشک شدن دریاچه های موجود در این استان از جمله پریشان،
بختگان ،کافتر ،فروچاله های متعدد در سطح زمین تشدید شده است طبق گفته های مدیر کل سازمان زمین شناسی کل
کشوراکنون طبق جدیدترین بررسی ها ،استان فارس با نشستی ساالنه به میزان  56سانتی متر ،به ثبت رسانده است.
در این پژوهش به بررسی وضعیت فرونشت در دشت نورآباد پرداخته شد .این دشت در منطقه نسبتا کوهستانی در دامنه
های جنوبی زاگرس چین خورده واقع شده بخش های مرکزی آن را آبخوان تشکیل داده و بخشهای جنوبی ،غربی و شرقی
آن را کوهستان در برگرفته است .نورآباد به عنوان قطب کشاورزی برنج در استان فارس یکی از نقاط مهم تمرکز جمعیتی
استان فارس محسوب می گردد که در این پژوهش به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده است .در سال های اخیر میزان
ترک ها در زمین های کشاورزی و ساختمان های مسکونی ،خیابان ها و زیرساخت ها به فور نمایان شده است به گونه ای
که در بخش کشاورزی سبب تحلیل و از بین رفتن بخشی از زمین ها شده و در بخش مسکونی سبب ریزش های پیاپی در
ساختمان ها گردیده و خسارات های جبران ناپذبری را در برگرفته است .ترک ها در سطح خیابان ها هزینه های بهسازی را
در سطح شهر چندین برابر نموده افزایش میزان سیالب ها با خشک شدن قنات ها و تبدیل مسیر قنات ها به جدولهای
هدایت آب که زمانی به عنوان یک عامل مثبت در جلوگیری از سیالب بوده امروزه به یک خطر جبران ناپذیر در سطح مناطق
شهری تبدیل شده است.
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کاتن 1و همکاران )2001( ،در تحقیقی از داده های ماهواره ای برای اندازهگیری فرونشست زمین در مناطق ساحلی
استان تیانجیان در چین استفاده کردند .این مطالعه با استفاده از  25تصویر راداری انجام شد و اندازگیری تغییر شکل های
زمینی در بازه زمانی چندین ماهه با دقت زیر 1سانتی متر را فراهم آورد.
الرسون و همکاران )2001( 2در پژوهشی که بر روی شهر لس بانوس-کلتمن در دره سن ژوآکوین درکالیفرنیا آمریکا
انجام انجام داد مشخص کرد که نشست زمین در این منطقه مهم کشاورزی ،خسارت مهمی را به بار آورده است .افت 8/8
متری تا سال  1969موجب شد آب سطحی از حوضه های مجاور انتقال داده تا تقاضا برای آب زیرزمینی کاهش یابد که این
امر سبب گردیده حدود  50تا  70درصد از میزان نشست زمین کاسته شود .اما در خشکسالیهای سال ها  76-77و 94-90
به دلیل برداشت دوباره از آبهای زیرزمینی ،میزان نشست در این سال ها افزایش یافت ،به طوریکه تا سال  1991با افت
 50متری سطح آب  ،فرونشستی ده متری رخ داد
پوترا )2011( 3به ارزیابی ریسک فرونشست زمین در مناطق رانگ کوپ اندونزی پرداخته است و ایشان در این تحقیق
نقشه ریسک فرونشست را بر اساس پنج پارامتر شیب ،لیتولوژی ،پستی و بلندی ،فاصله تا ساختارهای دره مانند(فروچاله) و
کاربری اراضی توسعه داده است .نتایج نشان داد که باالترین ریسک در نزدیکی مناطق فروچاله ها در تطابق با اطالعات
میدانی می باشد .راسپینی 4و همکاران ( ،) 2014پدیده فرونشست را در دلتای شمال یونان با استفاده از مدلسازی ژئوتکنیک
و تداخل سنجی مورد بررسی قرار داد .در این پژوهش بااستفاده از  42تصویر راداری ( SARآژانس هوایی اروپایی) در سال
های  1995-2001به روش تداخل سنجی  PSIبه بررسی الگو های مکانی و زمانی تغییر شکل زمین در شمال یونان در
محل دلتای دشت تسالنوکی پرداخته که منطقه ای با سابقه فرونشست در اثر فشردگی سیستم آبخوان است .با استفاده از
تجزیه و تحلیل PSIو با توجه به افت زیاد آب زیرزمینی و سرعت جابجایی آب از جنوب غرب و جنوب ،نرخ فرونشست را
در حدود  4/5سانتی متر در سال برای این منطقه طی دوره شش ساله ارزیابی کرده است .این نرخ با توجه به مدل دوبعدی بر
اساس اطالعات  PSIاندازه گیری شد .فونت وهمکاران )2015 (5در مقاله خود تحت عنوان دستیابی به آب و فرونشست
زمین در دره سنترال کالیفرنیا ،به نقش افزایش برداشت آب زیرزمینی در اثر کشاورزی پرداخته است .در این منطقه که یکی
از قطب های کشاورزی آمریکا است کشاورزان برای آبیاری زمین های خود تا قبل از خشکسالی  2007بیشتر از آب های
