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تحلیل تغییرات رفتاری بدنۀ سد الر و مخاطرات آن با استفاده از روش
تداخلسنجی راداری و بررسیهای میدانی
مهرنوش قدیمی



استادیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1399/8/15

تاریخ پذیرش )1399/11/1

چکیده
در طی دهۀ گذشته ،شکست فاجعهبار چندین سدد در جهدان در نتیجدۀ عدوامیی همچدون جنبدههدای
ساختاری ،ژئوتکنیکی ،هیدرولیکی ،عمییاتی و محیطی روی داده است .استفاده از روشهای پایش بدرای
جیوگیری از این مخاطره ،مقرون به صرفه است؛ همچنین کاربرد روشهایی بهمنظور ارزیدابی خطرهدای
ایجادشده برای جوامع ساکن پاییندست این سداختارها ضدرورت دارد .در سدا هدای اخیدر بدهعیدت در
دسترس بودن روش سنجش از دور و کاهش هزینههای آن ،استفاده از آن افزایش یافتده اسدت .در ایدن
پژوهش در محدودة سد الر پس از مشاهدة نقاط خردشدگی و فرونشست روی سنگچدین سدد الر کده
حاصل فرار آب و فرسایش داخیی خاکریز اسدت ،از روش تدداخلسدنجی راداری بدا اسدتفاده از تصداویر
 Sentinel-1Aدر دامنۀ زمانی  ۲۰15تا  ۲۰۲۰بهره گرفته شد .نتایج پردازش نشان داد کده جابدهجدایی
سد در جناح چپ بهصورت فرونشست 8 ،میییمتر بوده است ،ولی از سدا  ۲۰18تدا اواخدر  ۲۰19ایدن
روند تغییر کرده و نقاط نزدیک به تکیهگاه چپ و نزدیک تاج ،باالزدگی بدندۀ سدد را نشدان مدیدهندد.
همچنین نتایج این تحقیقات تأکید میکند که پایش مداوم سد الر با استفاده از تصاویر راداری بههمدراه
مشاهدات میدانی برای جیوگیری از مخاطرات جدی سد ضروری است.
واژههای کلیدی :تغییرات رفتاری بدنۀ سد ،روش تداخلسنجی راداری ،سد الر.Sentinel-1A ،

