
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  1393اردیبهشت  - همایش ملی ژئوماتیک و یکمین  بیست

فرونشست زمین با استفاده از روش  ۀتعیین میزان و دامن 

   اردکان_تداخل سنجی تفاضلی راداري در دشت یزد

  
   3علی سرکارگر اردکانی ،2المدرسی سید علی ،1زهرا شیخی کوهسار

  

 ، دانشکده فنی و مهندسی، گروه یزدتحقیقات و علوم واحد  ،آزاد اسالمیگاه شدان، ، GISسنجش از دور و دانشجوي کارشناسی ارشد . 1

 .، یزد، ایران GIS سنجش از دور و

z.s.koohsar@gmail.com 
  یزد دانشگاه آزاد اسالمی ،GISگروه سنجش از دور و استادیار  ،دکتري ژئومورفولوژي .2

almodaresi@iauyazd.ac.ir 8214812-0351 نفلت  

  تحقیقات یزد واحد علوم و ،اسالمی دانشگاه آزاد،  GISگروه سنجش از دور و استادیار  ،دکتري سنجش از دور .3

aliardakani@yahoo.com 

  

  چکیده 

نشست زمین به علت پمپاژ بی رویه و افت سطح آبهاي زیر زمینی سبب بروز مشکالت و مخاطراتی در سطح   

رساخت ها زی بروز این پدیده باعث ایجاد مشکالتی براي کشاورزان، تخریب خطوط ارتباطی و .گسترده می گردد

بـه منظـور بـه     )DInsar( در این پژوهش از روش تداخل سـنجی تفاضـلی راداري   ل دیگر می گرددئبرخی مسا و

تصویر کشیدن محدوده فرونشست و بررسی تغییرات زمانی کوتاه مدت و بلند مدت این حادثه کمک گرفته شده 

از . قـرار گرفـت   مورد استفاده 2010تا  2007مربوط به بازه زمانی C ،ASAR ENVISAT باند SLCتصویر  4. است

 75/10نتایج حاصل از تداخل سنجی رادار، حداکثر میزان فرونشست ساالنه در محـدوده مـورد مطالعـه، حـدود     

   .بدست آمد 2008تا  2007سانتی متر در بازه زمانی 

  .تداخل سنجی تفاضلی راداري، فرونشست، آب زیرزمینی، اینترفروگرام :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه -1

فعالیت هاي انسانی بهره برداري بیش از . پدیده فرونشست مى باشد دنیا ریکی از خطرات شایع در سراس

حد آب هاي زیرزمینی، در کشاورزي، آبزي پروري، صنعت و ناحیه شهري منجر به فرونشست جدي زمین ها 

محیطی مانند اتمام منابع آبهاي در نتیجه، فرونشست زمین می تواند منجر به خطرات زیست . می شود

زیرزمینی، خسارت زیرساخت ها، افزایش خطرات سیل و آبگرفتگی و فرو رفتن زمین هاي داخلی توسط آب 

   . ]٤[دریا شود

مناطق شهرى به دلیل تراکم جمعیت، ساختمانها و شریان هاى حیاتى به طور ویژه آسیب پذیرتر مى 

ها و بزرگراهها آسیب زده، خطوط آبرسانى، گاز و فاضالب را مختل  این پدیده مى تواند به خیابانها، پل. باشند

ه منظور ارزیابى خطر و مدیریت بنابرین ب. کرده، به پى ساختمانها آسیب رسانده، موجب ترك در آنها گردد

                                                 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1393اردیبهشت  - همایش ملی ژئوماتیک و یکمین  بیست

مشاهدات پیوسته   GPSتکنیک. بهتر منابع، کنترل دقیق زمانى و مکانى تغییرات سطح زمین مورد نیاز است

و ترازیابی تغییرات سطح را به طور دقیق ولی در یک سري نقاط محدود که همان ایستگاه ها هستند ارائه می 

. ن محدوده منطقه تحت فرونشست و نیز الگوي آن نخواهد بودبه تصویرکشید بنابراین قادر  .]١١[ دهد

تکنیک تداخل سنجی راداري روشی قدرتمند در نشان دادن تغییرات سطح در قدرت تفکیک مکانی بسیار باال 

