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پذیرش مقاله1399/02/27 :
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چكيده
یكي از مخاطراتي كه در طي سالهاي اخير در بسياري از مناطق رخ داده است مخاطرات ناشي از
فرونشست است .شناسایي مناطق در معرض فرونشست زمين و برآورد نرخ آن نقش مهمي در
مدیریت و كنترل این پدیده دارد .تكنيک تداخلسنجي راداري با دقت باال از مناسبترین روشهاي
شناسایي و اندازه گيري ميزان فرونشست مي باشد .این تكنيک فاز گرفته شده از دو مجموعه داده
رادار در دو زمان مختلف را مقایسه و با ایجاد اینترفروگرام ،قادر به اندازه گيري تغييرات سطح زمين
در دوره زماني است .در این پژوهش ،به منظور شناسایي و اندازهگيري فرونشست در دشت شهریار
از تصاویر راداري سنتيل 1سالهاي  2015و  2020استفاده شده است .به منظور پردازش اطالعات
نيز از نرم افزار  SARSCAPEاستفاده شده است .به منظور پایش سطح آب زیرزميني از دادههاي
چاههاي پيزومتري زیرزميني منطقه مورد مطالعه براي هر شش سال با روش درون یابي مدلهاي
كریجينگ استفاده گردید .نقشههاي كاربري اراضي با استفاده از تصویر لندست  8با استفاده از طبقه
بندي شي گرا در دشت شهریار استفاده شد .هم نهادسازي نقشههاي فرونشست با الیههاي كاربري
اراضي نيز موید رخداد بيشينه عرصه نشست كه باالترین ميزان فرونشست به ترتيب به كاربري
باغات با مقدار  11/54سانتيمتر ،مرتع با مقدار  11/34سانتيمتر و كاربريهاي منطقه مسكوني با
مقدار به  10/75سانتيمتر در ردههاي بعدي قرار دارند .فرونشست  11سانتيمتري براي كاربري
مناطق مسكوني ميتواند شرایط زیستي ناامني را براي ساكنين فراهم آورده و خطرپذیري آنها را از
مخاطرات زمين افزایش دهد .همچنين رابطه بين فرونشست و تغييرات مقدار سطح آبهاي
زیرزميني نشان داد كه در سال  2015سطح آب  75/85متر بوده است كه در طي  6سال در سال
 2020به  68/52متر كاهش یافته است .كه نشان مي دهد در طي شش سال  7متر افت آب
زیرزميني را شاهد بودیم.
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مقدمه

