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 ادارانکی با استفاده از تصاویر ردر دشت ایوبین عوامل طبیعی و میزان فرونشست ارزیابی ارتباط 

  4، مهدیه قادری حسب3، مهناز جاودانی*2، حمید گنجائیان1معصومه اسدی

 نراینور، تهران، ا امی(، دانشگاه پایجغراف) یگروه علوم اجتماع ،یعلم اتیعضو ه -1

 ایران دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، تهران، -2

 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران -3

 کارشناس ارشد هیدروژئومورفولوژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران -4

 h.ganjaeian@ut.ac.ir* نویسنده مسئول: 

 84/84/1488تاریخ پذیرش مقاله:       11/80/1330تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

های استان شود. در این میان، دشتهای ایران محسوب میروی بسیاری از دشتفرونشست زمین به عنوان یکی از مخاطرات پیش     

قرار دارند. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به ارزیابی میزان سمنان و از جمله دشت ایوانکی در معرض این مخاطره 

ه است. تحلیلی استفاده شد-فرونشست دشت ایوانکی و تحلیل عوامل موثر در آن پرداخته شده است. در این تحقیق از روش توصیفی

صورت است متر است. روش کار به این 38رتفاعی ای، اطلاعات آماری، و مدل رقومی اهای تحقیق شامل تصاویر راداری و ماهوارهداده

های زیرزمینی دشت ایوانکی ارزیابی شده است و سپس با استفاده که ابتدا وضعیت ژئومورفولوژی، کاربری اراضی و وضعیت افت آب

گرفته بیانگر های صورت میزان فرونشست منطقه محاسبه شده است. بررسی SBASو روش سری زمانی  1تصویر راداری سنتینل  2۲

گیری وضعیت اقلیمی و محدودیت منابع آبی نقش اصلی را ها در شکلاین است که عوامل طبیعی شامل روند و جهت ناهمواری

های زیرزمینی و افت شدید سطح آن شده است. برداری بیش از حد از آبداشته است و محدودیت دسترسی به منابع آبی سبب بهره

ای ههای مطالعاتی در حدفاصل سالهای زیرزمینی منطقه بیانگر این است که میانگین افت چاهسطح آبنتایج محاسبه میزان افت 

متر در سال بوده است. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی میزان فرونشست منطقه نیز بیانگر سانتی 81/2تا  08/8بین  1334تا  13۲2

متر سانتی -2/33تا  -3/8( بین 21/12/2810تا  81/81/2811له )از تاریخ سا 3این است که محدوده مطالعاتی در طی دوره زمانی 

 دیکی روستای چشمه نادی بوده است.افت داشته است که بیشترین میزان فرونشست در مرکز دشت ایوانکی در نز

 .SBASایوانکی، آب زیرزمینی، فرونشست،  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه

مخاطرات طبیعی هر سال موجب بروز خسارات جانی و مالی      

شود )کریمی و همکاران، زیادی در سراسر دنیا از جمله ایران می

مخاطرات محیطی، مخاطرات ناشی از (. یکی از انواع 1332

 کند ایپدیده زمین (. فرونشست2811فرونشست است )استفان، 

زمین بر اثر جابجایی ذرات  سطح ناگهانی نشست یا و نامحسوس و

تواند تحت (. این پدیده می2818خاک است )ژاو و همکاران، 

تأثیر عوامل تکتونیکی و یا انسانی رخ دهد )چن و همکاران، 

های آب خشک، تراکم سفرهو در مناطق خشک و نیمه (2811

ها، عامل اصلی فرونشست حد از آنازبرداری بیشزیرزمینی و بهره

(. فرونشست با 2881شود )پاچکو و همکاران، محسوب می

توان به ایجاد ها میمخاطرات زیادی همراه است که از جمله آن

تأسیسات  شدگیها، کجها، شکست و ترک ساختمانفروچاله

دیدگی تأسیسات کشاورزی، شکستگی و انهدام مرتفع، آسیب

کیا، ها و شبکه معابر شهری و .... اشاره کرد )شرفیها و راهپل

(. این پدیده به همراه پیامدهای زیست محیطی آن در 1331
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؛ 1330خورد )گالوی و همکاران، های دنیا به چشم میاکثر دشت 