 نویسندة مسئو

Email: ghadimi@ut.ac.ir
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مقدمه
حفاظت از جان و ما مردم در برابر عواقب شکست سدها از اهمیت زیادی برخوردار است ،زیرا
جمعیت و زیرساختهای عظیم در برابر خطر شکست سد آسیبپذیرندد .تجزیدهوتحییدل بدرای
تعیین زمان هشدار و شدت طغیان در زمان حادثه بسیار دشوار است ].[19
سدها و مخازن ،سازههایی مصنوعی هستند کده بدرای بهدرهبدرداری و مددیریت مندابع آب
ساخته میشوند ] .[۲3سدها از نظر توسعۀ اقتصادی -اجتماعی ارزش چشدمگیری دارندد؛ زیدرا
هم از اراضی پداییندسدت در برابدر خرابدی سدیل محافظدت کدرده و هدم آب را بدرای اهددا
چندمنظوره مانند آبیاری ،آب آشامیدنی و انرژی آبی تأمین میکنند .امروزه ،مخاطرات ناشی از
سیل و خشکسالی بهدلیل تأثیر تغییر اقییم و بهرهبرداری یا مدیریت ناپایدار منابع آب در حدا
تبدیل شدن به مشکیی جهانی است ].[16
خرابی سدها و مخازن به فاجعههایی منجر میشود کده زنددگی بشدر و همدۀ فعالیدتهدای
اقتصادی -اجتماعی را تهدید میکند ] .[11تغییر شکل برای هدر سددی اجتندابناپدذیر اسدت.
تغییر شکلهای کوچک پذیرفتنی است ،اما اگر تخریب به سدط معیندی برسدد ،خطدر زیدادی
برای سد و مناطق پاییندست وجود دارد ].[۲5
در دهۀ اخیر از روش  InSARبرای نظارت فرونشست در ساختمانها ،سدها ،پلها و معادن
روباز استفاده شده است ].[13
بنابراین رفتار سدهای خاکی در جیوگیری از مخاطرات جدی باید بررسی شود .در این میان
روشهای  PSIو  DInSARاز روشهای کاربردی در سنجش از دور هستند که بدرای شناسدایی
جابهجاییهای عمودی بهکار میروند].[1۰
به گفتۀ ژو و همکاران ] ،[۲4نتایج روش  InSARبررسی مداوم تغییر شکل سدد در منطقدۀ
وسیعی شامل کل سط سد و منطقۀ اطرا آن را امکانپذیر میکند و نیز بهطور مداوم تصویر
واضحی از تغییر شکل سد ارائه میدهد.
بهتازگی ریکاردی و همکاران در تجزیهوتحییل یک سد بدا اسدتفاده از دادههدای باندد  Cاز
تصاویر  Sentinel-1استفاده کردند و نتیجه گرفتند که این دادهها با رزولوشن  ۲۰متر دقدت در
حد میییمتر را فراهم میکنند ].[۲۲
دیپاسکل نشان داد که روش تداخلسنجی راداری میتواند اندازهگیری تغییر مکان سطوح
سدهای خاکی و فرکانس ارتعاشات زیرساختهای اصیی بتنی آنها را فراهم کند ].[9
در تحقیق قدیمی در سد طالقان با استفاده از تصاویر  Sentinel-1Aدر دورة زمانی -۲۰18
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 ۲۰14نتیجه گرفته شد که حداکثر نشست سد طالقان  3میییمتر در راسدتای دیدد سدنجنده
است .برپایۀ این تحقیق ،روش تداخلسنجی راداری در پایش سدهای خداکی و سدازههدا بدرای
جیوگیری از مخاطرات بااهمیت است و خروجیهدای حاصدل از ایدن روش اهمیدت بسدزایی در
تحییل رفتار سدها و تکمیل اندازهگیریهای ابزار دقیق خواهد داشت ].[۲
پس از اولین آبگیری سد الر ،تراز سد به حدود  ۲458متر رسدید و سدسس فروچالدهای بده
1
قطر  1۰متر در جناح چپ مجاور برم در همان حددود تدراز آب دریاچده شدکل گرفدت ].[17
همچنین در حاشیۀ ساحل راست دریاچه از مجاور بدنۀ سد تا باالدست درة امامانک کده طدولی
بیش از  6کییومتر را شامل میشود ،دهانههای متعدد مجاری فرار آب مشاهده شده است.
بعد از افت شدید تراز آب دریاچه در سا  ،1379برای اولین بار برم خاکریز بدندۀ سدد از زیدر
آب بیرون آمد .در سط این برم یک شکا طولی و چند فروچاله مشاهده شد .همچنین بهتازگی
روی ریپ رپ ،۲بههمریختگیای بهشکل فرونشست و خردشدگی موضعی سدنگچدین بده چشدم
میخورد .این وضعیت حاصل تداوم فرار آب از این نقاط و فرسایش داخیی خاکریز است ].[3
این پژوهش با هد شناسایی و بررسی جابهجایی نقاطی از سدد الر کده در معدرخ مخداطره
جدی قرار دارند انجام گرفته است .بدین منظدور از روش تدداخلسدنجی راداری در دامندۀ زمدانی
 ۲۰15تا  ۲۰۲۰بهمنظور اسکن کیی وضعیت سد الر و شناسایی نقاط بحرانی استفاده شده است.
منطقۀ تحقیق
سد خاکی الر در  85کییومتری شما شرقی تهران واقع است .متوسط بارندگی در محدل سدد
الر حدود  6۰۰میییمتر در سا است که بیش از  6۰درصد آن بهصورت بر است .درحالی که
فصل تابستان خشک است و تنهدا  6درصدد از بدارشهدا را در بدر دارد ،نزدیدک بده  7۰درصدد
بارشهای منطقه در زمستان و بهار رخ میدهد ].[1