از اوایل دهه  ،1990با عملیاتی شدن ماهوارههای راداری ،تداخلسنجی راداری نیز به صورت گسترده مورد استفاده
متخصصان علوم زمین قرار گرفت (موتق و شیرانی .)136 ،2017 ،تداخلسنجی دادههای راداری در بین روشهای متنوع
وگوناگون آشکارسازی تغییرات پوسته زمین به عنوان بهترین روش اندازهگیری پوسته این تغییرات از حیث هزینه ،مقیاس
و سرعت مطرح می باشد (رکورس 1و همکاران .)290 :2007،اصول این تکنیک برای اولین بار به وسیله گراهام در سال
 1974بیان شد بدین صورت که تداخل سنجی تفاضلی راداری تغییرات فاز را از دو زوج تصویر راداری که در زمان های
مختلف و به صورت پیوسته اخذ شده اند محاسبه کرده ،مبتنی بر آن ،تغییرات به وجود آمده در پوسته زمین را به صورت
کمی و کیفی آشکار می کند(پارچکو 2و همکاران145 ،2015 ،؛ صالحی و همکاران .)49 ،2013 ،این فن برای اندازه گیری
جا به جایی های حاصل شده از زمین لرزه ،جا به جایی یخچال ها و پدیده فرونشست و باالآمدگی با موفقیت به کار گرفته
شده است .فرونشست زمین به عنوان پدیده مورفولوژیکی ،نوعی از تغییر شکل سطح زمین است که با دگرشکلی عمودی
و یا حرکت رو به پایین سطح زمین و همچنین نشست تدریجی و یا ناگهانی مواد سطحی همراه است (شریفی کیا2011،
 .)58 ،رخداد این پدیده از هر نوع (تدریجی یا ناگهانی) می تواند با دخالت عوامل طبیعی و یا عوامل انسانی همچون
تغییرات نوع کاربری زمین همراه باشد (زبکر 3و همکاران19636 ،1994 ،؛ شریفی کیا و همکاران .)268 ،2013 ،مهمترین
علت فرونشست منطقه ای سطح زمین در مناطق خشک و نیمه خشک ،تراکم سفره های آب زیرزمینی در اثر پمپاژ بی
رویه از منابع است(چانگ 4و همکاران .)1186، 2005 ،این وضعیت به ویژه در جایی که پمپاژ بی رویه از سفره های آبدار
ماسه ای متخلخل که به صورت بین الیه ای با الیه های آبدار رسی نفوذناپذیر قرار دارد ،بسیار حاد بوده ،موجب فرونشست
گسترده میشود (عالمی .)230 ،2002 ،تغییر در روند و میزان فرونشست ،میتواند موجبات وارد آوردن خسارات جدی به
تاسیسات و همچنین ،ساختمان های مستقر بر روی آن ها شود که از این رو به عنوان یک مخاطره طبیعی تهدید کننده
مناطق مسکونی و کشاورزی به شمار آید(داوودی جم .)58 ،2010 ،امروزه نشست زمین در اثر برداشت بی رویه از الیه
های آبدار زیرزمینی به عنوان یک مخاطره ،جوامع ساکن بر آن را در سطوح بین المللی تهدید می کند .این پدیده در سطح
زمین به صورت جابهجایی های عمودی نمود دارد که از مقیاس میلیمتر تا متر و در محدوده ای وسیع حادث می شود .بر
طبق گزارش کارشناسان ،نزدیک به  150شهر از شهرهای بزرگ دنیا در معرض این مخاطره قرار دارند .از جمله این مناطق
دره پو(ایتالیا) ،مکزیکوسیتی (مکزیک) ،الس و گاس ،آنتلوپ و سانتاکالرا (ایاالت متحده) ،بانکوک (تایلند) و شانگهای
(چین) نام برد .از لحاظ اقتصادی وارده نیز به عنوان مثال میتوان به خسارت  50میلیون یورویی وارد به مادرشهر مارسیا
در اسپانیا اشاره کرد که به تبع آن ،هزینه های سنگین اجتماعی را در دوره خشکسالی  1992 – 1995بر جامعه تحمیل
کرده است (توماس و همکاران.)1016 ،2009 ،
شریفی کیا ( )2011میزان فرونشست به دست آمده از روش تداخلسنجی راداری در دشت نومق -بهرمان واقع در استان
کرمان را با تغییرات تراز آبی مستخرج از چاههای پیزومتری مقایسه نموده و پی به ارتباط عددی بین آنها برده است .نرخ
و محدوده فرونشست در دشت رفسنجان با پردازش تصاویر از ماهوارههای  ALOS, ENVISAT, Sentinel1 S1در
بازه زمانی  2004تا  2016محاسبه شده است .پرهیزکار و همکاران( ،)2015اقدام به بررسی پیشبینی 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 به میزان  295سانتی متر و  343سانتیمتر ،نشست زمین به ترتیب به میزان 4/35
و  45.39سانتیمتر خواهد بود .این تحقیق نشان داد که در دشت دامغان سطح آب زیرزمینی به طور مداوم در حال پایین
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آمدن و مقدار نشست زمین در حال افزایش میباشد .لذا پمپاژ از چاههای در واقع در نواحی با ریسک باال باید کاهش یابد.
زو و همکاران ( )2015به بررسی پدیده فرونشست در آبخوان شهر پکن پرداختهاند .هدف از این مطالعه برای تعیین کمیت
فرونشست زمین در طول دوره  2003تا  2010مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان میدهد که فرونشست زمین به طور
یکنواخت و به طور مداوم در دورههای زمانی  92میلیمتری در سال ارزیابی کرده است .موتق و همکاران ( )2017در
مطالعه ای در دشت رفسنجان از داده های  Alosو  Sentinel1Aمربوط به سال های  2004تا  2016در پهنای به
وسعت  1000کیلومتر مربع به منظور مطالعه زمین بهره بردند .در این تحقیق آن ها به این نتیجه رسیدند که نرخ فرونشست
دشت از  5سانتی متر در سال به بیش از  30سانتی متر در سال در سال های اخیر تغییر یافته است که عمدتا ناشی از بهره
برداری شدید از منابع آب زیرزمینی بوده و تا حدودی از رفتار گسل کواترنری منطقه تبعیت می کنند .مقصودی و همکاران
( )2019با استفاده از تصاویر سنتینل  1و تکنیک تداخلسنجی راداری ،میزان فرونشست غرب تهران را  15سانتیمتر بر
آورد کردهاند.
هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان فرونشست دشت شهریار با استفاده روش تداخلسنجی راداری و تصاویر سنتینل 1
برای تاریخهای  2016و  2020و همچنین بررسی تأثیر و ارتباط افت سطح آبهای زیرزمینی مورد مطالعه می باشد .و
همچنین میزان فرونشست بر کاربری های مختلف در دشت شهریار مورد مطالعه قرار گرفت.
روش تحقيق
منطقه مورد مطالعه

