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  چکیده

. هاي مهم و حاصلخیز استان خراسان رضوي استران واقع شده و یکی از دشتایدشت کاشمر در بخش شمال شرقی حوضه آبریز کویر مرکزي 
هاي اخیر توسعه سریع کشاورزي همـراه بـا رشـد سـریع جمعیـت و      در دهه . باشدخشک تا خشک می   این دشت داراي اقلیم نیمه    از نظر اقلیمی    

هاي آب زیرزمینـی ایـن دشـت    برداشت از سفره. ت شده استاین دشدر رویه و افت سطح آب زیرزمینی     افزایش نیاز آبی باعث استحصال بی     
افت ممتد سطح .  میلیون مترمکعب گردیده است4/121 متر سطح آبهاي زیرزمینی همراه با کسري مخزن به میزان      8/0سبب افت سالیانه حدود     

پدیده فرونشست سطح زمین ناشی از افت سطح در این راستا . آب زیرزمینی موجب شده تا این دشت در زمره دشتهاي بحرانی استان قرار گیرد
افت شـدید سـطح آب زیرزمینـی و وجـود خاکهـاي ریزدانـه در       . گرددآبهاي زیرزمینی در بخشهاي غربی دشت به طور محسوس مشاهده می          

اي طولی در هشکاف و ترکشادي و کندر سبب ایجاد پدیده فرونشست زمین و ایجاد آباد، ظاهرآباد، ظفررود، فیروزآباد، کالتهروستاهاي عظیم
 سازوکاراي سطح زمین به همراه علل و در این مقاله ارتباط افت سطح آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست منطقه. سطح زمین گردیده است

  .تشکیل شکافها در غرب دشت کاشمر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
 

  . افت سطح آب زیرزمینی، دشت کاشمرشکافهاي زمین، فرونشست سطح زمین،: هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
منابع آب زیرزمینی در بخشهاي بزرگی از ایران مرکزي،         

مین آب جهـت  أعنـوان تنهـا منبـع تـ    ه شرق و جنوب ایـران بـ   
در . شـود مصارف کشاورزي، شرب و صـنعتی محـسوب مـی    

خـشک و خـشک بـه دلیـل      نیمـه هـاي   این مناطق وجـود اقلیم    
 نبــودسالیهاي درازمــدت و بارنـدگی نامناســب، وقــوع خشکــ 

 درصد نیاز آبـی  90هاي دائمی سبب شده تا بیش از        رودخانه
حتـی در   . مین گـردد  أهاي آب زیرزمینی تـ    آن از طریق سفره   

موجـود  اط آب زیرزمینـی بـه عنـوان تنهـا منبـع آب      قبرخی ن 
یکـی از مـشکالت      .استکشاورزي  شرب و   ارف  صهت م ج

ــی    ــت ب ــا برداش ــاط ب ــم در ارتب ــه آب امه ــفرهروی ــاي ز س ه

هـا و  زیرزمینی، افـت ممتـد سـطح آب و متـراکم شـدن الیـه         
) Aquifer compaction(تـراکم سـفره   . رسوبات سفره است

ثیر گذاشـته و باعـث   أبر خصوصیات هیدرودینامیکی سفره تـ     
این . ضریب ذخیره آن خواهد شد    افت  کاهش نفوذپذیري و    

م پدیده عالوه بر ناپایداري زمین موجب کاهش دائمـی حجـ      
در . گـردد هم خوردن تعادل طبیعی آن مـی      ه  مخزن سفره و ب   

این صورت سفره آب زیرزمینـی از حالـت پویـا و دینامیـک             
چنـین  . گیـرد خارج شده و جـزو دشـتهاي بحرانـی قـرار مـی            

دشتهایی مـستعدترین منـاطق بـراي وقـوع پدیـده فرونشـست             
پـور و همکـاران،   لـشکري (باشـند  اي سـطح زمـین مـی   منطقـه 

a1386.( 
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ــا  رونشــست منطقــهف اي ســطح زمــین شــامل فروریــزش ی
تواند داراي بردار رو به پایین سطح زمین است که می        نشست

