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چکيده
تصاوير ماهوارهاي به علت ديد وسيعي كه از يك منطقه ايجاد ميكنند و همچنين به دليل
پوشش تكراري منظم ،به عنوان يكي از ابزارهاي مهم مديريت منابع زميني قلمداد ميشوند .با
استفاده از فنآوري سنجش از دور ،خصوصاً تداخل سنجي راداري ( )InSARميتوان حركات و
تغييرات ناشي از پديدههايي مانند زمينلرزه ،آتشفشان ،يخچالها ،زمينلغزش و دياپيرهاي
نمكي و ديگر پديدهاي نامنظم را مطالعه نمود .در اين پژوهش از روش تداخل سنجي تفاضلي
راداري به منظور به تصوير كشيدن جابجايي سطح زمين در محدوده سد گتوند عليا و بررسي
تغييرات زماني كوتاه مدت و بلند مدت اين حادثه كمك گرفته شده است 0 .تصوير  SLCباند
 ،Cسنجندهي  ASARماهوارهي  ENVISATمربوط به بازهي زماني  9441تا  ،9455در
قالب طرح پژوهشي از مركز فضايي اروپا با گسترهي  544544كيلومتر مربع اخذ شد .از
پردازش تصاوير با اختالف زماني يك ساله و بيش از يك سال  0اينترفروگرام مستقل حاصل
شد ،به منظور حذف اثر توپوگرافي از اينترفروگرامها از  SRTM DEMمنطقه با قدرت تفكيك
 34متر استفاده شد .و پردازش اينترفروگرامها به كمك نرمافزار  Sarscapeانجام شد .جهت

 5ـ دانشجوي دكتري جغرافياي طبيعي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران ،تهران ،ايران.
 9ـ استاد گروه جغرافياي طبيعي ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail:kardavani@yahoo.com

 9ـ استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران ،تهران ،ايران.
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اصالح اعوجاج تصاوير كه در اثر نيروي جاذبهي ماه بر روي تصاوير ايجاد ميشود ،از فايل
 DOR-VORكه حاوي اطالعات برداشتي ماهواره  DORISآژانس فضايي اروپا ميباشد،
استفاده شـده است .از نـتايج حاصل از تداخلسنجي رادار ،حداكـثر ميزان فرونشست در
محدودهي مورد مطالعه ،حدود  9/1سانتي متر در سال محاسبه شده است .نتايج تداخلنگار به
دست آمده در اين تحقي ق حداكثر نرخ فرونشست را در سازند گچساران و در محدودهي معدن
نمك عنبل به ميزان  9/1سانتي متر نشان ميدهد.
کلمات کليدي :سازند گچساران ،تداخل سنجي تفاضلي ،سد گتوند عليا ،اينترفروگرام.