دشت شهریار بین  50درجه و  56دقیقه تا  51درجه و  53دقیقهٔ طول شرقی و  35درجه و  33دقیقه تا  35درجه و 40
دقیقهٔ عرض شمالی واقع شدهاست .کرج در  40کیلومتری شمال شهریار ،شهر قدس در  20کیلومتری شمال شرق،
اسالمشهر در  35کیلومتری جنوب شرق ،رباط کریم در  20کیلومتری جنوب ،پرند در  40کیلومتری جنوب غرب ،مالرد در
 15کیلومتری غرب و اندیشه در  15کیلومتری شمال غرب شهریار قرار دارند .شهریار ،اندیشه ،باغستان ،فردوسیه ،شاهدشهر،
صباشهر و وحیدیه از شهرهای شهرستان شهریار به شمار میروند .شهرستان شهریار مساحتی حدود 340کیلومتر مربع و
ارتفاع آن از سطح دریا  1140متر می باشد .این شهرستان از دشت های حاصل خیز در ناحیه شرق ،مرکز ،شمال شرق
برخوردار است .کوه های منفرد و گاه پیوسته ای ،قسمت های جنوب و غرب اراضی یکدست آن را تغییرداده اند.
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شكل  :1نقشه موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه

در راستای انجام این پژوهش از داده و تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای متعددی استفاده شده است که عمده از مشتمل
بر موارد زیر خواهد بود:
تصاویر ماهواره اي راداري :در این پژوهش از تصاویر سنتینل 1که در محدوده باند  Cامواج مایکرویو اخذ تصویر می
کند ،استفاده شده است .سپس پردازش های الزم از طریق افزونه  SARSCAPE 5.2در نرم افزار  ENVI 5.3انجام
شد و تکنیک مورد استفاده در این پژوهش به منظور تعیین میزان فرونشست ،روش تداخلسنجی تفاضلی با گشودگی
ترکیبی دو عبور مکرر و یا غیر مکرر میباشد .از اساسیترین مراحل در پردازش تداخلسنجی راداری انتخاب مناسب زوج
تصویر مناسب است که چند عامل همچون فرکانس سنجنده ،خط مبنای مکانی ،خط مبنای زمانی و همچنین همپوشانی
فضایی در راستای حرکت سنجنده در انتخاب زوج تصاویر موثر میباشند .در پژوهش حاضر از دو تصویر Sentinel-1-A
از نوع  SLCمربوط به سال  2015و سال  2020استفاده گردید .مشخصات تصاویر راداری در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1مشخصات تصاویر مورد استفاده
Numbe
r
1

Original image

Sub-image

S1A_IW_SLC__1SDV_20150702

S1A_OPER_AUX_20160703

Sensor
name
Sentinel1

2015

2

S1A_IW_SLC__1SDV_ 20200905

S1A_OPER_AUX_20200419

Sentinel1

2020

Year

یک سیگنال راداری با دریچه مصنوعی از دو بخش دامنه و فاز تشکیل شده است .دامنه ،قدرت سیگنال برگشتی است و
فاز کسری از یک سیگنال کامل موج سینوسی است .فاز در تصویر راداری از طریق فاصله بین آنتن سنجنده و عارضه
زمینی مشخص میگردد .اگر چه فاز یک تصویر منفرد به سختی اطالعات مفیدی در اختیار قرار میدهد اما تفاوت فاز
یک زوج تصویر هممرجع و همدوس اطالعات ذیقیمتی در اختیار محققان قرار میدهد .در تداخل سنجی راداری تفاوت
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فاز دو تصویر از یک منطقه زمانی و خط مبنای مشخص تعیین میگردد (دهقانی بیدگلی و همکاران .)178 ،1399 ،روش
تداخلسنجی راداری ) (InSARامکان تولید مدل رقومی ناهمواریهای زمین را فراهم میآورد که دقت ارتفاع بهینه آن
برای دادههای نوار  Cبا طول موج  5/6سانتیمتر حدود پنج متر است (چاترجی 1و همکاران .)179 ،2006 ،این روش را
برای اولین بار توسط گولدشتاین 2و زبکر 3در سال  1989ارائه شد .این اصطالح به روش اندازهگیری پارهای از پارامترها از
قبیل توپوگرافی ،تغییرات و جابجایی سطح زمین از طریق تداخل فاز دو یا چند تصاویر راداری با روزنه مجازی )(SAR
اخذ شده از منطقه مشابه اطالق شده است .این روش قادر است با استفاده از دست کم دو تصویر  DEMیا تعداد بیشتری
از تصاویر راداری تغییرات سطحی رخ داده در زمین را در بازههای متفاوت با دقتهای میلیمتری آشکارسازی میکند.
اصول بنیادین نحوه اندازهگیری تغییرات سطحی پوسته زمین با استفاده از روش تداخلسنجی راداری P ،معرف فضایی
مشخص در سطح است که در قالب یک پیکسل تصویر شده است .سنجنده تصویر نخست (تصویر اصلی) T0 4ثبت و
مقدار فاز را ( )Փmآن را اندازهگیری میکند .مقدار نشست عبارتاند از فاصله  Pتا P1که طی زمان مشخصی صورت
گرفته است ) .(Dtبرای اندازهگیری این مقدار ،سنجنده تصویر دومی (تصویر فرعی) 5در زمان  tو با هندسهای کامالً شبیه
به تصویر نخست اخذ کرده ،مقدار فاز ( )Փmرا برای آن اندازهگیری میکند .روش تداخلسنجی تفاضلی ،تفاضل فاز Փs
و  Փmرا در فرم تداخل نگار فازی نمایش میدهد ) .)ΔՓintدر صورت ثابت و پایدار بودن سطح ،تفاضل فاز این دو
تصویر ناشی از تغییر موقعیت این دو سنجنده و مقدار آن به کمک رابطه ( )1به دست میآید.
𝑃𝑀𝑆𝑃−