1. Berm
2. Riprap
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شکل  .۱نقشۀ منطقۀ تحقیق ،چارچوب قرمز تصویر  ،Sentinel-1Aچارچوب آبی محدودۀ سد الر،
چارچوب سبز محدودۀ منطقۀ تحقیق در تصویر Sentinel-1A

رودخانۀ الر درون ناودیس تیزکوه جریان دارد و سد الر روی آن احدداش شدده اسدت .ایدن
ناودیس دارای گسلهای متعددی همچون گسلهای درة الر ،دمبک کدوه و بیاباندک اسدت .در
یا شمالی ناودیس تیزکوه ،سازندهای کمتراوای شمشک و دلیچای با ضخامت بدیش از 11۰۰
متر توسط الواهای آتشفشان دماوند پوشیده شده است .در هسته و یا جنوبی ،سازند شمشک
توسط حدود  35۰متر آهک کارستی الر پوشیده شده است .آهک کارستی تیزکوه با ضدخامتی
حدود  ۲۰۰متر روی آهک الر قرار دارد ].[6
سد خاکی الر با هد اولیۀ کمک ساالنه  178میییدون متدر مکعدب بده حدوزة جداجرود و
تأمین آب آشامیدنی تهران و تنظیم ساالنه  ۲4۰میییون متر مکعب آب کشاورزی مازنددران بدا
ارتفاع بدنۀ  1۰5متر و حجم مخزن  96۰میییون متدر مکعدب در  85کییدومتری شدما شدر
تهران توسط مهندس مشاور الکساندر گیپ روی رودخانۀ الر طراحی شد .تولید انرژی برقابی از
اهدا جنبی آن است ].[18
جناح راست سد روی سازندهای آهکی و جناح چپ روی رسوبات آبرفتی واقع بر الیدههدای
الوا حاصل از فوران دماوندد قدرار گرفتده اسدت (شدکل  .)۲مجداری کارسدتی توسدعهیافتده در
سازندهای آهکی عامل نشت آب از دریاچه است (شکل .)3
سازند الر ،سازندی اسدت کده از آهدک و آ هدک دولدومیتی تشدکیل شدده اسدت و بدر اثدر
چینخوردگی و تکتونیک بهشدت درزه و شکا دارد .درزهها اغیدب بداز و ممتدندد و تدا عمدق
بهنسبت زیادی ادامه دارند .نفوذ آب از این درزهها ،حل شدن الیههای آهکی در عمق (بدیش از
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 3۰۰متر) و خاصیت کارستی ،حفرهها و غارهای کارستی در سدط وسدیعی تشدکیل و سدبب
آبگذری و فرار آب از این سد شدهاند ].[7

ارتفاع (متر)

شکل  .۲نقشۀ زمینشناسی الر بههمراه نیمرخ زمینشناسی منطقه

شکل  .۳نمایش شبکۀ جریان در خاکریز و پی سد الر ][۱8

روش تحقیق
دادههای استفادهشدده در پدژوهش حاضدر ،تصداویر سدنجندة  Sentinel-1Aاز مداهوارة Soyuz

