اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار  ،1911ص 189-111

پتانسیل فرونشست دشت شازند ناشی از افت آب زیرزمینی با مدل وزندهی و آنالیز
صحتسنجی آن با استفاده از تداخلسنجی راداری
صالح طاهری زنگی ،1عبدالرضا واعظیهیر

*2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی ،دانشکدۀ علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
 .2دانشیار گروه علوم زمین ،دانشکدۀ علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت 1931/70/11؛ تاریخ تصویب (1931/11/22

چکیده
در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر فرونشست سطح زمین در دشت شازند با بهکارگیری روش وزندهی و تحلیل سلسلهمراتبیی
بررسی شده است .در این مدل هفت پارامتر مؤثر ،محیط آبخوان ،کاربری زمین ،پمپاژ ،تغذیه ،ضخامت آبخوان ،فاصله از گسل
و افت سطح آب زیرزمینی طبق نظر کارشناسی ارائهشده ،رتبهبندی و کالسیهبنیدی شید و از تلفییق ایین پارامترهیا در محییط
 ArcGISنقشۀ آسیبپذیری دشت با شاخص بین  10تا  107به دست آمد .سپس ،بهمنظور بهینهسازی و تطیابق بیشیتر ،هفیت
الیۀ مؤثر بر فرونشست فازیسازی شده و نقشۀ نهایی تهیه شد .در مرحلۀ بعد ،با اعمال وزنهیای کارشناسیی بیه روش

AHP

نیز نقشۀ نهایی پتانسیل فرونشست تهیه شد .میزان آسیبپذیری فرونشست دشت با تلفیق الیهها در محیط  Arc GISطی یی
سال ( )1931-1931به دست آمد و برای صحتسنجی این مدل از نقشۀ ماهوارهای  InSARاسیتفاده شید .بیرای بهبیود نتیایج
بهدستآمده و بهینهسازی وزنهای اعمالشده از روشهای وزندهی و فیازی بیا تحلییل سلسیلهمراتبیی اسیتفاده شید .نتیایج
بهدستآمده از تحقیق حاضر نشان میدهد هر سه روش همبستگی تقریباً یکسانی با دادههای ماهوارهای دارنید و از بیین آنهیا،
روش فازی بیشترین همبستگی را با دادههای ماهوارهای و فرونشست واقعی نشان میدهد .بر اساس این مدل ،نیواحی شیمالی
و شمال غربی در معرض فرونشست قرار دارند .شایان یادآوری است که پاالیشگاه شازند در منطقهای بیا پتانسییل فرونشسیت
زیاد قرار دارد و باید برنامههای مدیریتی الزم برای کنترل فرونشست در این نواحی اعمال شود.
کلیدواژگان :پتانسیل فرونشست ،دشت شازند ،مدل وزندهی ،نقشۀ ماهوارۀ .InSAR
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مقدمه
د

فرونشست شامل پایین رفتن تددریی یدا نااندان
زمین ،بر اثر برداشت مواد جامد و مدای زیر د ی ا دت
که به دلیل فعالیتهای طبیع یا انسان در ابعداد کوکد
یا و ی رخ م دهد [ .]1طبدد تعریددد یونسدددوو [،]2
پدیدۀ فرونشسددت عبددارت ا ددت از :فروریزش یا نشست
زمین کده در مقیداس بدزرگ رخ مد دهدد .معمدوً
زمین کده
این اص الح به حرکات قدائم رو بده پایین
ممون ا ت با بردار افق همدراه باشد ،افته م شود .علدت
اصل فرونشست زمین تو ط خروج یاًت ،تراکم طبقات
فوقان و کاهش ضخامت ًیههای نگ و خاک ا ت .وزن
ًیههای فوقان بب تراکم و کاهش ضخامت و درننایدت،
فرونشست م شدود و میدزان فرونشسدت بدا حیدم دیال
خارجشدده از زمدین و قابلیدت تدراکم بدهجداماندده نسدبت
مستقیم دارد .بلورهای موجود در نگها ،کمترین تدراکم
را تیمل م کنند و کان های که ویژا تراکم زیاد دارندد،
نظیر کان های ر یا مواد آل  ،فرونشست بسیار زیادی را
در زمین اییاد م کنند [ .]3ا تخراج آبهدای زیرزمیند
در اقلیمهای خش و نیمده خشد  ،یود از دًیدل مندم
فرونشست زمین ا ت که م تواندد خسدارت هدای درخدور
توجن به تأ یسدات زیربندای  ،نقداح حسداس و خ دوح
انتقددال نیددرو وارد کنددد [ .]4افددزایش برداشددت آبهددای
زیرزمین موجب افزایش د آبهدای زیرزمیند شدده
ا ت [ .]5بر ا اس نتایج م العات ،به دلیدل بندرهبدرداری
بیش از حد مقادیر از ال  1331دشدت شدازند بدهعندوان
دشت ممنوعه اعالم شده ا ت [ .]6در نقاح مختل دنیا از
روش تداخل دنی راداری بدرای شنا دای و اندازهایری
فرونشسدت زمدین ا دتفاده کردهاندد [ .]11- 3طد کندد
ال اخیدر ،در ایدران نیددز از ایددن روش در پدایش تیییدر
شولهای د بدهویدژه فرونشسدت ا تفاده شدده ا دت
که از آن جمله م توان بده برخ پدژوهشها اشداره کدرد.
 Moatagو هموددداران  )2112بدددا ا دددتفاده از ت ددداویر
ماهوارهای  ENVISATبا روش طول باز کوتداه ،فرونشسدت
دشت منیار جندوب اصدفنان را  8/6دانت متدر در دال
میا به کردند [ .]11در تیقیق دیگر ،افضل و هموداران
 )2113بددا ا ددتفاده از تددداخل ددنی تفاضدددل راداری،
آ یبپذیری زیر اختها از پدیددۀ فرونشسددت زمدین در
دشت دامیان را ارزیداب کردندد [ .]12ندادری و هموداران