  .]٥[می باشد 

ثابت کرده است که قادر به اندازه گیري تغییر شکل پوسته اي و توپوگرافیک با قدرت  InSARروش 

  .]٧[ تفکیک فضایی خوب در پوشش بسیار وسیع دهها متر است

زمین شناسى ایاالت متحده، پدیده فرونشست زمین شامل فرو ریزش یا نشست ) 2011(طبق تعریف انستیتو 

حرکت از نظر شدت، وسعت . ند داراى بردار جابجایى افقى اندك باشدرو به پائین سطح زمین است که مى توا

و میزان مناطق درگیر محدود نمى باشد و فرونشست مى تواند در اثر پدیده هاى طبیعى زمین شناختى مانند 

انحالل، آب شدگى یخها و تراکم نهشته ها، حرکات آرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زمین و یا 

 . اى انسانى نظیر معدنکارى، برداشت آبهاى زیرزمینى و یا نفت ایجاد شودفعالیته

ترین شرایط در کشورهاي  برابر بیشتر از بحرانی 90کم   هاي ایران دست شدت فرونشست خاك در دشت

شود، با  متر در کشورهاي پیشرفته بحرانی قلمداد می یافته جهان است، نرخ فرونشست ساالنه چهار میلی توسعه

 36به  1390  متر در سال بوده که در سال سانتی 17نرخ فرونشست در کشور ما  85ین حال در سال ا

   .]٣[ متر در سال افزایش پیدا کرده است سانتی

بیشترین گزارشات از سراسر جهان در ارتباط با پدیده فرونشست زمین مربوط به نقاط خشک و کم باران 

اري از نقاط دنیا مانند ایالت آریزونا و کالیفرنیاي آمریکا، شهرهاي بوده است این پدیده در گذشته در بسی

اوزاکا و توکیو در ژاپن، و نیز در ایتالیا، بانکوك در تایلند، جاکارتا در اندونزي، کلکته در هندوستان و 

  . ]١٠[است مکزیکوسیتی در مکزیک گزارش شده 

 دشت کاشمر در استان خراسان خمین، نطز،فرونشست در ایران در دشت هایی همچون اراك، نهاوند، 

، دشت )1387اکبري و همکاران: 1384لشکري پور و همکاران(، مشهد)1385و همکاران،لشکري پور ( رضوي

 حقیقت مهر و همکاران،(، دشت هشتگرد )2007معتق و همکاران، : 2009ران، دهقانی و همکا(نیشابور 

مشاهده شده و در ) 1385رهنما و کاظمی فر، ( رفسنجان )1391شریفی کیا، (دشت نوفق و بهرمان  )1389

، از تکنیک تداخل سنجی راداري براي تعیین نرخ فرونشست 1389حقیقت مهر و همکاران . حال توسعه است

ماهه  4، دربازه زمانی 149مربوط به گذر  ASAR ENVISATتصویر راداري  4دشت هشتگرد، با استفاده از 

میلی متر در ماه  35ونشست را در این دشت ر، بیشینه مقدار نرخ ف)2008تبر اک 24تا  2008جوالي  11(

  . بدست آوردند

، )DInSAR(هدف از این مقاله نشان دادن قابلیت روش تداخل سنجی تفاضلی رادار، با روزنه ترکیبی 

به منظور تشخیص و کنترل مناطق فرونشست از تکنیکهایی همچون . براي نمایش تغییر شکل زمین می باشد

به دلیل اهمیت این پدیده بعنوان یکی از . و ترازیابی دقیق استفاده می شود GPSتداخل سنجی رادار، 

کاهش و جبران خسارت مخاطرات طبیعی در تدوین راه کارهاي مدیریتی به منظور شناسایی و پیشگیري، 

در این مطالعه می خواهیم میزان . ساختاري مؤثر، مطالعه در این زمینه امري ضروري به نظر می رسد

  . سال پایش نمائیم 4اردکان را بررسی نموده و تغییرات آن را در بازه زمانی _فرونشست زمین در دشت یزد

  