سازمان فضایی اروپا ،با فرمت  SLCاز نوع مد  Imageبا پالریزاسیون  VVبا اربیت  ۲8است کده
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از  ۲۰14تصویربرداری شده و از طریق سایت دادههای ماهوارهای سدازمان فضدایی اروپدا 1اخدذ
شده است .ابتدا تصاویر موجود در مدارهای یکسان ،تعیین و مد ارتفاع رقومی  3۰متر SRTM
 fvhdپددردازش در نددرمافددزار  GMTSARاز سددایت ،https://topex.ucsd.edu/gmtsar/demgen
تهیه و دانیود شد .در روش تداخلسنجی راداری ،تصاویر مختیط راداری که دارای مقادیر فداز و
دامنۀ موج برگشتی از عارضه به سمت سنجنده هستند ،با یکدیگر تیفیق شده و تصویری به نام
اینترفروگرام ۲تولید میشود .اینترفروگرام تصویری است که از اختال فاز دو تصویر در دو زمان
مختیف که از نظر هندسدی بهطور دقیق روی هم منطبق شدهاند ،حاصل میشود ].[۲1
شایان ذکر است که ثبت هندسی دو تصویر طی دو مرحیه بهصورت تقریبی و دقیدق انجدام
میگیرد .در یک اینترفروگرام اطالعات اختال فاز دو تصویر گویای اختال فاصدیۀ عارضده تدا
سنجنده در دو زمان تصویربرداری است .به کمک مقدار اختال فاز میتوان متغیرهای مختیدف
از جمیه میزان جابهجایی سط زمین تا کسری از سانتیمتر و اطالعات توپوگرافی سط زمدین
را با دقت  1۰متر استخراج کرد ] .[1۲باید در نظر داشت که جابهجایی بدهدسدتآمدده از یدک
اینترفروگرام در راستای خط دید سنجنده )LOS( 3است و تجزیۀ این بردار جابهجایی در جهات
قائم و افقی نیازمند اینترفروگرام دیگر با هندسدۀ تصدویربرداری متفداوت یدا دادههدای زمیندی
اضافی است .برای بهدست آوردن جابهجایی سط زمدین در یدک دورة زمدانی ،بایدد خطاهدای
مددداری ،اثرهددای توپددوگرافی و اتمسددفر از اینترفروگددرام حددذ شددوند ] .[۲۰بددرای حددذ اثددر
توپوگرافی ،از مد ارتفاعی رقومی اسدتفاده شدده اسدت .همدانطدور کده تدأثیرات اتمسدفر بدا
توپوگرافی همبستگی دارد که این اثر با تناسب خطدی از بدین مدیرود ،اثرهدای بداقیماندده بدا
اطالعات دقیق اربیتها حذ میشود .همچنین اگر خطای اربیتی باقی مانده باشدد اثدر آن بدا
رمپ 4از بین میرود .خطاهای مداری نیز برای هر اینترفروگرام با برازش یک رویۀ درجه یک به
مناطق فاقد جابهجایی مدلسازی میشود و از اینترفروگرام مورد نظر کم میشود .مرحیۀ بعددی
ایجاد سری زمانی تغییر شکل با استفاده از اینترفروگرام است ].[1۲
روش  SBASبه کمک تکنیک تداخلسنجی تفاضیی امکان کشف تغییر شکل سط زمین و
همچنین بررسی این تغییرات در طو زمان را فراهم میکند .بدهمنظدور بررسدی زمدانی تغییدر
شکل از ترکیب مناسبی از اینترفروگرامها استفاده میشود که این مجموعده از اینترفروگدرامهدا
باید دارای دو شرط اصیی طو باز کوتاه و اتصا از نظر زمانی باشند ].[14
1. https://scihub.copernicus.eu
2. Interferogram
3. Line Of Sight
4. Ramp
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به کمک روش کمترین مربعات مقدار جابدهجدایی در زمدانهدای مختیدف سدری محاسدبه
میشود N .اینترفروگرام ) y =(I1 I2 ...INکه حاصل تصدویربرداری در  Mزمدان )A=(t1 t2 ... tM
است ،بهعنوان مشداهدات  Mمجهدو ) x= (d1 d2 ...dMبدهعندوان مجهدوالت روش کمتدرین
مربعات در نظر گرفته میشود .بنابراین میتوان دسدتگاه معدادالت را بدهصدورت  y=Axنوشدت.
ماتریس  Aبسته به اینکه اینترفروگرام بین کدام دو زمان تشکیل شده است بهصورت1و۰و -1
پر میشود.
به کمک ماتریس  Aدستگاه معادالت برای بهدست آوردن تغییر شکل در زمانهای مختیف
تهیه تصاویر تشکیل داده میشود .نکته هایی که در روش طو باز کوتاه اهمیدت دارد ،مسدتقل
بودن این روش از مد تغییر شکل برای بهدست آوردن تغییر شکل در زمانهای مختیف است.
در واقع نیاز به فرضی در مورد مد تغییر شکل برای بهدست آوردن سریهدای زمدانی نیسدت.
بعد از تشکیل ماتریس  Aبه کمک جواب کمترین مربعات فو جابهجدایی بدهدسدت مدیآیدد.
بنابراین  xبرابر است با ].[1۲

