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مقدمه
الیههای نمکی قرارگرفته در زیر رسوبات ،بهدلیل ویسکوزیتة کمتر ،نسبت به سنگهای اطراف میتوانند جریان یابند و
به سمت باال حرکت کنند و ساختارهای نمکی متفاوتی همچون بالشتکهای نمکی ،دیوارهها ،و گنبدهای نمکی بسازند
(احمدزاده هروی و همکاران0 :7963 ،؛ کرژویک و وینبرگر .)0226 ،مطالعه و جنبششناسی ساختارهای نمکی
رخنمونیافته اطالعات ذیقیمتی در زمینة ذخایر نفت و گاز برای دانشمندان فراهم میکند (سشربسکی.)973 :0224 ،
بررسی رفتار تودههای نمکی ،بهدلیل عدم ثبات و تغییرپذیری شدید آن بر روی سطح زمین ،معموالً بهسختی امکانپذیر
است (تالبوت و پژوال0223 ،؛ آفتابی و همکاران .)0222 ،مطالعة تعدادی از گنبدهای نمکی جهان نشان میدهد که روند
تحول و ایجاد بسیاری از ساختارهای نمکی متأثر از عوامل و رژیمهای تکتونیکی است (مهرابی و همکاران79 :7934 ،؛
جهانی و همکاران31 :0223 ،؛ کانروت و همکاران .)0222 ،ولی پس از اینکه گنبدهای نمکی بر روی سطح زمین ظاهر
میشوند شرایط آب و هوایی بیشتر کنترلکنندة حرکت تودههای نمکی است (تالبوت و روجرز7312 ،؛ دسبویس.)0272 ،
اگرچه عمر تودههای نمکی بر روی سطح زمین کم است ،به علت اینکه نمکهای رخنمونیافته تحت تأثیر فرایندهای
سطح زمین قرار میگیرند و دچار تغییرات حرکتی و شکلی مختلفی میشوند ،با بررسی این تغییرات ،طی همین دورة
کوتاه میتوان به شواهد کلیدی و مهمی در رابطه با روند تکاملی این ساختارها دست یافت.
 نویسندة مسئول ،تلفن23797394026 :