های اخیر، یران نیز در طی سال(. در ا1313پولند و دیویس، 

این پدیده های زیرزمینی حد از آبازبرداری بیشدلیل بهرهبه

توجه قرار گرفته شده است )زمانی و همکاران، بسیار مورد

های اخیر با افت شدید (. یکی از مناطقی که در طی سال1331

سطح آب زیرزمینی مواجه بوده است، دشت ایوانکی در غرب 

های سطحی نان است. در واقع، بارش کم و نبود آباستان سم

 هایحد از سفره آبازکافی در این منطقه سبب استفاده بیش

زیرزمینی شده است که این مسئله سبب افت سطح آب در دشت 

ایوانکی و متعاقب آن فرونشست منطقه شده است. با توجه به 

مین ز اهمیت موضوع، در این تحقیق به ارزیابی میزان فرونشست

 21/12/2810تا  81/81/2811در دشت ایوانکی از تاریخ 

 پرداخته شده است.

های مختلفی بررسی میزان فرونشست زمین، از روش منظوربه

-ها، روش تداخلترین این روشمهم ازجملهشود که استفاده می

(. با استفاده از روش 281۲سنجی راداری است )چن و همکاران، 

میزان فرونشست در مناطق مختلفی سنجی راداری، تداخل

توان به جی و همکاران ها میآن ازجملهمحاسبه شده است که 

میزان فرونشست در حوضه آبخیز باندانگ  ( اشاره کرد که2814)

اند. کیم متر در سال برآورد کردهمیلی 248تا  48اندونزی را بین 

 SBAS( با استفاده از روش سری زمانی 2818و همکاران )

متر در سال برآورد سانتی 3فرونشست منطقه توسان آریزونا را 

( میزان فرونشست منطقه 2818برونی و همکاران ) اند.کرده

اند. متر در سال محاسبه کردهمیلی 28جالیسکو در مکزیک را 

( فرونشست شهر ووهان در چین را بین 2813ژانگ همکاران )

اند. ژئو و همکاران کرده متر در سال برآوردمیلی 81/81تا  0/2۲

 3/182سالانه زمین در فرودگاه پکن را  نشستفرو( میزان 2813)

( 2813اند. چن و همکاران )متر در سال محاسبه کردهمیلی

متر در سال میلی 141میزان فرونشست سالانه دشت پکن را 

( میزان فرونشست در 133۲اند. تورانی و همکاران )برآورد کرده

-سانتی 0/4حدود  1308تا  1303رگان را از سال شمال شهر گ

( میزان فرونشست 133۲اند. احمدی و همکاران )متر برآورد کرده

 13حدود  281۲تا  2814های خرمدره را در طی سال دشت

( 1330اند. مقصودی و همکاران )متر در سال محاسبه کردهمیلی

-انتیس 18فرونشست زمین در غرب تهران در منطقه شهریار را 

( 1330اند. صالحی متعهد و همکاران )متر در سال برآورد کرده

متر در سال برآورد سانتی 28میزان فرونشست شهر مشهد را 

( میزان فرونشست دشت 1330بنانی و همکاران )اند. کوهکرده

 اند.متر در سال محاسبه کردهسانتی 1۲انار در کاشمر را حداکثر 

نیز تحقیقات  نشستفرودر ایجاد  مؤثرهمچنین در مورد عوامل 

-توان به شریفیها میآن ازجملهمختلفی صورت گرفته است که 

( اشاره کرد که اثرات عوامل 1334کیا و همکاران )

ژئومورفولوژیک در فرونشست دشت مغان را ارزیابی کردند. شایان 

در فرونشست حوضه  مؤثر( عوامل طبیعی 1338و همکاران )