𝜋∆∅𝑖𝑛𝑡 = 4
() 1
𝜆
که در آن  SPفاز تصویر اول MP ،فاز تصویر دوم ،عدد پی با مقدار ثابت  3/14و  λطول موج میباشد .در اندازهگیری
مقدار فرونشست در این روش ،سطح ناپایدار تصور شده ،به طوری که سطح از  Pبه  P1تنزل یافته است .تعیین مقدار
نشست در فاصله زمانی دو تصویر ) )Dtتابع اختالف فاز دو تصویر ) 𝑡𝑛𝑖∅∆( به همراه فاز ناشی از توپوگرافی
)𝑝𝑜𝑇∅(و فاز ناشی از اتمسفر خواهد بود(دینگ  6و همکاران.)1154 ،2004 ،
𝑃𝑀𝑆𝑃−

𝜋∆∅𝑖𝑛𝑡 = 4
= ∅𝑇𝑜𝑝 + ∅𝑀𝑜𝑣 +
𝜆
𝑚𝑡𝐴∅
()2
در نهایت ،با نادیده انگاشتن اثر اتمسفر در جابجاییهایی به میزان باال (چند سانتیمتر) و یا حذف آن به کمک تصاویر
اپتیکی اختالف فاز دو تداخل نگار فقط بیان کننده مقادیر جابجایی سطح (فرونشست) خواهد بود.
تداخل نگار تفاضلی حاصل در برگیرنده مقداری نویز است .عامل به وجود آورنده این نویزها می تواند مختلف باشد ،دو
عامل اصلی در به وجود آمدن آنها تاثیر گذار است (حبیب زاده و علی المدرسی.)63 ،1392 ،
عامل اول مربوط به تفاوت زمانی بین دو تصویر اصلی و وابسته است .گاهی اوقات برخی از تغییرات در منطقه که در بین
فاصله زمانی بین دو تصویر اتفاق می افتد جز عوامل به وجود آوردنده نویز می باشند که می توان به ساخت و سازهای
مربوط به فعالیت های عمرانی و یا فعالیت های کشاورزی در منطقه اشاره کرد.
عامل دوم که در به وجود آوردن نویزها تاثیرگذار است خط مبنای مکانی می باشد که میزان نویزها در تصاویر ارتباط
مستقیمی با خط مبنای مکانی دارد ،هر چه این میزان بیشتر باشد ما شاهد وجود نویزهای بیشتری در تداخل نگار هستیم.
در منطقه مورد مطالعه به دلیل مهاجر پذیر بودن دشت شهریار و نرخ باالی رشد ساکنین آن شاهد ساخت و ساز و فعالیت
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Chatterjee

1.

2.Goldstein
3.

