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چكيده
یكي از مخاطرات پيش روي دشتهاي كشور ،مخاطره فرونشست ميباشد.پدیده فرونشست زمين
به دالیل مختلف از جمله برداشت بيش از حد منابع آب زیرزميني و تغييرات جوي سبب بروز مشكالت
و معضالت فراوان در زمينهاي كشاورزي ،جادهها ،خطوط انتقال نيرو و انرژي شده است.لذاپایش
ميزان نرخ فرونشست و پرداختن به علل و عوامل تاثيرگذار جهت كنترل و مدیریت خطر داراي اهميت
است.دشت اردبيل نيز به خاطر تغييرات اقليمي و افت سطح آبهاي زیرزميني در سالهاي اخير یكي
از مناطق مستعد جهت مخاطره فرونشست ميباشد.تكنيک تداخل سنجي راداري با دقت باال از
مناسبترین و به روزترین روشهاي شناسایي و اندازهگيري ميزان فرونشست ميباشد .این تكنيک
فاز گرفته شده از دو مجموعه رادار در دو دوره زماني مختلف از یک منطقه را مقایسه و با ایجاد
اینترفروگرام ،قادر به اندازه گيري تغييرات سطح زمين در بازه زماني است.در این پژوهش به منظور
شناسایي و اندازه گيري فرونشست در دشت اردبيل از تصاویر سنتينل  1سالهاي  2016و  2020و
به جهت پردازش اطالعات نيز از نرمافزار sarscape5.2استفاده شده است .جهت بررسي سطح
آب زیرزميني از داده هاي چاههاي پيزومتري زیرزميني منطقه مورد مطالعه براي سالهاي  66تا 99
با روش درونیابي كریجينگ استفاده گردید .نقشههاي كاربري اراضي با استفاده از تصاویر لندست
 8و طبقهبندي شي گرا در دشت اردبيل استفاده شد.نتایج بررسي اطالعات  39حلقه چاه پيزومتري
موجود در دشت اردبيل در بازه زماني  33ساله ،ميانگين افت آب زیرزميني حدود  9.5متر را نشان
ميدهد.هم نهادسازي نقشههاي فرونشست با الیههاي كاربري اراضي نيز موید رخداد بيشينه عرصه
نشست كه باالترین ميزان مربوط به مراتع خوب و مناطق كشاورزي ./22ميليمتر ،مراتع متوسط
 0/21ميليمتر و مناطق انسانساز  ./20ميليمتر ميباشد .نقشه حاصل از فرونشست بيانگرنرخ
فرونشست در هر سال به طور ميانگين  4.4ميليمتر و طي بازه زماني  5ساله  22ميليمتر ميباشد.
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مقدمه
از دیرباز سعی برآن بوده تا علم و دانش بشری به عنوان ابزاری در جهت آسایش و امنیت وی به خدمت گرفته شود .یکی
از مهمترین رویدادهای مخاطرهآمیزی که بیشتر در اثر فعالیتهای بشری در زمین رخ میدهد ،پدیده فرونشست میباشد.
طبق تعریف ارایه شده توسط یونسکو این پدیده عبارتست از فروریزش یا نشست سطح زمین که در مقیاس بزرگ رخ
میدهد (شمشکی و همکاران .)27:1384،به عبارتی فرونشست زمین نتیجه به هم خوردن تعادل بین فشارهای هدایت
شده به سوی پایین در جهت قائم و یا کاهش مقاومت درونی مواد (استحکام) و یا ترکیبی از این دو حالت میباشد .رخداد
پدیده مورفولوژیکی فرونشست میتواند متأثر از عوامل طبیعی(تغییر شکلهای ناشی از عوامل تکتونیکی و آتشفشانی،
تحمیل بارهای سنگین ،به هم خوردن ایزوستازی ،فشردگی حاصل از ارتعاشات در اثنای زلزله ،خشک شدن رسوبات
ریزدانه ،اکسیداسیون خاکهای آلی ،ذوب پرمافروست ،انحالل مواد و عناصر قابل حل) و عوامل انسانی (برداشت مایعات،
فشردگی ناشی از تحمیل بارهای سنگین ،فشردگی به علت زهکشی زمین و  )..شکل گیرد(عابدینی .)37:1396،هر چند
محوریت رویداد آن متوجه دو عامل اصلی استخراج آب زیرزمینی و کارستی شدن سنگهای انحاللپذیر است( شریفی
کیا .)56:1391 ،مهمترین عامل فرونشست اغلب دشتهای ایران ،برداشت بیرویه و از منابع آبهای زیرزمینی به موازات
حاکمیت خشکسالی ها در چند دهه اخیر ،توسعه بخش صنعت و کشتهای عموما با نیاز آبی بیشتر به همراه غالب بودن
سیستم آبیارهای سنتی می باشد(عابدینی.)71 :1392،
با توجه به مخاطراتی که پدیده فرونشست در تغییر ناهمسان در ارتفاع و شیب رودخانهها ،آبراههها و سازههای انتقال آب،
شکست یا بیرون زدگی لوله جداره چاهها در نتیجه تنشهای تراکمی ناشی از تراکم آبخوانها و ایجاد اختالل در بهرهبرداری
از منابع آب زیرزمینی در نتیجه از بین رفتن یا کاهش تخلخل مفید نهشتهها ،کاهش میزان نفوذپذیری سطحی و پیرو آن
گسترش پهنههای بیابانی و سیالبی و کاهش بازدهی یا ایجاد تخریب در شریانهای حیاتی و سازههای مهم ممکن است
ایجاد کند ،شناسایی و مدیریت مناطق دچار فرونشست امری کلیدی در مدیریت شهری محسوب می شود( آمیغپی:1388،
.)2
پدیده فرونشست بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایران را تحت تاثیر قرار داده است و در طی سالهای اخیر به عنوان یکی از
مسائل و چالشهای اصلی مطرح شده است .این پدیده در مناطق مختلف تحت تاثیر عوامل مختلفی توسعه یافته است .در
فرونشستهای ایران ،افت آب زیرزمینی به عنوان اصلیترین عامل مطرح شده است .چرا که ارتباط مستقیمی بین
فرونشست مناطق و میزان افت آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف برقرار است .در واقع حاکم بودن شرایط اقلیمی خشک
در اغلب نواحی ایران و تمرکز بهرهبرداریهای صنعتی ،کشاورزی و مصارف آب شرب بر منابع آب زیرزمینی ،زیرساخت
مناسبی برای رویداد این پدیده فراهم آورده است( شریفی کیا .)57:1391 ،طبق نتایج بعمل آمده بیشترین افت سطح آبهای
سفره های زیر زمینی و فرونشست زمین در دشت کرج و روانسرا -سنجابی و هم چنین در دشت اردبیل مطبق با تراکم
چاهها مناطقی که سازندهای آبرفتی پر شده دارای ضخامت زیاد هستند و با خالی شدن آب موجود در بین منافذ سازندهای
سست فشردگی و تراکم حاصل منجر به فرونشست تدریجی میشود(عابدینی و همکاران 1392،و .)1395
به منظور شناسایی و کاهش پیامدهای ناشی از پدیده فرونشست نیاز به یک سیستم پایش فرونشست بیش از پیش در
کشور و دشت اردبیل احساس میشود .اولین گام در پایش فرونشست اندازهگیری مقدارجابهجایی ناشی از آن در سطح زمین