Email: Mehrabi@uk.ac.ir
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عمدة اطالعات ما از جنبششناسی و تحرک نمک مربوط به مطالعات انجامگرفته بر روی گنبدهای نمکی زاگرس و
البرز در جنوب و شمال ایران است (کنت7313 ،؛ آفتابی و همکاران0222 ،؛ بیکپور و همکاران0272 ،؛ عبدالمالکی و
همکاران26 :0274 ،؛ هوو و همکاران .)0271 ،امروزه ،میتوان با استفاده از روشهای نوین سنجش از دور تحرکات
تودههای نمکی را بررسی کرد .بهطور مثال ،برنارت و لهمن با استفاده از روش تداخلسنجی راداری تغییرات سطحی تعدادی
از گنبدهای نمکی زاگرس را در حد میلیمتر در سال اندازهگیری کردهاند (آفتابی و همکاران722 :0272 ،؛ برنهارت و لهمن،
 )0270یا با کمک تکنیک تداخلسنجی مشخص شده است که گنبد نمکی گرمسار واقع در رشتهکوههای البرز غیرفعال
است و تغییرات سطح آن ناشی از انحالل نمکهاست (کسگرو و همکاران0223 ،؛ بیکپور و همکاران .)0272 ،گنبد نمکی
کوه قم یکی از گنبدهای نمکی ایران مرکزی است که فعال است و ساالنه بهطور متوسط از  2تا  72سانتیمتر در
بخشهای مختلف آن دچار حرکات سازنده و مخرب است .همچنین ،حرکات سطحی نمک در این گنبد نمکی متأثر از
شرایط آب و هوایی است (عبدالمالکی و همکاران26 :0274 ،؛ هوو و همکاران .)0271 ،رفتار تودههای نمکی نسبت به
شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف متفاوت است؛ بهطوریکه در دماهای باال تودههای نمک بهدلیل پدیدة انبساط
حرارتی دچار تورم میشود و حجم آنها بیشتر میشود و بهعکس در شرایط آب و هوایی سرد نمک دچار انقباض و متراکم
میشود .این انقباظ و انبساط باعث میشود تا سطح ساختارهای نمکی دچار جابهجایی شود .در زمان بارندگی و بالفاصله بعد
از آن نیز جریان حرکتی نمکها سریعتر و بیشتر میشود؛ هرچند این تغییرات در حد بسیار کمی باشد .عامل خشکی باعث
تورم و افزایش ارتفاع گنبد و مانع گسترش جانبی نمکها میشود .با کاهش بار روی تودة نمکی ،میزان رشد گنبدهای
نمکی افزایش مییابد؛ درحالیکه با افزایش بار رویی این میزان رشد کاهش مییابد (کولون و همکاران .)19 :0276 ،نحوة
تغییر تودههای نمک در ارتباط با شرایط مختلف آب و هوایی در جدول  7مشخص شده است.
امروزه ،کاربرد تصاویر راداری در مطالعه و بررسی تغییرات ارتفاعی سطح زمین بسیار شدت گرفته است (برنهارت و
لهمن0270 ،؛ هوو و همکاران .)0271 ،با توجه به ماهیت تصویربرداری راداری و بهدلیل اینکه تصاویر راداری ،عالوه بر
اندازهگیری شدت سیگنال ،اطالعات فازهای مختلف را نیز با خود همراه دارند ،میتوان با استفاده از این اطالعات و به
روش تداخلسنجی راداری از آنها در شناسایی فاز جابهجایی استفاده کرد .از آنجا که سطح زمین به مرور زمان دچار
تغییرات ژئومورفولوژیکی مختلفی همچون فرورانش و باالآمدگی بهدلیل عوامل طبیعی متفاوتی میشود و در اغلب
روشهای ژئودتیکی اندازهگیری جابهجایی پوستة زمین از قبیل مثلثبندی سهپهلو و سامانة موقعیتسنجی جهانی به
ترازیابی و نقشهبرداریهای مکرر زمینی نیاز است ،روش تداخلسنجی راداری در ضمن پوششدادن منطقة وسیعی از
زمین ،احتیاج به نقشهبرداری زمینی ندارد .از طرف دیگر ،در مقایسه با فنونی همچون سامانة موقعیتسنج جهانی و
ترازیابی که اندازهگیری نقطهای بهدست میدهند ،این روش ضمن اینکه بیان دوبُعدی از تغییرات سطح را عملی میکند،
وسعتش نسبت به روشهای نقطهای نیز بیشتر است (رهنمونفر و همکاران .)771 :7912 ،بنابراین ،با توجه به توانایی و
قابلیت تصاویر رادار در تعیین میزان تغییرات و جابهجاییهای اتفاقافتاده بر روی سطح زمین در بازة زمانی خاص،
میتوان از این تصاویر در این زمینه بهخوبی بهره برد و پایش این تغییرات با استفاده از روش تداخلسنجی راداری
امکانپذیر است (تایماز و همکاران0221 ،؛ کولون و همکاران.)32 :0276 ،
با توجه به اینکه در بیشتر مطالعات انجامگرفتة پیشین صرفاً نحوة عملکرد و نرخ جابهجایی نمک مطالعه شده و کمتر به ارتباط
بین شرایط آب و هوایی و تحرک نمک پرداخته شده است ،در این تحقیق سعی شده است تا این ارتباط با استفاده از روشهای
نوین دورسنجی بیشتر بررسی و کنکاش شود .بدین منظور نیز گنبد نمکی شاهغیب الرستان یکی از بزرگترین تودههای نمکی
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رخنمونیافته در پهنة ساختاری زاگرس چینخورده انتخاب شد تا ،ضمن پایش تغییرات و جابهجایی سطحی رخداده بر روی
نمکها طی یک دورة چندساله ،چگونگی رفتار تودة نمکی در شرایط خشکی ،تغییرات دمایی ،و بارندگی مشخص شود.
ﺟهتﺟﺮیﺎنغﺎلبنﻤکوﻓلﺶﻫﺎي