( نیز 1338اند. صفاری و همکاران )بررسی کرده چای راآبریز قره

یار شهر-نقش افت منابع آب زیرزمینی در فرونشست دشت کرج

اند. بررسی مطالعات صورت گرفته بیانگر این است را ارزیابی کرده

 های زیادی با خطریر عوامل طبیعی و انسانی، دشتتأثکه تحت 

در  ه فرونشستفرونشست مواجه هستند. با توجه به اینکه مخاطر

یری همراه است، بنابراین توجه ناپذجبرانبلندمدت با خسارات 

به این مسئله بسیار حائز اهمیت است. اهمیت مخاطره 

های مناطق خشک سبب شده است در دشت خصوصاًفرونشست، 

تا در این پژوهش به بررسی فرونشست دشت ایوانکی پرداخته 

تحقیقات پیشین، علاوه شود. در این پژوهش بر خلاف بسیاری از 

سنجی راداری، نقش عوامل طبیعی های تداخلبر استفاده از روش

 و انسانی در ایجاد فرونشست نیز ارزیابی شده است.

 هامواد و روش

 محدوده مطالعاتی

محدوده مطالعاتی از نظر تقسیمات سیاسی در غرب استان      

سمنان و شهرستان گرمسار قرار دارد. این محدوده شامل دشت 

(. 1کیلومترمربع وسعت دارد )شکل  488ایوانکی است که حدود 

 جنوب دشت ایوانکی از سمت شمال به واحد کوهستان و از سمت

شناسی از ساختار ینزمشود. از نظر منتهی می ماهورتپهبه واحد 

 کند. حاشیه شمالیشناسی ایران مرکزی و البرز پیروی میینزم

رنگ بالایی در برگرفته است و از سمت جنوب دشت را سازند قرمز

 شودنیز به گنبدهای نمکی و سازندهای تبخیری منتهی می
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-بندیطبقه در همچنین این منطقه(. 1338)ناصری و نظری،  

خشک یمهنمناطق خشک تا  وجز غالباً  اقلیمی مختلف های

که متوسط یطوربه( 1331شود )کریمی و همکاران، محسوب می

 148ساله، 23سنجی ایوانکی در طی دوره بارندگی ایستگاه باران

(. با توجه به موارد مذکور، 1334متر بوده است )عبادتی، میلی

 شودهای مناطق خشک کشور محسوب میوانکی از دشتدشت ای

که بخش زیادی از نیازهای آبی خود از منابع آب زیرزمینی تهیه 

ازحد منابع آب زیرزمینی در این دشت یشببرداری کند. بهرهمی

های یکی از چالش عنوانبهسبب شده تا مسئله فرونشست 

 ررسی اینپیشروی آن باشد، بر این اساس در این پژوهش به ب

مسئله پرداخته شده است.

 

 
 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

در این تحقیق به منظور ارزیابی میزان فرونشست دشت ایوانکی 

و تحلیل نقش عوامل موثر در آن از اطلاعات آماری )اطلاعات 

ای در دشت چاه مشاهده ۲مربوط به میزان افت سطح آب 

با  1تصویر راداری سنتینل  2۲ایوانکی(، تصاویر راداری )

و همچنین مدل  0ای لندست (، تصاویر ماهوارهVVپلاریزاسیون 

متر استفاده شده است که پس از تهیه اطلاعات  38رقومی ارتفاع 

مورد نیاز، تحقیق حاضر در چند مرحله انجام شده است )شکل 

 مراحل پرداخته شده است:( که در ادامه به تشریح 2

 

 
 های تحقیقفلوچارت مواد و روش -2شکل 
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 بررسی وضعیت ژئومورفولوژی منطقه:  .1 

به منظور بررسی وضعیت ژئومورفولوژی منطقه از مدل      

متر استفاده شده است که با استفاده از آن  38رقومی ارتفاعی 

شبکه زهکشی منطقه نیز استخراج شده است. هدف از بررسی 

وضعیت ژئومورفولوژی منطقه. ارزیابی نقش عوامل ژئومورفولوژی 

ربری اراضی در میزان در نوع کاربری اراضی است، چرا که عامل کا

های زیرزمینی های زیرزمینی و همچنین میزان افت آبافت آب

 در میزان فرونشست موثر است.