 )2118بددا ا ددتفاده از ی د مدددل جدیددد ،)GARDLIF
مناط فرونشست احتمدال در آبخدوان دشدت دلماس را
شنا ددای کردنددد [ .]13همچنددین ،نددادری و همودداران
 )2118با ارائۀ کارکوب برای تخمین پتانسیل فرونشست
آبخددوان بددا ا ددتفاده از روش الگددوریتم نتی د در دشددت
شبسددتر ا ددتفاده کردنددد [ .]14خامددهکیددان و همودداران
 )2118با ا تفاده از مدل وزنده  ALPRIFTکه ندوع
مدل وزنده داده ا دت و شدامل هفدت ًیدۀ مدثثر بدر
فرونشست جنس ًیههای زیرین ،کداربری زمدین ،پمژدا ،
تیذیه ،ضخامت آبخوان ،فاصدله از اسدل ،افدت د آب
زیرزمین ) م شود ،میزان آ یبپذیری فرونشسدت دشدت
دال
با تلفید ًیدههدا در میدیط  Arc GISرا طد ید
 )1335-1334به د ت آوردند و برای صیت نی ایدن
مدل از نقشۀ ماهواره ای  InSARا دتفاده کردندد .دژس،
بهمنظور د تیاب به نتایج دقی تر و بنینه ازی وزنها که
با نظر کارشنا اعمال شده بود ،روشهدای بنینده دازی
 Fuzzy- ALPRIFTو  AHP-LPRIFTرا بدده کددار بردنددد و
درننایت ،برای صیت نی روشهای ا دتفادهشدده و بده
د ددت آوردن بنتددرین نتییدۀ مموددن ،از فرونشسددتهددای
رخداده در من قه ا تفاده کردند.
منطقۀ مطالعهشده
میدودۀ م العات دشت شازند در حوضۀ آبریدز قدره کدای
قرار ارفته ا ت .ایدن میدوده با و دعت حددود 383/38
کیلومترمرب که  335/6کیلومترمرب آن را دشت و بقیه را
کوهستان تشدویل مد دهدد و در حدد فاصدل طدولهدای
جیرافیددای  49°/16'/7تددددا  49°/52'/3درجددۀ شددرق و
عددرض جیرافیای  33°/43'/22تا  34°/11'/6شدمال قدرار
ارفته ا ت .میدودۀ برر شده بلوک شازند) از شدمال و
شدمال ردرب بدده میدددودۀ م العدات شدرا ،از ردرب بده
میدودههای م العات مالیر و تیره  -میرقا م و از جندوب
و جنوب شرق به میدودههای م العدات ازندا -الیگدودرز و
خمدین و از شددرق بدده میددودۀ م العدات اراک میددود
م شود که در  33کیلومتری جنوب ررب اراک قدرار دارد.
ارتفاعددات لسددلهکددوههددای زااددرس و ایددران مرکددزی
مشخصکنندۀ حددود طبیعد ایدن حوضدۀ آبریدز ا دت و
ارتفاع دشت بین  1311تا  1351متییر بدوده و در من قدۀ
رد واق شده ا ت.
نیمهخش
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعهشده

