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  چكيده:
هاي مختلفي در تشكيل و  باشد كه مكانيزم زمين از جمله مخاطرات زيست محيطي مي فرونشست پديده

يكي از مهمترين علل فرونشست زمين، افت سطح ايستابي و افزايش تنش مؤثر در   توسعه آن مؤثر هستند.
هاي استان اصفهان از لحاظ توسعه  باشد. دشت مهيار جنوبي يكي از مهمترين دشت رسوبات آبخوان مي

رويه از منابع آب  آيد كه در چند سال اخير با پديده فرونشست زمين در اثر برداشت بي شاورزي به شمار ميك
هاي پيزومتريك واقع در سطح دشت، متوسط  زيرزميني روبرو بوده است. اطالعات جمع آوري شده توسط چاه

د. بعالوه با توجه به مطالعات ده متر نشان مي 6ساله آبي را به ميزان  12افت سطح ايستابي طي يك دوره 
هاي سنگ بستر كه باعث تغيير ناگهاني در ضخامت  ژئوالكتريك صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه آنومالي

هاي  فرونشست و ايجاد ترك و شكاف در زمينپديده اند يكي از عوامل اصلي بروز  رسوبات آبخوان گرديده
ين در اين تحقيق از تكنيك تداخل سنجي راداري براي تصوير باشد. همچن كشاورزي منطقه مورد مطالعه مي

كردن محدوده فرونشست و بررسي رفتار كوتاه مدت و بلند مدت فرونشست در پهنه دشت مهيار جنوبي 
 استفاده گرديد. 

 
 دشت مهيار جنوبي ،تداخل سنجي راداري ،فرونشست، آب هاي زيرزمينيواژه هاي كليدي: 

 
 مقدمه :

عبارت است از فروريزش ناگهاني يا تدريجي سطح زمين به سمت پايين كه با  زمين فرونشست
). پديده فرونشست در اصل به فرورفتگي Bates and Jackson, 1980( هاي ناچيز افقي نيز همراه باشد جابجايي

شود، و نشست سطح زمين به سمت پايين بدون محدوديت در سرعت، بزرگي، يا  در سطح زمين اطالق مي
باشد كه در صورت گسترش مخاطرات شديد زيست محيطي و اقتصادي در پي خواهد  يه وقوع پديده ميناح

زير زميني يك خطر جهاني است و در مقياس   ). خطر فرونشست در اثر افت سطح آبWaltham, 1989( داشت
ه فرونشست زمين جهاني مورد توجه قرار گرفته است. بيشترين گزارشات از سراسر جهان در ارتباط با پديد

اي زمين به دليل افت سطح آب زيرزميني  مربوط به نقاط خشك و كم باران بوده است. فرونشست منطقه
هاي شن و ماسه قرار دارد صورت  عمدتاً در رسوبات تحكيم نيافته يا نيمه تحكيم يافته كه در مجاورت اليه

يابد تنش وارده به به خاطر زهكشي كاهش مي). بعبارتي زماني كه فشار آب منفذي 1386(طاحوني،  گيرد مي



 
 

شود و همزمان با كاهش فشار آب منفذي  اي رسوبات منتقل مي صورت تدريجي از آب منفذي به ساختار دانه
 چنين شرايطي يكدر ). Adrian et al., 1999( يابد وزن مؤثر رسوبات در منطقه نيمه اشباع بتدريج افزايش مي

هاي خاك بهم خورده و  ل افزايش تنش مؤثر در خاك رخ داده و چيدمان دانهتراكم غير االستيك به دلي
در  ).Bell, 1999گردد ( چيدمان جديد باعث كاهش حجم و ضخامت عمودي اليه و در نهايت نشست مي

هاي زيادي از نقاط خشك و نيمه خشك ايران مركزي و شـرق  هاي اخير، پديده فرونشست زمين در دشت سال
هاي كشور كه با  ه با افت ممـتد سطح آب زيرزميني گزارش شده است. در حال حاضر آمار دشتايران همـرا

 يزد، نطنز،  خمين،  نهاوند، هاي مانند اراك، رسد. از جمله دشت دشت مي 209اين پديده روبرو هستند به 
 هد(لشكريپور ومش ، )1387ابركوه، كاشان و دشت كاشمر در استان خراسان رضوي (لشكريپور و همكاران، 