این حرکـت از نظـر شـدت،    . جایی افقی اندکی نیز باشد   هجاب
فرونشـست در   . یـست وسعت و میزان مناطق درگیر محـدود ن       

هاي طبیعی زمـین شـناختی مختلـف ماننـد انحـالل،           اثر پدیده 
 پوسـته، خـروج گـدازه از پوسـته جامـد زمـین،         حرکت آرام 

هاي منجمد دائمی در اعماق زمـین و تـراکم          ذوب شدن الیه  
هـا و یـا فعالیتهـاي       ، ریـزش فروچالـه    )NRC  ،1991(ها  نهشته

کـشی  کاري زیرزمینی، استخراج نفـت و زه انسانی نظیر معدن  
بـا  . شـود ایجـاد مـی  نیـز  ) USGS ،1999(خاکهاي ارگانیـک   

اي سطح زمـین در  مترین علت فرونشست منطقه    مه  این وجود
خـشک، تــراکم  هـاي رسـوبی منــاطق خـشک و نیمـه    حوضـه 

رویـه از ایـن منـابع    هاي آب زیرزمینی در اثـر پمپـاژ بـی    سفره
ویـژه در   ه   این وضـعیت بـ     .)2006پاخکو و همکاران،    (است  

اي متخلخل دار ماسه هاي آب رویه از سفره  که پمپاژ بی   ییجا
دار رسی نفوذناپذیر   هاي آب اي با الیه  ن الیه که به صورت بی   

ــوده و موجــب فرونشــست گــسترده    ــسیار حــاد ب قــرار دارد ب
 ).2006لیو و همکاران، (شود می

اي سطح زمـین بـر اثـر افـت سـطح آب             فرونشست منطقه 
 زیـرا ایـن پدیـده غالبـاً      . زیرزمینی داراي اهمیت خاصی است    

ــی   ــاق م ــادي اتف ــسیار زی ــعت ب ــد در وس ــشکر(افت ــور و يل پ
در صورت افت ممتد سطح آب، افزایش ). a1386همکاران،  

. پیونـدد هاي زمـین بـه وقـوع مـی        خیري الیه أتجمعی تراکم ت  
خیر در آغاز عملیات کنترل سطح آب، نشـست بیـشتري را       أت

شــست رخ داده در ایــن منــاطق بــه دنبــال خواهــد داشــت و ن
 ).1380حمیدي، ( خواهد بود  ناپذیر برگشتمعموالً

نشست زمین به طور معمول بالفاصله با خـروج سـیال            فرو
تـر از برداشـت اتفـاق       دهـد بلکـه در زمـانی طـوالنی        رخ نمی 

 10مقدار فرونشست زمین براي هر  ).1979اسکات، (افتد  می

متـر   سـانتی 50 تـا  1 بـین  متر افت سطح آب زیرزمینی معموالً     
پـذیري  دامنه این تغییـرات بـه ضـخامت و تـراکم       . متغیر است 

هــا، طــول زمــان بارگــذاري، درجــه و نــوع تــنش وارده  یــهال
میزان فرو نشست زمـین بـراي       ). 1969الفگرن،  (بستگی دارد   

 درصد افت سطح آبهاي زیرزمینی      10 دشت رفسنجان حدود  
متر به  سانتی15 تا 5و بین  )2001(موسوي و همکاران    توسط  

ســلیمانی و همکــارن ازاي هــر متــر افــت ســطح آب توســط  
ایـن پدیـده بـه صـورت بـالقوه          . زارش شـده اسـت    گ) 2008(

تواند باعث مشکالتی مانند ایجاد درز و شکاف در سـطح       می
خیـزي  زمین، تخریـب سیـستمهاي آبیـاري و کـاهش حاصـل       