ﻫﺎيسفﯿدرنگنشﺎندﻫندة


،ﻓلﺶ
تودهﻫﺎينﻤکﯽ
وکنتﺮلکنندةحﺮکت 

ﺟدول.5عواملمؤثﺮ
سﯿﺎهرنگبﯿﺎنگﺮﺟهتﺟﺎبهﺟﺎیﯽسطحﯽاست(کولونوﻫﻤکﺎران)11:2052،

عوامل

مدتزمﺎنتأثﯿﺮ

مﯿزانحﺮکت

گرما

ساعتی ،روزانه ،فصلی

در حد میلیمتر تا سانتیمتر

سرما

ساعتی ،روزانه ،فصلی

در حد میلیمتر تا سانتیمتر

رطوبت

روزانه

در حد میلیمتر تا متر

خشکی

فصلی

در حد میلیمتر تا سانتیمتر

بار رویی سبک

فصلی ،ساالنه

در حد میلیمتر تا سانتیمتر

بار رویی سنگین

ساالنه

در حد میلیمتر تا سانتیمتر

نحوةحﺮکت

موادوروشﻫﺎ

محدودةموردمطﺎلﻌه

گنبد نمکی شاهغیب در پهنة ساختاری زاگرس ما بین عرض جغرافیایی ΄ 01˚ 22تا ΄ 01˚ 22شمالی و طول جغرافیایی ́
 24˚ 22تا ́  24˚ 23شرقی قرار دارد .این گنبد نمکی در استان فارس و  62کیلومتری شمال شرق شهرستان الر واقع
شده است .جادة دسترسی به این محدوده از طریق جادة الر به فدامی امکانپذیر است .از لحاظ ژئومورفولوژی ،این
منطقه در بخش چینخوردة زاگرس قرار دارد و پوشیده از طاقدیسها و ناودیسهایی با روند تقریباً شرقی -غربی و شمال
شرقی -جنوب غربی است .شکل  7موقعیت گنبدنمکی را نشان میدهد.
دادهﻫﺎيمورداستفﺎدهدرپژوﻫﺶ


در این پژوهش از دو سری داده استفاده شد .تعداد  00تصویر راداری سنجندة  ،ASARماهوارة  Envisatسازمان فضایی
اروپا با فرمت ( SLC7تکمنظر) از نوع مد  Imageبا پالریزاسیون  ،VVکه بین تاریخ  0229/24/29تا 0221/24/74
اخذ شده است .این نوع دادهها دادههای خامی هستند که تنها پردازش اولیه بر روی آنها انجام گرفته و به تصاویر
تکمنظر تبدیل شدهاند و اطالعات آنها به هیچ عنوان مخدوش نشده است .همة دادههای راداری یادشده از نوع تصاویر
باالگذر 0هستند .و دیگری دادههای هواشناسی مربوط به ایستگاه هواشناسی حاجیآباد شامل دادههای بارندگی و متوسط
دما است .همچنین ،از مدل ارتفاع رقومی  92متری  SRTMبرای منطقة مورد مطالعه استفاده شد .جدول  0مشخصات
دادههای مورد استفاده در این پژوهش را نشان میدهد.
1. Single looking complex
2. Ascending
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مﺎﻫوارهايومدلارتفﺎعرقومﯽمشخصﺷدهاست

ﺷکل.5محدودةموردمطﺎلﻌهبﺮرويتصویﺮ
ﻫﺎيپﺮدازشﺷده


اینتﺮﻓﺮوگﺮام
ﺟدول.2مشخصﺎت
ﺷﻤﺎره
7
0
9
4
2
6
1
1
3
72
77

تﺎریخ
مستﺮ
0229/4/1
0224/9/77
0224/6/09
0224/1/72
0222/3/1
0226/7/02
0226/3/02
0221/7/02
0221/9/02
0221/77/71
0229/4/9

اسلﯿو
0224/4/01
0224/1/71
0224/1/71
0222/72/79
0226/7/9
0226/1/1
0221/0/79
0221/4/71
0221/70/72
0221/4/1
0221/4/74

ﻓﺮیم

مسﯿﺮ

ﻃولخطمﺒنﺎ(متﺮ)