) و دشت Dehghani et al., 2009( )، دشت نيشابور1381)، و سيستان (راهنماراد و فيروزان، 1384همكاران، 
 ) اشاره كرد.Dehghani et al., 2009b; Motagh et al., 2007مشهد (

او خوني به كيلومتري جنوب شرق استان اصفهان بخشي از حوضه آبريز گ 30دشت مهيار جنوبي واقع در    
 52°، 20´تا  51°،45´هاي جغرافيايي كيلومتر مربع بين طول 850رود. اين دشت با مساحتي حدود  شمار مي

 20اي باريك با عرضي حدود  شمالي قرار دارد و به صورت دره 32°، 25´تا  32°هاي جغرافيايي  شرقي و عرض
). 1ملي كاله قاضي واقع شده است، (شكل  جنوب غربي در دامنه جنوبي پارك -كيلومتر و روند شمال شرقي

جنوب شرقي دارند  -اين دشت از سه جهت شمال، جنوب و غرب توسط ارتفاعاتي كه همگي روند شمال غربي
 شود. هاي ماهوري روستاي ورزنه و باتالق گاو خوني محدود مي محصور شده و از سمت شرق هم به تپه

 

 
 +LANDSAT 7 ETM اي وبي بر روي تصوير ماهوارهموقعيت جغرافيايي دشت مهيار جن -1شكل 

 
 بحث:

در اين تحقيق تاثير افت سطح آب زيرزميني در فرونشست دشت مهيار جنوبي مورد بررسي قرار گرفته است.    
هاي  بدين منظور اطالعات آب شناسي دشت شامل هيدروگراف واحد و نوسانات سطح آب زيرزميني در سال

انجام مطالعات ژئوالكتريك براي ارزيابي شرايط تحت االرضي ساختارهاي زمين گذشته و نتايج حاصل از 
سنجي راداري براي  شناسي در منطقه مورد مطالعه كمك گرفته شده است. عالوه بر آن از تكنيك تداخل



 
 

مشخص كردن محدوده تحت تاثير خطر فرونشست و برآورد نرخ متوسط ساالنه فرونشست در منطقه مورد 
 تفاده گرديد.مطالعه اس

 
 تكنيك تداخل سنجي راداري:

 ، توانمند براي پايش فرونشست سطح زمين با دقت باال  روش يكامروزه به  ،تكنيك تداخل سنجي راداري   
ساس كار اين روش استفاده از اطالعات فاز رادار . او قدرت تفكيك مكاني باال تبديل شده است پوشش وسيع

كه تغييرات ايجاد شده در سطح زمين سبب اختالف فاز در دو تصوير رادار از  يبه نحو ،بازتابي از زمين است
شوند كه با بررسي اين اختالف فاز و مدلسازي آن، تغييرات سطح زمين  اي مشابه مي  دو زمان مختلف از منطقه

شود.  ه ميساخت به كمك تكنيك تداخل سنجي راداري تصويري به نام اينترفروگرام .باشندقابل كمي سازي مي
يك اينترفروگرام، تصويري است كه حاوي اختالف فاز دو تصوير راداريست كه با دقت نسبت به هم ثبت 

 ).Daniel et al, 2003 ( اند هندسي شده

 هيدروژئولوژي:
باشد كه بين دو رشته  بر اساس مطالعات انجام شده آبخوان دشت مهيار جنوبي عموماً از نوع آزاد مي   

جنوب شرقي واقع شده است. ارتفاعات حاشيه دشت عمدتاً  –بتاً موازي با روند عمومي شمال غربيارتفاعات نس
هاي كربناته نظير سنگ آهك، آهك دولوميتي و آهك مارني تشكيل شده است و به دليل كم بودن  از سنگ

م ديده ها حفرات كارستي با گسترش ك هاي جوي در منطقه در سطوح اليه بندي اين آهك ميزان ريزش
شود. با توجه به هيدروگراف واحد دشت مهيار جنوبي بر مبناي شبكه پيزومترهاي واقع در منطقه مورد  مي

  باشد مطالعه، تراز سطح آب زيرزميني دشت مهيار جنوبي عليرغم نوسانات فصلي داراي روند نزولي مي
برابر با  1376ط تراز آب در مهر شود متوس ) مشاهده مي2). همانطوركه در (شكل 1391(صالحي و همكاران، 