x   A T PA  A T Py
1

بحث
نتایج حاصل از پردازش تصاویر  Sentinel-1Aنشان میدهد کده از سدا  2015تدا  2019روندد
تغییددرات نقدداط فرونشسددت روی بدنددۀ سددد در بعضددی نقدداط افددزایش داشددته اسددت .در بددین
اینترفروگرامهای حاصل از زوج تصاویر ،مواردی که دارای نویز بود حذ و سسس تعیین سدری
زمانی از بین اینترفروگرامهایی که کمترین میزان نویز و بیشترین میزان پیکسل وجود داشدت،
برای ادامۀ کار استفاده شد .همانطور که در شکل  4که بیانگر میزان تغییر شکل قائم در دامنۀ
زمانی  ۲۰15تا  ۲۰19است ،مشاهده میشود :عمده تغییر شکل قائم بهصورت نشست در جناح
چپ بدنه و تکیهگاه چپ تا محدودة رودخانه دلیچای بدوده اسدت و از سدا  ۲۰18سدد رفتدار
معکوسی در تکیهگاه داشته و بهصورت باالزدگی و تورم تغییر شکلها رخ داده است .همچندین
در شکل  5شبکۀ بیسالینهای مربوط به تصاویر دیده میشود.
پروفیل تغییرات نقاط موجود روی بدنۀ سد الر در شکل  6نشان داده شده اسدت .نقداط d,
 f,bفرونشست و نقطۀ  aباالآمدگی را نشان میدهند .شکل  7نیز موقعیت نقداط را روی تصدویر
گوگل ارش نشان میدهد.
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شکل  .۴پردازش تصاویر  Sentinel-1Aمحدودۀ سد الر از سال ۲۰۱5-۲۰۱9

شکل  .5شبکۀ هندسی بیسالینها برحسب متر
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شکل  .6پروفیل تغییرات نقاط روی بدنۀ سد الر از سال  ۲۰۱5تا ۲۰۲۰

b

a

d

f

شکل  .۷موقعیت نقاط انتخابشده روی بدنۀ سد الر

همچنین اختال ارتفاع روی بدنۀ سد الر در شکل  8نشاندهنددة تغییدرات ایجادشدده در
بدنۀ سد الر است .براساس تحییلهای تداخلسنجی راداری محدودههای تغییر شدکل از لحدا
نشست و تورم به سه محدودة مطابق شکل  9تقسیم شده است .بخش میانی تکیهگاه راست که
تغییر شکلهای قائم بهصورت نشست در پاییندست و باالدست بدنه است.
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شکل  .8اختالف ارتفاع سنگچین سد الر

شکل  .9موقعیت تغییر شکلهای قائم رخداده در بدنه و تکیهگاه سد الر براساس نتایج تداخلسنجی
راداری با استفاده از تصاویر Sentinel-1A