، )هـاي آب از سـطح زمـین       باال آمدن لولـه   (زایی  خاك، لوله 
ها، ریزش و کج شدن جداره فرورفتن تدریجی دکلها و سازه  

هـا، تغییـر شـیب سـطح      ها و جاده   رودخانه ا، تغییر شیب  ههچا
پــور و لــشکري(خیــزي منطقــه گــردد زمــین و افــزایش ســیل

 ).a1386همکاران، 

طور کلی شکافهاي طـولی زمـین بـا زمینهـاي در حـال      ه  ب
تشکیل شکافهاي  ). 1989هولزر،  (باشند  فرونشست مرتبط می  

کششی طولی در نتیجه افـزایش خطـی فرونشـست از حاشـیه             
هرگـاه  ). 1978هرمن،   (استبه سمت مرکز دشت     ارتفاعات  

نیروي ناشی از وزن طبقات باالي سطح ایـستابی بـر مقاومـت       
موادي که بر روي آبخوان هستند غلبه نماینـد، باعـث ایجـاد              

ــی  ــین م ــودشــکاف در ســطح زم ــاخص . ش از ویژگیهــاي ش
شکافهاي کششی طولی، تشکیل آنها در رسوبات کـواترنري         

ثیر أ تاین شکافهاش آبی به راحتی بر فرسایطورکلی ه ب. است
در . دهنـد مـی تـشکیل  گذاشته و گاهی گودالهاي بزرگـی را        

ساختارهاي زمین شناختی مانند گسلها شـرایط را         مواردي نیز 
کنند و محـل بـه وقـوع پیوسـتن     براي ایجاد شکافها فراهم می  

  .نمایدمیو یا دیکته آنها را کنترل 
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 پیشینه تحقیق
بر اثر افت سطح زمین  خطر فرونشست  در مقیاس جهانی،  

شـدن   که همزمان با صنعتی 1970-1950آب در بین سالهاي     
   .)1989والتـام،   (و رشد شهرنشینی است بـه اوج خـود رسـید         

 از نقـاط  نشـست زمـین خـصوصاً      متعـددي از فـرو     هايگزارش
 خــشک وکــم بــاران در سراســر جهــان ارائــه گردیــده اســت

؛ کارمینـاتی و    2001ستیروس،  ؛ ا 2001الرسون و همکاران،    (
این . )2006 و پاچکو، 2002 ؛ هو و همکارن،     2002مارتینلی،  

بسیاري از نقاط دنیا مانند مکزیکوسیتی،  پدیده در گذشته در
ژو و  (، بانکوك   )2003ساکی،  یژو و ا  (تایلند، ژاپن و امریکا     

ــا ــگ، ( شــانگهاي ،)2003ساکی، ی  نقــاطو  )2006کوآنالن
ــر ــین دیگ ــترخ ي از چ ــاران  .داده اس ــو و همک  ،)2004( ه

 شـهر جهـان    150اند که ایـن پدیـده در بـیش از           عنوان نموده 
  . گزارش شده است

در اي سـطح زمـین    یکی از مهمترین فرونشـستهاي منطقـه      
رویه از آبهـاي زیرزمینـی جهـت     برداري بی در اثر بهره  جهان  

فرنیـا در امریکـا گـزارش       یدر ایالـت کال   مصارف کـشاورزي    
 در یـک  ایالتمقدار نشست در این      1969تا سال   . استشده  

سپس بـه  ). 1981پولند، ( . گردید متر گزارش8/8نقطه از آن  
از میزان نشست زمین کاسته     در این منطقه    وسیله کنترل پمپاژ    

 تـا  1990 و  1977 تـا    1976اما در خشکسالیهاي سـالهاي      . شد
 به دلیل برداشـت زیـاد دوبـاره میـزان نشـست افـزایش               1994
  متري سـطح آب 50 با افت 1994که تا سال  طوريه   ب ،یافت