بر ا اس تقسیم بنددی پننده هدای داختاری ،من قدۀ
برر د شددده در پنن دۀ ددنندج -ددیرجان قددرار دارد کدده
کننترین ننشتههای موجود در من قۀ م العهشده مربدوح
به دوران مزوزوئی با واحد ا لیتهدای مربدوح بده زمدان
تریاس ا ت که در جنوب شرق من قۀ م العهشدده قدرار
دارد و شامل فیلیت و شیستها م شود .بعد از آن ،ردید
داراون ورا ی ا ت که شامل ر وبات نگ من قدۀ
ا لیت های زرال همراه با راه های ما ه نگ کدوارتزیت
ری آه های کرتا ه ا دت کده
م شود .در آخر ،ردی
نگآه ضخیم ًیده و متبلدور و آهد هدای ا دلیت و
ا لیتهای آهو کرتا ۀ میان و فوقدان کده کدل دشدت
شازند را احاطه کردهاند که دازندهای کرتا دۀ میدان بده
نگ آه های اربیتولین دار معروفاند .ضخامت این ازند
کار تی در رو تای عمارت به بیش از  351متر م ر د
و کرتا ههای فوقان از ًیههای با ضدخامت کدم از آهد
متبلور که بین راهها و ًیههای از ا لیت و یا ما ه دنگ
همراه م شوند نقشدۀ  1/111111کنداراوش شدازند،
ازمان زمینشنا و اکتشاف معدن کشور).
واحدددهای زم دینشنا د دوران ددنوزوئی ر ددوبات
آبرفت کوارترنر شامل کنگلومرا ما ه نگ ،یلت نگ و
ژس ،آبرفتهای قدیم و عند حاضر  Qt1و  )Qt2که بدا
رسهای قرمزرنگ همراه با اراول و ااه خدرده دنگهدای
اردشده رخنمون دارند که در دشت شازند به حداقل  51و
حداکثر  111متر م ر ند و بهصورت همگن عمدۀ دنگ
ک د آبرفددتهددای عنددد حاضددر دشددت شددازند را تشددویل

م دهند .بعد آبرفتهای عند حاضر هم مخروحافوندههدا و
ر وبات رودخانهها و مسیلها و آبرفتهای دشت شدازند را
تشددویل مد دهنددد و درننایددت ،ددازندها بدده آبرفددتهددای
ختنشدۀ عند حاضر و زمینهدای زراعد دشدت شدازند
ختم م شوند .با توجه به نقشۀ زمین شنا قسمت عمدۀ
آبخوان دشت در واحد  Qcتشویل شده ا ت شول .)2
آبخوان دشت شازند از نوع آبخوان آزاد بوده و در دشت
شازند رقوم منین های همعم آب زیرزمیند بدین 2/65
آب
تا  43/5متر متییر ا ت .حداقل منین همعم
زیرزمین در انتنای جنوب ررب دشدت بدا مقددار  5متدر
ر خت لف ) به وجود آمده ا دت .در عدین حدال ،از
مت ررب ،جنوب ررب و شمال ررب به مت شدرق بده
آب افزوده م شدود .متو دط عمد د آب
عم
زیرزمین دشت در ال  1383و  1336بهترتیب  13/34و
 24/61متر برآورد شده ا ت شول .)3
ایسدتاب بدهترتیدب در
باًترین و پایینترین تراز
جنوب شرق آبخوان ورودی دشت) 1838 ،متر و شدمال
ررب خروج دشدت) 2111 ،متدر قدرار ارفتده و جندت
عموم جریان آب زیرزمین من قه از مت جنوب شدرق
به مت شمال و شمال ررب ا ت شول .)4
همچنین ،ط مرداد  1383تدا مدرداد  ،1336د آب
افت حدود  1/34تا  3/21در رتا در دشدت بدهخ دو در
مرکزی دشت شمال آبخوان) واق در پیزومترهای آبخدوان در
پیزومترهددای شددرق نیروادداه  ،)3/21بدداب برافتدداب  )3/32و
روبهروی پتروشیم  )3/42دارد؛ کده ایدن امدر نشداندهنددۀ
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وضعیت بیران در این من قه و تشدید روندد افدت د آب
ایسدتاب در
زیرزمین در من قه م العه شده ا ت .افت
مناط صنعت حسداس مد تواندد خ در فرونشسدت و وقدوع
حادثه را ممون ازد شول  .)5بر ا اس دادههای ارفتهشدده
از ازمان آب من قهای ا تان مرکزی ،در دشت شازند تخلیۀ
آبهای زیرزمین تو ط کاههای عمی و نیمدهعمید 381
عدد) ،قناتها  38عدد) و کشمهها  61عدد) که تعداد جم
مناب آب  1113ا ت .حیم کدل تخلیده 263/561 )MCM
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میلیون مترموعب ا ت کده  13درصدد حیدم تخلیده تو دط
کشمه و قنات و  83درصد تو ط کاهها صورت م ایدرد و از
این حیم تخلیده بدرای شدرب  4درصدد) ،کشداورزی 33/4
درصددد) و صدددنعت  2/6درصددد) ا دددتفاده مدد شدددود .در
آزمددایشهددای پمژددا حددداکثر ضددریب قابلیددت انتقددال 2511
مترمرب بر روز در مناط مرکزی دشت میا دبه شدده ا دت
که به مت حاشیۀ دشت ،مقدار این ضرایب هیددرودینامیو
به کمتر از  511مترمرب در روز م ر د.