است .با علم به میزان نرخ فرونشست و همچنین پهنه و گستره مناطق تحت تاثیر ،نه تنها قادر خواهیم بود میزان پیشرفت
این پدیده را در یک منطقه شناسایی کنیم و از پیشرفت بیشتر آن جلوگیری نمائیم .بلکه میتوانیم اطالعات باارزشی از
ویژگیهای زمین شناسی و سفره آب زیرزمینی بدست آوریم.
با توجه به اهمیت موضوع در سالهای اخیر ،مطالعات مختلفی در زمینه فرونشست صورت گرفته است و پیشرفتهای
صورت گرفته در زمینه های سنجش از دور سبب شده است تا پایش پدیده فرونشست برخالف گذشته با دقت و سرعت
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باالتری صورت گیرد یکی از روشهای که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است روش تداخل سنجی
تفاضلی راداری است که دقت و سرعت باالیی در پردازش اطالعات و پایش تغییرات سطح زمین دارد .به همین جهت در
این پژوهش از روش تداخل سنجی راداری برای پایش میزان فرونشست محدوده مورد مطالعه استفاده شده است.
فتح اللهی و همکاران  1397به بررسی فرونشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری
پرداخته و نتایج مذکور بیانگر کارایی مناسب این روش به منظور جابهجایی ناشی از فرونشست در میادین مذکور است.
تورانی و همکاران  1397به مطالعه فرونشست در غرب استان گلستان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری پرداخته و
برداشت بیش از حد و افت سطح آب زیرزمینی را مهم ترین علت فرونشست در منطقه عنوان کردند .نایب زاده  1397به
بررسی فعالیت تکتونیکی در حوضه اشتهارد با استفاده از تداخل سنجی راداری پرداختند .حاجب و همکاران  1397به بررسی
فرو نشست دشت قم با استفاده از تداخل سنجی راداری پرداختند و معتقدند که افت تحکیم الیههای منطقه باعث فرونشست
منطقه شده است .اصغری و همکاران  1399به پایش میزان فرونشست شهرستان نمین با استفاده از روش تداخل سنجی
راداری در طی بازه  6ساله ( )2020-2015پرداختند ،نتایج بررسی ها  8سانتیمتر فرونشست و  15سانتیمتر باالآمدگی را
نشان میدهد .شفیعی و همکاران  1399به بررسی فرونشست دشت آبخوان نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری
پرداختند و جهت بررسی وضعیت افت سطح آبهای زیرزمینی از روش درونیابی  IDWاستفاده کردهاند و نقشههای
حاصل از فرونشست نشان میدهد که نرخ نشست در هرسال به طور میانگین  4سانتیمتر و طی بازه زمانی  4ساله 16
سانتیمتر میباشد .ابراهیمی و همکاران 1399به پایش میزان فرونشست محدوده شهری دشت پاکدشت با روش تداخل
سنجی پرداختند نتایج حاصل از روش تداخل سنجی راداری محدوده مطالعاتی در طی بازه زمانی یکساله بین  15تا 85
میلیمتر فرونشست را نشان میدهد و مهمترین و موثرترین عامل در فرونشست را هم افت سطح آبهای زیرزمینی عنوان
کردهاند .شاه کرمی و همکاران 1399مناطق فرونشست در اثر اضافه برداشت آب زیرزمینی در دشت اراک را مورد بررسی
قرار دادند نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع هستند که نواحی مرزی و حاشیهای دشت اراک در معرض افت بیشتر آب
قرار دارند و تمرکز رسوبات ریزدانه رسی در قسمت های غربی به مراتب بیشتر از نواحی دیگر می باشد در نتیجه احتمال
می رود این نواحی در معرض خطر فرونشست بیشتری باشند .زارعی و همکاران  1399به تعیین رابطه فرونشست زمین و
افت سطح آب زیرزمینی با دو روش تداخل سنجی راداری و ایستگاه ثایت  gpsدشت سلماس پرداختند .و نتایج نشان داد
که به ازای یک متر افت سطح آب زیرزمینی0/078 ،متر سطح زمین در دشت نشست میکند .جوادی  1400در رساله خود
به براورد و تحلیل میزان فرونشست دشت همدان -بهار با استفاده از تصاویر راداری و سری زمانی  SBASدر طی بازه
زمانی  5ساله و میزان فرونشست این دشت را  56میلی متر به صورت ساالنه برآورد کرده است و بیشترین میزان فرونشست
مربوط به مناطق دارای افت منابع آب زیرزمینی است.
استیفن 2016 1به بررسی علل فرونشست و عوامل تشدیدکننده و خسارات ناشی از فرونشست را بررسی کرده و مهمترین
علت فرونشست را تخلیه بیش از حد آبهای زیرزمینی و انحالل سنگهای کربناته اعالم کرد .کویی انجوین 2016 2در
کتاب علل فرونشست زمین در شهر هوشیمین به مطالعه این پدیده پرداخته و توصیههای مناسبی در جهت مدیریت آن
در سطح شهر بیان کرده است .گامبوالتی 3و همکاران  2018به مطالعه تاثیر فعالیتهای انسانی بر میزان فرونشست زمین
در مناطق مسکونی پرداختند و طبق بررسیهای انجام شده برداشت بیرویه منابع زیرزمینی و تجمع سازهها را مهمترین
علت فرونشست در مناطق مسکونی بیان کردند .هوانگ 4و همکاران  2020به بررسی فرونشست شهر دژو با روش SBAS
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پرداختند بررسیها طی بازه زمانی دو ساله نشان میدهد که مرکز فرونشست بخشهای شرقی و شمالشرقی با میزان
فرونشست  45میلی متری میباشد و این نشست هم رابطه مستقیمی با افت سطح آبهای زیرزمینی دارد.
با توجه به منابع بررسی شده محققان مختلف روش تداخل سنجی راداری ،برای اندازهگیری تغییر شکل سطحی پوسته
زمین روش متداولی میباشد .پوشش سراسری و رزولیشن خوب تصاویر راداری و دقت قابل قبول این روش ،این تکنیک
را به عنوان ابزاری نیرومندی برای مطالعه پدیدههای مختلف زمین شناسی همچون فرونشست مطرح کرده است .تداخل
سنجی راداری تفاضلی جابجایی سطح زمین را با دقت ارتفاعی سانتی متر و رزولیشن مکانی چند ده متر در منطقهای به
وسعت  10000کیلومتر مربع اندازهگیری میکند.طبق بررسی منابع منتشر شده ،تا کنون در دشت اردبیل با این روش و
دادههای ورودی ،پژوهشی ارایه نشده است لذا جهت برآورد دقبقتر میزان فرونشست و تاثیر افت آبهای زیرزمینی بر میزان
آن با روش تداخل سنجی راداری لزوم و خالء انجام تحقیق با این روش کامال احساس میشود.
محدوده مورد مطالعه