الرســون و  ( متـر رخ داد 10زیرزمینـی فرونشـستی در حـدود    
با ادامه روند برداشـت آب در پایـان سـال           . )2001همکاران،  

صورت نمونه فرونشست حدود    ه   در یک نقطه دشت ب     2004
بلــورچی، (گیــري شــده اســت  متــري ســطح زمــین انــدازه15

1384.( 

ر ایران اولین بار فرونشست زمین در دشت رفسنجان در         د

زایـی در چاههـاي کـشاورزي        همراه با پدیده لوله    1346سال  
در سـالهاي بعـد     ). 1373میالنی،   حسینی(گزارش شده است    

 و رفتارسنجی سطح زمین، مقدار نشستهاي رخ    GPSبا نصب   
داده و تناسب آن با میزان برداشت آب مشخص شـده اسـت             

در ســـالهاي اخیـــر پدیـــده . )2001 و همکـــاران، موســـوي(
اي زمـین در ارتبـاط بـا افـت سـطح آبهـاي          فرونشست منطقـه  

کـشور از جملــه در  دشـتهاي   دیگــراز بـسیاري  زیرزمینـی در  
ــیرجان  ــت سـ ــاس(دشـ ــژاد، عبـ ــان )1377نـ ــد و کرمـ ، زرنـ

 ـ  ، فـامینین )1381عـالمی،  (، اردکـان یـزد   )1365 رحمانیان،(
خورسـندي  ،  1383ري و همکاران،    امی(کبودرآهنگ همدان   

شمـشکی و  (ورامـین   ـ  آبـاد ، معـین )1385 عبـدالی،   وآقـایی 
  و 1384بلـورچی،  (شـهریار   ـ  ، تهـران )1384سـلطانی،  انتظام 

در اسـتان   . گـزارش شـده اسـت     ) 2008پور و همکاران،      علی
خراسان رضوي نیز نشست زمین ناشی از افـت سـطح آبهـاي          

ــمر  ــتهاي کاش ــی در دش ــشکري( زیرزمین ــاران،  ل ــور و همک پ
، مــشهد )c1386پــور و همکــاران، لــشکري(، نیــشابور )1385

 و متـق و همکـاران،       b1386،  1384پور و همکاران،    لشکري(
  .مشاهده شده است) 2007

دشت کاشمر یکی از مهمترین دشتهاي حاصـلخیز اسـتان     
. این دشت فاقد رودخانه دائمی اسـت      . خراسان رضوي است  

مین آب أایـن دشـت بـه دلیـل تـ     رزمینـی  سفره آب زی اهمیت  
 میلیـون مترمکعـب   105مورد نیاز کشاورزي منطقه بـه میـزان        

رویه و غیر مجاز از منابع    برداري بی در اثر بهره  . استدر سال   
آب زیرزمینی آن، سطح آب زیرزمینی بـه طـور ممتـد پـایین       

 ایـن  1361در سـال  . رفته و با کسري مخزن مواجه شده است    
زارت نیــرو جـزو دشــتهاي ممنوعــه اعــالم  دشـت از طــرف و 

 ، کــسري مخــزن آن1385اســبات تــا ســال طبــق مح. گردیــد
 15مکعب محاسبه شده و هر سـال حـدود            میلیون متر  4/121

شـرکت  (گـردد  مکعب بر کـسري آن افـزوده مـی    میلیون متر 
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ایـن،   عالوه بر). 1386اي خراسان رضوي، سهامی آب منطقه
ــطح آب زیرز   ــریع س ــد و س ــت ممت ــاهش  اف ــبب ک ــی س   مین

در فاصـله سـالهاي   . هاي آب منطقه شـده اسـت   دهی چاه آب
دهی چاههاي ایـن منطقـه   در آب % 40 کاهش   1382 تا   1360