مقدمه
سازندهاي زمين و واحدهاي سنگي از لحاظ مختلف به ويژه خصوصيات سنگشناسي،
فيزيكي و مكانيكي متفاوت ،در مواجه با آب رفتار متفاوتي از خود نشان داده و مطالعه
دقيق آنها ضروري ميباشد (آقانباتي .)01 :5931 ،سازند گچساران كه نام آن از ميدان
نفتي گچساران گرفته شده است ،به عنوان يكي از سازندهاي تبخيري زاگرس در جنوب
و جنوب غربي كشور گسترش زيادي دارد (داموغ .)91 :5933 ،سدهاي بزرگ معموالً به
صورت چندمنظوره و با اهدافي چون ذخيرهي آب براي فصول كم آب،كنترل سيالب،
توليد انرژي و استفادهي تفريحي ساخته ميشوند .سرزمين پهناور ايران در منطقهاي
خشك و نيمهخشك قرار گرفته و توزيع ناموزون جريانهاي سطحي محدوديتهاي
عمدهاي را در امر استفاده بهينه از اين عنصر حياتي به وجود آورده است .ضرورت تأمين
آب از يك طرف و تغييراتي كه سدها بر محيط اطراف دارند از طرف ديگر توجه به
اثرات زيست محيطي و اقليمي طرحهاي سدسازي را الزامي ميكند .رودخانهي كارون
بزرگترين و پرآبترين رودخانه كشور است كه سرشاخههاي اصلي آن از استانهاي
مجاور سرچشمه ميگيرد و به جلگه خوزستان وارد ميشود .اتفاقاتي كه سبب ايجاد
بحران آلودگي كارون شده را بايد در دو بخش عمده جستوجو كرد :بخش سرشاخههاي
كارون و بخش جلگهي كارون .در سرشاخهها فعاليتهاي انساني خاصي رخ داده و در
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جلگه فعاليتهاي ديگري .در مورد فعاليتهاي انساني اثرگذار بر رودخانهكارون در
مناطق كوهستاني ،اجراي طرحها و پروژههاي بزرگ و كوچك سدسازي و انتقال
بينحوضهاي آب از رودخانهي كارون به حوضههاي مجاور ،تعادل هيدرولوژيكي و
اكولوژيكي كارون را در مناطق باالدست به هم زده و در حالحاضر اين رودخانه در
حوضهي آبريز باالدست خود با زنجيرهاي از سدهاي ساخته شده مديريت ميشود.
در زمينهي تأثيرات مخازن آبي درياچهها و سدها و همچنين پردازش تصاوير
ماهوارهاي زمين لغزشها و فرونشستها تحقيقات پراكندهاي در گوشه و كنار ايران و
ديگر كشورها صورت گرفته است كه به برخي از آنها اشاره ميشود:
حقيقت مهر و همكاران ( ،)5933از تكنيك تداخلسنجي راداري براي تعيين نرخ
فرونشست و لنداساليدهاي دشت هشتگرد ،با استفاده از  0تصوير راداري ، ENVISAT
در بازهي زماني  0ماهه ( 55جوالي  9443تا  90اكتبر  ،)9443بيشينهي مقدار نرخ
فرونشست را در اين دشت  91ميليمتر در ماه به دست آوردند .جنت و همكاران در
سال  ،5933از روش تداخلسنجي راداري براي مشخص كردن تغيير شكل سطح زمين
در دشت گلپايگان استفاده نمودند .اين دشت از جمله مناطقي است كه دچار فرونشست
ناشي از برداشت بيرويه آب زيرزميني جهت مقاصد كشاورزي ،گرديده است .حداكثر
جابجايي عمودي در اثر فرونشست با استفاده از روش تداخل سنجي رادار و دادههاي
ماهوارهاي  ENVISATدر بازهي زماني هفت و ده ماهه در اين منطقه محاسبه شد .با
استفاده از اين روش ميزان جابجايي عمودي در قسمتهاي مختلف سيگنال فرونشست
متفاوت بوده و حداكثر ميزان آن در اين دو بازهي زماني  53و  59سانتي متر به دست
آمد .دامواه -افاري 5و همكاران سال ( ،)9443از روش  DInSARبا دادههاي ماهوارهي
 JERS1در باند  Lبراي شانگهاي استفاده نمودند اينتروفروگرام هاي تفاضلي ايجاد شده
از دادههاي  Lباند  JERS1ميزان فرونشست را با دقت بيشتري نشان داد ،و نتايج به
دست آمده از  PSInSARبا وجود داشتن نويز ،نتايج به دست آمده از  DInSARرا تأييد
1- Damoah-Afari
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نمودند .المدرسي و ديگران ( )5931از تكنيك تداخلسنجي تفاضلي راداري براي
محاسـبهي خصوصيات فيزيكي بـرف با استفاده از تـصاوير تراسار ايـكس باند
( )Terrasar-Xو موديس ( )Modisاستفاده نموده و نتايج بيانگر دقت كلي  35/9درصد
ضريب كاپاي  30/01نقشهي سطح برف و نقشهي عمق برف با ضريب تعميم 31درصد
و  Rmseبرابر  9/131بوده است .از ديگر تحقيقاتي كه زمين لغزش و تغيير فرم سازند را
به عنوان يكي از پيامدهاي احداث سدها مطالعه نمودهاند ميتوان موارد زير اشاره نمود:
سد خاكي مسجدسليمان (داودي و جواهري ،)5931 ،حوضهي آبريز سد شيريندره
(احمديان مقدم و ديگران ،)9450 ،سد ونيار تبريز (آذرمي عربشاه و ديگران،)9455 ،
سد بيدواز اسفراين (صفرپور و ديگران ،)9451 ،حوضهي آبخيز كارون بزرگ (يماني و
همكاران .)5935 ،هدف از اين تحقيق آشكارسازي جابجايي زمين در محدودهي
سازندهاي دچار انحالل شـده اطرف درياچهي سـد گتوندعليا ،با اسـتفاده از تكنيك
تداخلسنجي تفاضلي راداري ميباشد.
منطقهي مورد مطالعه
محدودهي مورد مطالعه در شمال استان خوزستان (جنوب غربي ايران) و در 93
كيلومتري شمال شهرستان شوشتر و  55كيلومتري باالدست سد تنظيمي گتوند قرار
دارد .موقعيت جغرافيايي محدودهي مطالعاتي مطابق نقشههاي  ،5:91444در بين
عرضهاي شمالي  99درجه و  51دقيقه تا  99درجه و  53دقيقه و همچنين  03درجه
و  13دقيقه تا  03درجه و  13دقيقه طول شرقي قرار ميگيرد شكل (.)5
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شکل (  )1موقعيت منطقهي مورد مطالعه در محدودهي سد گتوند عليا