شکل  .2نقشۀ زمینشناسی منطقۀ مطالعهشده (برگرفته از نقشۀ سازمان زمینشناسی کشور و ذبیحی 1989 ،و واعظیپور)1911 ،

طاهری زنگی و واعظیهیر :پتانسیل فرونشست دشت شازند ناشی از افت آب زیرزمینی با مدل وزندهی و آنالیز ...

ال

ب

شکل  .9نقشۀ همعمق آب زیرزمینی در مردادماه :الف) سال  1989و ب) سال 1911
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شکل  .1نقشۀ همتراز سطح ایستابی و جهت جریان در مردادماه :الف) سال  1989و ب) سال 1911

شکل  .1نقشۀ همافت آب زیرزمینی در مردادماه  1989تا مردادماه 1911
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برر تیییرات تدراز آب زیرزمیند طد دورۀ آمداری
 1384تددا  1336بیددانگر آن ا ددت کدده تیییددرات تددراز آب
زیرزمین در ابتدای دورۀ آماری یادشده روند نزول داشته
و تا مدت این نو ان نزول ادامده داشدته و دژس حالدت
صعودی شده ا ت .بر ا اس آبنمود ارائهشده ،صرفنظدر از
فراز و فرودهای ف ل روند اصل آبنمود این دشت نزولد
ا ت که در کل آبنمود ،نشاندهندۀ پدایینافتدادا د

آب زیرزمین به میزان  83/13متر و میزان کسری مخدزن
ط ایدن مددت  132/3میلیدون مترموعدب طد دورۀ 12
اله ا ت شول .)6
شول  3نقشدۀ ارتفداع دشدت برر د شدده از د
آبهای آزاد برحسب متر ،موقعیدت قرارایدری کداههدای
پیزومتری و کاههای بنرهبرداری موجود در دشت را نشدان
م دهد.

شکل  .1میانگین وزنی تغییرات سطح آب در آبخوان دشت شازند طی سالهای آبی  1981تا 1911

شکل  .7موقعیت قرارگیری چاههای پیزومتری و چاههای بهرهبرداری موجود در دشت

روش تحقیق
در پژوهش حاضر از مددل وزندهد بدا مددل
ا تفاده شده ا تً .یههای مثثر بر فرونشسدت بدر ا داس
رتبههای این مدل ،تنیه و وزنده شده و ژس با تلفید
و برهمنن ًیهها در مییط  Arc GISنقشۀ آ یبپدذیری
فرونشست دشت شازند به د ت آمد .ژس ،نقشدۀ نندای
ALPRIFT

بهد ت آمده از مدل برای صیت آنالیز با نقشۀ ماهوارههای
بهد تآمده نتینل  (InSAR) 1ا تفاده شده ا ت .پدس
از آن ،بددهمنظددور د ددتیاب بدده نتددایج دقیدد تددر از روش
بنینه ازی  Fuzzy- ALPRIFTو  AHP-LPRIFTا تفاده
شد .فازی ازی فرایندی ا ت که مقادیر اندازهایدریشدده
را به متییرهای زبان بهکارارفته در قسمت شدرح قدوانین
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فازی تبدیل م کند و این کار بدا ا دتفاده از تعیدین تداب
عضویت برای ورودیها انیام م شود .قوانین فازی ارتبداح
بین ورودی و خروج را اییاد م کند .بدرای تعیدین تداب
عضویت هر ورودی ،مقادیر واقع پارامترها در جایگاه که
از قبل تعری شده در نرمافزار وارد شده و برای آنندا تداب
عضویت بین صفر و ی در نظدر ارفتده مد شدود .یعند
مشخ ۀ زبان هر پارامتر را از صفر یدا ید م لد خدارج
م کند .در روش  AHPفرایند تیلیل لسلهمراتب شدامل
ه عن ر هدف ،تعدادی معیدار و ازیندهها دت .هددف در
این تیلیدل ،اولویدتبنددی موضدوع و یدا انتخداب بنیندۀ
ناریوهای مدیریت ا ت .برای ر یدن به این اهدداف بده
تعدددادی ازیندده و برحسددب معیارهددای م دثثر امتیدداز داده
مد شددود و بدر ا دداس وزن ننددای ازیندۀ برتددر انتخدداب و
اولویتبندی م شود.
مدل ALPRIFT