9227
9227
9227
9227
9227
9227
9227
9227
9227
9227
9227

411
026
026
411
411
026
411
026
026
411
026

71
20
70
720
21
03
44
31
99
797
72

روشتحقﯿق
تحقیق حاضر با استفاده از روش تداخلسنجی راداری انجام گرفته است .این روش در میان روشهای زمینی و فضایی
کارآمدترین روش برای اندازهگیری تغییرات سطح زمین با دقت و قدرت تفکیک مکانی بسیار باال بهشمار میرود (فرتی و
همکاران .)0221 ،در تداخلسنجی راداری ،فاز تصویر اخذشده از موقعیتهای تصویربرداری یا زمانهای تصویربرداری
مختلف پیکسل به پیکسل مقایسه میشود (فرتی و همکاران .)0272 ،از تفاضلگیری بین این مقادیر ،تصویر جدیدی
حاصل میشود که تداخلسنج 7نام دارد .تشکیل تداخلسنج یا اینترفروگرام اساسِ پردازش راداری است (هوپر .)0270 ،از
عوامل محدودکنندة روش تداخلسنجی راداری سنتی تفریقی 0نبود همبستگی زمانی و مکانی 9است .نبود همبستگی
زمانی مربوط به تغییر سری در شکل ظاهری و ویژگیهای پراکنشی سطح زمین در بازة زمانی میان تصویر پایه 4و
1. Interfrogram
2. Differential interferometry
3. Temporal and Geometrical decorrelation
4. Master
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تصویر پیرو 7و نبود همبستگی هندسی ناشی از بلندبودن طول مبنای مکانی (فاصلة دو ایستگاه تصویربرداری) میان دو
تصویر پایه و پیرو است .در این پژوهش برای محاسبة میزان جابهجایی متوسط سطحی از روش تداخلسنجی تفریقی و
برای تحلیل سری زمانی از روش خط مبنای کوتاه استفاده شد (گائو .)0272 ،در روش خط مبنای کوتاه 0بهمنظور به
حداقل رساندن خط مبنای زمانی -مکانی از ترکیبی از اینترفروگرامها استفاده میشود (رسپینی.)0279 ،
تداخلسنجﯽتفﺮیقﯽ

روش
نحوة اندازهگیری تغییرات سطح زمین به روش تداخلسنجی تفریقی در شکل  0نمایش داده شده است .در این شکلP ،

معرف فضایی مشخص در سطح است که در قالب یک پیکسل تصویر شده است .سنجندة تصویر نخست 9این فضا را در
زمان  t₀ثبت و مقدار فاز آن را اندازهگیری میکند ( .)ФМمقدار نشست فاصله  Pتا  P1است که طی زمان مشخصی
انجام گرفته است ( .)Dtبرای اندازهگیری این مقدار ،سنجندة تصویری دومی 4در زمان  tو با هندسهای کامالً شبیه به
تصویر نخست اخذ میکند و مقدار فاز را بر روی آن اندازهگیری میکند (  .)М șروش تداخلسنجی تفاضلی تفاضل فاز
 М șو  ФМرا در فرم تداخلنگار فازی نمایش میدهد ( .)∆Мintدر صورت ثابت و پایدار بودن سطح ،تفاضل فاز این
دو تصویر ( )SP- MPناشی از تغییر موقعیت این دو سنجنده است و مقدار آن با رابطة  7بهدست میآید:
SP  MP

()7



Фint  4 л

در اندازهگیری مقدار باالآمدگی به کمک این روش ،سطح ناپایدار تصور شده؛ بهطوریکه سطح از  Pبه  P1تنزل یافته
است .تعیین مقدار جابهجایی در فاصلة زمانی دو تصویر ( )Dtتابع اختالف فاز دو تصویر ( )∆Мintهمراه فاز ناشی از اثر
توپوگرافی ( )Мtopو فاز ناشی از جابهجایی سطح ( )МMovو همچنین فاز ناشی از اثر اتمسفر ( )МAtmخواهد بود.
 Top   Mov   Atm

()0

PS  PM



int  4 л

در این روش در صورت در اختیار نداشتن تصویر سوم ،به کمک مدل رقومی ارتفاعی زمین و تبدیل ارتفاع به فاز یک
تداخلنگار مصنوعی تولید میشود و از این راه به کمک معکوس اطالعات  DEMاثر فاز ناشی از توپوگرافی محاسبه و از
مقادیر اختالف فاز حذف میشود .اختالف فاز باقیمانده به اثر جابهجایی سطح و اتمسفر تعلق دارد .در نهایت ،با
نادیدهانگاشتن اثر اتمسفر در جابهجاییهایی به میزان باال (چند سانتیمتر) یا حذف آن به کمک تصاویر اپتیکی ،اختالف
فاز دو تداخلنگار (( )Ф∆D-intتداخلنگار اصلی و مصنوعی) فقط بیانکنندة مقادیر جابهجایی سطح خواهد بود
(شریفیکیا .)7937 ،فلوچارت روش تداخلسنجی راداری در شکل  9ارائه شده است.
روشتداخلسنجﯽخطمﺒنﺎيکوتﺎه()SBAS