براساس تحقیقات انجامگرفته در سد موصل که در عرا روی سدازندهایی از جدنس سدنگ
آهک ،گچ و نمک انیدریت ساخته شده ،وسعت حفرههای شکلگرفته در زیر پایۀ سدد افدزایش
پیدا کرده است .توسدعهیدافتگی کارسدت و تشدکیل فروچالدههدای کارسدتی از خطرندا تدرین
ویژگیهای تهدیدکنندة ایمنی این سد است .وضعیت سد در معرخ خطر نسبی شدید اسدت و
در صورت شکسته شدن  6میییون نفر تحت تأثیر قرار میگیرند و  7۲۰۲کییومترمربع مساحت
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منطقه تحت تأثیر سیالب قرار خواهد گرفت .سد موصدل از سدا  1986دارای مشدکل تدراوش
است .از اینرو این تمهیدات در نظر گرفته شد که عمییات تزریق و ارزیدابی پدایش بدا سیسدتم
ابزارهای جدید برای تعیین دقیق رفتار نقاط مختیف سد بسیار مهم است ] .[5همچندین مرکدز
تحقیقات مهندسی و زیستمحیطی آمریکا ] [8برای ارزیابی وضعیت زمدینشناسدی در منطقدۀ
سد از تعیین کیفیت تودة سنگ بهعنوان شاخصی برای توصیف وضعیت شکستگی توده سدنگ
استفاده میکند ] .[15از اینرو با توجه به شباهت خطر سد الر با سد موصل ،پایش مداوم سدد
الر همراه با تطبیق دادههای زمینشناسی توصیه میشود .بدین جهدت ایمدنسدازی و سیسدتم
هشدار برای کاهش مخاطرات ،ضروری و واجب به نظر میرسد ].[4
نتیجه
نتایج تحقیقات نشان داد که بیشترین نشست در محدودة منطقۀ تحقیق ۲۰ ،میییمتر در مدت
 5سا گذشته بوده و از سا  ۲۰18نرخ تغییر شکل قائم بهصورت ناگهانی افزایش یافته است.
بخش میانی سد تا تکیهگاه چپ (رنگ سبز) تغییر شکلها در ایدن محددوده طدی  5سدا
گذشته بهصورت نوسانی بوده و از نشست به باالزدگی تبدیل شده است .در دامنۀ زمانی ۲۰15
تا  ۲۰18نشسدت رخ داده (شدکل  ،)6ولدی از سدا  ۲۰18تداکنون بداالزدگی اتفدا افتداده و
بیشترین جابهجایی مثبت  7میییمتر بهصورت باالزدگی بوده است.
با توجه به افزایش نرخ جابهجایی از اواسط سا  ۲۰18در بدنه و تکیهگاه چپ با توجده بده
اطالعات گذشتۀ سد باید نتایج از لحا پایداری و ایمنی سد کنتر شود .نتایج تحقیقات نشان
میدهد که عیت تغییر شکل روی بدنه و تکیهگاه چپ ،نشت
آب از مجاری آهکی و کارستیک داخل مخزن و عبوری از زیر بدنه است .با توجه به افزایش
فشار ،آب منفذی در الیۀ آبرفت
روی آهک قرار میگیرد و بخشهای پرشدة درزههای آهک بهوسییۀ مصال ریزدانه آبرفتدی
سبب میشود مقاومت برشی خا
کاهش یابد و با جریان هیدرولیکی آب نشتی مصال حمل شده و بهمرور آبرفدتهدای زیدر
بدنه و پی سد شسته میشود و در
نهایت فرسایش داخیی رخ میدهد .با استمرار این وضعیت در سا های متمادی بهرهبرداری
این محدودهها گسترش پیدا میکند و مصال  ،بدنه سد را تحت تأثیر فرونشست قرار مدیدهدد.
همچنین احتما فروریزش ناگهانی در بدنه و تشکیل سینکهو بزرگ وجود دارد .نقداط فدرار
آبدیدهشده ،مشکل خاصی جز هدر رفتن آب ایجاد نمیکنند.
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