  مواد و روش تحقیق  -2
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اردکان است که وسیعترین دشت استان یزد می باشد این دشت در  –محدوده مورد مطالعه دشت یزد 

غرب و جنوب غرب به شیر کوه، در شرق به کوهاي خرانق، در جنوب به کفه بهادران و در شمال به چاله عقدا 

دقیقه  45درجه و  53این منطقه جزیی از حوزه آبریز کویر سیاه کوه است که بین طولهاي . محدود می شود

دقیقه تقریبا در مرکز  30درجه و  32دقیقه تا  15درجه و  31دقیقه و عرضهاي شمالی  50و  درجه 54تا 

کیلومتر بین  15کیلومتر و عرض متوسط  60اردکان با طول  –دشت یزد ). 1شکل(استان یزد واقع شده است 

دگی ساالنه در آب و هواي منطقه از نوع خشک کویري است که متوسط بارن. شهرهاي یزد و اردکان واقع است

سفره اصلی آب زیر زمینی دشت از ناحیه فهرج تا محمد آباد در . میلی متر است 61ساله  18دشت طبق آمار 

آن حدود  شمال غرب تا ناحیه چاه افضل ادامه دارد و مساحت _حومه یزد شروع و در راستاي جنوب شرق 

  .]٢[کیلومتر مربع است  2088

  

  
  ..LANDSAT TM(B147)روي تصویر  اردکان بر - دشت یزد جغرافیایی  موقعیت .1شکل

  

این روش با . یکی از ابزارهاي توانمند جهت پایش پدیده فرونشست، روش تداخل سنجی راداري است

مقایسه فازهاي دو تصویر راداري که از یک منطقه در دو زمان مختلف اخذ شده اند، قادر به تعیین تغییرات 

مین متناسب با فاصله فاز اخذ شده از یک عارضه بر روي سطح ز. سطح زمین در آن بازه ي زمانی می باشد

در این تکنیک تصاویر مختلط راداري که حاوي مقادیر فاز و دامنه موج برگشتی . آن تا سنجنده راداري است

. از عارضه به سمت سنجنده هستند با یکدیگر تلفیق شده و تصویري به نام اینترفروگرام تولید می کنند

یر اخذ شده در دو زمان مختلف که از نظر هندسی به اینترفروگرام تصویري است که از اختالف فاز دو تصو

  .]٦[شود طور دقیق بر روي هم منطبق گشته اند حاصل می 

دو موقعیت آنتن، با دقت کسري از طول  هايslant range، تفاوت در، InSARاین توانایی اساسی روش 

وابسته است و براي  slant rangeاختالف فاز به اختالف . موج به شرط اختالف فاز می تواند اندازه گیري شود

فاز . ]٨[است ) DEM(تواند پردازش شود که، تولید یک مدل ارتفاعی رقومی  استخراج اطالعات ارتفاع، می

براي بدست . جابجایی هدف و تأثیرات اتمسفر است اینترفروگرام حاوي اطالعات توپوگرافی، خطاهاي مداري،

نی، می بایست خطاهاي مداري، اثرات توپوگرافی و نویز اتمسفر از آوردن جابجایی سطح زمین در یک بازه زما

  . اینترفروگرام حذف گردد

 2010تا  2007تصویر مربوط به ماه هاي ژانویه، فوریه آوریل و دسامبر بازه زمانی  4ز در این تحقیق ا

اویر تداخل سنجی بکار رفته زوج تص. سانتی متر استفاده گردید 5.6با طول موج  C  ENVISAT ASARباند
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به کمک نرم افزار  ها پردازش اینترفروگرامو . متر پردازش شدند 255مبناي عمودي کمتر از با خط 

SARSCAPE نشان داده شده است) 1(مشخصات تصاویر در جدول . انجام شد.  