 بررسی وضعیت کاربری اراضی منطقه: . 2

در این تحقیق به منظور تهیه نقشه کاربری اراضی از تصویر      

استفاده شده  20/8۲/2810ماهواره لندست مربوط به تاریخ 

های از تهیه تصویر مورد نظر و انجام پیش پردازش است. پس

لازم بر روی آن )تصحیحات رادیومتریک و هندسی(، با استفاده 

 4بندی نظارت شده حداکثر احتمال و بر مبنای از روش طبقه

نمونه تعلیمی )مناطق سکونتگاهی، کشاورزی، بدون پوشش و 

 ست.مراتع ضعیف(، نقشه کاربری اراضی منطقه تهیه شده ا

 های زیرزمینی:بررسی وضعیت افت سطح آب. 3

 های زیرزمینیمنظور ارزیابی میزان افت آبدر این تحقیق به     

از اطلاعات آماری وزارت نیرو استفاده شده است و با استفاده از 

ای، میزان افت آب زیرزمینی منطقه چاه مشاهده ۲اطلاعات 

 ارزیابی شده است.

 شست منطقه: ارزیابی میزان فرون. 4

-منظور ارزیابی میزان فرونشست منطقه از روش تداخلبه     

استفاده شده است.  SBASسنجی راداری و روش سری زمانی 

 متداول یک تکنیک عنوانبه راداری سنجیتداخل تکنیک امروزه

 شده معرفی پوسته زمین سطحی تغییرشکل گیریاندازه برای

 دقت و راداری تصاویرخوب  رزولوشن و سراسری است. پوشش

 برای نیرومند ابزار عنوان را به تکنیک این روش، این قبول قابل

 نشست، زلزله، همچون شناسیمختلف زمین هایپدیده مطالعه

(. 1331است )بابایی و همکاران،  غیره مطرح کرده و لغزشزمین

 به خطاهای نسبت هاآن تصحیح و نگارهاتداخل تولید از بعد

 یک از نگارهااز تداخل مجموعه یک سنجی،تداخل در موجود

 باشند.می مختلف های زمانیبازه در که شودمی حاصل منطقه

 تقریباً تا شودمی سبب تصاویر مکانی بین و زمانی همبستگی عدم

 همبستگی هاآن در که باشد بزرگی شامل مناطق نگارتداخل هر

 اطمینان قابل مناطق این در شده انجام گیریو اندازه است پایین

شود می سبب هامحدودیت این نیست. انجام قابل اصلاً یا نیست و

 و جهت نظارت کامل ابزاری تنهایی به سنجی،تداخل روش تا

 نباشد. تغییرات توپوگرافی و زمین سطح اعوجاجات گیریاندازه

 بر غلبه باعث زیادی تا حدود سنجیتداخل زمانی سری تحلیل

در  (.2881شود )هانسن، می سنجیدر تداخل هامحدودیت این

منظور ارزیابی میزان فرونشست دشت ایوانکی از این تحقیق به

با پلاریزاسیون  SLC)تصاویر از نوع  1تصویر راداری سنتینل  2۲

VV تاریخ تصاویر  1باشد( استفاده شده است که در جدول می

-یش پردازشنشان داده شده است. پس از تهیه تصاویر و انجام پ

زمانی به  1لاینهای لازم، زوج تصاویر مورد نظر بر اساس بیس

(. 3سنجی راداری انتخاب شده است )شکل منظور انجام تداخل

سنجی پس از انتخاب زوج تصاویر، با استفاده از روش تداخل

های موردنظر تهیه شده و در نهایت با راداری، اینترفروگرام

، میزان فرونشست منطقه SBASاستفاده روش سری زمانی 

 بدست آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 .Baseline 



  

1۲ 

1011، تابستان 1هیدروژئولوژی، سال ششم، شماره   

Hydrogeology, Volume 6, No. 1, Summer 2021 

 