سد گتوند عليا پايين دستترين سد بزرگ ساخته شده بر روي رودخانهي كارون،
قبل از ورود به جلگهي خوزستان است ،و در باالدست آن به ترتيب سدهاي گدارلندر
(مسجدسليمان) ،شهيدعباسپور (كارون  ،)5كارون 9و كارون 0ساخته شده و سدهاي
ديگري نيز در دست مطالعه يا اجرا ميباشند .سازندهاي زمينشناسي و واحدهاي
سنگي مختلف با ويژگيهاي سنگشناسي ،فيزيكي و مكانيكي متفاوت ،در مواجه با آب
رفتار متفاوتي از خود نشان داده و مطالعهي دقيق آنها ضروري است .يكي از سازندهايي
كه رودخانهي كارون در محدودهي حد فاصل سد گدار/مسجدسليمان تا سد تنظيمي
گتوند از آن عبور كرده و محدودهي مخزن سد گتوند عليا را احاطه كرده است ،سازند
گچساران ميباشد (آقانباتي .)14 :5931 ،به علت وجود نمك در اين سازند ،كيفيت آب
رودخانه و مخزن متأثر از آن ميباشد (بقادشتكي و ديگران .)5933 ،پس از آبگيري سد
گتوندعليا در سال مرداد ماه  ،5934قسمتهايي از اين سازند كه در پيرامون درياچه
سد و يا مستقيماً با آب درياچه در ارتباط بودند بر اثر انحالل دچار فرونشست و لغزش
شدند.
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مواد و روشها
معيارهاي انتخاب و دادههاي مورد استفاده

انـتخاب تصاويري مناسب بـراي پـردازش اينترفرومتري ،بـه عنوان اولين و يكـي از
مهمترين گام هاي اساسي در اجراي اين روش پردازشي ميباشد .اهميت اين امر به اين
خاطر است كه معيارهاي مورد نظر براي انتخاب تصاوير راداري تأثير مستقيم بر كيفيت
نتايج نهايي خواهند گذاشت .البته اين معيارها در ارتباط با كاربردهاي است كه از
پردازش تداخل سنجي مدنظر است.
ـ زاويه ديد
ـ خط مبنا
ـ زمان تصويربرداري
ـ همدوسي
ـ اثرات اتمسفري (ويتور و همكاران.)9449 ،5
در اين پژوهش از روش تداخلسنجي تفاضلي راداري 9به منظور به تصوير كشيدن
محدودهي فرونشست (جابجايي سطح زمين) و بررسي تغييرات زماني كوتاه مدت و بلند
مدت اي ن حادثه كمك گرفته شده است 0 .تصوير  SLCباند  ،Cسنجنده ASAR
ماهواره  ENVISATمربوط به بازهي زماني  9441تا  ،9455در قالب طرح پژوهشي از
مركز فضايي اروپا با گسترهي  544×544كيلومتر مربع اخذ شد .از پردازش تصاوير با
اختالف زماني يك ساله و بيش از يك سال  0اينترفروگرام مستقل حاصل شد ،كه در
جدول ( ) 5مشخصات آنها آورده شده است .به منظور حذف اثر توپوگرافي از
اينترفروگرامها از  SRTM DEMمنطقه با قدرت تفكيك  34متر استفاده شد و
پردازش اينترفروگرامها به كمك نرمافزار  Sarscapeانجام شد .جهت اصالح اعوجاج
تصاوير كه در اثر نيروي جاذبه ماه بر روي تصاوير ايجاد ميشود ،از فايل DOR-VOR
1- Vettore et al.,
2- DInsar
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كه حاوي اطالعات برداشتي ماهواره  DORISآژانس فضايي اروپا ميباشد ،استفاده شده
است.
جدول ( )1زوج تصوير انتخابي از سنجندهي  ASARماهوارهي ENVISAT
شماره

