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 چکیده

تا دو دهه قبل تنها ابزار تشخیص فرونشست زمین، روش مشاهدات زمینی با ابزارهایی مانند سیستم های 

و ترازیابی بوده است اما این روشها بسیار زمان بر و پرهزینه می باشد و  GPSتعیین موقعیت ماهواره ای 

 امکان پذیر نیست.اندازه گیری ها محدود به یک سری نقاط خاص بوده و شناسایی پهنه فرونشست 

 صرفه به مقرون و کارآمد ابزاری عنوان به راداری، ای ماهواره تصاویر از استفاده و سنجش از دورفناوری  

 این .است گرفته قرار استفاده مورد بزرگ های پهنه در و باال بسیار دقت با زمین پایش فرونشست جهت

 از کمتر دقت با توان می تصاویر این زمانی سری از استفاده با که شوند می اخذ ای دوره صورت به تصاویر

 نقشه تولید .نمود پایش را فرونشست تاثیر تحت های محدوده همچنین و فرونشست نرخ متر سانتی یک

 اجتناب امری پرخطر، مناطق اولیه بندی پهنه جهت فرونشست های نقشه قبیل از زمین شکل تغییر های

نرم بسترهای و متخصص کارشناسی توان از گیری بهره با ایران فضایی سازمان رو، این از .است ناپذیر

 های نقشه عمومی انتشار و تولید زمین، ایماهواره پایش ملی مرکز در موجود افزاریسخت و افزاری

 .است داده قرار کار دستور در را بحران معرض در های دشت برای فرونشست

ای همچون انحالل تشکیالت شود که از دالیل عمدهمی محسوب زمین سطح فرورفتگی واقع در فرونشست

زیرسطحی، تراکم رسوبات در اثر استخراج سیاالت و ذخایر زیرزمینی )مانند آب های زیر زمینی و نفت و 

گاز(، بارگذاری، زهکشی، تراکم هیدرولیکی، فرسایش مکانیکی زیرسطحی، ناپایداری خاک ها در سطوح 

در اعماق زمین و فرونشینی زمین ساختی  شیب دار، انقباض خاک های رسی، ذوب یخ الیه های منجمد

با توجه به افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و کمبود آب های سطحی جهت استفاده در کشاورزی است، 

که سبب حفر چاه های متعدد جهت استخراج آب شده، عامل اصلی فرونشست موجود در دشت های ایران، 

مینی و کاهش ذخیره سفره های آب زیرزمینی در اثر تداوم برداشت بی رویه و بیش از حد آب از منابع زیرز

 .بلند مدت پدیده خشکسالی است

 -فرونشست زمین  -پایش ماهواره ای زمین  -سنجش از دور  - rs -فرونشست  :يدیکل واژگان

land subsidence -  پرتال سنجش از دور -سازمان فضایی ایران. 

                                                           
 حکمت دانشگاه –ارشد سنجش از دور یکارشناس یدانشجو 1
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 قدمهم
فرو نشست در کشور و تحلیل این پدیده با عکس های سنجش از دور پرداخته  در این مقاله ابتدا به معرفی فرو نشست

  .شده است

مخاطرات طبیعی بسیاری در جهان همه روزه در حال وقوع است که گاهی اثرات زیان باری روی انسان ها دارند.اصطالحی 

 ه است رد پای اکولوژیکی است که تعریف جامعی از این تاثیرات بیان کرده است : که در کتاب برنامه ریزی محیطی بیان شد

چون افزایش تعداد جمعیت انسان ها , تراکم جمعیت در .اثر انسان در  محیط زیست پیرامون با توجه به عوامل گوناگونی

نقاط شهری ,سطح رفاه ,الگوی مصرف و سطح فناوری با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نیست این اثر در ارتباطی نامتعادل به 

ندی که په بسا به حدی برسد که محیط زیست توان تحمل آن و بازگشت به سوی روندی برگشت ناپذیر حرکت می کند رو

 نقطه ی تعادل خود بر اساس ساز و کارهای طبیعی را از دست بدهد 

 (293: 1393دکتر جمعه پور,)

پدیده فرونشست به عنوان یکی از مخاطرات ژئومورفیک در طی سال های اخیر در قسمت هایی از سطح کشور به مرحله 

بحرانی رسیده است فرونشست تدریجی و ناگهانی سطح زمین پدیده ای است که تحت تاثیر تحوالت طبیعی و مصنوعی صورت 

عمدتا بر اثر استخراج مایعات )آب و نفت ( درون زمین به وقوع می گیرد، فرونشست های تدریجی دارای روند کندی بوده و 

می پیوندد. تداوم فرونشست در درازمدت می تواند صدمات جبران ناپذیری به ساختمان ها، راه ها، پل ها، خطوط لوله و خطوط 

 انتقال وارد نماید.