 مشخصات تصاویر مورد استفاده -1جدول  

 ردیف تاریخ ردیف تاریخ ردیف تاریخ

31/81/2810 13 88/82/281۲ 18 81/81/2811 1 
80/83/2810 28 13/83/281۲ 11 23/82/2811 2 
13/88/2810 21 10/84/281۲ 12 11/84/2811 3 
24/81/2810 22 24/88/281۲ 13 23/88/2811 4 
38/8۲/2810 23 23/81/281۲ 14 84/8۲/2811 8 
84/83/2810 24 84/80/281۲ 18 83/80/2811 1 
18/18/2810 28 83/83/281۲ 11 21/83/2811 ۲ 
18/11/2810 21 28/11/281۲ 1۲ 13/11/2811 0 
21/12/2810 2۲ 21/12/281۲ 10 31/12/2811 3 

 

 
لاین زمانی و مکانیانتخاب تصاویر بر اساس بیس -3شکل 

 نتایج

 ارزیابی وضعیت ژئومورفولوژی منطقه

عوامل ژئومورفولوژی نقش اصلی را در نوع کاربری اراضی      

مناطق بر عهده دارند. در واقع، در کنار سایر عوامل از جمله 

عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، وضعیت ژئومورفولوژی 

های اقتصادی وابسته به مناطق در نوع اشتغال و میزان فعالیت

متر  088ارتفاع حدود آب و خاک نقش دارند. دشت ایوانکی با 

(. قرار گرفتن 4های جنوبی البرز واقع شده است )شکل در دامنه

های جنوبی البرز سبب شده است تا میزان این دشت در دامنه

تر از میانگین کشوری باشد نزولات جوی در این منطقه خیلی کم

علاوه میزان تبخیر نیز در این منطقه بسیار زیاد باشد که و به

له سبب گسترش اراضی تبخیری و محدوده بودن همین مسئ

 نواحی حاصلخیز شده است. 

-دشت ایوانکی از سمت شمال به واحد کوهستان و اراضی تپه

ماهوری فرسایش یافته و از سمت جنوب نیز به گنبدهای نمکی 

زارهای بدون پوشش منتهی شده است. با توجه به اینکه و ماسه

ت به فرسایش دارای حساسیت ماهوری این منطقه، نسبواحد تپه

زیادی است، بخش زیادی از این واحد را اراضی بدلندی تشکیل 

داده است که فاقد پتانسیل لازم برای توسعه اراضی کشاورزی 

های شمالی و جنوبی باشد. با توجه به موارد مذکور، بخشمی

-محدوده دشت ایوانکی، وضعیت نامناسبی جهت توسعه فعالیت

د دلیل وجوها در دشت ایوانکی بهرد، این فعالیتهای کشاورزی دا

قرار  دلیلرسوبات آبرفتی جوان تمرکز یافته است. این دشت به

متر میلی 148گرفتن در منطقه خشک و دارا بودن بارش ناچیز )

-در سال( دارای مناطق حاصلخیز ناچیزی است. تمرکز فعالیت

طحی، سبب های سهای کشاورزی در این دشت در کنار نبود آب

های زیرزمینی شده است که در حد از آبازبرداری بیشبهره

 نتیجه آن پدیده فرونشست در منطقه را شکل داده است.
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نقشه وضعیت ارتفاعی و شبکه زهکشی منطقه مورد مطالعه -0شکل 

 ارزیابی نوع کاربری اراضی منطقه

تاااثیر عواماال ایوانکی تحااتنوع کاااربری اراضااای دشااات      

ژئومورفولوژیکی و اقلیمی منطقه قرار دارد. در واقع به تناساااب 

ن های آوضاااعیت ژئومورفولوژیکی و اقلیمی منطقه، نوع کاربری

شکل گرفته است. در این تحقیق نقشه کاربری اراضی منطقه با 

 20/8۲/2810استفاده از تصویر ماهواره لندست مربوط به تاریخ 

اس اراضای ساکونتگاهی، اراضی کشاورزی، اراضی فاقد کل 4در 

( که بر اساس 8پوشاش و مراتع ضاعیف تهیه شده است )شکل 

آن اراضی کشاورزی در مرکز دشت ایوانکی متمرکز شده است و 

توجه تشکیل ها را مناطق فاقد پوشااش گیاهی قابلساایر بخش

 یلدلهای شمالی و جنوبی محدوده مطالعاتی بهخشداده است. ب

زارها، فاقد پوشش گیاهی های ماهوری بدلندی و ماسهوجود تپه

هایی از نواحی جنوبی که در مجاورت هساااتند. همچنین بخش

 های فصااالی منطقه قرار دارند، دارای پوشاااش گیاهیرودخانه

 ضعیف و پراکنده هستند.  