دشت اردبیل در شمالغرب ایران در قسمت شرقی فالت آذربایجان و از نظر تقسیمات کشوری در مرکز استان اردبیل واقع
شده است .در بررسی زمینشناسی ،دشت اردبیل با مختصات جغرافیایی  48درجه تا  48درجه و  30دقیقه طول خاوری و
 38درجه و  30دقیقه شمالی قرار دارد .زمینهای حاشیه دشت از اطراف به سمت دشت شیب دارند.ارتفاع متوسط اراضی
کشاورزی حدود  1360متر از سطح دریاهای آزاد قرار دارد .وسعت آن حدود  820کیلومتر مربع است .وجزئی از حوضه
آبخیز رودخانه قرهسو به شمار میرود.دشت اردبیل متشکل از  88واحد روستایی ده واحد دهستان و  2واحد شهری اردبیل
و آبی بیگلو است .شهر اردبیل مرکز استان اردبیل در غرب این دشت واقع شده است .در محدوده دشت اردبیل تعداد 2243
حلقه چاه عمبق و نیمه عمیق 20 ،دهنه چشمه و  18رشته قنات وجود دارد که به مصارف کشاورزی اختصاص دارند.رستم-
زاده و همکاران )3:1394،

شكل  :1نقشه موقعيت دشت اردبيل در ایران و استان اردبيل
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شكل :2نقشه ليتولوژي دشت اردبيل