Zebeker
Master
5. Slave
6. Ding
4.
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های عمرانی زیادی هستیم .عالوه بر این عامل ،وجود زمین های کشاورزی و باغات جز عوامل ایجاد نویز در تصاویر است
و برای حذف و کاهش نویزها از عمل فیلترینگ استفاده شده است .به دلیل کارایی باالی فیلتر  Goldsteinدر انجام این
تحقیق از آن استفاده شده است ،نتیجه اعمال فیلتر تولید تداخل نگار فیلتر شده است که این تداخل نگار از لحاظ بصری
حاشیه های مرتب تری نسبت به تداخل نگار فیلتر نشده دارد و میزان نویز در آنها کاهش چشمگیری داشته است .ویژگی
این فیلتر این است که به صورت انتخابی عمل می کند و عمل فیلتر گذاری به صورت محلی انجام می شود ،نوع عملکرد
این فیلتر تحت تاثیر همبستگی تداخل نگار است ،در مواردی که شاهد همبستگی پایین است مقدار پیکسل های بیشتری
را تحت تاثیر قرار می دهد و در مواردی که شاهد همبستگی باال است تعداد پیکسل های محدودی را تحت تاثیر قرار می
دهد(حبیب زاده و علی المدرسی.)64 ،1392 ،
مدل رقومی ارتفاعی SRTM :فاز اینترفروگرام حاوی اثر توپوگرافی ،خطای مداری و اثرات انمسفر می باشد .برای به دست
آوردن جابه جایی سطح زمین در یک بازه زمانی ،می بایست خطاهای مداری ،اثرات توپوگرافی و نویز اتمسفر از اینترفروگرام
ها حذف گردند .برای حذف اثر توپوگرافی ،مدل رقومی ارتفاعی  SRTMبا قدرت تفکیک مکانی  90متر مورد استفاده قرار
گرفته است .خطاهای مداری نیز با برازش یک رویه به مناطقی که فاقد جابه جایی هستند مدل سازی شد و از اینترفروگرام
مورد نظر کم گردید .خطای اتمسفر را می توان به کمک اطالعات جوی و مدل اتتمسفری تعدیل نمود (ماسونت و فیگل،
.)460، 1998
تصویر ماهواره اي اپتيكال :در این تحقیق به منظور استخراج نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره لندست  8که
از سنجنده  OLIآن به منظور استخراج نقشه کاربری اراضی سال  2020استفاده شد مشخصات تصاویر لندست در جدول
 2ارائه شده است .به منظور تصحیحات اتمسفری و رادیومتریکی از نرمافزار  ENVI 5.3و به منظور استخراج نقشههای
مربوطه از نرمافزار  ARCGIS 10.5استفاده شد .برای طبقهبندی کاربری اراضی از روش طبقهبندی شی گرا در نرمافزار
 eCognition Developer64استفاده شد .همچنین به منظور به دست آوردن صحت طبقه بندی از نرمافزار Google
 Earthاستفاده شد .در روش طبقهبندی شیءگرا ،اطالعات طیفی با اطالعات مکانی ادغام گردیده و پیکسلها بر اساس
شکل ،بافت و تن خاکستری در سطح تصویر با مقیاس مشخص ،قطعهبندی شده و طبقهبندی تصویر بر اساس این قطعه
ها انجام میشود .در قطعهبندی پیکسلها توسط الگوریتم های مختلف ،با نسبت های مختلف طیفی و شکلی قطعهبندی
و بر اساس ویژگی های طیفی و فضایی در قالب اشیا گوناگون دستهبندی شدهاند .طی این فرآیند شی های تصویری
متناسب با همگن بودن یا ناهمگن بودن بر اساس پارامترهای مقیاس ،رنگ ،شکل ،ضریب نرمی و شکل فشردگی ایجاد
شد (فیضی زاده و هیاللی .(76 ،2010 ،با آزمون و خطا بهترین اندازه که نشان دهنده اشیا با ابعاد مختلف می باشند تعیین
شد .در این پژوهش تصویر قطعهبندی شده دارای مقیاس  ،45شکل  ،0/5ضریب فشردگی  0/5انجام گردید .بعد از مشخص
کردن تعداد کالس های مورد نیاز در طبقهبندی تعیین شی های نمونه های آموزشی انجام و در نرمافزار بر سطح تصویر
اعمال گردید .سپس طبقه بندی با استفاده از نزدیکترین همسایه و روش درخت تصمیمگیری صورت گرفت .الزمه استفاده
از هر نوع اطالعات موضوعی ،آگاهی از میزان صحت و درستی آن است .دقت طبقهبندی در سال  2020با صحت کلی
 98درصد و ضریب کاپا  0/96است.
جدول .2اطالعات تصاویر سنجنده لندست 8
Year

Sensor name

PATH

ROW

2020-08-09

LANDSAT_8

165

35

SUN_AZIMUTH
129.96034027

SCENE_CENTER_TIME
07:14:15
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شكل  :3نمونه تصویر قطعهبندي شده(مقياس ،45:شكل  ،0/5ضریب فشردگي )0/5

داده هاي چاه هاي پيزومتري:

در مطالعات مربوط به علل فرونشست زمین بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی نقش بسیار مهمی دارد .به همین دلیل
اطالعات مربوط به تغییرات سطح آب زیرزمینی در طی سالهای  2015و  2020که از چاه پیزومتری واقع در دشت
شهریار برداشت شده و مورد استفاده قرار گرفته است .به منظور انتخاب بهترین مدل درون یابی از بین مدلهای مختلف،
تمامی مدل ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و تنها مدلهایی انتخاب شدند که دارای دقت بیشتری نسبت به سایر مدلها بودند.
به منظور پایش سطح آب های زیرزمینی نقشه سطح آب های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه برای هر دو سال با روش
مدلهای کریجینگ نتایج از دقت باالیی را نشان میدهد .روش  K-Besselبا مقدار  ،0/134 RMSو روش
 Gaussianبا مقدار ،0/135 RMSکه دقیقترین روش شناخته شدند ،استخراج شد.
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شكل  :2فلوچارت مراحل تحقيق