سطحی استفاده می کرده اما بعد از آن پمپاژ بیشتری از آب های زیرزمینی به عمل آورده اند .به طوری که  2/3دره کال با آب
زیرزمینی آبیاری می شد ،این پمپاژ بیش از حد موجب افت سطح آب شده و در نتیجه بیالن سیستم آبخوان بهم خورده و
موجب فرونشینی شده است .مدل های هیدرولوژیکی استفاده شده در ارزیابی مدیریت سطح آب زیرزمینی در این منطقه نیمه
خشک نشان داد که تداوم خشکسالی بعد از سال  2007می توانست موجب فرونشینی در حد  1/5-3سانتی متر در سمت
جنوب دره شود.
آبیدین و همکاران )2015( 6اثرات زیست محیطی فرونشست را در مناطق شهری اندونزی بررسی کردند .و با تکنیک
رادار و  GPSنشان دادند که میزان فرونشست دارای تغییرات فضایی و زمانی است و مقدار آن را در این مناطق بین  5تا
 10سانتی متر در سال اندازه گیری کردند.که ناشی از استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی ،بار سازه ها و فعالیت های
زمین شناسی در منطقه است و اثرات فرونشست را به اثرات محیطی ،زیرساختی ،اقتصادی و اجتماعی طبقه بندی کردند.
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آن )2015(1در پایان نامه خود از دانشگاه کالیفرنیا ارتباط بین فرونشست زمین و افت آب های زیرزمینی در دشت شمال
چین را با استفاده از  ICESatبررسی کرد .این منطقه که بزرگترین تولید کننده گندم در کشور چین است ،حدود  60درصد
به شدت به آب های زیرزمینی وابسته است .وی نشان داد که میزان افت آب های زیرزمینی در سال های  2002تا  2014به
میزان  -2/03سانتی متر در سال می باشد در حالیکه تغییرات ارتفاعی نشست زمین  5-8سانتی متر در سال است و عنوان
کرد که الگو های فضایی افت آب های زیرزمینی و فرونشست آن طور که انتظار می رفت ندارند.
اسمیت 2و همکاران( )2017در تحقیق خود به عنوان برآورد از دست دادن دائمی ذخایر آب زیرزمینی در دره سن ژوآکوین
کالیفرنیا عنوان کردند اگر آب بیش از حد از آبخوانها استخراج شود ،مخصوصا در نواحی که الیههای خاک رس دارند ،متراکم
شدن الیههای خاک بهدلیل افت فشار آب باعث ایجاد حالت غیرقابل برگشت میشود و توانایی خاک برای حفظ و نفوذ آب
از دست میرود ،از این رو آبخوان ظرفیت دریافت آب خود را بهطور دائم از دست میدهد .یمانی و همکاران( ،)1388به بررسی
ارتباط فرونشست زمین و افت آب زیرزمینی دشت قره بالغ فسا پرداختند نتایج نشان داد که هرساله در ازای هر  260سانتیمتر
پایین رفتن سطح آب زیرزمینی  11/8سانتیمتر سطح ارضی دشت قره بالغ فرونشست پیدا کرده است .بهنیافر و
همکاران( ،)1389به بررسیبررسی عوامل موثر در فرونشست های دشت مشهد و پیامدهای ژئومورفیک آن پرداختند و نتایج
نشان داد و افت سطح آب زیرزمینی  1/47متر بیشترین فرونشست ها و حفرات با اشکال ژئومورفیک متفاوت در بخـش هـای
دشت مرکزی و جنوب شرقی آن رخ داده است.
میراثی و همکاران )1390( ،در بررسی ژئوتکنیکی فرونشست زمین به این نتیجه رسیدند که در اثر برداشت آبهای
زیرزمینی و توسعه بیرویه عواملی اساسی شامل افت سطح آب زیرزمینی به میزان  23متر ،ضخامت زیاد آبرفت دشت متشکل
از الیه های ضخیم رسی ،تغییر ضخامت الیه ها در دامنه کوهها و همراستا بودن ترکها وشکاف های ایجاد شده با راستای
گسل موجود در محدوده مورد بررسی ،باعث فرونشست خاک در این مناطق شده اند .با بررسی مطالعات صحرایی انجام شده
و لحاظ کردن عوامل مربوطه نشستی حدود  35سانتیمتر بدست آمده است که با مشاهدات صحرایی همخوانی دارد.
شریفی کیا ( ،)1391به بررسی تعیین میزان و دامنه فرونشست زمین به کمک روش تداخل سنجی راداری در دشت نوق
– بهرمان به این نتیجه رسید که مقایسه میزان فرونشست با ارقام تغییرات تراز آبی مستخرج از چاه های پیزومتر نشان
می دهد در این دشت هر  3/2سانتی متر افت تراز آبی قادر است فرونشستی به میزان  1سانتی متر ایجاد کند .افضلی و
همکاران )1392( ،به ارزیابی آسیب پذیری زیرساختها و سکونت گاه ها از پدیده فرونشست زمین در دشت دامغان پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که فرونشست در منطقه حدود  7سانتی متر در سال بوده است .شادفرو همکاران ( ،)1394به