همانطور که در شکل  2مشاهده میشودقدیمی ترین سازندهای شناخته شده در دشت اردبیل دولومیت و دولومیت آهکی
متعلق به ژوراسیک است .رخسارههای کرتاسه ،ماسه سنگ و کنگلومرای قرمز میباشد .رخسارههای دوران سوم شامل
ماسهسنگهای توفی و توفی برشی با میان الیههای گدازه آندزیتی ،آهک کریستالیزه ،آندزیت بازالت با پیروکسن زیاد
مربوط به پالئوژن میباشد.آبرفتهای کواترنر که شامل تراسهای قدیمی ،رسوبات جوان رودخانهای ،رسوبات آهکی
تراور تن ،توف ،خاکستر ،الهار ،مارن و رسوبات جوان دشت بیشترین سهم را در دشت اردبیل و بخش مرکزی آن که
بیشترین میزان تمرکز چاهها و قناتها را دارد ،از رسوبات آبرفتی تشکیل شده است که در مرکز و قسمت شرقی دشت
بیشترین میزان فرونشست دیده میشود و در سایر بخشها به واسطه شیب بیشتر و نبود رسوبات آبرفتی زمینه برای وقوع
فرونشست بسیار کمتر از سایر بخشها است.
روش تحقيق

در راستای انجام این پژوهش از داده و تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای متعددی استفاده شده است که 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 5.3
انجام 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
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فضایی در راستای حرکت سنجنده در انتخاب زوج تصاویر موثر میباشند .در پژوهش حاضر از دو تصویر Sentinel-1-
 Aاز نوع  SLCمربوط به سال  2016و سال  2020استفاده گردید .مشخصات تصاویر راداری در جدول  1ارائه شده
است.
جدول  :1مشخصات تصاویر مورد استفاده

Original image

Sub-image

1

S1A_IW_SLC__1SDV_160
330

2

_S1A_IW_SLC__1SDV
200618

S1A_OPER_AUX_20151
101
S1A_OPER_AUX_20200
127

Number

Sensor
name

Year

Sentinel1

2016

Sentinel1

2020

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
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)  T0ثبت 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) در زمان  tو با هندسهای کامالً شبیه به
تصویر نخست اخذ کرده ،مقدار فاز ( )Փmرا برای آن اندازهگیری میکند .روش تداخلسنجی تفاضلی ،تفاضل فاز  Փsو
 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−

() 1
𝜋∆∅𝑖𝑛𝑡 = 4
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
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chatergi et al
. Goldstein

1.