خط مبناي

خط مبناي

خط مبناي

تاريخ ميالدي

نام اختصاري

بلوک

بحراني(متر)

مکاني(متر)

زماني(روز)

(روز -ماه -سال)

انتخابي

095

30/395

11/553

519

095

14/395

41/190

039

095

30/395

15/049

111

39

13/9431

01/019

553

-9443/41/95
9441/55/93
-9443/43/99
9443/41/95
-9443/43/99
9441/55/93
-9455/1/5
9455/54/93

A1
A2
A3
A4

در شكل ( )9مدل مفهومي مراحل انجام تحقيق نشان داده شده است.
روش کار و ابزار پژوهش

در نخستين مرحله از زنجيرهي تحليل اين دادهها با هدف ساخت تـداخلنگار الزم بود با
توجه به قدرت تفكيك متفاوت اين سنجنده در امتداد برد مايل راداري ( 1/34متر) و
آزيموت ( 0/41متر) ،اطالعات قدرت تفكيك در راستاي برد به قدرت تفكيك زمين
طبق رابطهي ( )5در راستاي برد تبديل شود.
رابطهي ()5
در رابطه فوق  ρδتفاضل برد مايل در حالت عبور اول و دوم است .اگر هر كدام از
سيگنالهاي بازگشتي از سنسور را به صورت يك عدد مختلط تصور نمود:
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رابطهي ()9

شکل ( )2مدل مفهومي مراحل تحقيق

رابطهي ()9
يك اينترفروگرام از ضرب پيكسل به پيكسل سيگنالهاي بازگشت خورده مختلط از
دو تصوير رادار دريچه مصنوعي حاصل ميشود.
رابطهي ()0
در اين رابطه * مـقدار مزدوج عدد مختلط و  فاز اينترفرومتري مـيباشدX .

نشاندهندهي مختصات در جهت حركت ماهواره و  Rمختصات پيكسل در جهت بردار
ميباشد (ريچاردز.)9441 ،5

1- Richards
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با فرض موازي بودن شعاعهاي نوري در حالت استفاده از سكوهاي فضايي ميتوان
اين چنين بيان نمود:
رابطهي ()1

||   B sin(   )  B

║ ،Bمؤلفه اي از خط مبناست كه موازي با جهت نظاره راداري است .با جايگذاري مقدار
به دست آمده براي  ρδاز رابطهي ( )3در رابطهي ( )3داريم:
رابطهي ()1

|| * B

4



B sin(   ) 

4





جهت تعديل اثر توپوگرافي بر روي تداخل نگار حاصل شده ،روشهاي مختلفي
وجود دارد ولي در حالت كلي فاز مربوط به جابجايي زمين بايد از فاز ثابت القا شده
ناشي از هندسه راداري و شرايط مداري سنجنده و همچنين فاز موجود از تأثير
توپوگرافي جدا گردد .در اين باره يكي از راهحلهاي ممكن تقسيم فاز تفاضلي حاصل از
تداخل نگار به دو مؤلفه جدا از هم ،فازهاي با تواتر باال و فازهايي با تواتر پايين است.
فازها با تواتر پايين ناشي از توپوگرافي و هندسه تصويربرداري راداري هستند كه براي
حذف آنها الزم است توپوگرافي ناديده گرفته شود .با تفريق يك تداخل نگار از ديـگري،
فرينجهاي مربوط بـه توپوگرافي معمول حذف شـده و آنچه باقي ميماند ،تغييرات ايجاد
شده در توپوگرافي سطح يا جابجايي در آن است .زبكر و همكاران )5330( 5معادلهي
زير را براي تداخلسنجي تفاضلي ارائه كردهاند:
رابطهي ()1
رابطهي ()3
كه در رابطهي فوق  0زاويه ديد سنجنده نسبت به نقاط زميني با فرض ارتفاع محلي
صفر آنها (سطح مبناي بيضوي زمين)،