روش  SBASمعموالً در آنالیز سری زمانی استفاده میشود .در روش خط مبنای کوتاه ،برای ایجاد اینترفروگرمها از
مجموعهای از تصاویر استفاده میشود که مؤلفة خط مبنای عمودی آنها کوچک باشد و شبکة بهدستآمده پیوسته باشد.
شبکهای که به این طریق ایجاد میشود مشابه یک شبکة ژئودتیکی است ،با این تفاوت که مشاهدات در آن اختالف فاز
1. Slave
2. SBAS
3. Master
4. Slave
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جابهجایی بین زوج تصاویر و مجهوالت آن فاز جابهجایی در زمان اخذ تصاویر است .درواقع ،با قراردادن حد آستانه برای
طول مبنای اینترفروگرامهای تشکیلشده ،شبکة  SBASتشکیل میشود .شکل  4شبکة حاصل از  71اینترفروگرام را در
منطقة مورد مطالعه نمایش میدهد .از بین  71اینترفروگرام تولیدشده از آنالیز سری زمانی 72 ،اینترفروگرام با توجه به
دارابودن همدوسی باال وارد مرحلة تفسیر نتایج با دادههای حاصل از تولید شدند (جدول .)0

ﯽتفﺎضلﯽبﺮاياندازهگﯿﺮيتﻐﯿﯿﺮاتسطحزمﯿن(بﺮگﻤنو

تداخلسنج

تداخلسنجﯽ؛ب)روش

ﺷکل.2الف)ﻫندسةروش
ﻫﻤکﺎران)2000،

تداخلسنجﯽراداري

ﺷکل.3ﻓلوچﺎرتروش

ﻫﺎينﻤکﯽبﺎاستفﺎدهازروشتداخلسنجﯽسﺮيزمﺎنﯽتصﺎویﺮ153  ...