ه مواجه نمود یرا با خطرات جد یانسان و یعیاست که منابع مختلف طب یداتیاز جمله مخاطرات و تهد نیفرونشست زم 

خزنده و کند بوده که در درازمدت منجر  یادهیپد شود،یم ادی” مرگ پنهان خاک“فرونشست که از آن به عنوان  دهیاست. پد

طق، منا یکیمورفولوژ تیدر وضع رییتغ جادیبا ا دهیپد نی. اشودیآنها م یهارساختیو ز یبشر یهاگاهسکونت رفتننیبه از ب

ب از حد از منابع آ شیآنها شود.با توجه به برداشت ب یکیدرولوژیه اتیدر خصوص یریچشمگ راتییسبب بروز تغ تواندیم

ا موضوع راست نیاست. در هم هکشور شد یبرا یجد یبه بحران لیفرونشست تبد دهیکشور، پد یهااز دشت یاریبس ینیرزمیز

گرفت.  منابع آب قرار قاتیدر دستور کار پژوهشکده مطالعات و تحق یاز دورسنجش  یهاکیفرونشست با استفاده از تکن شیپا

فرونشست در کل کشور با استفاده از  شیو امکان پا افتهیموضوع، توسعه  نیا یبرا ازیموردن یهاتمیذکر است الگور انیشا

متر( به  10 یمکان کیروزه و قدرت تفک 12 یزمان کیبا قدرت تفک Sentinel-1ماهواره  ری)تصاو یرادار یااهوارهم ریتصاو

 و بروز وجود دارد. نیصورت آنال

  

 INSARسنجش از دور  دیجد يتکنولوژ

ا ر نیبوجود امده در سطح زم یارتفاع راتییتغ ییباال اریتواند بادقت بس یم InSARسنجش از دور  دیجد یتکنولوژ

 ستمیاستفاده کرد. استفاده از س RADARSAT, FRS, JERS یماهواره ا ریتوان ازتصاو یم نهیزم نیدهد. در ا شینما

 تیموقع نییتع تایژئورفرنس شده و نها ییبا عکس هوا یشانهمپو ر،یتصو یطبقه بند یبرا GIS ییایطاالعات جغراف یها

فته ربهتر فرونشست صورت گ شینما یداشته باشد. در اخر برا یادیتواند کمک ز یمناطق در حال فرونشست م قیدق یمکان

 لفی،فراهم امده است.روش های مخت GIS طیدرمح تیقابل نیدلخواه رسم کرد که ا یها ریدر مس ییها لیتوان پروف یم

)سیستم تعیین موقعیت جهانی( و فناوری سنجش از دور جهت پایش فرونشست وجود  GPSمانند ترازیابی دقیق، استفاده از 

دارد. استفاده از فناوری سنجش از دور در علوم مختلف زمین به دلیل پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای، بهنگام بودن تصاویر و 

بسیار متداول است. یکی از کاربردهای سنجش از دور نمایش و کنترل جابجایی  مینیهزینه پایین آن نسبت به روش های ز

در دوره زمانی ENVISATتصویر ماهواره ای   14های پوسته زمین در اثر عواملی چون زلزله، رانش، فرونشست می باشد.  

صاویر از نرم افزار ت زشمنطقه که قبال تهیه شده بود استفاده گردید. جهت پردا DEMو همچنین  2010تا  2004
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SARSPACE  در پالت فرمENVI 4.8  اینترفروگرام و انجام عملیات فیلتراسیون، نرخ  18استفاده شد که با تشکیل

 در سال تعیین گردید. 10CMمتوسط فرونشست با جذر خطای میانگین مربعات 

است. روش های پایش فرونشست عبارتند از پدیده فرونشست در بسیاری از دشت های ایران به وضوح قابل مشاهده 

 ( موقعیت جهانیGPSسیستم تعیین عملیات ترازیابی، روش مبتنی بر سنجش ،)

 ENVISAT ASAR تا 2003 های سال فاصله راداریدر سنجی تداخل –(. از دور SAR Interferometryتصاویر )

ماهواره راداری  برای دشت مشهد تهیه شده است و اطالعات موجود با داده شبکه و پیوسته، داده های ترازیابی و نیز داده های 

 هایچاه های پیزومتری مقایسه شده اند.  GPSآب 

 

 :زمین فرونشست ایجاد هاي علت
 بی برداشت.انحالل اثر در حفرات ایجاد یا و ها تونل مانند زیرزمینی های سازه ریزش معدنی، مواد استخراج و برداشت

 دامها در که ها تونل مانند زیرزمینی های سازه ریزش.معدنی مواد استخراج و برداشت و گاز و نفت زیرزمینی، آب منابع از رویه