رسيده است. بنابراين افت متوسط ساليانه تراز  1388متر در مهر  1518متر افت به  6متر است كه با  1524
سانتيمتر است. بر اساس اين هيدروگراف بيشترين افت سطح آب  50ساله برابر  12آب زيرزميني طي دوره 

 دهد. متر را نشان مي 3است، كه افتي بيش از  70ه دهه مربوط بدر منطقه مورد مطالعه زيرزميني 
 

 
 

 1376-1388هاي  نمودار هيدروگراف واحد دشت مهيار جنوبي بين سال -2شكل 



 
 

 
با استفاده از آمار پيزومترهاي موجود در دشت و  1388نقشه عمق سطح آب زيرزميني در اسفند ماه    

توجه به اين نقشه عمق برخورد به سطح آب زيرزميني در  ). با3متري ترسيم گرديد، (شكل  10هاي  منحني
هاي واقع متر در پيزومتر 10 نطقه تا حداقلمتر در پيزومتر شمال غربي م 130 دشت مهيار جنوبي از حداكثر 

هاي شرقي دشت متغير است. عمق برخورد به سطح آب در دشت مهيار جنوبي به سبب شيب  در قسمت
هاي بهره برداري در نقاط مختلف دشت متفاوت است. بررسي نقشه  برداشت چاهتوپوگرافي، تعداد و ميزان 

دهد عمق سطح آب در جهت شيب عمومي دشت يعني از سمت غرب به شرق دشت كاهش  مزبور نشان مي
رسد به دليل  متر است، كه به نظر مي 130در حدود  يابد. در شمال غربي محدوده مطالعاتي عمق سطح آب مي

 10عمق سطح آب در حدود  شرقي دشتاي بهره برداري در اين منطقه باشد. در پيزومتر جنوب ه تمركز چاه
باشد. در اطراف  يانك آباد و  مي جنوبي دشتهاي ورودي از سمت ارتفاعات  باشد كه  به دليل سيالب متر مي

شمال شرقي  هاي شرق و شود كه به سمت قسمت متر مشاهده مي 70تا  50هاي حداكثر  نصرت آباد منحني
تواند به دليل  شود، و اين كاهش عمق سطح آب مي ختم مي يمتر 10هاي حداقل  محدوده مطالعاتي به منحني

  هاي بهره برداري و شيب توپوگرافي در اين نواحي باشد. تمركز كمتر چاه
 

 
 1388نقشه هم عمق سطح آبخوان دشت مهيار جنوبي در اسفند ماه  -3شكل 

 ك:مطالعات ژئوالكتري
 دشتتوپوگرافي سنگ بستر و ضخامت رسوبات وضعيت براي بررسي در اين تحقيق مطالعات ژئوالكتريك    

       ) كه وضعيت توپوگرافي سنگ بستر منطقه مورد مطالعه را نشان 4است. با توجه به (شكل  گرفته انجام
متر در قسمت  1600تا تراز  متر در قسمت هاي شرقي دشت 1425دهد، ارتفاع مطلق سنگ بستر از تراز  مي

رسي  هاي مركزي و حاشيه ارتفاعات متغير است و بعلت اينكه جنس سنگ بستر در منطقه مورد مطالعه عمدتاً
هاي غربي دشت يك  شود و در قسمت باشد لذا برآمدگي مشخصي در سنگ بستر مشاهده نمي و مارني مي

 دشت وجود دارد. فروافتادگي در بين دو رشته ارتفاعات شمالي و جنوبي



 
 

 
 نقشه وضعيت توپوگرافي سنگ بستر در دشت مهيار جنوبي -4شكل 

 
متر متغير است.  155الي  80ضخامت رسوبات آبرفتي در پهنه دشت مهيار جنوبي از )  5شكل (با توجه به    

زي هاي مرك باشد و هر چه به سمت قسمت متر مي 100هاي شرقي دشت كمتر از  ضخامت رسوبات در قسمت
رسد و بيشترين ضخامت رسوبات منطقه مورد  متر نيز مي 130كنيم ضخامت رسوبات به  دشت حركت مي

 باشد كه در بخش فروافتادگي سنگ بستر واقع شده است. متر مي 155مطالعه 
 

 
 نقشه هم ضخامت رسوبات آبرفتي در دشت مهيار جنوبي -5شكل 

 
هاي كه ضخامت رسوبات و در نتيجه وزن روباره و تنش كل در  بر اساس نظريه برخي از محققين در دشت