 

 
 نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه -5شکل 
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 ارزیابی میزان افت سطح آب زیرزمینی در منطقه 

طور که گفته شد، اراضی کشاورزی محدوده مطالعاتی همان     

 با توجه به در مرکز دشاات ایوانکی متمرکز شااده اساات. طبیعتاً

های سااطحی در منطقه، آب مورد نیاز این اراضاای از کمبود آب

نی تهیه شاااده اسااات. با برداری از منابع آب زیرزمیطریق بهره

های توجه به اهمیت موضاااوع، در این بخش وضاااعیت افت آب

منظور بررسی میزان افت زیرزمینی منطقه بررسی شده است. به

ساااطح آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه از آمار و اطلاعات 

( اسااتفاده شده است و 1330شارکت مدیریت منابع آب ایران )

 2ارزیابی شاااده اسااات. در جدول  چاه در منطقه 1میزان افت 

ها نقشه موقعیت چاه 1ها و در شاکل میزان افت هر کدام از چاه

 گرفته میانگیننشان داده شده است. بر اساس محاسبات صورت

 1334تا  13۲2های های مطالعاتی در حدفاصاال سااالافت چاه

 متر در سال بوده است. 81/2تا  08/8بین 

 (13۳۱متر )منبع: شرکت مدیریت منابع آب ایران، های مطالعاتی بر حسب وضعیت افت سالانه چاه -2جدول 

 ۶ 5 0 3 2 1 شماره چاه

میزان افت 

 سالانه
8۲/1 14/1 ۲3/1 8/1 08/8 81/2 

 

 
 های مورد مطالعهنقشه موقعیت چاه -۶شکل 

 ارزیابی میزان فرونشست منطقه

های زیرزمینی در محدوده دشت وضعیت افت آببا توجه به      

ایوانکی، وجود فرونشست در این منطقه دور از انتظار نخواهد بود، 

تصویر راداری  2۲همین دلیل در این تحقیق با استفاده از به

 به ارزیابی میزان SBASو روش سری زمانی  1سنتینل 

ا هفرونشست دشت ایوانکی پرداخته شده است. نتایج ارزیابی

ساله 3وده مطالعاتی در طی دوره زمانی بیانگر این است که محد

 -2/33تا  -3/8( بین 21/12/2810تا  1/81/2811)از تاریخ 

(. بر اساس نقشه نهایی، ۲متر افت داشته است )شکل سانتی

های کشاورزی، مرکزی دشت ایوانکی به دلیل تمرکز فعالیت

-حاشیه ای دارای کمدارای بالاترین میزان فرونشست و مناطق 

 .ترین میزان فرونشست هستند
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 21/12/211۱تا  1۶/11/211۶نقشه میزان فرونشست محدوده مطالعاتی از تاریخ  -7شکل 