 انحالل اثر در حفرات ایجاد یا و است شده بیان عینی مصداق در

 

 :کشور هاي دشت در فرونشست اي ماهواره پایش
 به جدی آسیب احتمال گسترش، صورت در که باشد می زمین سطح پایین به رو حرکت واقع در زمین فرونشست

 شدن، صنعتی و نشینی شهر افزایش با اخیر های دهه در. دارد وجود بشر ساز دست های سازه و انتقال خطوط زیرساختارها،

 تشدید رب دلیلی موضوع این که است یافته افزایش کشاورزی و انسانی مصارف جهت زیرزمینی های آب از رویه بی پمپاژ میزان

 آگاهی و دباش می مشکل آن با مقابله پذیرد، می صورت بزرگی محدوده در زمین فرونشست که این به توجه با. است پدیده این

 .است ضروری بسیار احتمالی خسارات با مقابله و امنیت حفاظت، منظور به نواحی این وضعیت از

 راجاستخ اثر در رسوبات تراکم زیرسطحی، تشکیالت انحالل چون هم ای عمده دالیل از ناشی فرونشست کلی طور به

 بی،جان جریان زیرسطحی، مکانیکی فرسایش هیدرولیکی، تراکم ارتعاش، زهکشی، بارگذاری، زیرزمینی، ذخایر و سیاالت

 زمین فرونشینی و زمین اعماق در منجمد های الیه یخ ذوب رسی، های خاک انقباض دار، شیب سطوح در ها خاک ناپایداری

 .باشد می ساختی

 

 :پایش اهمیت و ضرورت
 متعدد های چاه حفر سبب کشاورزی، در استفاده جهت سطحی های آب کمبود و کشاورزی توسعه جمعیت، افزایش

 افت با همراه نشست فرو خصوص در متعددی گزارشات اخیر سال چند طی. است شده کشور سطح در آب استخراج برای

 تهران، دشت نشست توانمی ها آن ی جمله از که است شده ارایه ایران های دشت از بسیاری در زیرزمینی هایآب سطح

 . برد نام را.. .و کبودرآهنگ دشت مشهد، دشت رفسنجان، دشت کاشمر، دشت هشتگرد، دشت

ش از حد آب از منابع یه و بیرو یران، برداشت بیا یفرونشست موجود در دشت ها یدهد عامل اصل ینشان م مطالعات 

ن اثرات یباشد. فرونشست زم یم یده خشکسالیدر اثر تداوم بلند مدت پد ینیرزمیآب ز یره سفره هایو کاهش ذخ ینیرزمیز

ها، خطوط انتقال نیرو، ا، ساختمان، مانند خسارت به بزرگراه هییو روستا یمختلف شهر یرساخت هایز یبر رو یار مخربیبس

شبکه آب و فاضالب، راه های دسترسی و دیگر تأسیسات دارد. شکستگی و ترک در سازه های مختلف، آتش سوزی در اثر 

انفجار لوله های گاز، خشکسالی و غیره از عواملی هستند که خطرات جانی برای ساکنین شهرها و روستاها دارد و به همین 

 .را زلزله خاموش نیز می نامندسبب فرونشست 
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 :فرونشست پایش در دور از سنجش فناوري نقش
 .  شوند می تقسیم کلی دسته سه به فرونشست پایش های روش کلی طور به

 مستقیم ترازیابی روش.1

. است یترازیاب عملیات انجام فرونشست، خصوص به و منطقه در ارتفاعی تغییرات وقوع تشخیص برای روش ترین عمومی

شود، سپس با انجام مشاهدات دوره ای بر روی مقاطع می ایجاد ارتفاعی محلی یا و ملی های شبکه اول مرحله در روش، این در

 گردد.از پیش تعیین شده، اندازه و حوضه ی فرونشست مشخص می

 (GPS.روش سیستم تعیین موقعیت جهانی )2

تواند جهت اندازه گیری تغییرات مسطحاتی و ارتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. در این روش، می GPS مشاهدات

توان سری زمانی گیرد و سپس در چند مرحله پردازش اضافی، میصورت می GPSای/دائمی در ایستگاه های -مشاهدات دوره

 ه دست آورد.تغییرات را در راستای ارتفاعی که در پدیده ی فرونشست مورد نظر ماست، ب

 راداری سنجی.روش تداخل 3

، تبدیل به ابزاری Interferometric Synthetic Aperture RADARسنجی راداری، های اخیر تداخلسال در

کارآمد و مقرون به صرفه در علوم زمین، جهت پایش تغییرات پوسته زمین با دقت باال و بدون تاثیرپذیری از شرایط آب و 