بﺮرسﯽتأثﯿﺮﺷﺮایطآبوﻫوایﯽمختلفبﺮتحﺮکتوده

ینتﺮﻓﺮوگﺮمﻫﺎيتولﯿدﺷدهدرروشSBAS

ﺷکل.5ﺷﺒکةا

نتﺎیجوبحث
ﺟﺎبهﺟﺎیﯽوتﻐﯿﯿﺮاتسطحﯽنﻤک


با اجرای روش تداخلسنجی راداری بر روی جفت تصاویر مربوط به سالهای  0229و  0221از منطقة مورد مطالعه،
تصویر تداخلنگاشت مربوط به آن تهیه شد (شکل  .)2همانطورکه در شکل  2مشاهده میشود ،در تصاویر تداخلنگاشت
بهدستآمده فرینچهایی تشکیل شده است .از آنجا که ماهوارة مورد استفاده در باند  Cکار میکند ،هر فرینچ بهدستآمده
 26( /0میلیمتر) معادل  0/1سانتیمتر است و مقدار جابهجایی در جهت دید ماهواره با شمردن تعداد فرینچها بهدست
میآید .با توجه به نحوة قرارگیری سیکل رنگی (الگوی فرینچها) مکانیزم جابهجایی نیز متفاوت است؛ بهطوریکه اگر
سیکل رنگی زرد-آبی -قرمز باشد ،جابهجایی به طرف دور از رادار و اگر سیکل رنگی زرد -قرمز -آبی باشد ،جابهجایی به
سمت رادار اتفاق افتاده است .قبل از اینکه از تداخلنگاشت تهیهشده بتوان نقشة جابهجایی سطحی منطقه را تهیه کرد،
نخست باید فاز توپوگرافی را از تداخلنگاشت تولیدشده کسر کرد و سپس با اعمال فیلتر  Goldsteinخطاهای احتمالی از
جمله خطای اسپکل و نویز را رفع کرد .از آنجا که اطالعات فاز یک تداخلنگاشت در مقیاس 0πاست ،یک مشکل
بهدستآوردن فواصل باید بازة مایل به مشاهدات فاز
مبهم در محاسبة تعداد صحیح سیکلهای فاز وجود دارد که برای 
اضافه شود .این حل ابهام حل ابهام فاز 7شناخته میشود .به فرایند بازیابی مقادیر فاز نامبهم و صحیح از یک مجموعة
دوبُعدیِ مقادیر فاز ،که در بازه (– )π, πاست ،بازیابی فاز دوبُعدی گفته میشود .و در نهایت با اجرا و اعمال فیلتر و حل
ابهام فاز ،نقشة جابهجایی متوسط رخداده بر روی سطح گنبد نمکی تهیه شد (شکل  .)6همانطورکه در شکل  6مشاهده
میشود ،مقدار تغییرات سطحی گنبد نمکی شاهغیب بین سالهای  0229تا  0221در محل فرینچهای بهدستآمده از
تصاویر  ASARبین  -0/0تا  0/1سانتیمتر در سال و در راستای دید ماهواره است .دو منطقه از سطح گنبد نمکی دچار
باالآمدگی و یک محدوده در بخش شمال غربی گنبد دچار فرونشست شده است.
بهمنظور بررسی نحوة تغییرات رخدادة تودة نمکی در طول پنج سال و ارتباط بین این تغییرات با شرایط آب و هوایی
متفاوت ،از بیست تصویر مربوط به ده دورة مختلف زمانی استفاده شد و سپس نقشههای جابهجایی مربوط به دورههای
مختلف تهیه شد (شکلهای  ،3 ،1و  .)72هر یک از نقشهها چگونگی تغییر شکل تودة گنبد نمکی را در دورة مربوطه
نشان میدهد .نمودار آنالیز سری زمانی مربوط به نقاطی که طی پنج سال دچار باالآمدگی و فرونشست شدهاند از روی
1. Phase Unwrapping
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نقشههای جابهجایی مقطعی ترسیم شد (شکل  .)1همانطورکه در شکل  2مشاهده میشود ،نقاط  Aو  Bبرافراشته و
نقطة  Cنشست کرده است .نقطة مبنا برای ترسیم نمودار آنالیز زمانی نقطهای به نام  Refدر بخش شمالی گنبد نمکی
درنظر گرفته شده است و تمام جابهجاییها نسبت به این نقطه مبنای محلی محاسبه شده است .براساس نمودار
بهدستآمده ،بخش شرقی و غربی گنبد نمکی رفتاری کامالً عکس دارند؛ بهطوریکه روند باالآمدگی در نقاط  Aو B

تقریباً یکنواخت در طول دورة زمانی مورد مطالعه با نرخ  0/9سانتیمتر در سال افزایش یافته است .همچنین ،روند
فرورانش در نقطة  Cنیز با نرخ  -0/0سانتیمتر در سال و نسبتاً یکنواخت افزایش مییابد.

تداخلنگﺎﺷتمنطقةموردمطﺎلﻌه

ﺷکل.1

ﺟﺎبهﺟﺎيمتوسطسطحﯽ
ﺷکل.2مﯿزان 

ﺷکل.5نﻤودارآنﺎلﯿزسﺮيزمﺎنﯽنقﺎط،B،AوC
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ارتﺒﺎطبﯿنﺷﺮایطآبوﻫوایﯽمختلفوتحﺮکنﻤک