2

3. zebker
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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  1و همکاران.)1154 ،2004 ،
𝑃𝑀𝑆𝑃−

() 2
𝜋∆∅𝑖𝑛𝑡 = 4
𝑚𝑡𝐴∅ = ∅𝑇𝑜𝑝 + ∅𝑀𝑜𝑣 +
𝜆
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 بو دن شهرستان اردبیل و نرخ باالی رشد ساکنین آن شاهد ساخت و ساز و
فعالیت 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 Goldstein
در 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 اتمسفری تعدیل نمود
(ماسونت و فیگل.)460، 1998 ،
تصاویر ماهوارهاي اپتيكال :تصویر ماهوارهای اپتیکال در این تحقیق به منظور استخراج نقشه کاربری اراضی سال
 2020استفاده شد مشخصات تصاویر لندست در جدول  2ارایه شده است .به منظور تصحیحات اتمسفری و رادیومتریکی
از نرمافزار  ENVI5.3و به منظور استخراج نقشههای مربوطه از نرمافزار  ARCGIS10.5استفاده شد .برای طبقه-
بندی کاربری اراضی از روش طبقهبندی شیءگرا در نرمافزار  ecognition developer64استفاده شد .همچنین به
منظور به دست آوردن صحت طبقهبندی  Google Earthاستفاده شد.
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جدول  :2اطالعات تصاویر سنجنده لندست8

Year

2020
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Landsat 8

PATH

167

ROW

34

SCENESUNCENTERAZIMUTH
TIME
07:26:27
145.50248397

در روش طبقهبندی شیءگرا ،اطالعات طیفی با اطالعات مکانی ادغام گردیدهو پیکسلها براساس شکل ،بافت و تن
خاکستری در سطح تصویر با مقیاس مشخص ،قطعهبندی شده و طبقهبندی تصویر براساس این قطعهها انجام میشود.در
قطعهبندی پیکسلها توسط الگوریتمهای مختلف ،با نسبتهای مختلف طیفی و شکلی طبقهبندی و براساس ویژگیهای
طیفی و فضایی در قالب اشیا گوناگون دستهبندی شدهاند .طی این فرآیند شیهای تصویری متناسب با همگن بودن یا
ناهمگن بودن براساس پارامترهای مقیاس،رنگ،شکل،ضریب نرمی و شکل فشردگی ایجاد شد(فیضیزاده و
هیاللی .)76:2010،با آزمون و خطا بهترین اندازه که نشاندهنده اشیا با ابعاد مختلف میباشند تعیین شد.در این پژوهش
تصویر قطعهبندی شده دارای مقیاس ،45شکل  ،0/5ضریب فشردگی 0/5انجام گردید .بعد از مشخص کردن تعداد و
کالسهای موردنظر در طبقهبندی تعیین شیهای نمونههای آموزشی انجام و در نرمافزار بر سطح تصویر اعمال گردید.
سپس طبقهبندی با استفاده از نزدیکترین همسایه و روش درخت تصمیمگیری صورت گرفت .الزمه استفاده از هر نوع
اطالعات موضوعی ،آگاهی از صحت و درستی آن است .دقت طبقهبندی در سال  2020با صحت کلی  98درصد و ضریب
کاپا  0/96است.
دادههاي چاههاي پيزومتري:
در مطالعه 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 سال  66تا  99که از چاه پیزومتر واقع در دشت اردبیل برداشته
شده و مورد استفاده قرار گرفته است.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 آبهای زیرزمینی نقشه سطح آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه برای هر دو سال( 66و )99با روش مدلهای
کریجینگ که نتایج بیانگر دقت باالی این روش است مورد استفاده قرار گرفت.
بحث و یافتهها

در این پژوهش با روش تداخل سنجی راداری میزان و دامنه فرونشست را تبیین کردیم.به منظور تولید نقشههای معرف
الگوی فضایی میزان و دامنه فرونشست در دو بازه زمانی متفاوت به همراه جدول رقومی زمین  SRTMجهت عملیات
تداخل سنجی استفاده شد .نقشه خروجی حاصل از مقادیر مثبت و به رنگ قرمز و آبی جابهجایی مربوط به حرکت زمین به
سمت دید راداری(باالآمدگی)راومقادیر منفی به رنگ زرد و بنفش بیانگر دور شدنسطح زمین از سنجنده در راستای دید
راداری( فرونشست)است .نتایج حاصله در شکل شماره 3نمایش داده شده است (.اصغری و همکاران.)8:1400،براساس
نقشه تهیه شده،محدوده مطالعاتی در طی  6سال اخیر از سال  2016تا  2020میزان فرونشست  22میلیمتر را نشان میدهد
که با توجه به نقشه مزبور بیشترین میزان فرونشست در مرکز و شرق دشت و کمترین میزان در جنوبشرقی دشت بوده
است.