شود كه اين تنش نيز خود تابعي از  حداكثر مقدار است، افت سطح آب باعث افزايش تنش مؤثر در رسوبات مي
ي غرب و شمال غربي دشت ها ، بنابراين در قسمت)Poland, 1984; Savvaidis et al., 2004(تنش كل است 



 
 

با توجه به ضخامت رسوبات تنش مؤثر باشد  مينيز كه داراي بيشترين افت سطح آب زيرزميني مهيار جنوبي 
 باشد.ها ميبيشتر بوده و فرونشست نيز بيشتر از ساير قسمتدر اين قسمت از دشت 

 مطالعات تداخل سنجي راداري:
در بازه زماني  ENVISATتصوير راداري ماهواره  10توسط  مطالعات تداخل سنجي راداري در اين تحقيق

اينترفروگرام به كمك نرم  16و با هندسه تصوير برداري پايين گذر به منظور پردازش  2003-2006سال هاي 
هاي  مشخصات اينترفروگرام 1جدول  .و اطالعات مداري آژانس فضايي اروپا انجام گرفته است GAMMAافزار 

هاي اخذ شده راداري  دهد. عدم همبستگي زماني سيگنال توجه به خط مبناي مكاني نشان مي توليد شده را با
يابد، لذا جهت توليد  به خصوص در مناطق زير كشت محصوالت كشاورزي با گذشت زمان افزايش مي

ي كوتاه هاي با اطالعات بيشتر حتي االمكان سعي شده است از زوج تصاوير راداري با بازه زمان اينترفروگرام
هاي ميزان جابجايي در بازه  ها با اعمال ضريب تبديل فاز به فاصله، نقشه استفاده شود. پس از توليد اينترفروگرام

 زماني مورد نظر تهيه گرديد. 
 هاي پردازش شده در دشت مهيار جنوبي مشخصات اينترفروگرام -1  جدول

 خط مبناي مكاني تصوير فرعي وير اصليتص شماره خط مبناي مكاني تصوير فرعي تصوير اصلي شماره
1 13/11/2003 06/05/2004 66 9 10/06/2004 08/09/2005 174 
2 13/11/2003 19/08/2004 320 10 19/08/2004 04/08/2005 398 
3 18/12/2003 06/05/2004 257 11 28/10/2004 26/05/2005 395 
4 18/12/2003 19/08/2004 129 12 28/10/2004 08/09/2005 248 
5 06/05/2004 19/08/2004 386 13 26/05/2005 04/08/2005 148 
6 10/06/2004 28/10/2004 74 14 26/05/2005 08/09/2005 147 
7 10/06/2004 26/05/2005 321 15 26/05/2005 02/03/2006 162 
8 13/11/2003 06/05/2004 66 16 04/08/2005 02/03/2006 14 

 
مختلف در هاي زماني هاي ميزان جابجايي دشت مهيار جنوبي در بازهام به همراه نقشهنمونه اينترفروگر

. به منظور تشخيص بهتر موقعيت سيگنال فرونشست نسبت به منطقه مورد داده شده استنشان  )6شكل (
هاي  نقشه بر طبق هاي ميزان جابجايي استفاده شده است.هاي اصلي در نقشه مطالعه از راهنماي اتوبان و جاده

ها سيگنال فرونشست از منتهي اليه شمال غربي منطقه مورد مطالعه  ميزان جابجايي تهيه شده از اينترفروگرام
هاي مركزي دشت مهيار جنوبي ادامه يافته است. با شروع شده و در امتداد ارتفاعات كاله قاضي تا بخش

يابد.  بارتي پهناي سيگنال فرونشست گسترش ميافزايش فاصله زماني تصاوير، ميزان و محدوده فرونشست و بع
اي كه داراي بيشترين افت سطح آب  با محدودهها  ضمن اينكه موقعيت سيگنال فرونشست در همه اينترفروگرام

هاي ميزان جابجايي تهيه شده ، بيشينه و كمينه فرونشست  مطابقت دارد و بر اساس نقشهباشد  زيرزميني مي
 باشد. سانتيمتر مي 6/2و  7/15ر به ترتيب برابر با هاي زماني مذكو در بازه
 



 
 

 

 
  04/08/2005-02/03/2006الف) اينترفروگرام، ب) نقشه ميزان جابجايي منطقه مورد مطالعه در بازه زماني  -6شكل        