  

  .اردکان –مشخصات تصاویر راداري مورد استفاده منطقه یزد  .1جدول

برخورد زاویه  مدار

)��( 

 ماهواره سنجنده تاریخ تصویر

152055  40  29/01/2007  ASAR Envisat  

162068  40  28/04/2008  ASAR Envisat 

162085  40 14/12/2009 ASAR Envisat 

162087  40 22/02/2010  ASAR Envisat  

  

نسبتا باال، پارامترهاي مداري دقیق  1یبا همدوس، SLCبراي تهیه اینترفروگرام با داشتن زوج تصاویر 

ابتدا دو تصویر . جهت مطالعه فرونشست استفاده شد DEMمعلوم، و طول خط مبناي مناسب، به همراه یک 

 π2در یک اینترفروگرام تفاضلی، . و از نظر هندسی کامال بر هم منطبق شدند 2نسبت به هم ریجسترشده

ی ازطول موج سیگنال رادار در جهت دید ماهواره، و یا به اصطالح تغییر فاز کامل معادل جابجایی ارتفاع نیم

)LOS(در مسیر نگاه رادار است ،.   

 3آژانس فضایی اروپا Doris اطالعات مداري دقیق اخذ شده توسط ماهوارهبا استفاده از خطاهاي مداري 

)ESA ( مسیر پرتو رادار بین  مولفه اتمسفر بطور عمده ناشی از نوسانات بخار آب در اتمسفر، در. گردیداصالح

ساختار فرینچ آن در عرض چند اینترفروگرام مستقل است  توجه به اینکهتاخیر جوي با ماهواره و زمین است 

و مرحله . استفاده شد Adaptive تطابقی فیلتراینترفروگرامها از به منظور حذف نویز  .می تواند شناسایی شود

نیز انجام شد تا فازها به مقداري که نشان دهنده جابجایی پوسته زمین است تبدیل  unwrapping بعد فاز

  . این تغییرات هم در جهت دید ماهواره و هم در جهت افقی و عمودي محاسبه شد. دنشو

براي اندازه گیري اختالف فاصله بین سنجنده و زمین، تفسیر اختالف فاز  SARاساس اینترفرومتري 

تنها مقادیر قابل اندازه گیري، با این حال، یک بخش از این اختالف فاز است، یعنی مقدار اصلی، که در  .است

از آنجا که فاز  .می شودنهفته است که باعث ایجاد فرینچهاي اینترفرومتریک ]) 	2π	0[ یا]	π	π	−[ ( فاصله

 hase unwrapping ر نظر گرفت روشد] 	π	π	−[اندازه گیري شده را می توان به عنوان یک مقدار در فاصله 

می شود یک  unwrappingدر حالت ایده آل یک الگوي فرینچ کامال مشخص، مرحله . ]٩[ نامیده می شود

در شرایط واقعی به هر حال اینترفروگرام همیشه کم و بیش تحت تاثیر نویز، قرار می . روش کامال آسان است

ا شدت و تیزي کمتر معلوم شوند، از شکل طبیعی خارج و یا حتی گیرد، که باعث می شود خطوط فرینچها، ب

توسط مسیر تشریح  نتیجه این است شماره چرخه هاي فاز براي جمع کردن مقدار فاز می تواند. قطع شوند

و خطا براي تمام . تحت تاثیر قرار گیرد و منجر به تخمین اشتباه آنها شود unwrappingشده در روش 

شاید سخت ترین مرحله پردازش در اینترفرومتري  unwrappingبه همین دلیل فاز . شود اینترفروگرام پخش

باال از بین می رود به عبارت کوهرنس  در این مرحله ناپیوستگی هاي موجود در فاز در مناطق با. می باشد

- (...وسته می باشد به صورت پی) 0- 180-360- 180- 0- 360-(...دیگر فاز اینترفروگرام که بصورت دوره اي 

                                                 
١ Coherent 
٢ co-registration 
٣European Space Agency 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1393اردیبهشت  - همایش ملی ژئوماتیک و یکمین  بیست

و در نهایت مرحله مسطح . نیز انجام شدunwrapping فاز  .]١[در می آید ) 0- 180- 360- 540- 720

سازي اینترفروگرامهاست به منظور حذف مولفه فازي ناشی از اثرات توپوگرافیک، یک مدل رقومی ارتفاعی با 

که مشخصات  .تهیه شده است، بکار رفت SRTMمتر که توسط  10متر و عدم صحت  90قدرت تفکیک 