بحث و یافتهها

دراین پژوهش با روش تداخلسنجی راداری ،میزان و دامنه فرونشست را تبیین کردیم .به منظور تولید نقشههای معرف
الگوی فضایی میزان و دامنه نشست در دو بازه زمانی متفاوت به همراه مدل رقومی زمین  SRTMجهت عملیات
تداخلسنجی استفاده شد .نقشه خروجی حاصل از مقادیر مثبت و به رنگ آبی جابجایی مربوط به حرکت زمین به سمت
دید راداری (باال آمدگی) را رو مقادیر منفی و به رنگ قرمز بیانگر دور شدن سطح زمین از سنجنده در راستای دید
راداری(فرونشست) است .نتایج حاصله در شکل  7نمایش داده شده است .بر اساس نقشه تهیه شده ،محدوده مطالعاتی در
طی  6سال اخیر از سال  2015تا  2020میزان فرونشست 11سانتیمتر و باالآمدگی  3سانتیمتر را نشان میدهد .که با توجه
به نقشه مزبور بیشترین میزان فرونشست در مرکز و شرق دشت و کمترین میزان در غرب و شمال دشت بوده است.
بیشترین میزان فرونشست در شهر فردوسیه و صباشهر با مقدار  11سانتیمتر میباشد .کمترین میزان فرونشست در شهر
وحیدیه و شاهدشهر با مقدار  2تا  4سانتی متر بوده است .رویداد مخاطره فرونشست در سکونتگاهها عالوه بر ایجاد خسارت
فراوان به ساختمانها و تاسیسات ،جمعیت انسانی را نیز تهدید میکند .این خسارات در مکان های مثل شهرستان شهریار
که دارای تراکم جمعیت باالیی است میتواند فاجعه آفرین باشد.
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شكل  :7ميزان باالآمدگي و ميزان فرونشست دشت شهریار

تحليل رابطه فرونشست و آبهاي زیرزميني

به منظور انتخاب بهترین مدل درونیابی از بین مدلهای مختلف ،تمامی مدلها مورد ارزیابی قرار گرفتند و تنها مدلهایی
انتخاب شدند که دارای دقت بیشتری نسبت به سایر مدلها بودند .به منظور پایش سطح تراز آبهای زیرزمینی نقشه سطح
آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه برای هر  6سال با روش مدلهای کریجینگ نتایج از دقت باالیی را نشان میدهد.
روش  K-Besselبا مقدار  0/134 RMSو روش  Gaussianبا مقدار  ،0/135 RMSبرای سال های  2015تا
 2020که دقیقترین روش شناخته شدند ،استخراج شد.
در این پژوهش ،نرخ و دامنه فرونشست استخراج شده به وسیله تکنیک تداخلسنجی تفاضلی از طریق اطالعات چاههای
پیزومتری مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است .به این ترتیب یافتههای تحقیق به کمک دادههای چاههای پیزومتری و
کاربری اراضی مورد کنترل و ارزیابی قرار گرفته است .با توجه به نقشه درونیابی شکل  8و  9با توجه به سطح آب زیرزمینی
دشت علیرغم نوسانات فصلی دارای روند نزولی است .نتایج نشان می دهد که در سال  2015سطح آب  75/85متر بوده
است که در طی  6سال در سال  2020به  68/52متر کاهش یافته است .که نشان می دهد در طی شش سال  7متر افت
آب زیرزمینی را شاهد بودیم .این در حالی است که بررسی سطح آب زیرزمینی طی  6سال محاسبه شد حاکی از افت
تدریجی سطح آب زیرزمینی می تواند به طور عمده به موضوع استحصال آب زیرزمینی به منظور کشاورزی و شرب و یا
مصارف صنعتی باشد .باتوجه به نقشه مدل رقومی زمین که در (شکل :1منطقه مورد مطالعه) آمده است ،احتماال شمال
دشت شهریار شیب بسیار زیادی دارد و مرتفع ترین نقطه دشت مورد مطالعه می باشد .این در حالی است که پست ترین
نقطه در مرکز دشت میباشد .معموال در دشت ها جریان آب از کوهپایه به سمت دشت می باشد و چون میزان تغذیه بسیار
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زیاد میباشد و برداشت زیاد همراه با فرونشست زیادی همراه نمیشود .ولی در مرکز دشت هم چاه وجود دارد و هم برداشت
بسیار زیادی وجود دارد برای همین احتماال شمال دشت فرونشست کمتری را نشان میدهد.