بررسی خطر فرونشست زمین با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ناحیه بویین زهرا پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که فاکتور برداشت بی رویه آب با ضریب 0/48و سنگ شناسی با ضریب  0/24در درجه دوم اهمیت در ایجاد فرونشست
منطقه است همچنین نشان داد که  %55از مساحت منطقه در خطر با نسبتا زیاد و خیلی زیاد قرار دارد .پرهیزکار و همکاران
( ،)1394اقدام به بررسی پیش بینی افت سطح آب و ارزیابی فرونشست زمین در آبخوان دامغان با ترکیب مدلهای جی
ام اس و جی ای پی نمودند نتایج این بخش از تحقیق نشان داد که با افت سطح آب زیرزمینی بمیزان  295سانتیمتر و
 343سانتیمتر ،نشست زمین بترتیب به میزان  4/35و 45 /39سانتیمتر خواهد بود .این تحقیق نشان داد که در دشت دامغان
سطح آب زیر زمینی بطور مداوم در حال پایین آمدن و مقدار نشست زمین در حال افزایش می باشد .لذا پمپاژ از چاههای
در واقع در نواحی با ریسک باال باید کاهش یابد .صفاری و همکاران ( ،)1395به بررسی پایش فرونشست زمین و ارتباط
آن با برداشت آب های زیرزمینی مطالعه موردی :دشت کرج – شهریار به این نتیجه رسیدند که که روند تغییرات ناشی از
برداشت آب حدود  5تا  15سانتی متر مربع می باشد.میزان افت  22متر طی  12سال می باشد .میزان برداشت آب از چاهها
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حدود  605میلیون متر مکعب می باشد .روزبان و همکاران( ،)1395با بررسی فرونشست زمین با استفاده از روش
تداخلسنجی تفاضلی راداری ( )DInSARو با به کارگیری تصاویر سنجنده  SENTINELپدیده فرونشست زمین در
دشت رفسنجان پرداخته شد و آهنگ فرونشست در این دشت را حداکثر  28سانتی متر در سال به دست آوردند .آتشی و
همکاران( ،)1396با استفاده از تکنیک تداخل سنج راداری و از طریق سنجنده  TerraSAR-Xطی دوره شش ماهه به
مطالعه شواهد و تأثیرات مورفولوژیکی مخاطره فرونشست بر تأسیسات و ساختمانهای مسکونی منطقه  19شهری تهران
پرداختند .نتایج حاصل از آن فرونشستی به میزان  5سانتیمتر در دوره زمانی  6ماهه بوده است .سپس به منظور تأیید
یافتهها اقدام به بازدیدهای میدانی و پیجویی روی زمین گردید و نتایج حاصل از این پیمایش شناسایی و ثبت عوارضی
چون شکافتگیهای سطحی و عمقی ،تخریب چاههای آب و فرونشینی کف و آسیبهایی به تأسیساتی چون پل ،بزرگراه
ها ،تیر برق ،تأسیسات آبی و گازی ،خطوط مترو و مساکن در پهنههای فرونشست بوده است .این تغییرات پس از رؤیت
ثبت گردیده است  .از جمله اهداف این پژوهش محاسبه نرخ فرونشست در بازه زمانی ( )2015-2018توسط تداخل سنجی
راداری و تعیین شود ،شناسایی ترک های ایجاد شده به وسیله فرونشت و با استفاده از پهنه بندی دادههای چاه های
پیزومتر میزان خطر افت را در سطح دشت مشخص نمایید و با برنامه ریزی و مدیریت بهینه از ساخت و سازها در این
مکان های جلوگیری به عمل آید.
محدوده مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در محدوده جغرافیایی جنوب کشور در دامنههای جنوبغربی سلسله جبال زاگرس چینخورده قرار
دارد .محدوده نورآباد از طرف شمال با شهرستان مصیری(محدوده رستم) و از طرف جنوب با دشت قائمیه و از طرف غرب
با دشت ماهور میالتی و از سمت شرق با دشت فهلیان در ارتباط است .درمحدوده ،جغرافیایی 51o، 15/تا 51o،46/طول
شرقی و  29o ،55/تا  30o ،17/عرض شمالی واقع است .تنها شهری که در این محدوده وجود دارد شهر نورآباد می باشد،
که در ارتفاع  935متری از سطح دریا قرار دارد و در  150کیلومتری شمال غربی شیراز مرکز استان فارس واقع شده است.
حدود  221کیلومتر مربع از مساحت حوضه را دشت و  534کیلومتر مربع از مساحت حوضه را ارتفاعات در بر میگیرد.
حداکثر ارتفاع 2684متر در کوه خانی در جنوبشرقی محدوده و حداقل ارتفاع  698متر در مصب رودخانه فهلیان در حوالی
روستای باتون شمال غربی دشت می باشدآبخوان در بخش مرکزی دشت واقع شده و حدود  186کیلومتر مربع مساحت
دارد و دارای  18حلقه چاه پیزومتر میباشد
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شكل :1نقشه محدوده مورد مطالعه حوضه آبریز دشت نورآباد ممسني