براساس نقشههای جابهجایی مقطعی که در شکلهای  ،3 ،1و  72آمده است ،ارتباط ظاهری بین نقشههای مربوط به ماههای
گرم و سرد سال با میزان جابهجایی سطحی نمکها دیده میشود .در شکل  ،1Cکه مربوط به دو ماه گرم سال است ،میزان
باالآمدگی خیلی بیشتر از فرونشست اتفاق افتاده است .و یا آنطورکه در شکل  3Aمشاهده میشود ،نرخ فرورانش بیشتر از
باالآمدگی بوده و این تصویر مربوط به سه ماه زمستان است .نحوة جابهجایی در شکل  3Bشامل ترکیبی از باالآمدگی و
فرورانش است و با توجه به اینکه در بازة زمانی طوالنیتر و شامل تقریباً ماههایی از زمستان و تابستان بوده هر دو الگو قابل
پیشبینی است .در تصاویر دیگر نیز این ارتباط بین دمای محیط و رفتار تودههای نمک وجود دارد ،پس در زمانهایی که دما
باالست تودة نمک دچار باالآمدگی سطحی بیشتر و در زمانهایی که دما پایین است سطح گنبد نمکی بیشتر دچار فرونشست
شده است .ضمناً ،بهمنظور بررسی بیشتر ارتباط شرایط آب و هوایی مختلف بر نحوة تحرک تودههای نمکی ،نمودار همبستگی
بین میزان جابهجایی مقطعی مربوط به نقاط  ،B ،Aو  Cبا دمای متوسط و بارش تجمعی مربوط به همان مقطع زمانی ترسیم
شد (شکلهای  70و  .)79همانطورکه در شکل  70مشاهده میشود ،براساس ضرایب همبستگی بهدستآمده ،بین میزان
جابهجایی و دمای متوسط ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ بهطوریکه با افزایش دما میزان باالآمدگی نمک افزایش مییابد و میزان
فرونشست نیز کاهش مییابد ،یا ،به تعبیر دیگر ،افزایش دما باعث انبساط و متورمشدن نمک و کاهش دما باعث موجب
انقباض و متراکمشدن آن میشود .براساس شکل  ،79ضریب همبستگی بین میزان جابهجاییهای رخداده با مقدار بارش
تجمعی نزدیک به صفر بهدست آمده است .بنابراین ،هیچگونه ارتباط معنیداری بین میزان بارش و تغییرات سطحی نمکها
مشاهده نمیشود .و این موضوع نیز شاید بهدلیل تأثیرات کوتاهمدت بارندگی بر تحرک نمک است .همانطورکه در جدول  7نیز
مشاهده میشود ،تأثیر عامل رطوبت روزانه است؛ درحالیکه سریهای زمانی تصاویر استفادهشده در این تحقیق بیشتر ماهیانه
یا فصلیاند .تصویر همدوسی منطقة مورد مطالعه در شکل  77مشاهده میشود .مقادیر همدوسی بین  2و  7متغیر است .هر چه
مقدار همدوسی به عدد  7نزدیکتر باشد بدین معنی است که تغییرات فاز رخداده در دو زمان تصویربرداری کمترین میزان است
و شرایط محیطی کمترین تغییرات را داشته و یکسان بوده است .بنابراین ،اندازهگیری فاز جابهجایی بهتر انجام میگیرد .ولیکن،
هر چه این مقدار به عدد صفر نزدیک شود تصاویر ناهمدوستر است و اطالعات مناسبی نمیتوان از آن استخراج کرد .در
منطقة مورد مطالعه محدودههایی که دچار جابهجایی شدهاند دارای میزان همدوسی بین  2/2تا  2/12میباشند .قابل ذکر است
که معموالً محدودههایی با میزان همدوسی زیر  2/0از پروسة تعیین میزان جابهجایی حذف میشوند.
همانطورکه از نیمرخ گنبد نمکی شاهغیب قابل برداشت است (شکل  ،)74الگوی جابهجایی سطح نمک در این گنبد
بهصورت نامتقارن عمل کرده است و این گونه تحرک نمک با شکلی نامتقارن با الگوی جریان شعاعی قابل انتظار از
تودههای نمکی اصالً همخوانی ندارد؛ این نوع رفتار میتواند بهدلیل تأثیر عوامل مختلفی همچون زمین ساخت منطقه،
توپوگرافی اطراف گنبد نمکی ،و مورفولوژی زیرین منبع تغذیه ایجاد شده باشد .از آنجا که همواره افزایش ارتفاع در باالی
محل تغذیة گنبد نمکی مورد انتظار است ،میتوان اینگونه برداشت کرد که محدودهای که دچار باالآمدگی شده بیانگر
موقعیت و مکان منبع تغذیه باشد .همچنین ،میزان متوسط باالآمدگی مبیّن این موضوع است که میزان تغذیة نمک از
میزان فرسایش و انحالل بیشتر است .وجود محدودة فرونشست در بخش غربی گنبد نمکی میتواند بیانگر این باشد که
جهت جریان عمدة کنونی نمک در این گنبد به سمت غرب است .با توجه به اینکه همبستگی آماری نسبتاً متوسطی بین
شرایط آب و هوایی با جابهجاییهای رخداده بر روی گنبد نمکی مشاهده شد ،میتوان دما و تغییرات آن را یکی از عوامل
تأثیرگذار بر تحرک نمک درنظر گرفت (تالبوت و روجرز7312 ،؛ دسبویس و همکاران0272 ،؛ لی و همکاران.)0274 ،
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بنابراین ،نتایج بهدستآمده در این تحقیق با مطالعات عبدالمالکی و همکاران ( )0274و کولون و همکاران ()0276
همخوانی دارد .ضمن اینکه با توجه به این نتایج ،نباید از تأثیر عوامل غیر آب و هوایی دیگر نظیر زمین ساخت و
نیروهای تکتونیکی بر تحرک نمک غافل شد.