اي خراسـان  شـرکت سـهامی آب منطقـه   (گزارش شده است   
  ).1383رضوي، 

به دنبال این امـر شـکافهاي کشـشی طـویلی در بخـشهاي             
هـاي  ینوجود آمده کـه ضـمن خـسارت بـه زم      ه  غربی دشت ب  

کشاورزي، چاههاي آب، آسیب دیدن تجهیزات انتقال آب،     
ن منطقـه و  ا موجـب نگرانـی سـاکن   ،سیساتأسایر ت ها وجاده

  ). 1385پور و همکاران، لشکري(ن استان شده است والؤمس
  

 موقعیت جغرافیایی منطقه و آب وهوا
عنوان بخشی از حوضه آبریز کاشـمر بـا         ه  دشت کاشمر ب  

 شــرقی و  54°57' تــا  51°34'ایی مختــصات طــول جغرافیــ  

 عرض شمالی در جنـوب اسـتان خراسـان          39°58' تا   35°28'
این حوضه در بخش شمال شـرقی حوضـه       . رضوي قرار دارد  

ــعت      ــته و داراي وس ــرار داش ــران ق ــزي ای ــویر مرک ــز ک آبری
 کیلومترمربـع از    1/1221حـدود   .  کیلومترمربع اسـت   8/2045

مهندسین مشاور (دهد   دشت کاشمر تشکیل می     را این حوضه 
 موقعیت جغرافیایی 1در شکل ). a1384آب و توسعه پایدار،   
  . دشت کاشمر نشان داده شده استدرمحدوده مورد مطالعه 

خـشک تـا خـشک    حوضه آبریز کاشمر داراي اقلیم نیمـه   
 6/190 نــدگی محاســبه شــده ایــن حوضــهمتوســط بار. اســت
  ر ومتــ میلــی8/181در دشـت   بـوده کــه ایـن میــزان   متــرمیلـی 

مهندسـین  (متـر گـزارش شـده اسـت        میلـی  200در ارتفاعات   
ریـزش  در ایـن منطقـه      ). a1384مشاور آب و توسعه پایـدار،       

ــاران عمــدتاً ــوالً  ب ــار و معم ــستان و به ــصل زم ــه ف   محــدود ب
صورت رگباري همراه بـا رعـد و بـرق و ایجـاد             ه  بارندگیها ب 

 . سیالب است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  روش تحقیق

گیریهـا،  هش بر اساس مشاهدات، اندازه این بررسی و پژو   
در ابتـدا بعـد از تعیـین    . استتجزیه و تحلیل صحرایی استوار   

محدوده مورد مطالعـه و شناسـایی ویژگیهـاي طبیعـی آن، از             
، 1:50000، نقـشه توپـوگرافی   1:100000نقشه زمـین شناسـی     

گزارشهاي هیدروژئولوژي و اطالعـات اقلیمـی ایـستگاههاي        

   محدوده مورد مطالعه در دشت کاشمر:1شکل 
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بـر  . گردیـد استفاده  ت تهیه اطالعات پایه     جهپیرامون حوضه   
هاي مـذکور عوامـل     اساس بازدیدهاي میدانی و بررسی نقشه     

ــاي      ــطح آبه ــرات س ــد تغیی ــده مانن ــن پدی ــوع ای ــوثر در وق م
زیرزمینی با استفاده از هیدروگراف واحد دشت، ساختارهاي   

همچنـین  . زمین شناسی منطقه و نوع رسـوبات شناسـایی شـد          
دهـی  میزان متراژ حفاري چاهها، میزان آب     پارامترهایی مانند   

عـالوه بـر آن   . انددهی چاهها مورد بررسی قرار گرفته    و ماسه 
زیرزمینـی   هاي رسوبی و سنگ کف سـفره آب وضعیت الیه 

بنـدي بـا توجـه بـه اطالعـات حفـاري            از نظر ضـخامت، دانـه     
ــا  ــري (پیزومترهــ ــاي پیزومتــ ــوگ چاههــ ــاي و داده) لــ هــ