روش تحقيق

روش کار در این پژوهش تحلیلی و میدانی می باشد .در این پژوهش از دادههای زمینی که شامل  18حلقه چاه پیزومتر
در بازه زمانی 1382تا  1396برای محاسبه میران افت آب زیرزمینی ،سطح آب زیرزمینی در دورههای حداقل و حداکثر که
از طریق اینترپلیشن نقشههای درونیابی آنها تهیه شده است .از چاه های بهره برداری جهت محاسبه میزان تخیله در سطح
آبخوان استفاده شد و از داده های راداری که شامل تصاویر سنتینل  1جهت محاسبه نرخ فرونشست در بازه زمانی 2015
تا  2018استفاده شد و در پایان بین دو فاکتور افت آب زیرزمینی و فرونشست در منطقه همبستگی گرفته شد که از
طریق داده های پیمایش میدانی صحت سنجی آنها بدست آمد(شکل.)2
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شكل :2چارت روش كار پژوهش

یکی از ابزارهای توانمند جهت پایش پدیده فرونشست روش تداخل سنجی راداری است .این روش با مقایسه فازهای
دو تصویر راداری که از یک منطقه در دو زمان مختلف اخذ شده اند ،قادر به تعیین تغییرات سطح زمین در آن بازه زمانی
میباشد .در محدوده مطالعاتی ،جهت استخراج نرخ و دامنه فرونشست ،تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری مورد استفاده
قرار گرفت  .در این تحقیق به منظور محاسبه فرونشست از تصاویر سنتینل رادار با فرمت (( )SLCتک منظر) با
پالریزاسیون  vvجهت محاسبه میران نرخ جاباجایی استفاده می شوند .روش تداخل سنجی راداری روشی برای ترکیب
تصاویر  SARگرفته شده از سنجنده های راداری نصب شده بر روی هواپیما به منظور تهیه نقشه های ارتفاعی ،جابه
جایی و تغییرات سطح زمین و نیز تعیین سرعت حرکت هدف است دو تصویر  SARپیش و پس از ایجاد جا به جایی از
سطح زمین گرفته می شود .هرگونه جابه جایی در سطح زمین گرفته می شود هرگونه جابه جایی در سطح زمین سبب