گیری تفاضلی فازهای تصاویر رادار اخذ شده از هوایی و یا شب و روز، مورد استفاده قرار گرفته است. اساس این روش، اندازه

ده ای و پراکننهای متفاوت هست. با استفاده از این روش برخالف روشهای قبلی که مشاهدات به صورت نقطهیک منطقه در زما

 باشد.های به دست آمده دارای تراکم بسیار باالیی از نقاط زمینی میاست، نقشه

 

  :گیري نتیجه
فرونشست در واقع فرورفتگی سطح زمین محسوب می شود که از دالیل عمده ای همچون انحالل تشکیالت زیرسطحی،  

، بارگذاری، زهکشی، تراکم (مانند آب های زیر زمینی و نفت و گاز)تراکم رسوبات در اثر استخراج سیاالت و ذخایر زیرزمینی 

خاک ها در سطوح شیب دار، انقباض خاک های رسی، ذوب یخ الیه های هیدرولیکی، فرسایش مکانیکی زیرسطحی، ناپایداری 

با توجه به افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و کمبود آب : »منجمد در اعماق زمین و فرونشینی زمین ساختی است، گفت

ست موجود های سطحی جهت استفاده در کشاورزی که سبب حفر چاه های متعدد جهت استخراج آب شده، عامل اصلی فرونش

در دشت های ایران، برداشت بی رویه و بیش از حد آب از منابع زیرزمینی و کاهش ذخیره سفره های آب زیرزمینی در اثر 

تداوم بلند مدت پدیده خشکسالی است  تا دو دهه قبل تنها ابزار تشخیص فرونشست زمین، روش مشاهدات زمینی با ابزارهایی 

و ترازیابی بود که این روشها بسیار زمان بر و پرهزینه است و اندازه گیری  GPSاهواره ای مانند سیستم های تعیین موقعیت م

 .«ها محدود به یک سری نقاط خاص بوده و شناسایی پهنه فرونشست امکان پذیر نیست

هت پایش فناوری سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای راداری، به عنوان ابزاری کارآمد و مقرون به صرفه ج

 .فرونشست زمین با دقت بسیار باال و در پهنه های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است

این تصاویر به صورت دوره ای اخذ می شوند که با استفاده از سری زمانی این تصاویر می توان با دقت کمتر از یک  

 .یش کردسانتی متر نرخ فرونشست و همچنین محدوده های تحت تاثیر فرونشست را پا

تولید نقشه های تغییر شکل زمین از قبیل نقشه های فرونشست جهت پهنه بندی اولیه مناطق پرخطر، امری اجتناب  

از این رو، سازمان فضایی ایران با بهره گیری از توان کارشناسی متخصص و بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری »ناپذیر است، 

ای زمین، تولید و انتشار عمومی نقشه های فرونشست برای دشت های در معرض بحران را موجود در مرکز ملی پایش ماهواره 

 در دستور کار قرار داده است 

متاسفانه این پدیده، تقریبا در تمام دشت هایی که از آب های : »وی گفت! دونالد ترامپ تقلید از تانوس را متوقف کن 

در این میان، دشت های استان . کسالی مواجه هستند، قابل رویت استزیرزمینی در کشاورزی استفاده می کنند و با خش
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.« تهران، البرز، کرمان، قزوین، خراسان رضوی، همدان و اصفهان در زمره دشتهای بحرانی کشور از نظر فرونشست قرار دارند

اطراف شهر تهران می توان نتیجه  به طور مثال با استفاده از نقشه های به دست آمده از تصاویر ماهواره ای: »اسماعیلی افزود

شهر تهران و شهرستان های جنوب غربی  11و  10، 17، 19،18گرفت که مناطق جنوب غرب تهران، به خصوص در مناطق 

همچنین این پدیده به صورت بحرانی در شهرستان . مانند شهریار، اسالمشهر و چهار دانگه تحت تاثیر پدیده فرونشست هستند

به گفته وی، برمبنای داده های ماهواره ای بزرگراه های جنوب غربی تهران، مانند آزادگان، .« مشاهده است ورامین نیز قابل

خطوط انتقال نیرو، ساختمان ها و چندین خط مترو تهران تحت تاثیر فرونشست است که برای آنها باید تمهیداتی اندیشیده 

 کارشناس ارشد اداره مهندسی سیستم! ام پیچ؛ مثل بچه های آسمان بودحکایت حضور ما در الک: شاید برایتان جالب باشد. شود

در حال حاضر روش کوتاه مدتی جهت کنترل فرونشست وجود : »های سنجش ازدور سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد

ر آب های زیندارد و شاید یکی از بهترین راهکارهای کاهش و کنترل فرونشست، اصالح مصرف و مدیریت برداشت بی رویه 

 .«زمینی است
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