 28/10/2004 -08/09/2005پ) اينترفروگرام، ت) نقشه ميزان جابجايي منطقه مورد مطالعه در بازه زماني 
 

دهد  با توجه به اينكه هر اينترفروگرام ميزان جابجايي سطح زمين در يك بازه زماني مشخص را نشان مي
لذا در ادامه به منظور برآورد سرعت متوسط ساالنه فرونشست از آناليز سري زماني به روش كمترين مربعات 

هاي اخذ تصاوير  ز تجمعي در زمانشود كه به برآورد فا استفاده شد. اين روش به كمك الگوريتمي اجرا مي
براي كل  2003-2006پردازد. نقشه نهايي نرخ متوسط فرونشست حاصل از آناليز سري زماني در بازه زماني  مي

) نشان داده شده است. با توجه به اين نقشه نرخ متوسط فرونشست براي اكثر 7منطقه فرونشست در (شكل 
نتيمتر در سال است در حالي كه بيشينه نرخ متوسط فرونشست در سا 6الي  5نقاط در منطقه مورد مطالعه 

 .رسد سانتيمتر در سال نيز مي 2/8منطقه به 



 
 

 
                                                              2003-2006نقشه نرخ متوسط فرونشست منطقه مورد مطالعه در بازه زماني  -7شكل 

 فاعي منطقه قرار گرفتهكه بر روي مدل رقومي ارت
 

 عوارض فرونشست در دشت مهيار جنوبي
زمين كه  جزء خطرات زيست محيطي براي مناطق روستايي، يكي از عوارض طبيعي  پديده فرونشست 

ها باشد. در واقع اين عارضهگردد، ايجاد ترك و شكاف در زمين و سازه ها ميشهري و صنعتي محسوب مي
هاي صحرايي صورت گرفته در منطقه مورد  ونشست در منطقه هستند. بر اساس بازديدنمودي از وجود پديده فر

هاي  مطالعه گسترش عوارض فرونشـسـت در منطقه مورد مطالعه به صـورت يكنواخت نيست و در قسمت
هاي صورت گرفته تراكم  باشد. بر اساس بررسي ها بيشتر مي شمال و شمال غربي دشت تراكم ترك و شكاف

) نشان داده شده عمدتاً در 8ها در (شكل  هاي ايجاد شده در دشت مهيار جنوبي كه نمونه آن شكافترك و 
 اند. حاشيه ارتفاعات كاله قاضي كه با بخش فروافتاده سنگ بستر نيز مطابقت دارد واقع شده

 

 
 (جنوب شرق) ناشي از فرونشست زمين در حاشيه ارتفاعات كاله قاضي سمت ديد رو به  ترك و شكاف -8شكل 

 



 
 

توان اظهار نظر نمود كه در دشت مهيار جنوبي برداشت  بنابراين با توجه به مطالعات صورت گرفته مي
باشد. تراكم عمودي رسوبات آبخوان  رويه آب زيرزميني علت اصلي رخداد  پديده فرونشست در منطقه مي بي

در منطقه هستند و اين تراكم نيز به علت ها  ناشي از افزايش تنش مؤثر از داليل اصلي ايجاد ترك و شكاف
 هاي رسوبات آبخوان در اثر فروافتادگي سنگ بستر مي باشد. ناهمگوني اليه

 
 نتيجه گيري :

هاي بدست آمده، روند نزولي هيدروگراف واحد دشت و افت ممتد  با بررسي مطالعات هيدروژئولوژي و تحليل داده
هاي حاصل  باشد. همچنين اينترفروگرامفرونشست در دشت مهيار جنوبي ميسطح آب زيرزميني دليل اصلي بروز پديده 

سانتيمتر  2/8با بيشينه نرخ متوسط وقوع پديده فرونشست زمين  2003-2006از پردازش تصاوير راداري در بازه زماني 
كنند. ضمن  د ميهاي شمال غربي منطقه مورد مطالعه را تايي در حاشيه جنوبي ارتفاعات كاله قاضي و بخشدر سال 

باشد كه  تغيير ناگهاني ضخامت رسوبات آبخوان مياصلي عامل در منطقه مورد مطالعه افتادگي سنگ بستر فرواينكه 
با افت سطح ايستابي و افزايش تنش موثر منجر به فرونشست متفاوت و ايجاد ترك و شكاف در سطح زمين شده همراه 
 است.
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