تفییر در فاصله سنجنده می شود.
مطالعات تداخل سنجی راداری در این تحقیق توسط  8تصویر سنتینل و به کمک نرم افزار  SNAP1انجام گرفته
است .جدول( )1مشخصات اینترفروگرام های پردازش شده در منطقه مورد مطالعه را با توجه به خط مبنا نشان می دهد .به
منظور کاهش نویز و افزایش همبستگی زمانی اینترفروگرام ها حتی االمکان سعی شد ،از زوج تصاویر راداری با بازه زمانی
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کوتاه(حدود 45روز) استفاده شود .ترکیب داده های راداری از مدارهای صعودی و نزولی نیز جهت بهبود مدل های رقومی
زمین با به دست آوردن جابجاییها در جهات مختلف با استفاده از اینتر فرومتری می تواند مورد استفاده قرار گیرد .با عنایت
به اینکه در این پژوهش هدف پایش میزان فرونشست است ،تنها از دادههای صعودی بهره برداری شده اند .براین اساس
از تعداد  8تصویر مربوط به دوره زمانی  2015تا  2018مورداستفاده قرار گرفت .شکل( )2مراحل انجام تداخل سنجی راداری
را نشان میدهد
جدول :1مشخصات تصاویر راداري مورد استفاده

1

تاریخ تصویر
2015/08/05

شماره

فرمت تصویر
Slc

حالت تصویربرداري
IW

گذر تصویربرداري
صعودی

خط مبنا(متر)
 -273تا 7

2

2015/09/20

Slc

IW

صعودی

 -181تا 103

3

2016/08/5

Slc

IW

صعودی

 -97تا 181

4

2016/09/22

Slc

IW

صعودی

 -53تا203

5

2017/7/19

Slc

IW

صعودی

 -138تا 149

6

2017/09/5

Slc

IW

صعودی

 -206تا 63

7

2018/08/7

Slc

IW

صعودی

-61تا 198

8

2018/10/18

Slc

IW

صعودی

 -145تا 114

شكل :3مراحل انجام تداخل سنجي

بحث و یافته ها
بررسي روند تغييرات آب زیرزميني

با توجه به اینکه برداشت از آبهای زیرزمینی یکی از علل مهم فرونشست در دشت نورآباد عنوان شده است ،به
منظور تبیین روند تغییرات تراز آب زیرزمینی ،روند کلی میزان سطح آب ساالنه تمام چاههای مشاهدهای ) 18حلقه چاه
پیزومتر( در بازه زمانی ( )1382-1396مورد بررسی قرار گرفت همچنین نقشه درونیابی سطح آبهای زیرزمینی با
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استفاده از روش پهنهبندی جهت نمایش تغییرات آبهای زیرزمینی نمایش داده شده است .شکل ( )4تغییرات سطح آب در
دو دوره حداقل( )1382و حداکثر( )1396نشان می دهد که با استفاده از زوش درونیابی تهیه شده است که میزان آب
زیرزمینی در سال  82برابر 38متر و در سال 94برابر  64متر می باشد میزان عمق در این منطقه بسیار افزایش یافته و
این افزایش ناشی از برداشت کشاورزی و شرب می باشد که خطر نشست را هم در این منطقه بیشتر نموده است.

شكل :4نقشه الف عمق آب سال  82به متر ب) عمق آب سال  94به متر

بررسي افت آب زیرزميني

با بررسی وضعیت سطح آب چاههای پیزومتر در طی سال های حداقل  1382و حداکثر 1394در بازه زمانی12ساله
نقشه افت آنها به دست آمد و نتایج نشان داد که میزان افت به مراتب افرایش یافته است که در بخش جنوب شرقی،
مرکزی و جنوبی آبخوان واقع در چاهای اسکان عشایر و خومه زار ،شور وشهرک صنعتی تل مشکی بیشترین میزان افت
را داشته است که مقدار افت آن برابر  -22متر طی این بازه زمانی بوده است .افزایش افت سطح آب در این منطقه باعث
شده که تعدادی از چاهها که مصارف شرب داشته خشک و با چند متر فاصله به حفاری چاه های جدیدتری در این منطقه
شده است .فعالیتهای کشاورزی هم در این منطقه نقش بسیار زیادی در افزایش عمق چاه ها و حفرچاه های غیر مجاز
در سطح دشت دارد.
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شكل : 5نقشه افت آب زیرزميني آبخوان نورآباد