     .تصویر جابجایی تهیه گردید 5در نهایت . نشان داده شده  است  2ا در جدول اینترفروگرامه
  

  .اردکان_مشخصات اینترفروگرامهاي پردازش شده در دشت یزد .2جدول 

  )متر(خط مبناي مکانی   )متر(ابهام ارتفاعی  )Master(تصویر قدیمی  )Slave( تصویر جدید  اینترفروگرام

a 28/04/2008 29/01/2007  943/76 99/239  

b 14/12/2009 28/04/2008  079/79  522/233  

c 22/02/2010 14/12/2009  633/72  212/254  

d 14/12/2009  29/01/2007  104/2451  534/7 

e 22/02/2010  28/04/2008  15/299  731/61  
  

 

  .اثر توپوگرافی وجود دارد ، در این تصاویر هنوز2010تا  2007زمانی  بازهتصاویر اینترفروگرامهاي مربوط به . 2شکل
  

  ه گیرينتیج- 3

معموال در مناطقی که احتمال تغییر شکل بسیار زیاد  ینقشه برداري و سیستم هاي نظارت ژئوتکنیک

مورد استفاده براي کنترل  یمزیت اصلی نقشه برداري و تکنیک هاي نظارت ژئوتکنیک. می شوداست تاسیس 

پیچیدگی ابزار سنجش، تعداد  :آنها شاملمعایب عمده  اما. می باشدي اندازه گیري ها تغییر شکل دقت باال

و داراي  .است کم مشاهدات بدست آمده، قدرت تفکیک مکانی ضعیف و هزینه هاي باالي نقشه برداري

می باشند و نمی توانند فرونشست ... چون برداشت بصورت نقطه اي و در سطح محدود، هزینه باال و مشکالتی
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اما روش تداخل سنجی قادر به برداشت منطقه با پوشش وسیع است و نسبت به روشهاي ذکر . درا پایش نماین

  .شده مقرون به صرفه تر است
   

  

  
  .2010-2007اردکان در بازه زمانی _جایی دشت یزدبجانقشه .  3شکل

  

  
نشان  3در فاصله میبد تا اشکذر که موقعیت آنها در شکل 2010تا  2007ویر جابجایی بازه زمانی اپروفیلهاي استخراج شده بر روي تص. 4شکل 

  .داده شده است
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در منطقه شمسی تا اشکذر نشان می دهد که الگوي حداکثر فرونشست به  استخراج شدهپروفیل هاي 

است که کناره ها و حاشیه منطقه پروفیل داراي تغییرات  این الگو نشان دهنده این .شکل است "V "صورت 

  . تدریجی است

مورد استفاده  2010تا  2007ماهواره انویست در بازه زمانی  ASAR، سنجنده Cباند  SLCتصویر  4

 4اینترفروگرام حاصل شد که در نهایت  SAR SCAPE ،5قرار گرفت با پردازش این تصاویر در نرم افزار 

 .ی تولید شده که از صحت باالتري برخوردار بودند وارد مرحله تفسیر شدندتصویر جابجای

با استفاده  .نشان داده شده است 3در جدول اردکان _نتایج حداکثر فرونشست و باالآمدگی در دشت یزد

دشت یزد . یمئاردکان را محاسبه نما _از روش تداخل سنجی راداري توانستیم میزان فرونشست در دشت یزد

 کیلومترمربع )100×70(پوشش باالي آن  ASARکیلومتر است اما از مزیتهاي تصاویر  60کان به طولارد –

  . نشان داده شده است 3شکل ه پوشش تصاویر درکمی باشد

  

  .اردکان_دشت یزد 2010تا  2007نرخ حداکثر فرونشست و باالآمدگی ساالنه در بازه زمانی  .3جدول 

  

  

اردکان را با دقت  _تکنیک تداخل سنجی راداري نرخ فرونشست و باالآمدگی در دشت یزد  3طبق جدول

  . میلی متر نشان داد

بطور کلی نتیجه بدست آمده در تصاویر و پروفیلهاي استخراجی حاکی از رخداد حداکثر فرونشست در 