شكل  :8نقشه درونیابي سطح آب سال  2015تا 2020
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تحليل رابطه فرونشست و كاربري اراضي

نتایج حاصل از انطباق نقشه کاربری اراضی و نقشه فرونشست در جدول  3نشان داد که باالترین میزان فرونشست ترتیب
به کاربریهای باغات و اراضی با مقدار  11/54سانتیمتر ،مرتع با مقدار  11/34سانتیمتر و کاربریهای منطقه مسکونی
با مقدار به  10/75سانتیمتر در ردههای بعدی قرار دارند .فرونشست  11سانتیمتری برای کاربری مناطق مسکونی
میتواند ناشی از تخریب و ساخت و سازهای ساختمانهای بزرگ باشد که به عنوان باالآمدگی یا فرونشست در نظر گرفته
شده باشد رویداد مخاطره فرونشست در سکونتگاهها عالوه بر ایجاد خسارت فراوان به ابنیه و تأسیسات ،جمعیتهای انسانی
ساکن را تهدید میکند .به نحوی که رویداد آن میتواند با تلفات انسانی از طریق تخریب ابنیهها منجر به فاجعه شود.
فروریزش ناگهانی زمین و تخریب و ریزش سازههای آسیبپذیر از سوانح محتمل ناشی از عوارض فرونشست است که در
نواحی شهری با تلفات انسانی رو به رو میباشد .این سوانح در موارد خاصی به سبب تراکم جمعیت زیاد و یا گسترش شعاع
اراضی فروریخته میتواند تلفات سنگین و جبرانناپذیری داشته باشد .این در حالی است که با هم نهاد سازی شکل  7و
 10می توان به این نتیجه رسید که باالترین میزان فرونشست در مناطق مسکونی و دارای جمعیت زیاد رخ داده و همچنین
در کاربری باغات و زراعی نیز دارای بیشترین میزان فرونشست است که می تواند به علت استحصال آب زیرزمینی به
منظور کشاورزی و شرب و یا مصارف صنعتی در این دو کاربری باشد .نتایج حاصل از برداشت های میدانی نیز حاکی از
کج شدگی تیر برق ها به دلیل فرونشست و همچنین ترک خوردن و آسیب دیدن مناطق انسان ساخت را شاهد
بودیم(.شکل )11از سوی دیگر میانگین بیشترین نرخ فرونشست به ترتیب برای کاربریهای باغات و اراضی ،مرتع ،و
کاربری منطقه مسکونی با مقدار  4/70 ، -0/0208 ، -0/0363و  -0/0348سانتیمتر میباشد.

شكل :10نقشه كاربري اراضي سال 2019
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جدول  :3مشخصات آماري فرونشست كاربريها

