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 ده  یکچ

  1363)  افت  آب در دوره  دیرغم افت شد یاست که عل  رانیا  ی هادشت  از معدود  استان ایالم  واقع در منطقه دهلران  دشت عباس

متر افزایش داشته   15( به میزان  1397تا    1384طی دوره خیز )  ینیرزمیانتقال آب از حوضه کرخه، تراز آب ز  اثر ، در  (1384تا  

  ک یتکن  ا استفاده ازطی دوره خیز را بجبران فرونشست    زانیم  کرده است که بتوان  جادیرا ا  یطی شرا  ،نوسانات تراز آب  نی. ااست.

نتایج حاصل .  ، مورد مطالعه قرار دادInSAR  (Interferometric  Synthetic Aperture  Radar)  ،ی رادار  یسنجتداخل

. پردازش  باشد می   1385تا    1384های  طی سال   در سال  متریل یم  10  ی معادلنرخ نشست   نیانگیماز ماهواره انویست حاکی از  

  2.2که در دوره خیز قرار دارد نشان از کاهش نرخ فرونشستی معادل    1397تا    1393های  برای سال  نلیماهواره سنت   ریتصاو

 میلیمتر بر سال دارد. 
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Abstract 

Abbas Plain, located in the Dehloran region of Ilam province, is one of the few plains in Iran that, 

despite the intensity of water in the low period (1363 to 1384), due to the transfer of water from the 

Karkheh basin, the underground water level during the high period (1384 to 1397) was 15 meters. has 

increased. These fluctuations in the water level have created conditions that can be used to study the 

subsidence compensation during the boom period using the radar interferometric technique, InSAR 

(Interferometric Synthetic Aperture Radar). The results obtained from the Envisat satellite indicate an 

average subsidence rate of 10 mm in the years 2003 to 2005. The processing of Sentinel satellite images 

for 2014 to 2019, which is in the rise period, shows a decrease in the subsidence rate equal to 2.2 mm 

per year. 
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 مقدمه    1

به    1384تا    1363طی دوره  آبخوان دشت عباس به شدت    زیرزمینی بویژه  منابع آب  الم،یدهلران واقع در استان ا  ی منطقه در  

اند که علی الرغم جبران آن بخاطر انتقال آب از سد کرخه از سال ی تخلیه شده کشاورزهای  آبیاری زمینجهت  سال    21مدت  

بعد  است که    رانیا  ی هادشت  معدود( از جمله  1. دشت عباس )شکل  ه است.به بعد، این آبخوان متحمل فرونشست شد  1384

برای دشت عباس در    ین یرزمیافت تراز آب ز  نی انگیم از یک دوره افت شدید، یک دوره خیز شدید را نیز تجربه کرده است.  

که پس از انتقال آب از سد   (1392  ،ی)کرم  بوده است  سال  بر   مترسانتی   27  دحدو  1384تا    1364های  ی افت طی سال دوره

 این تغییرات تراز آب   نیز بالتر است.  1363کرخه علی الرغم جبران کل افت آب، تراز آب در حال حاضر حتی نسبت به سال  
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دشت  زمین شکل سطح  رییتراز آب بر تغ زیخدوره  ریتأثبتوان عالوه بر دوره افت، را فراهم آورده است که   یدشت عباس فرصت

های تغذیه مصنوعی  تواند به عنوان یک الگوی پیشرو برای بررسی نحوه اثرگذاری طرحدر عمل این مطالعه می .  یز بررسی کردنرا  

شود از تکنیک تداخل سجی راداری  های دیگر عمل کند. جهت مطالعه فرونشست در اینجا سعی می بر جبران فرونشست آبخوان

 ر یتصاو  ا(، ب1384تا    1364افت تراز آب )  ی فرونشست قابل انتظار دشت عباس در دوره  در این تحقیق،رو    نی. از ابهره برده شود

  قرار گرفت.  ی، مورد بررس 1  نلی سنت  ی ماهواره  ری(، با تصاو1397تا    1384)  زیخ  ی دشت، در دوره   هیو اثر تغذ  ستیانو  ی ماهواره

های متعددی بکار گرفته شده است که از آن جمله تاکنون تکنیک تداخل سنجی راداری جهت مطالعه فرونشست در آبخوان

آبخوان شمال   سانتی متر بر سال را برای   19ی معادل  فرونشستها نرخ  اشاره نمود. آن(  2009و همکاران )  ی دهقانتوان به کار  می 

 ی ژگیسطح دشت بانکوک و و یع یطب زی( خ2014و همکاران )  تسوکایشیا ت آوردند.ی بدس سنجتداخل کیبا تکن شابوریشرق ن

تصاو از  استفاده  با  را  آن  نوامبر    ALOS / PALSAR  ریآبخوان  دسامبر    2007)از  آنال2010تا  روش  به    یزمان  ی سر  زی( 

در   ی متریسانت   3تا    5/0  زانیبدست آمده نشان از جبران نشست اتفاق افتاده به م  جینمودند. نتا  یبررس  داریپا  ی گرهاپراکنش 