بررسي سطح آب زیرزميني دشت نورآباد

تغییرات سطح آب زیرزمینی به موقعیت محل نسبت به مناطق تغذیه و تخلیه و هم چنین مقادیر تغذیه و تخلیه
ی این محلها بستگی دارد و به همین دلیل روند تغییرات سطح آب بخشهای مختلف آبخوان با یکدیگر متفاوت است .
نتایج حاصل از نقشهها و نمودارهای روند تغییرات سطح آب چاههای پیزومتری در آبخوان نورآباد را می توان به صورت
زیر بیان نمود .با توجه به اینکه بررسی سال به سال روند تغییرات با توجه به بارش و منابع تغذیه و ورودی و خروجی
آبخوان متفاوت است در اینجا به یک نتیجه گیری کلی از دوره آماری –  1382- 1396پرداخته میشود.شکل ( )6وضعیت
سطح آب چاه های پیزومتر در سطح دشت را در چهار سال  2018 -2017 -2016- 2015نشان میدهد که در این سال
ها میزان برداشت در سطح آب به مرور افزایش یافته است .به گونه ای که چاه اسکان عشایر ،واقع در شرق آبخوان در
سالهای اخیر به علت برداشت بیش از حد خشک شده اند  100متر یا حدود  200متر دورتر اقدام به حفر چاهی دیگر
نموده اند.
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شكل :6نمودار سطح آب زیرزميني در بازه  4ساله
جدول  :2مشخصات چاه هاي پيزومتر محدوده

شماره

افت چاه به متر

ارتفاع نقطه نشانه به متر

)UTM(Y

)UTM(X

نام چاه

35/15

1046/17

3319581

555294

خومه زار

1

8/96

1012/77

3322620

554167

رازیانهکاری

2

5/18

985/53

3325460

553428

شیراسپاری

3

3/69

946/4

3329107

551088

گچگران

4

64

1050/91

3329107

556782

اسکان عشایر

5

20/03

930/33

3331866

547763

سنگان

6

6/17

908/48

3332727

544944

کلگاه

7

12/92

917/19

3331248

540140

مال محمود

8

6/97

888/31

3334136

538562

چم گل

9

3/5

926/19

3329957

547184

دیمه میل

10

10/89

915/41

3330899

542792

آهنگری

11

17/15

949/86

3327525

549554

عالیوند

12

14/09

973/36

3331910

552627

امامزاده

13

5/5

949/93

3333523

550204

جابه

14

18/55

952/24

3326739

546841

تل حیدری

15

8/15

1034/77

3323750

546338

دم قنات

16

11/2

1060/5

3321816

548612

تل خندق

17

14/58

1083/34

3319820

549024

شور

18
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شكل : 7موقعيت چاه هاي پيزومتر

بررسي ميزان تخليه و آبدهي در محدوده آبخوان

در منطقه آبخوان نورآباد حدود 1140حلقه چاه بهره برداری وجود دارد که از این تعداد حدود 600حلقه آن مربوط
به فعالیت های کشاورزی میباشد در سطح منطقه بیشترین میزان کشت مربوط به گندم ،برنج و صیفی جات می باشد که
نقش بسیار موثری در تخلیه آبخوان دارد شکل( )8نمودار میران آب مصرفی در سطح آبخوان را نشان میدهد که میزان
برداشت فعالیت کشاورزی حدود میلیون  56316189متر مکعب در سال رو به خود اختصاص داده است .و کمترین آن
مربوط به مصارف خدماتی می باشد .این وضعیت نشان دهنده این است که دشت با وضعیت بحرانی روبه رو می باشد.
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شكل :8نمودار ميزان برداشت از چاه هاي بهره برداري

بررسي وضعيت فرونشست

در این تحقیق ،با روش تداخل سنجی تفاضلی دادههای راداری ،میزان و دامنه فرونشست را در دشت نورآباد
تبین شده است .به منظور تولید نقشههای معرف الگوی فضایی میزان و دامنه نشست از زوج تصویر سنجنده های راداری
به کار رفته در بازه زمانی متفاوت جهت انجام عملیات تداخل سنجی استفاده شد .با توجه به تغییر پذیری میزان و دامنه
نشست ،ناشی از برداشت آب به عنوان عامل ایجابی و همچنین نقش موهبت های طبیعی (بارش) به عنوان عامل تعدیل
کننده ،تصاویر در دوره های زمانی منطبق بر تقویم زراعی و فصل های بارانی مورد پردازش قرار گرفت .یافته ها مؤید
رخداد فرونشست به میزان حداکثر سالیانه0/04متر(  4سانتیمتر) در عرصه ای به مساحت  186کیلومتر مربع است .رخداد
چنین پدیده ای با توجه به ساختارهای زراعی در سایر نقاط ایران ،تا حدود زیادی در خور تأمل است؛ زیرا اصوال در ایران
به سبب حاکم بودن تقویم زراعی خاص آبیاری در بهار و تابستان و همچنین وجود بارش در زمستان و اوایل بهار ،امکان
شارژ نسبی سفره و تأثیر گذاری آن در میزان نشست برای دوره های بعدی امری پذیرفته و به نسبت فراگیر است .با تهیه
خروجی تصاویر راداری طی  4سال آماری نتایج نشان می دهد که از سال  2015تا سال  2018میزان نشست در سطح
آبخوان به ترتیب از  -/07به  -0/1متر افزایش یافته است .که مناطق در بخش های مرکزی و شرقی و جنوبی آبخوان
بیشترین میزان نشست را در سطح آبخوان دارد که در مناطق مسکونی و کشاورزی منطقه توسعه یافته است به گونه ای
که آثار و شواهد این نشست ها در منازی مسکونی و زمین های کشاورزی نمایان است و مناطق آبی رنگ مناطق که نشان
از باالآمدگی را نشان می دهد زمانی که در درمنطقه ای فرونشست صورت میگیرد فقط پایین رفتن صورت نمیگیرد بلکه
دولیته یا باال آمدگی هم سطح آبخوان شکل میگیرد و به طور میانگین حدود  ./04متر که  4سانتی متر می باشد و طی
بازه  4ساله حدود 16سانتی متر نشست رخ داده است.
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شكل :9نقشه فرونشست آبخوان نورآباد سال  2015به 2014