مدل  ALPRIFTبه و یلۀ ندیری و همواران [ ]16ارائه شده
ا ت .برای ایدن کدار از منداب اطالعدات اوندااون ازجملده
ًگهای زمین شنا  ،دادههای پیزومتری ،ا تفاده از نتایج
کاههای پمژا  ،نقشۀ کداربری اراضد و از اسدلهدای فعدال
من قۀ ا تفاده شده ا ت .در این مدل هفت ًیدۀ مدثثر بدر
فرونشست زمین وجود دارد که عبارتاند از :میدیط آبخدوان
 ،)Aکاربری اراضد  ،)Lپمژدا  ،)Pتیذیده  ،)Rضدخامت
آبخددوان  ،)Iفاصددله از اسددل  )Fو میددزان افددت د آب
زیرزمین  .)Tبه هر پارامتر وزنهای با توجه به اهمیدت آن
در فرونشست از  1تا  5داده م شود کده بده بیشدترین وزن،
تأثیر  5و به کمترین وزن 1 ،داده مد شدود .همچندین ،هدر
پارامتر با توجه به اهمیت که در وقدوع فرونشسدت دارد ،بده
زیرد تههای تقسیم م شود که بده هدر د دته بدر ا داس
میزان تأثیر آن ،رتبهای از  1تا  11تعل م ایدرد .هرکقددر
این رتبه کمتر باشد ،کمترین تأثیر بر میزان وقوع فرونشست
را داشته ا ت و درننایت ،از میموع حاصدلضدرب وزن هدر
ًیه در رتبۀ هر ًیه با توجه به راب دۀ  ،1میدزان فرونشسدت
در آن نق ه به د ت م آید.
)1

Subsidence vulnearability index(SVI ) 
Ar AW  Lr LW  Pr PW  Rr RW  I r IW  Fr FW  TrTW

در راب ددۀ یادشددده  )SVIشدداخص آ ددیبپددذیری
فرونشسدت A, L, P, R, I, F, T ،هفدت عامدل مدثثر بدر
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فرونشست r ،رتبههای تعل ارفته به هر د ته و  wوزن هر
عامل را نشان م دهد.
تهیۀ الیههای اطالعاتی مدل ALPRIFT

مییط آبخوان ) :(Aمییط آبخوان به مدواد زمدین شنا د
تیویمیافته یا تیویمنیافتهای افته م شود که بدندۀ ید
آبخوان را تشویل م دهند .هرکقدر مواد دانه ریزتر باشدند
مانند دیلت و رس بده دلیدل تراواید بسدیار کدم ،تیذیدۀ
منا ب به آبخوان را نم دهند و بده همدین دلیدل ،بعدد از
برداشت آب زیرزمین در این مواد تیویم براشتناپذیری
رخ داده و بب فرونشست بیشدتر زمدین مد شدود ،ولد
هرکقدر مواد دانهدرشتتر باشد ،نفوذپذیری خاک افدزایش
م یابد و موجب تیذیۀ بیشتر شده و درنتییه ،فرونشسدت
کمتر م شود.
برای تنیۀ این ًیه ،از ًگهای زمینشنا د دازمان
آب من قهای اراک ا دتفاده شدد .بدر ا داس ًگهدا ندوع
ر ددوبات آبخددوان شنا ددای شددده و طبدد جدددول 1
کال هبندی شد و نوع خاک هر ًگ به د ت آمد .دژس،
در مرحلۀ بعد اطالعات ًگهدا در فرمدت قابدل قبدول بده
مییط نرمافزار  Arc GISفراخوان شده و بدا د دتور IDW
درونیاب و ًیۀ ر تری مییط آبخدوان تنیده شدد .نقشدۀ
ر تری جنس مییط آبخوان در شول  8آمده ا ت.
کدداربری اراضدد  :)Lکدداربریهددای مختلدد زمددین
م توانند تأثیرات مختلف بر وقوع فرونشست داشته باشند.
برای مثال ،در مناط ا تخراج دیاًت مانندد نفدت و آب
بب اییاد فضدای خدال در اعمداق شدده و وزن طبقدات
فوقان که قبل از ا تخراج تو ط یال موجود در طبقدات
تیمل م شد ،کاهش یافتده و امودان فرونشسدت افدزایش
م یابدً .یۀ کاربری زمین بر ا اس نقشدۀ کداربری کشدور
تنیه و طب جددول  1کال دهبنددی شدد .نقشدۀ ر دتری
تنیهشده از کاربری زمین در شول  8آمده ا ت.
پمژا  :)Pاار برداشت آب از کاههای بنرهبرداری بیش
آب زیرزمین کاهش
از میزان تیذیه به آبخوان باشد،
م یابد و درنتییه ،شرایط مستعد برای فرونشسدت فدراهم
م شود .برای تنیۀ ًیۀ پمژا  ،میزان برداشت اًنۀ آب از
کاههای پمژا از ازمان آب من قۀ اراک تنیه شد .ژس،
وارد میدددیط  Arc GISشدددده و بدددا ا دددتفاده از روش
پلیگونبندی تیسن مقدار تخلیۀ هر کاه پمژا به مسداحت
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آبخوان بیشتر باشد ،وزن ر وبات فوقان زیاد شده و بر اثدر
برداشت آب بب افزایش بیشتر فرونشست م شود .بدرای
تنی دۀ ایددن ًیدده بددا در د ددت داشددتن عم د ددنگ ک د
بهوجودآمده از ًگهای زمینشنا  ،ضخامت آبخدوان در
کل من قه به روش  IDWدرونیداب و ًیده کال دهبنددی
شده و ضخامت آبخوان در فرمت ر تر تنیه شد شول .)8
فاصله از اسل  :)Fحرکات توتدونیو بدا جابده جدای
ذرات ریزدانه و درشتدانه بب تراکم بیشدتر و درنتییده،
فرونشست م شود .هرکقدر فاصله از اسلهای فعال کمتر
باشد ،پتانسیل فرونشست بیشتر م شود .بدرای بده د دت
آوردن ًیۀ فاصله از اسلهای فعال در هر نق ه از من قدۀ
م العهشده ،از د دتور فاصدلۀ اقلید د  1ا دتفاده شدده و
نقشۀ ننای تنیه و کال هبندی شد شول .)8
آب زیرزمین  :)Tاین پارامتر یو از
میزان افت
عوامل منم و تأثیراذار در فرونشست ا دت .افدزایش افدت
ایستاب بب افزایش تنش مثثر در ًیههای فوقدان
شده و درنتییه ،بب افزایش فرونشست مد شدود .بدرای
ایستاب ی داله مندر
تنیۀ میزان افت از اطالعات
 1335تا منر  )1336کاههای پیزومتدری من قده ا دتفاده
شده و با ا تفاده از د تور  IDWدرونیاب شد .ژس ،بدر
ا اس جدول  ،1کال هبنددی و نقشدۀ نندای میدزان افدت
آب من قه تنیه شد.
ی الۀ