برآورد ميزان فرونشست با استفاده از تكنيک تداخل سنجي راداري و...

125

شكل  :3نقشه فرونشست و باال آمدگي دشت اردبيل

تحليل رابطه فرونشست و سطح آبهاي زیرزميني

به منظور انتخاب بهترین مدل درونیابی از بین مدلهای مختلف ،تمامی مدلها مورد ارزیابی قرار گرفتند و مدلی که دارای
بیشترین دقت بود انتخاب گردید .به منظور پایش سطح تراز آبهای زیرزمینی دشت اردبیل طی دو بازه زمانی مشخص
شده از روش کریجینگ که طبق جدول 2دارای بیشترین دقت بود انتخاب شد .در این پژوهش نرخ و دامنه فرونشست
استخراج شده براساس روش تداخل سنجی راداری تفاضلی از طریق اطالعات چاههای پیزومتری مورد اعتبار سنجی قرار
گرفته است(.اصغری و همکاران)9:1400،برای بررسی سطح آبهای زیرزمینی مالک عمل در این پژوهش دادههای اخذ
شده از مدیریت منابع آب شهرستان اردبیل بوده است .پس از بررسی آمار و انتخاب دادههایی که برای تمام چاههای
پیزومتری موجود در محدودهی دشت اردبیل برای سالهای آماری  66تا  99و تغییرات سطح ایستابی  39چاه پیزومتری از
 54چاه پیزومتری موجود انتخاب شد.نتایج بررسی اطالعات  39حلقه چاه پیزومتری موجود در دشت اردبیل در بازه زمانی
 33ساله ،میانگین افت آب زیرزمینی حدود  9.5متر را نشان میدهد .بیشترین میزان فرونشست زمین در مجاورت چاههای
پیزومتری مشاهده میگردد.
شکل شماره  4و  5نقشه های درونیابی شده را برای دشت اردبیل با استفاده از مدل درونیابی کریجینگ برا دو دوره
آماری (سال  1366و )1399را نشان میدهد.
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شكل  :4نقشه درونیابي به روشكریجينگ سال آبي 1366

شكل  :5نقشه درونیابي به روش كریجينگ سال آبي 1399
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در جدول شماره  3مدل درونیابی به همراه میانگین استاندارد شده ،ریشه میانگین مربعات خطای پیش بینی ،میانگین
خطای استاندارد و ریشه میانگین مربعات خطاهای پیش بینی استاندارد آورده شده است.
جدول  :3مشخصات و ویژگي مدل درونیابي كریجينگ

مدل به كار رفته براي
درونیابي
KIRIGING

سال
آبي
1366
1399

MS

RMS

ASE

RMSS

0.000429
0.000441

2.217
2.251

2.226
2.267

0.9955
0.9973

کاهش آبدهی چاهها،چشمهها و قناتها و تغییر محل و کفشکنی چاهها و در نتیجه تحمیل هزینهای گزاف در این خصوص
به صاحبان چاهها،افت کیفی منابع آب و شور شدن تدریجی ،ایجاد محدودیت در مصارف کشاورزی ،صنعت و شرب ،نشست
زمین و کاهش ظرفیت حجم مخزن طبیعی از تبعات افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت اردبیل است.با استفاده از
اطالعات به دست آمده میتوان گفت که قسمت شرقی و مرکزی دشت اردبیل بیشترین تغییرات را به لحاظ افت سطح
آب زیرزمینی داشتهاند که به علت مساعد بودن شرایط کشاورزی و باال بودن سطح زیر کشت محصوالت با نیاز آبی باال و
تراکم چاههای عمیق حفر شده ،برداشت از آب زیرزمینی فراوان بوده وبه همین دلیل میزان افت سطح آبهای زیرزمینی
باال می باشد.
تحليل رابطه فرونشست وكاربري اراضي