كاربري
باغات و اراضی

فرونشست
-0/1154

باالآمدگي
0/0313

ميانگين
-0/0363

انحراف معيار
0/0220

منطقه مسکونی
مرتع

-0/1075
-0/1134

0/0394
-0/0374

-0/0348
-0/0208

0/0227
0/0224

شكل  :11ایجاد ترک وكج شدگي خطوط انتقال برق (حبيب زاده و همكاران)64 ،1392 ،

نتيجهگيري

بررسی وضعیت فرونشست در  6سال اخیر از سال  2015تا سال  2020در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که بیشترین
میزان فرونشست  11سانتیمتر میباشد .به منظور سازگاری نتایج حاصل از تداخلسنجی راداری با دیگر دادههای تکمیلی
از کاربری اراضی و همچنین چاههای پیزومتری در سطح دشت شهریار استفاده شد .هم نهادسازی نقشههای فرونشست با
الیههای کاربری اراضی نیز موید رخداد بیشینه عرصه نشست که باالترین میزان فرونشست در به ترتیب به کاربریهای
باغات و اراضی با مقدار  11/54سانتیمتر ،مرتع با مقدار  11/34سانتیمتر و کاربریهای منطقه مسکونی با مقدار به 10/75
سانتیمتر در ردههای بعدی قرار دارند .مقدار باالآمدگی در هر سه کاربری مقدار سه سانتی متر فرونشست را نشان می
دهد(جدول  .)3فرونشست  11سانتیمتری برای کاربری مناطق مسکونی میتواند شرایط زیستی ناامنی را برای ساکنین
فراهم آورده و خطرپذیری آنها را از مخاطرات زمین افزایش دهد .رویداد مخاطره فرونشست در سکونتگاهها عالوه بر ایجاد
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خسارت فراوان به ابنیه و تأسیسات ،جمعیتهای انسانی ساکن را تهدید میکند .نشست زمین پدیدهای فراگیر در سطح
جهان است که عمدتاً در اثر بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی و شدت یافتن افت سطح آن ،نمود کمی و کیفی
قابل توجهی در چند دهه اخیر داشته است .برداشت بیش از حد و عدم وجود تعادل بین تغذیه الیههای آبدار و تخلیه آنها
باعث شده که سطح ایستابی در منطقه روند نزولی مداومی را دنبال کند .با خالی شدن آب موجود در حفرههای الیه آبدار
و جابجایی آب این حفرهها با هوا ،باعث کاهش میزان فشار تعادل بین الیهها به هم میخورد .به دلیل بر هم خوردن تعادل
بین فشار و وزن الیههای فوقانی ،در اثر نیروی وزن الیههای فوقانی الیههای آبدار فشرده شده و کاهش سطح ایستابی
افزایش پیدا کند و چون این کاهش سطح با فرونشست رابطهای مستقیم دارد ،شاهد افزایش میزان فرونشست در منطقه
هستیم .کاهش میزان استخراج آب از سفرههای آب زیرزمینی باعث تعدیل در فرونشست منطقه میشود .عمده مصرف
چاهها در منطقه مربوط به فعالیتهای کشاورزی است .تغییر در الگوی آبیاری باغها و زمینهای کشاورزی از الگوی سنتی
به الگوی مدرن نظیر آبیاری قطرهای و بارانی میتواند باعث کاهش میزان آب مصرفی میشود و نتیجه آن کاهش استخراج
چاهها است و همچنین جلوگیری از حفر چاههای جدید در منطقه مانع از افزایش برداشت آب از سفرههای زیرزمینی میشود
و این دو عامل باعث میشود که روند کاهشی سطح ایستابی کند شود که به طور مستقیم بر روی روند فرونشست منطقه
تأثیرگذار است و میتواند از سرعت آن کم کند و حتی در بهترین حالت روند آن را متوقف کند .در سالهای اخیر ،مخاطره
فرونشست به عنوان یکی از چالشهای پیش روی برنامهریزان مطرح شده است .موقعیت جغرافیایی ایران سبب شده که تا
بیشتر دشتهای آن ،مستعد وقوع فرونشست باشد .با توجه به سطح آب زیرزمینی دشت علیرغم نوسانات فصلی دارای روند
نزولی است .همانگونه مشاهده میشود در سال  2015سطح آب  75/85متر بوده است که در طی  6سال در سال 2020
به  68/52متر کاهش یافته است .که نشان می دهد در طی شش سال  7متر افت آب زیرزمینی را شاهد بودیم( .شکل .)8
ایجاد چنین شرایط و وضعیتی در رویداد پدیده فرونشست و پیامدهای مخاطرهآمیز و فاجعهبار آن برای کشور ،قبل از هر
چیز عزم ملی برای پذیرش و مقابله با این پدیده به عنوان یک معضل و مخاطره منتهی به یک فاجعه را طلب مینماید.
موضوعی که درک آن از یک سوی مستلزم افزایش مطالعات برای شناسایی کامل نواحی مستعد به صورت یک طرح ملی
است .از طرفی الزم است زیرساخت الزم برای آگاهی رسانی و همگانی بودن اطالع از نتایج و معضالت ناشی از این مسئله
برای مردم در جهت مشارکت آنها در جهت جلب مشارکت مردم و مسئوالن در تعدیل زیرساختهای ایجابی فراهم گردد.
و نهایتاً برای پیشگیری و کاهش و تعدیل حجم و دامنه فاجعه محتمل از این مخاطره ،دستگاههای ذیربط تمامی مقررات
و استانداردهای الزم ساخت و ساز را برای نواحی در معرض فرونشست ،مورد بازنگری قرار داده و اساس را بر شرایط نوین
تعریف نمایند.
در تحقیقی مشابه پرهیزکار و همکاران ( ،)1394اقدام به بررسی پیشبینی 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 به میزان  295سانتیمتر و  343سانتیمتر ،نشست زمین به ترتیب به میزان  4/35و  45.39سانتیمتر خواهد
بود .این تحقیق نشان داد که در دشت دامغان سطح آب زیرزمینی به طور مداوم در حال پایین آمدن و مقدار نشست زمین
در حال افزایش میباشد .لذا پمپاژ از چاههای در واقع در نواحی با ریسک باال باید کاهش یابد .در پژوهشی دیگر صفاری
و همکاران ( ،)1395به بررسی پایش فرونشست زمین و ارتباط آن با برداشت آبهای زیرزمینی مطالعه موردی :دشت
کرج – شهریار به این نتیجه رسیدند که روند تغییرات ناشی از برداشت آب حدود  5تا  15سانتیمتر میباشد .میزان افت
 22متر طی  12سال میباشد.
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