روش IDW

پلیگون تقسیم شده و مقدار بهد دتآمدده بده
درونیدداب شددد .در ننایددت ،بددر ا دداس جدددول  1مقدددار
درونیاب شده کال هبنددی شدد و میدزان پمژدا برحسدب
میل متر بر ال برای میدودۀ م العات تنیه شد.
زمین به د
تیذیه  :)Rمقدار آب ا ت که از
ایستاب م ر د .هرکه میزان تیذیه بیشدتر باشدد ،فشدار
هیدرولیو بیشتر م شود و فاصدلۀ بدین داندههدا افدزایش
م یابد .درنتییه ،تنش مثثر کاهش م یابد و عوس پمژدا
عمل م کند و بب کاهش فرونشست م شود .برای تنیۀ
ًیۀ تیذیه از روش پیسدووپو [ ]13ا دتفاده شدد .در ایدن
روش ه ًیۀ شیب زمین ،بارندا و نفوذپدذیری د ی
خاک عم  1/5تا  2متری خاک ی ) تنیه شد .بدرای
تنیۀ ًیۀ شیب از  31 DEMمتری من قه ا تفاده شدده و
برای تنیۀ ًیۀ بارندا  ،آمار  21الۀ ازمان هواشنا د
کشور به کار ارفته شد .به منظور تنیۀ ًیۀ نفوذپذیری ،از
عم د  1/5تددا  2متددری ًگهددای زم دینشنا د من قدده
ا تفاده شد .درننایت ،در مییط نرمافزار  Arc GISهر ه
ًیه در فرمت ر تر همژوشان شدده و ًیدۀ نندای تیذیدۀ
خالص آب زیرزمین تنیه شد شول .)8
زمین تا نگ
ضخامت آبخوان  :)Iبه فاصلۀ بین
ک ضخامت آبخدوان افتده مد شدود .هرکقددر ضدخامت

جدول  .1شرح اطالعاتی الیههای  ALPRIFTو وزنهای اختصاصیافته
محیط آبخوان )(A

کاربری اراضی ()L

Aquifer media

Land use

Weight 5

جنس مواد
اراول ما های
اراول ما های با کم
رس
ما ه اراول با کم رس
مارن ر اراولدار با
کم آه
رس ما های