تداخل نگارهاي بازيابي فاز
1- Zebker et al.,
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شده براي قبل از رخداد و حين رخداد يا بعد آن است به طوري كه مرحلهي تصحيح فاز
توپوگرافي جهت حذف اثر كرويت زمين قبل از آن انجام شده باشد D ،نيز جابجائي
احتمالي در سطح زمين است .خط مبناي عمودي نيز با ┴ Bنشان داده شده است.
تغيير شكل  Dمستقيماً متناسب با اختالف فاز تفاضلي  است ،بنابراين تكنيك
تداخل سنجي تفاضلي تغيير شكل سطح زمين را ميتواند تا حد كمتر از نصف طول
موج مورد استفاده و با دقت ميليمتر اندازهگيري كند .بدين منظور با وارد كردن مدل
رقومي ارتفاعي زمين كسب شده از شاتل ( SRTMبا دقت  34متر) مقادير ارتفاعي
توپوگرافي به نسبت سطح بيضوي از ارتفاع به بردار شعاعي تبديل ميشود كه اين فاز را
فاز مصنوعي ( )sintگويند كه در اين صورت سطح بيضوي و فاقد توپوگرافي فرض شده
است.فازهاي با تواتر باال كه به علت تغييرات زماني فاز در طي اخذ دو تصوير (تغيير در
سطح يا اتمسفر) و همچنين اختالف ارتفاعي  DEMبا ارتفاع مبناي مدل بيضوي زميني
ايجاد ميشوند .تداخلنگار حاصل به تداخلنگار مسطح ملقب است (شكل.)9
اعمال فيلتر تطبيقي و توليد تصوير همدوس

تداخل نگار تفاضلي حاصل از حذف اثرات توپوگرافي در مرحلهي پيشين ،حاوي
نويزهايي است كه در نتيجه اختالف زماني يا بازهي زماني دريافت دو تصوير راداري و يا
در اثر تفاوت خط مبناي مكاني و همچنين ناشي از لكه5هاي فاقد سيگنال پديد آمده و
ممكن است باعث پايين آمدن كيفيت تداخلنگار شده باشند ،لذا الزم است تا با اجراي
فيلترهاي تطبيقي 9اثر نويزها را از روي تداخلنگارها حذف كرد .در تحقيق حاضر از
فيلتر گلداشتاين 9براي پاكسازي تداخلنگار حاصل شـده استفاده شد (جدول  9و شكل
.)0
1- Splotch
2- Adaptive Filter
3- Goldstein
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شکل ( )3تداخلنگار فازي مسطح شده حاصل از پردازش زوج تصويري  A1سنجندهي ASAR
جدول ( )2مقادير همدوسي براي زوج تصوير  ASARدر تصوير همدوس
انحراف معيار

بيشترين مقدار

ميانگين

4/949510
4/599131
4/591413
4/511991

4/335150
4/394059
4/301313
4/351154

4/913191
4/959313
4/990035
4/903139

کمترين مقدار خط مبناي زماني (روز) زوج تصوير

4/444409
4/444415
4/444414
4/444490

519
039
111
553

A1
A2
A3
A4
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شکل ( )4انجام فيلتر توافقي گلداشتاين بر روي زوج تصوير  A1از سنجنده ( ASARالف -تداخلنگار
فازي مسطح شده ب -تصوير همدوس ج -تصوير تداخلسنجي تفاضلي راداري فيلتر شده)