شكل :10فرونشست آبخوان نورآباد  2016نسبت به 2015
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شكل :11فرونشست آبخوان نورآباد  2017نسبت به 2016

شكل :12فرونشست آبخوان نورآباد  2018نسبت به 2017
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بررسی وضعیت فرونشست در محدوده مورد مطالعه با استفاده از تصاویر رادار در طی سال های مذکور پرداخته
شد نتایج حاصل از جدول ( )3مساحت فرونشست را طی باز زمانی چهار ساله نشان می دهد که در سال  2015که نسبت
به سال  2014مقایسه شد منطقه خطر پذیری زیاد حدود  8کیلومتر را در برگرفته است طبقه متوسط  150کیلومتر مربع و
طبقه کم  24کیلومتر را در برمیگیرد در سال  2016مساحت مناطق با خطر پذیری زیاد برابر  34کیلومتر مربع می باشد که
نسبت به سال  2015حدود  26کیلومتر افزایش یافته است و خطر پذیری متوسط  81کیلومتر مربع می باشد و مناطق خطر
پذیری کم  83کیلومتر مربع می باشد .در سال  2017مساحت منطقه پر خطر 40کیلومتر مربع می باشد که نسبت به سال
 2016حدود 6کیلومتر افزایش یافته است و در نهایت در سال  2018طبقه خطر پذیر به بیشترین میزان خود 62کیلومتر
رسیده است این روند نشان می دهد که دشت با روند صعودی روبه رو می باشد و شرایط بحرانی دارد.
جدول :3مساحت فرونشست در  4سال مذكوركيلومتر مربع

سال 2018

سال2016

سال2017

سال2015

خطرپذیري زیاد

62

40

34

8

خطر پذیري متوسط

76

93

81

150

خطرپذیري كم

43

49

83

24

بررسی همبستگی میزان فرونشست با تغییرات سطح آب چاههای پیزومتری
استخراج بی رویه آبهای زیرزمینی به منظور بهره برداری فعالیت کشاورزی عامل اصلی افت آب زیرزمینی
و به تبع آن نشست در سطح دشت می باشد .سبب ظهور پدیده فرو نشست در سطح دشت می شود  .به این منظور دو
فاکتور مورد نظر افت آب زیرزمینی و الیه فرونشست با استفاده از روش همبستگی مورد تجزیه و تحلیل آماری قراری
گرفت نتایج حاصللله نشللان داد للریب  R2برابر  0/72و معناداری در سللطح  99درصللد می باشللد میزان نشللت در
بخشهای شللمالی شللرقی و ینوبی آبخوان با میزان افت آب زیزمینی واقع در چاه های اسللنان عشللایر تل مشللنی
سنگان خومه زار و شور همبستگی باالیی را نشان داده است و این خود دلیلی بر صحت سنجی داده ها می باشد
جدول  :4همبستگي بين افت آب زیرزميني و فرونشست