نتایج حاصل از انطباق نقشه کاربری اراضی و نقشه فرونشست در جدول شماره  4نشان میدهد که بیشترین میزان
فرونشست به ترتیب مربوط به نوع کاربری مراتع خوب و مناطق کشاورزی با 0/22میلیمتر ،مراتع متوسط  0/21میلیمتر
و انسانساز  0/20میلیمتر میباشد .به طوریکه مناطق دارای کاربری اراضی کشاورزی آبی به دلیل بهرهبرداری از مناطق
آب زیرزمینی ،پتانسیل باالیی جهت وقوع فرونشست دارد.همچنین مناطق سکونتگاهی نیز به دلیل ساخت وسازها و وجود
ابنیههای بزرگ و سنگین مستعد وقوع فرونشست هستند در شکل  6نقشه طبقات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه نشان
داده شده است.با توجه به اینکه عمده محصوالت کشاورزی زیر کشت دشت اردبیل گندم ،جو و سیب زمینی میباشد که
نیاز آبی باالیی برای رشد دارند و کاهش چشمگیر بارندگی و کمبود منابع آبهای سطحی در سالهای اخیر لزوم استفاده از
منابع آبهای زیرزمین را باال برده و همین مساله سبب افت بیشتر منابع آب زیرزمینی در منطقه شده است .نتایج کاربری
اراضی محدوده مورد مطالعه و پراکنش فرونشست در این پژوهش نشان میدهد که به دلیل رشد سریع جمعیت و توسعه
صنعت و کشاورزی ،تقاضای آب نیز بسیار زیاد میباشد .با این حال بهره برداری بیش از حد آبهای زیرزمینی به دلیل کمبود
منابع آبهای سطحی آشکار است که منجر به فرونشست زمین میشود و باعث آسیب به جاده ها ،پلها ،لولههای آب
زیرزمینی و سایر تاسیسات شهری میشود .همچنین بررسی نقشه فرونشست و نقشه کاربری زمین نشان میدهد که
پراکنش فرونشست زمین همپوشانی باالیی با مناطق مسکونی ،زمین های کشاوری دشت اردبیل دارد که باعث افزایش
تقاضای آب و نیز به علت عدم تامین توسط آبهای سطحی ،دشت اردبیل رادر آینده بیشتر مستعد برای فرونشست میکند.
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شكل  : 6نقشه كاربري دشت اردبيل سال 2020
جدول  :4مشخصات آماري فرونشست كاربريها

كاربري
کشاورزی
مراتع خوب
مراتع متوسط
مناطقانسان ساز

فرونشست
-0/2222
-0/2209
-0/2183
-0/2066

باالآمدگي
0/2187
0/2239
0/2037
0/2004

ميانگين
-0/095
-0/090
-0/070
-0/030

انحراف معيار
0/062
0/065
0/069
0/057

بررسیهای زمینی موید وجود تعداد کثیری شواهد و رخنمونهای مورفولوژیکی ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی و
نشست زمین در دشت اردبیل میباشد .از جمله میتوان به درز و ترکهای روی دیوار منازل و ترک و نشست جادههاو
خیابانهای شهر اردبیل اشاره کردو ترکهایی که در روی زمینهای کشاورزی شکل گرفته سبب توسعه فرسایش شده
است .به گونهای که این درز و ترکها باعث کاهش کیفیت زمینهای کشاورزی و ازبین رفتن آنها و آسیب به سیستم
آبیاری شده است.
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شكل  :7ترکهاي شكل گرفته ناشي از فرونست در دشت اردبيل