اصالح فاز 1و آشکارسازي مناطق ناپايداري دامنهاي

با توجه به مقادير همبستگي در تداخلنگارهاي حاصل ،از الگوريتم موسوم به رشد
ناحيهاي 9براي تداخلنگارهاي حاصل از سنجنده  ASARاستفاده شد .مقادير آستانهي
اين الگوريتم نيز با توجه به ميانگين مقدار همبستگي در تصوير همدوسي محاسبه و
تنظيم گرديد (شكل .)1
در ادامه ،نتايج نهايي اين مرحله ،با كمك مدلسازي رقومي زمين (DTM) 9جهت
تهيهي نقشههاي موضوعي به محيط  Arc GISمنتقل شده و نهايتاً نتايج آشكارسازي
زمين لغزش در سطح منطقه از طريق پيمايش ميداني با استفاده از  GPSو انطباق آن
با اطالعات موجود در محيط برنامهي  Google-Earthكنترل و ارزيابي شد (شكل1و.)1

1- Phase Unwrapping
2- Region Growing
3- Digital Terrain Modeling
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شکل ( )5تصوير حاصل از اصالح فازي زوج تداخلنگار A1از سنجنده ( ASARالف -تداخل نگار
تفاضلي فيلتر شده ب -تصوير همدوس ج -تداخلنگار اصالحشدهي فازي)

شکل ( )6تصوير ميزان ناپايداري دامنهاي حاصل از تداخل نگار  ،A4سنجنده ASAR
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شکل ( )7استخراج تمام لغزشهاي برداشت شده در پردازش زوج تصويرها

نتيجهگيري
در زمينه تأثيرات زمينساختي درياچه سدها و همچنين پردازش تصاوير ماهوارهاي
زمين لغزشها و فرونشستها تحقيقات پراكندهاي در گوشه و كنار ايران و ديگر كشورها
صورت گرفته است ،ولي در خصوص سد گتوند عليا فقط به صورت زميني و با استفاده
از گمانهزنيهاي زمينشناسي و تحليل نيمرخ عرضي سازند گچساران و معادن نمك
اطراف درياچهي سد مطالعاتي انجام شده بود ،كه نوآوري و جديد بودن اين پژوهش را
ميرساند .نتايج حاصل در اين تحقيق بيانگر اين بود كه بيشينه نرخ جابجايي در منطقه
به حدود  9/1سانتي متر در سال (در بازهي زماني  9441تا  )9455ميرسد .همچنين
با توجه به اينترفروگرام حاصل شده از تصاوير راداري محدودهي مورد مطالعه ،بيشترين
تغيير فرم و فرونشست مربوط به جهت جنوب شرقي توده عنبل و در نزديكي معدن
نمك رخ داده است (شكل  .)1با توجه به زمان شروع آبگيري سد گتوند عليا در مرداد
ماه  5934و همچنين شروع انحالل هاي صورت گرفته در سازند گچساران ،اين اولين
مطالعه سنجش از دوري رادار بر روي سازند گچساران در اين محدوده ميباشد .عالوه
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بر تودهي نمكي عنبل در ديگر نواحي مربوط به سازند گچساران كه در حاشيهي مخزن
سد قرار داشتهاند نيز شاهد زمين لغزش و فرونشتهاي متعددي بودهايم .با بررسي
نقشههاي زمينشناسي و نيز بازديدهاي ميداني كه از منطقه انجام شده است ،به علت
ريزشها و لغزشهاي دامنـهاي متعددي كه هر ساله در تـودهي سازند گچساران در
كرانـهي چپ اتفاق ميافتد ،بخشهايي از رخنمون اليههاي نمكي در محدودهي ياد
شده توسط واريزه پوشانده شده است .الزم به ذكر است كه زمين لغزشهايي كه به
موازات جهت پرواز ماهواره رخ مـيدهند قابل برداشت نـميباشد ،همچنين زمين
لغزشهايي كه در منطقهي اعوجاجات هندسي (سايه و وارونگي) قرار ميگيرد قابل
برداشت نيستند .در حقيقت زمينلغزشهاي واقع بر روي شيبهاي بزرگتر از زاويه ديد
ماهواره ( 91/3درجه) قابل برداشت نميباشد.
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