 یرادار   یسنجتداخل  ی هاحاصل از داده  جینتا  قی( به کمک تلف2019)   ی و موسو   ییرضاهمچنین،    داشت.  یطول دوره مطالعات

ن  کیالستریو غ  کینشست الست  ،یکیدروژئولوژیه  ی هاو داده پارام  یبرخ  زیو   ی هاسال   یآبخوان را ط   یک یدرولیه  ی هارتاز 

با   ی رادار  یسنجحاصل از تداخل  جینتا  نیب   ییبال    ی همبستگ  قیتحق  نیدر دشت گرگان محاسبه کردند. در ا  2016تا    2014

نسبت به    ی بهتر  یو زمان  ی مکان  کیتفک  توانمی حالت    نیدر ا   دیمشاهده شد و مشخص گرد  یکیدروژئولوژیه  ی هاداده  جینتا

هدف اصلی این مطالعه این است تا بتوان میزان جبران فرونشست در    .را داشت  یکیدروژئولوژیه  ی هااستفاده مستقل از داده

 دوره خیز را نسبت به دوره افت تراز آب زیرزمینی در دشت عباس مورد بررسی قرار داد. 

 
 ی دهلران در منطقهشناسی دشت عباس ی زمینموقعیت جغرافیایی و نقشه. 1شکل 

 

 قی روش تحق    2

 ونشستفر  شیبه پا  ،ی حفار  ی هاو لگ   یکیدروژئولوژ یه  ی هاداده  ،ی رادار  ریاطالعات بدست آمده از تصاو  قیبا تلف  قیتحق  نیدر ا

منظور  به   پرداخته شده است.  فرونشست این دشت،  ی بر رو  انتقال آب از سد کرخهاثر  نیز  دشت عباس و    آبخواندر    یاحتمال

سال  یکل   تی از وضع  یآگاه نوسانات  برا  دروگرافیه  ،تراز  انهیو  ترس  ی واحد  و  مطالعه محاسبه  مورد  )شکل  م یمنطقه  (.  2شد 

را به خود    ی متر  7، افت تراز آب  1384تا سال    1363که دشت از سال    دهدی نشان م  یواحد دشت عباس به خوب  دروگرافیه

(.  2)دو برابر افت حاصله(، جبران شده است )شکل ی متر 15  ی زیبا خ ،ین یرزمیکاهش تراز آب ز نیا ه یتغذاست و پس از  دهید

باید در دوره افت کاهش یافته باشد که به منظور بررسی    قاعدتاًکنند که نرخ فرونشست دوره افت  این مشاهدات پیشنهاد می 

های  شود نرخ فرونشست در دو دوره مذکور با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری در تلفیق با دادهاین فرضیه سعی می 
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تا    1384انویست طی  ماهواره    ریتصو  20افت،    ی نشست حاصل از دوره  شیمنظور پا  به هیدروژئولوژیکی مورد ارزیابی قرار گیرد.  

پا  نیهمچن  آنالیز شد.  1385 منظور  تأث  تی وضع  شیبه  و  رو  زیخ  ی دوره  رینشست  عباس،    ی بر  ماهواره   ری تصو  114دشت 

 .مورد استفاده قرار گرفت 1397تا  1393طی سال  1ینلیسنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (المیا یاها از آب منطقهواحد دشت عباس )منبع داده  دروگرافیه. 2شکل 

 یر یگجه ینت    3

 ی که برا  ی واحد  دروگرافیرا تجربه کرده است. مطابق با هافت شدید و خیز شدید    ی دشت عباس دو دوره  تراز آب زیرزمینی

دشت از سال    نی(، ا1)شکل  مربوط به دشت عباس  ی هارمتوزیپ  یتمام  یبررس  زی( و ن1)شکل  دیگرد  میترس  یمطالعات  ی منطقه 

آب در    شدید  افت  نی(. اثر ا2)شکل  متر افت تراز آب را تجربه کرده است  7از    شیب  تجمعیسال( به طور    21)  1384تا    1363

.الف(. 3)شکل  شودی م  مشاهدهبر سال    متری لیم  10  نیانگ ی با نرخ م  یمذکور به شکل فرونشست  یزمان  ی دشت عباس در بازه 

نشست رخ داده    نه یشیب   ن ی(. همچنج. 3)شکل    شودی بر سال مشاهده م   متریل یم   7  ،هارزومتینشست در محل پ   ن یانگیمقدار م 

(. با توجه به  ج.3)شکل    استبر سال    متری لیم   2/17  متناسب با افت تراز آب حدود  21شماره    زومتریافت در محل پ  ی در دوره

  ی حاصل از آب برگشت   ی هی نرخ تغذ  شیافزا  ز یو ن  ینیرزمیکمتر به آب ز  ازیو ن  1384ماه سال  بهمن انتقال آب از سد کرخه در  