  .منطقه بین یزد تا میبد بویژه در اشکذر و شمسی و رستاق می باشد

فرونشست که منطقه اردکان مشاهده شد _فرونشست بصورت کاسه اي در محور دشت یزد  حوزه هاي

حداکثر . سال از لحاظ وسعت منطقه تحت پوشش درحال گسترش را نشان می دهد 4کاسه اي در بازه زمانی 

   .بوده است 2008تا  2007سانتی متر در سال در بازه زمانی  749/10میزان تغییر شکل 

  

  پیشنهادات و گیرينتیجه  -4

نشان می دهد روند تغییرات فرونشست در بازه زمانی فوق الذکر بصورت خطی  3نتایج حاصل از جدول

نتایج بدست آمده در این تحقیق و مقایسه آن با نتایج بدست آمده از مطالعه آمیغ پی و همکاران  .نمی باشد

مربوط به بازه زمانی مطالعه آمیغ پی و همکاران که از تصاویر راداري . تقریبا مشابه بدست آمد 1388در سال 

-2007مربوط به بازه زمانی و در واقع این مطالعه که اردکان استفاده نمودند  –در دشت یزد 2003- 2006

حداکثر مقدار فرونشست  ،1372- 1380داده هاي ترازیابی بین سالهاي  بر اساس، در ادامه آن می باشد 2010

 2006 تا 2003بازه زمانی مربوط به  ویر رادارياتصبراساس  و. نمودنددر سال برآورد سانتی متر  87/11

  .دوردنبدست آسانتی متر در سال  12نشست حداکثر نرخ فرو

فرونشست ساالنه حداکثر نرخ   تصویر جابجایی

سانتی (اردکان -در دشت یزد

  )متر

حدااکثر نرخ باالآمدگی ساالنه 

  میلی متر

2008- 2007   749/10  40  

2009- 2008  747/6  5/78  

2009- 2007   083/6  27  

2010- 2008  838/7  26  
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اردکان به میزان  –دشت یزد  نتایج بدست آمده در این تحقیق حداکثر نرخ فرونشست ساالنه در

که دالیل . بوده که تقریبا روند رو به کاهش داشته است 2008تا  2007سانتی متر در بازه زمانی  749/10

  . آنرا می توان بررسی نمود

ه، الگوي فرونشست و مکان هاي تحت فرونشست کامال مشابه طی بررسی به عمل آمده در هر دو مطالع

بطوریکه در . بدست آمد که با اختالف در میزان فرونشست و یا وسعت منطقه تحت فرونشست همراه می باشد

اردکان را می توان به سه منطقه با حداکثر میزان و با شکل کاسه اي -این مطالعه نیز فرونشست دشت یزد

نخست با بیشترین میزان فرونشست، حد فاصل بین میبد تا اشکذر است که مقدار منطقه . مجزا نمود

و ) روز 455(  2008تا  2007سانتی متر در بازه زمانی 4/13فرونشست در منطقه شمسی با حداکثر حدود 

که کاهش فرونشست نسبت به . نزدیک سه سال بدست آمد 2009تا  2007سانتی متر در بازه زمانی 5/17

دوم منطقه اردکان می باشد و منطقه سوم محدوده مرکزي شهر یزد، و قسمتی . قبل را نشان می دهدسالهاي 

  . از خطوط راه آهن بدست آمد

علت قابلیت مناسبشان براي ه ب ALOS PALSARباند   Lپیشنهاد می شود در مطالعه بعدي از تصاویر 

استفاده شود تا بر مشکل عدم  ENVISAT ASARباند  Cنفوذ به تاج پوشش گیاهی به همراه تصاویر 

همبستگی ایجاد شده به خاطر پوشش گیاهی در محور دشت که مشکل همبستگی پائین ایجاد می شود غلبه 

تعدیل و تنظیم چاه هاي عمیق و نیمه عمیق و قناتهاي بهره برداري براي پایش فرونشست در نظر . شود

  . گرفته شود

  

  تقدیر و تشکر

زمان فضایی اروپا به خاطر در اختیار قرار دادن تصاویر راداري طی ارائه طرح در این پژوهش از سا

  .می نمائیمپژوهشی تقدیر و تشکر 
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