پمپاژ ()P

Impacts of
aquifer
thickness

Recharge
Weight 4

Weight 4

ضخامت
متر)
38د 55

Rate

فاصله )km

2

1د 1

11

1/3د د 1/2

1

55د 35

3

1د 2

8

1/2د 1/5

2

35د 35

4

2د 3

6

1/5د 1/3

3

5

3د 4

4

1/3د 1/4

4

24د 38
38د
132
132د
186
186د
241

کم

6

4د 5
>5

2
1

1/4د 2
2د 2/3
2/3د 3/5
3/5د 4/1

5
6
3
8

Rate

2

مناط صنعت

3

3/5د 5

2

6د 8

11

3

کشاورزی آب

3

5د 11

3

8د 11

3

شنری

6

11د 51

4

11د 13

8

2

51د 211

5

35د 111

1

211د 411
411د 615
651د 811
811د 1111
>1111

6
3
8
3
11

111د 136

6
8

Weight 1
Rate

نرخ )(m/year

Rate

نرخ )mm/year

کشاورزی دیم/
مرت
زمین بایر

Weight 5
Band

Rate

4

Decline of water
table

distance

Weight 2
Rate

افت سطح ایستابی ()T

SVI

Level

نرخ )mm/year

Rate

میدوده

تغذیه ()R

Pumping of
groundwater

Weight 3

ضخامت آبخوان ()I

فاصله از گسل (Fault )F



متو ط
زیاد
خیل زیاد

1. Euclidean Distance
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ت
شکل  .8نقشۀ الیههای تهیهشدۀ  ALPRIFTدر فرمت رستر :آ) محیط آبخوان ،ب) کاربری زمین ،ج) پمپاژ ،د) تغذیه ،ح) ضخامت
آبرفت ،ث) فاصله از گسل ،ت) افت سطح آب زیرزمینی
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بحث و نتایج
پددس از تنی دۀ ً 3ی دۀ اطالعددات مددثثر در تعیددین پتانسددیل
فرونشست تمام ًیهها طبد راب دۀ  SVI ،1روی هدم قدرار
ارفته و با در نظر ارفتن رتبده و وزن هدر ًیده همژوشدان
شده و نقشۀ ننای پتانسیل فرونشست بده روش ALPRIFT
تنیه شد .بر ا اس این نقشه ،شاخص فرونشست برای دشت
شازند بین  83تا  131به د ت آمد شول .)3
در مرحلۀ بعد با ا تفاده از د تور  Fuzzy Membershipو با
ا تفاده از تاب عضویت  Gaussianتعری شد .ژس ،هفدت
ًیددۀ ر ددتری مددثثر در فرونشسددت بدده روش ALPRIFT
فازی ازی شده و به بازۀ صفر تا ید تبددیل شدد .دژس،
نقشۀ ننای پتانسیل فرونشسدت بدر ا داس نقشدۀ ر دتری

فازیشده تنیه شدد .مزیدت فدازی دازی دادههدا بده دلیدل
تدریی بودن مرز تیییر ویژا ًیههای در من قه ا ت که
با طبیعت همخوان بیشتری دارد .بر ا اس تنیدۀ ًیدههدای
آ دیبپددذیری بدده روش فددازی ،بیشددترین مقدددار شدداخص
آ یبپذیری  24و کمترین میزان آن صفر به د ت م آیدد؛
که طب پتانسیل آ یبپذیری فدازیشدده بدین صدفر تدا 6
نشاندهندۀ ردۀ آ یبپذیری کم 6 ،تدا  12متو دط 12 ،تدا
 18زیدداد و  18تددا  24آ دیبپددذیری خیلد زیدداد را نشددان
م دهد .آ یبپذیری فازی مددل  ALPRIFTبدرای من قدۀ
م العهشده  3/3تا  18/4بده د دت آمدده ا دت .همچندین،
مدل آ یبپذیری  AHPبرای من قۀ م العهشده بین 3/48
تا  3/16به د ت آمده ا ت شول .)11