الیه فرونشست

منابع آب زیرزميني

ضریب معناداري

ضریب همبستگي

0/001

-0/72

افت آب زیرزميني

ارتباط ترکها با فرونشست

اعتبار سنجی یافت های تکنیک های سنجش از دوری فرآیندی ضروری است که می بایست از طریق پیمایش
میدانی صورت پذیرد .در این تحقیق به منظور تعیین اعتبار یافته های تکنیک مورد استفاده و هم چنین جمع آوری
شواهد مکانی از حدوث پدیده نشست عملیات پیمایشی به انجام رسید .بدین منظور از مناطق واقع در معرض نشست
مستخرج از پردازش داده های  SARدر منطقه مشاهده میدانی انجام پذیرفت  .بررسی های زمینی موید وجود تعداد
کثیری از رخنمونهای مورفولوژیکی ناشی از نشست زمین در منطقه مورد مطالعه است .از جمله این رخنمون ها فروچاله
ها که در سطح محدوده دشت در جاده های آسفالته خسارات بسیاری به جا میگذارد .ترکهایی که در زمین های کشاورزی
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شکل گرفته سبب توسعه فرسایش خندقی شده است .بر اساس بررسی های صورت گرفته در سطح دشت وجود ترکها در
منطقه نمادی از توسعه فرونشست در دشت می باشد به گونه ای که در سالهای اخیر این آثار فرونشست در سطح دشت
خسارت های بسیاری در پی داشته است این ترک ها و درز و شکاف ها سبب بروز فرسایش ،سیالبهای فراوان در سطح
منطقه می شود به دلیل اینکه راهی برای نفوذ آب به درون زمین نیست و فضای خالی بین ذرات به علت برداشت های
فروان از بین رفته است ،تحلیل و از بین رفتن زمین های کشاورزی میشود.

شكل :13ترک هاي شكل گرفته بخش شرقي مركزي و جنوبي آبخوان

نتيجه گيري

نشست زمین پدیده ای فراگیر در سطح جهان است که عمدتا در اثر بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی و
شدت یافتن افت سطح آن ،نمود کمی و کیفی قابل توجهی در چند دهه اخیر داشته است  .نتایج مطالعه ی فرونشست
زمین نشان داد که عوامل متعددی در بروز پدیده ی فرونشست زمین موثرند براین اساس ،بیشترین تاثیر بر فرونشست
زمین مربوط به آبرفتهایی است که نفوذپذیری به نسبت خوبی دارند و دارای مقداری ذرات ریزدانه می باشند .سازند
ریزدانه و در عین حال نفوذپذیر ،در بین طبقات مختلف تمامی پارامتر ها ،زمینه سازترین عامل فرونشست زمین در منطقه
ی مورد مطالعه می باشد نرخ فرونشست به صورت میانگین حدود  4سانتی متر در سال می باشد و میانگین  4ساله 16
سانتی متر می باشد میانگین مساحت آبخوان که فرونشست صورت گرفته است در طی  4سال حدود  36کیلومتر مربع
حدود  5درصد از مساحت آن را شامل می شود مناطق با تمرکز باالی چاه ها و بیشترین میزان افت و برداشت آب
زیرزمینی و تمرکز شهرها و روستاهای موجود است .در این مناطق به سبب تامین نیازهای آبی جامعه سکونتگاهی شامل
شهر نورآباد و مناطق اطراف و همچنین تامین نیازهای آبی بخش صنعت از جمله کارخانه ها و فعالیت های کشاورزی،
دست اندازی به منابع آبی بیشتر بوده و استحصال آب های زیرزمینی بسیار باالست به همین دلیل میزان افت باال بوده
است که این عوامل با دخالت اقلیم خشک این منطقه باعث استعداد باالی این مناطق در بحث فرونشست شده است و
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جزو مناطق بحرانی شهرستان در نقشه فرونشست شناسایی شده است .نتایج تداخل سنجی راداری نشان میدهد نشان
میدهد که برداشت بی رویه از سطح ذخایر زیرزمینی موجب فرونشینی بخش مرکز ی آبخوان شده و همچنین وجود قنوات
متعدد در سطح آبخوان خسارت هایی را به مراکز مسکونی وارد کرده است .یکی از مناطقی که بیشترین میزان خطر
فرونشت را در دشت دارد ،در بخش شرقی ،مرکزی و جنوبی میزان افت آب زیرزمینی در محدوده آبخوان طی  14سال
آماری حدود  22متر در همان چاه مذکور می باشد و نتایج حاصل از همبستگی ضریب  R2برابر  %72و سطح معناداری
 99%به دست آمد ونشان داد که ارتباط مستقیمی بین این دو پارامتر وجود دارد.
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 میراثی سهراب ،رهنما ،حسین ،بینش سیدمحمد ،الیاسی مسعود ،)1390( ،بررسی ژئوتکنیکی فرونشست زمین
در اثر برداشت آبهای زیرزمینی و توسعه بیرویه اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه.
 یمانی ،مجتبی ،نجفی ,اسماعیل ،عابدینی ،محمدحسین ،1388ازتباط فرونشست زمین و افت آب زیرزمینی
دشت قره بالغ فسا ،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا دوره  ، 1صص .9-27
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