 بحث

بررسی وضعیت هیدروژئومورفولوژی دشت ایوانکی بیانگر این      

های زیادی از اطراف مواجه است. است که این دشت با محدودیت

شدن دشت ایوانکی از اطراف به اراضی کویر، واقع، محدوددر 

ماهور و کوهستان سبب شده است تا تنها بدلندی و واحدهای تپه

کمی از این دشت قابل استفاده باشد که همین مسئله  هایبخش

های میانی این دشت های کشاورزی در بخشسبب تمرکز فعالیت

های کشاورزی، اقلیم خشک تمرکز بالای فعالیت ست.شده ا

منطقه و کمبود منابع آب سطحی سبب شده است تا در طی 

-های اخیر میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی، بسیار بیشسال

ها باشد که همین مسئله سبب شده تا دشت تر از میزان تغذیه آن

زان طوری که میبهمنابع آب زیرزمینی مواجه باشد ایوانکی با افت 

تا  08/8افت سالانه سطح آب زیرزمینی در دشت ایوانکی بین 

 متر در سال بوده است. 81/2

ترین میزان فرونشست رخ داده در مناطق که بیشاینبا توجه به

های مرکزی دشت ایوانکی بوده است و این مناطق را کاربری

ه به اراضی کشاورزی آبی دربرگرفته است و همچنین با توج

دست آمده از افت منابع آب زیرزمینی با میزان هتطبیق نتایج ب

توان گفت که عامل (، بنابراین می3فرونشست منطقه )جدول 

 کرج-اصلی در فرونشست دشت ایوانکی همانند دشت شهریار

(، دشت خرمدره )احمدی و همکاران، 1338)صفاری و همکاران، 

(، افت 1330ران، ( و دشت مشهد )صالحی متعهد و همکا133۲

منابع آب زیرزمینی بوده است. لازم به ذکر است که علت اصلی 

افت منابع آب زیرزمینی در دشت ایوانکی همانند دشت همدان 

، وضعیت اقلیمی و (1338)شایان و همکاران، 

از  بهره برداری هیدروژئومورفولوژی منطقه است که سبب تشدید

 منابع آب زیرزمینی شده است.

 

 ترین میزان فرونشستترین و بیشبررسی وضعیت مناطق داری کم-3جدول 

 میزان افت آب کاربری اراضی واحد ژئومورفولوژی ارتفاع میزان فرونشست

 ترین میزانبیش کشاورزی دشت 1888تا  088 ترین فرونشستبیش

 میزانترین کم بدون پوشش کوهستان 1388بیش از  ترین فرونشستکم
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 گیرینتیجه 

نتایج تحقیق بیانگر این اساات که در فرونشااساات دشاات      

ساااااختی، ژئومورفولوژی و اقلیمی نقش ایوانکی عواماال زمین

ساختی روند تاثیر عوامل زمینمهمی داشته است. در واقع، تحت

های منطقه شااکل گرفته اساات. روند و جهت و جهت ناهمواری

شرایط اقلیمی و کمبود بارش منطقه نقش اصلی  ها درناهمواری

را داشته است و کمبود بارش و تبخیر زیاد منطقه سبب توسعه 

اراضاای تبخیری و بدلندی در منطقه شااده اساات. تحت تاثیر 

عوامال طبیعی ماذکور، دساااترسااای باه مناابع آب و خاک با 

محدودیت زیادی مواجه بوده اساات و کمبود منابع آب سااطحی 

های زیرزمینی شده است. با داری بیش از حد از آببرسبب بهره

توجه به موارد مذکور، عوامل طبیعی و توساعه اراضی کشاورزی 

های بادون توجه به پتانسااایل منطقه سااابب افت ساااطح آب

های اخیر شاااده اسااات. نتایج زیرزمینی منطقه در طی ساااال

های زیرزمینی منطقه بیانگر این محاساابه میزان افت سااطح آب

های های مطالعاتی در حدفاصل سالمیانگین افت چاه اسات که

متر در سااال بوده اساات که  81/2تا  08/8بین  1334تا  13۲2

توجهی اساات. همچنین نتایج حاصاال از ارزیابی میزان رقم قابل

فرونشاست منطقه نیز بیانگر این است که محدوده مطالعاتی در 

( 21/12/2810تا  1/81/2811ساله )از تاریخ 3طی دوره زمانی 

متر افت داشاته اسات. بررسی نقشه ساانتی -2/33تا  -3/8بین 

ترین میزان فرونشاااسااات منطقاه بیاانگر این اسااات که بیش

فرونشاسات در مرکز دشت ایوانکی در نزدیکی روستای چشمه 

ای دشااات و ارتفاعات نیز نادی بوده اسااات و مناطق حاشااایه

که ه اینتوجه بیزان فرونشااساات را داشااته اساات. باکمترین م

مناطق دارای فرونشاست، منطبق بر کاربری اراضی کشاورزی و 

های بتوان گفت که افت آهای منطقه اسااات، بنابراین میچااه

زیرزمینی عامل اصالی فرونشاست منطقه بوده است. با توجه به 

های توان گفت که دشااات ایوانکی با محدودیتموارد مذکور می

همین دلیل بهتر است سات، بهزیادی از نظر منابعی آبی مواجه ا

جهت جلوگیری از روند افزایشاای فرونشااست در منطقه، میزان 

برداشااات از مناابع آب زیرزمینی را به حداقل ممکن رسااااند. 