شکل  .1نقشۀ پهنهبندی خطر فرونشست دشت حاصل از تلفیق الیههای مدلALPRIFT

ال

ب
شکل  .11پهنهبندی به روش الف) فازی ،ب)  AHPدر مدل ALPRIFT
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در برر میدزان فرونشسدت از مددل هدا و روش هدای
متفاوت م توان ا تفاده کدرد .در پدژوهش حاضدر از روش
 D-Insarاز نیندۀ  Sentine1با دقت میل متری ا دتفاده
شده ا ت کده در بدازه هدای زمدان متفداوت و بدا ت داویر
ارفتهشده در تاریخهای متعدد میا به م شود.
رادار نوع روش برای به د ت آوردن اطالعدات در مدورد
اشیا و پدیده های مختل بر مبنای اندازه ایری فاصله ا ت که
با ا تفاده از میا بۀ زمان اسیل یگنال در باند یدا بانددهای
مربوح به نینده صورت م ایرد .دقت اندازهایری خام رادار
برای ر یدن به دقت میل متری کاف نیست ،امدا روش هدای
برای راه اندازی یگنال با دقت و رزولوشن زیاد به وجود آمدده
ا ت تا دقت رادار افزایش پیددا کندد .یود از ایدن روشهدای
اثبات شده اینترفرومتدری 1ا دت کده بدا ا دتفاده از اطالعدات
راداری ،بددرای رادارهددای هددوای و مدداهوارهای بسددیار ا ددتفاده
م شود .ی کاربرد ویژۀ آن ایدن ا دت کده از اینترفرومتدری
متفاوت ا تفاده م کند تا جابهجای هدای کوکد رادار ید
مسددافت میا ددبه کنددد کدده ایددن بددا مفنددوم م ددرحشددده در
مدل ازی دینامیسم فعال در میددودۀ فاریداب بدا ا دتفاده از
تونی  D –InSARا تفاده شده ا ت .یود از مزایدای مندم
 D-InSARقابلیت آن در تنیۀ نقشۀ جامع از تیییر شدول بدا
توجیه زمیند و بدا تعدداد نقداح نمونده بدرداری متدراکم تدر از
نقشه برداری دقی ا دت .اارکده در روش یادشدده مد تدوان
میزان جابه جای حاصل را به منظور خط دید ماهواره به تمدام
جنات شمال -جنوب  ،خاوری-باختری و ارتفاع ت ویر کدرد،
اما از آنیا که حسا یت نیندههای ت ویربردار به جابه جای
در را تای قائم بهمراتب بیشتر ا ت ،ت اویر بهد تآمده برای
برر فرونشست منا باند .میدودۀ م العهشده در پدژوهش
حاضر من قۀ شازند ا ت .پس از پدردازشهدای انیدامارفتده
معلوم شد در بازههدای زمدان انتخدابشدده دال  1335تدا
 )1336میزان پایینرفتگ یا فرونشست من قدۀ مدد نظدر بده
کمترین مقدار خود یعن به منف  6انت متری ر یده ا ت
این  -6انت متر یعن زمدین در ایدن میددوده بده انددازۀ 6
انت متر پایین رفته یا فرونشست کدرده ا دت) شدول .)11
همانطور که افتده شدد ،دًیدل مختلفد مانندد ا دتخراج و
برداشت آبخوانها بب اییاد این پدیده هستند.
برای مقایسۀ ه مدل Fuzzy-ALPRIFT ،ALPRIFT
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و  AHP-ALPRIFTاز نمددودار  R2بددین نقشددۀ پتانسددیل
فرونشست این مددلهدا بدا فرونشسدت نشدان دادهشدده از
ماهوارۀ  InSarا تفاده شد .بر ا اس نتایج بهد تآمدده از
این مقایسه ،مدل  Fuzzy-ALPRIFTبا ضریب همبسدتگ
 r = 0.57بیشترین ت اب با میزان فرونشست واقع داشته،
کون روش فازی دقت و توانای زیادی دارد و شرایط مرزی
را بنتر پوشش م دهد .همچنین ،مدل  AHP-ALPRIFبدا
 r = 0.54کمترین ت داب و مددل  ALPRIFTبدا r = 0.55
ت اب حد وا ط بین دو مدل را نشان داد جدول .)2

شکل  .11نقشۀ پهنهبندی خطر فرونشست که بر اساس نقشۀ
ماهوارۀ تهیهشده
جدول  .2نمودار همبستگی بین مدلها و میزان فرونشست
روش

ضریب همبستگی پیرسون ()r

ALPRIFT

1/55
1/53
1/54

Fuzzy-ALPRIFT
AHP-ALPRIFT
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 تدا83 فرونشست را داشته ا ت که بر ا اس این شداخص بدین
 به منظور بنینه ازی وزنهای اعمالشدده از. به د ت آمد131
 تنیه شد و با توجه ضدریبALPRIFT  و فازی مدلAHP مدل
همبستگ بدین ده روش بدا دادههدای مداهوارهای فرونشسدت
 تدا1/54 م توان افت که تقریبا هر ه روش همبسدتگ بدین
 را بددا دادههددای مدداهوارهای و فرونشسددت واقعدد نشددان1/53
م دهند که بیشترین همبستگ به روش فازی ا ت کون ایدن
 همبسدتگ هدای کدم.روش مرزی را بنتدر پوشدش داده ا دت
نقشههای پتانسیل فرونشست و دادههدای مداهوارهای بده دلیدل
 مدل یادشده و نقشۀ مداهوارهای.تأخیر در زمان فرونشست ا ت
تنیهشده نشان م دهد نواح شمال و شمال ررب در معدرض
 شایان یادآوری ا ت که پاًیشدگاه شدازند.فرونشست قرار دارند
در من قۀ با پتانسیل فرونشست زیاد قرار دارد و باید برنامههدای
 پیشدنناد.مدیریت ًزم برای کنتدرل فرونشسدت اعمدال شدود
م شود با توجه اینوه بیشتر نقاح نشسدت در ر دوبات آبرفتد
 تخ یص و بنرهبرداری از مناب دشدت کداهش،کواترنر قرار دارد
یابد و نسبت به افزایش میدزان آبیداری و اصدالح الگدوی کشدت
 بده دلیدل ا دتقرار صدنای بدزرگ و حسداس نظیدر.اقدام شود
 ایدن میددودیتهدا و، پتروشدیم و نیرواداه شدازند،پاًیشدگاه
.اقدامات در من قۀ شرق دشت باید بیشتر باشد
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