ﺷکل.1نقشةﺟﺎبهﺟﺎیﯽمقطﻌﯽ:A،بﯿنتﺎریخ2005/5/25-2003/5/1؛:Bبﯿنتﺎریخ2005/5/51-2005/3/55؛:Cبﯿن
تﺎریخ2005/1/55-2005/2/23؛:Dبﯿنتﺎریخ.2001/50/53-2005/5/50ﻫﻤةتصﺎویﺮبهصورتبﺎالگذرند
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نتﯿجهگﯿﺮي

در این مطالعه با استفاده از روش تداخلسنجی راداری ،میزان جابهجایی رخداده بر روی گنبد نمکی شاهغیب الرستان
واقع در ناحیة زاگرس چینخورده محاسبه شد .در این راستا ،با استفاده از روش تداخلسنجی تفریقی و اعمال این روش
بر روی دو تصویر سال  0229و  ،0221میزان جابهجایی رخداده در سطح نمک بهدست آمد که بر این اساس سرعت
متوسط باالآمدگی تودة نمکی  0/1سانتیمتر در سال و سرعت متوسط فرونشست  0/0سانتیمتر در سال برآورد شد.
بهمنظور بررسی تأثیر شرایط مختلف آب و هوایی بهویژه عامل رطوبت و دما بر روی جنبششناسی نمک و نحوة رفتار
نمک ،از بیست تصویر مختلف استفاده شد .با استفاده از روش تداخلسنجی خط مبنای کوتاه ،میزان تغییرات و مکانیزم
جابهجایی تودههای نمکی طی ده مقطع زمانی بین سالهای  0229و  0221اندازهگیری و محاسبه شد .این میزان
تغییرات در مقاطع زمانی مختلف بر حسب شرایط مختلف دمایی منطقه تغییر داشته است؛ بهطوریکه با توجه و عنایت به
این موضوع که ضریب تعیین یا همان  R2بهطور ذاتی بیانگر میزان وابستگی دو متغیر است و مقدار بهدستآمده برای
این ضریب در  9نقطه از گنبد نمکی ،که دارای رفتار جابهجایی مشخصی بودهاند (شکلهای  70و  ،)79بین متغیر
جابهجایی و آمار دما و رطوبت بیانگر وابستگی نسبی و ارتباط بین تغییرات دمایی و تحرک نمک است؛ بهطوریکه با
افزایش دما میزان باالآمدگی نمک افزایش مییابد و میزان فرونشست نیز کاهش مییابد .با توجه به پایینبودن ضریب
تعیین بین دو متغیر جابهجایی و بارش ،وجود ارتباط بین این دو عامل در این تحقیق بهخوبی مشخص نمیشود ،که این
نیز میتواند به این دلیل باشد که معموالً تأثیر عامل رطوبت روزانه است؛ درحالیکه سریهای زمانی تصاویر استفادهشده
در این تحقیق بیشتر ماهیانه یا فصلی است (جدول  .)7در نهایت ،نتایج این تحقیق نشان میدهد که از بین عوامل آب و
هوایی فقط عامل دما تا حدودی رفتار حرکتی نمکهای رخنمونیافتة گنبد نمکی شاهغیب الرستان را کنترل میکند.
آنچه تحقیقات مشابه نیز به این نتایج رسیدهاند (عبدالمالکی و همکاران26 :0274 ،؛ روستا و همکاران.)46 :0273 ،
همچنین ،آنالیز سری زمانی از سال  0229تا  0221بیانگر این است که اختالف بین باالآمدگی و فرونشست رخداده بر
روی گنبد نمکی پیوسته افزایش یافته است.
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