متناسب با جنس    ی ریبا تأخ  زی(. روند خ2کرد )شکل   دایپ  رییتغ  زیاز افت به خ  جیبه تدر  ینیرزمیروند تراز آب ز   ،ی کشاورز

به ثبت    1397سال    انیدشت در پاآب زیرزمینی  واحد    فدروگرایرا در ه  ی متر  15  ی زیخ  تی رسوبات محل آغاز شده و در نها

(، نرخ  ب.3)شکل    زیخ  ی دورهحاصل از تداخل سنجی راداری برای  سرعت    نیانگ یم  ی (. مطابق با نقشه 2است )شکل  دهیرسان

متر  میلی    2.3میلی متر بر سال(، حدود    10در کل محدوده دشت نسبت به میانگین دوره افت )  نیانگ ینشست به صورت م

 10افت )  ی با دوره  سهیدر مقامیانگین کلی دشت    شستاگرچه نرخ فروناست.  بر سال    متری لیم  8/7  کاهش داشته و معادل

( به مراتب  17.2رسد اما شایان ذکر است که نرخ افت فرونشست بیشینه در مقایسه با دوره خیز )کم بنظر می بر سال(،    متری لیم

بر سال    متری لیم  3/9با نرخ    27  زومتریمربوط به پ خیز  دشت در دوره    ی شست رخ دادهن  نهیش یبخیلی بیشتر است بطوریکه  

 میلیمتر کاهش داشته است.   8یعنی در عمل بیشنه فرونشست حدود (. ج .3)شکل  است

در    ن،یزم  یتراز ارتفاع   راتییتغ   یترژهیدشت عباس، به صورت و   زیافت و خ  ی نشست در دو دوره  تیوضع  ترقی دق  یجهت بررس

 ی .ج قسمت مرکز3(. با توجه به شکل  ج.3درآمده است )شکل   شیبه نما  ی اسهیبه شکل نمودار مقا  (1)شکل  زومتر یمحل هر پ

ن به  به خود د  ی شتری ب   ستفرونش  زانیدشت، م  ی و جنوب  ی شمال  مهیدشت نسبت  انتظار    نیاست. همچن  دهیرا  همانگونه که 

با    رفت،ی م پ  ارسازوکمتناسب  فرونشست،  بر  م  ی اهیحاش  ی هارزومتیحاکم  کم   زانیدشت  مرکز دشت   یترنشست  به  نسبت 

  باشد، ی م  تیدشت عباس حائز اهم  ی دست آمده براسرعت به   نیانگ یم  ی (. آنچه که در مورد نقشهج.3اند )شکل  متحمل شده 

 دا ی پ  رییبود، روند نرخ فرونشست تغ  دهیافت به خود د  ی در دوره  هیدشت که نشست قابل توج  ی مرکز  یاست که در نواح  نیا

کرده    دایقرمز رنگ( در دشت عباس، کاهش پ   ی لهی)م   ی نیرزمیافت تراز آب ز  ی نسبت به دوره   ی ریگکرده و به صورت چشم

 (. ج .3است )شکل 
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ی میانگین سرعت در آبخوان دشت عباس در  نقشه  ب. ی افت  ی میانگین سرعت در راستای دید ماهواره در دشت عباس در دوره نقشه  الف..  3شکل  

 ( در دشت عباس. زای سبای قرمز( و خیز )نمودار میلهی افت )نمودار میله جایی در دوره ای نرخ جابه نمودار میله ج.ی خیز دوره 
انتقال آب از سد از  حاصل    هیتغذ  ریدر آبخوان دشت عباس، تحت تأث  نینرخ نشست زمبنابراین، به طور کلی مشاهده شد که  

دلیل عدم توقف یا    .، اما متوقف نشده است کرده است  دایکاهش پ   د،یشد  یپس از تجربه نشست  ،یاز نواح  ی ار یکرخه، در بس

ن کامل افت تراز آب در آبخوان برای مدیریت و نگاه علمی به مسئله بسیار مهم  الرغم جبراجبران کامل فرونشست رخ داده علی

و حائز اهمیت است. اولین مورد این است که فرونشست زمین با تأخیر زمانی زیادی )سال تا چندین دهه( نسبت به تخلیه 

بات آبخوان نیز مدت طولنی ای به  گردد و به طبع جبران آن نیز در صورت عدم تحکیم ساختار و بافت رسو آبخوان ظاهر می 

بخشی از فرونشست دائمی خواهد بود زیرا بافت و ساختار رسوبات    معموًلطول خواهد انجامید. نکته مهم دیگر این است که  

  اند. در این موارد حتی اگر مثل شرایط کنونی دشت عباس تراز آب بطور کامل و حتی بیشتر ازتحکیم یافته و تغییر آرایش داده

قبل نیز جبران شود، فرونشست رخ داده جبران نخواهد شد و آن بخش از ساختار آبخوان که تحکیم یافته برای همیشه از بین  

ریزان  است که مسئولین و برنامه   "نوش دارو پس از مرگ سهراب" المثل معروف  رفته است. این امر در عمل مصداق همان ضرب
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