نتيجه گيري
بررسی وضعیت فرونشست طبق شکل شماره  3در  5سال اخیر از سال  2016تا  2020در منطقه موردمطالعه نشان میدهد
که میزان فرونشست در هر سال  4میلیمتر و در طی  5سال  22میلیمتر میباشد .به منظور سازگاری نتایج حاصل از
تداخل سنجی راداری با دیگر دادههای تکمیلی از نقشه کاربری اراضی و همچنین چاههای پیزومتری در سطح دشت اردبیل
استفاده شد.با بررسی و تحلیل نقشه کاربری اراضی و فرونشست اردبیل و مطالعات میدانی موید رخداد بیشینه عرصه
فرونشست به ترتیب در مناطق کشاورزی و مراتع خوب یا  0/22میلیمتر ،مراتع متوسط  0/21میلیمتروانسانساز 0/20
میلیمتر میباشد که شرایط زیستی ناامن و پرمخاطرهای را برای ساکنین دشت اردبیل فراهم میکند و به صورت غیر
مستقیم باعث تنزل کیفیت شرایط محیطی و زندگی ساکنان دشت اردبیل شده است .نشست زمین پدیدهای فراگیر در
سطح جهان است که عمدتا در اثر بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی و شدت یافتن افت سطح آن ،نمود کمی و
کیفی قابل توجهی در چند سال اخیر داشته است .جهت بررسی وضعیت و تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی و تاثیر آن بر
میزان فرونشست دشت اردبیل از اطالعات  39چاه پیزومتری(اخذ شده از سازمان آب منطقهای اردبیل) طی سالهای 66
تا  99که نتایج تحلیل از کاهش  48درصدی سطح ایستابی را در سال  99نسبت به سال  66نشان میدهد .بیشینه سطح
ایستابی چاههای پیزومتری از  45متر به بیش از  70متر در سال  99رسیده است که حاکی از وخامت اوضاع آبخوان دشت
اردبیل است که نیازمند شناسایی عوامل تاثیرگذار ،اقدامات کاهشدهنده و اقدامات تطبیق دهنده از جمله محدود یا ممنوعیت
استخراج آبهای زیرزمینی در مناطق در معرض فرونشست و اجرای مقررات سختگیرانه جهت استخراج کنندگان منابع
آبزیرزمینی در مناطق در معرض فرونشست و پایش پیوسته شاخصهای فرونشست است .به طور کلی ایجاد چنین شرایط
و وضعیتی در رویداد پدیده فرونشست و پیامدهای مخاطره آمیز و فاجعه بار آن برای کشور ،قبل از هر چیزی 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 سو 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 و تعدیل زیرساختهای ایجابی فراهم گردد .و نهایتا برای
پیشگیری و کاهش و تعدیل حجم دامنه فاجعه محتمل از این مخاطره ،دستگاههای زیربط تمامی مقررات و استانداردهای
الزم ساخت و ساز را برای نواحی در معرض فرونشست ،مورد بازنگری قرارداده و اساس را بر شرایط نوین تعریف
نماید(.اصغری و همکاران)13:1400،
در تحقیقی مشابه شفیعی و همکاران ،1399اقدام به بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل
سنجی راداری پرداختند .نتایج این بخش از تحقیق نشان داد که با افت حدود  22متر سطح آب در بازه زمانی  12ساله،
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نشست زمین حدود  16سانتیمتر و برای هر سال به طور میانگین  4سانتی متر بوده است و با افت سطح آب زیرزمینی به
طور مداوم فرونشست در منطقه مورد مطالعه نیز در حال افزایش است.در پژوهشی دیگر محمدزاده و همکاران  ،1400با
عنوان بررسی و پایش فرونشست دشت شهریار و ارتباط آن با کاربری اراضی و افت سطح آبهای زیرزمینی به این نتیجه
رسیده اند که با هم نهادسازی نقشه فرونشست با الیه کاربری اراضی بیشترین فرونشست در کاربری باغات با 11/54
سانتیمتر و مرتع  11/34سانتیمتر مشاهده شد و همچنین رابطه بین فرونشست و تغییرات مقدار سطح آبهای زیرزمینی
در طی  6سال شاهد افت  7متری آبهای زیرزمینی در دشت شهریار بودهاند.
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اصغری سراسکانرود ،صیاد ،قلعه ،احسان ،عبادی ،الهامه ،1400 ،بررسی تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن
با سطح آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی ،دشت اردبیل) ،نشریه سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی
در منابع طبیعی ،سال دوازدهم شماره اول ،صص1.-21
اصغری سراسکانرود ،صیاد ،محمدزاده ،مریم،1400 ،برآورد میزان فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل
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اصغری سراسکانرود ،صیاد ،محمدزاده شیشه گران ،مریم ،قلعه ،احسان،1399،پایش میزان فرونشست
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معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری،تبریز ،صص.1-12
اصغری سراسکانرود ،صیاد ،محمدنژاد آروق ،وحید ،امامی ،هادی ،1398 ،بررسی تغییرات کاربری اراضی با
استفاده از روش پیکسل پایه و شیءگرا و تحلیل اثرات تغییر کاربریها بر فرسایش خاک ( مطالعه موردی:
شهرستان مراغه).نشریه پژوهش¬های ژئومورفولوژی کمی ،سال هشتم ،شماره یکم ،صص.160-178
ابراهیمی ،عطرین  ،قاسمی ،افشان و گنجائیان ،حمید،1399،پایش میزان فرونشست محدوده شهریپاکدشت با استفاده از روش تداخل سنجی راداری ،فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی  ،دوره  ،2شماره ،4
صص .1-13
آ میغ پی ،معصومه ،عربی ،سیاوش ،1388 ،بررسی فرونشست یزد با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری
و ترازیابی دقیق ،طرح پژوهشی سازمان نقشه برداری کشور،صص .1-46
جوادی ،سید محمدرضا ، 1400،برآورد و تحلیل میزان فرونشست دشت همدان – بهار با استفاده از تصاویر
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