توان به اتخاذ تدابیری از منابع آبی مناطق شاامالی همچنین می

 استان جهت رفع نیازهای آبی منطقه استفاده کرد.

 

 منابع

. مطالعه فرونشست 133۲ز.، ز.، معصومی،  احمدی، ن.، موسوی،

با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و  دشت خرمدره

در ایران، سال  GISبررسی مخاطرات آن، سنجش از دور و 

 .82-33، 3، شماره 18

 فرونشست . مطالعۀ133۲ ،.، روستایی، م.، آق اتابای، متورانی، م.

 سنجیتداخل روش از استفاده با گلستان استان غرب در

، 2۲، شماره 0راداری، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 

11۲-120. 

. 1331 ،.، ح.، توکلی، م.، علی مرادی، صزمانی، ط.، کریمی

عوامل موثر بر افت آب زیرزمینی دشت مهران، استان ایلام، 

 .20-1۲، 2، شماره 2مجله هیدروژئولوژی، سال 

بندی فرونشست . پهنه1338 ،م. شایان، س.، یمانی، م.، یادگاری،

، 3چای، مجله هیدروژئومورفولوژی، دوره در حوضه آبریز قره

 .180-133، 3شماره 

. دفتر مطالعات پایه منابع 1330 ،شرکت مدیریت منابع آب ایران.

 آب، سامانه ارائه آمار و گزارش.

ه ب ینو دامنه فرونشست زم یزانم یینتع .1331 ،.م یا،کیفیشر

( در دشت D-InSAR) یرادار یسنجتداخل کمک روش

، 11فضا، دوره  یشو آما ریزیبهرمان، مجله برنامه-نوق

 .۲۲-88، 3شماره 

استخراج و ارزیابی . 1334 ،.س یان،شا .،ع ی،افضل .،م کیا،یفیشر

 شتد در فرونشست از ناشی ژئومورفولوژیک هایاثرات پدیده

 ،2، شماره 4سال  کمی، ژئومورفولوژی هایپژوهش دامغان،

18-۲4. 

صالحی متعهد، ف.، حافظی مقدس، ن.، لشکری پور، غ.، دهقانی، 

 روش قیبه کمک تلف نیفرونشست زم یابیارز. 1330 ،م.

و مطالعه  یدانیم یهایریگو اندازه یرادار یسنجتداخل

 یشناسنیزم هیو اثرات آن بر شهر مشهد، نشر لیدلا

 .438-412، 3، شماره 13سال  ،یمهندس

 یشپا .1338 ،.م.صبور، س یتوکل .،ف ی،جعفر .،ا ی،صفار

 یرزمینیز هایو ارتباط آن با برداشت آب ینفرونشست زم
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 های(، پژوهشیارشهر-: دشت کرجی)مطالعه مورد 

 .33-02، 2، شماره 8سال  ی،کم یژئومورفولوژ

 آب ابعمن کیفی تغییرات روند . بررسی1334 ،عبادتی، ن.

، 2ایوانکی، مجله اکوهیدرولوژی، دوره  دشت زیرزمینی

 .334-303، 4شماره 

. بررسی 1331 ،کریمی، ث.، محمدی، ض.، سامانی، ن.

خصوصیات هیدروشیمیایی آب زیرزمینی و روند تکاملی آن 

-1، 1، شماره 2در دشت سمنان، مجله هیدروژئولوژی، سال 

13. 

سنجش خطرپذیری . 1332 ،ش. کریمی، م.، قنبری، ع. ا.، امیری،

مطالعه )سکونتگاه های شهری از پدیده فرونشست زمین 

ریزی فضایی، (، مجله برنامهشهر تهران 10موردی: منطقه 

 .88-3۲، 1، شماره 3دوره 

بندی پهنه. 1330 ،بنانی، ح.، یزدانی، م.ر.، حسینی، س.ک.کوه
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