در نهایــت ســازوکار وقــوع . ژئوالکتریــک مــشخص گردیــد
پدیده شکافهاي زمین با توجه بـه نتـایج حاصـل از موقعیـت،            

 .هندسه، شکل، نوع خاك و عمق شکافها شناسایی گردید
 

  علل تشکیل شکافها
اي که شکاف در آن شکل گرفته از نظـر وضـعیت       منطقه

  شناســــی ســــاختمانی وهــــاي رســــوبی، زمــــینرخــــساره
ــین ــصات و پیچ آب زم ــناختی از مشخ ــی  ش ــدگیهاي خاص ی

لذا جهـت شـناخت عوامـل ایجـاد کننـده و            . برخوردار است 
 تشکیل شکاف در غرب دشت موارد زیـر      سازوکارشناسایی  

  .مورد بررسی قرار گرفت
  

  مورفولوژي شکافها
شکافهاي کششی در غرب دشت کاشمر بـه دو صـورت            

 ترکهــاي کوچــک شــعاعی در نزدیکــی محــل  :وجــود دارد
شاورزي و شـکافهاي کشـشی   بـرداري آب کـ  بهـره  چاههـاي 

طولی با درازاي زیاد که گاهی انـدازه آنهـا بـه چنـد صـدمتر            
شـرقی تـا    ـ  این شکافها داراي راسـتاي کلـی غربـی   . رسدمی

گـسترش آنهــا در  . باشـند جنـوب شــرقی مـی   ـ  شـمال غربـی  
آباد، ظاهرآباد و کنـدر بـه حـداکثر       نزدیکی روستاهاي عظیم  

 سـال  6 ترکها از حـدود   اولین بازشدگی . رسدمقدار خود می  
گیــري نمــوده و ســپس بــه دو طــرف پــیش شــروع بــه شــکل
ــت  ــه اس ــسترش یافت ــوراخهاي   . گ ــا س ــن ترکه ــاي ای در انته

تـوان  متعددي با عمق زیاد وجود دارد که به وسـیله آنهـا مـی       
ایـن نـوع شـکافها    . روي شـکافها را تـشخیص داد    جهت پیش 

. یابنـد یش مـی  تعداد افزا تمایل به گسترش دارند و در ابعاد و       
 سـال پـیش سـرعت بیـشتري     3گیـري آنهـا از   شکل توسعه و

بیـشترین عمــق مــشاهده شـده در ایــن شــکافها   . گرفتـه اســت 
هاي ل تغییـر شـک  نبـود بـا توجـه بـه        .اسـت  متر   5 تا   5/4حدود  

در محل شـکافها، بـه   ) خوردگیمانند چین(فشارشی و برشی    
کشـشی سـاده   رسد این شکافها در ابتدا بر اثر تنشهاي   نظر می 

ه ثیر فرســایش، بــأتـشکیل گردیــده و بعــد از مــدتی تحـت تــ  
 تصاویر 2در شکل . اندتر شدهخصوص فرسایش آبی عریض 

ــشکیل شــکاف  ــولی و در شــکل   هات  تــصویر 3ي کشــشی ط
ا نـشان  هاي از این شکافعملکرد سریع فرسایش آبی در نمونه    

شکافهایی که در زمینهاي کـشاورزي ایجـاد        .داده شده است  
 جلوگیري از هدر رفتن آب و همچنین تسطیح      ، براي شودمی

بـا  . شـوند مـی به آب بسته    پر و   زمین سریعاً توسط کشاورزان     
این اغلب شکافها دوباره در سطح زمین ظـاهر شـده و         وجود  

انـد کـه   گـزارش نمـوده   محلـی یان  یروسـتا و  کشاورزان   حتی
 ساعت با صداي مهیبی     48 تا   24پس از   برخی از این شکافها     

در بعضی مواقع   . گرددروریخته و شکاف دوباره آشکار می     ف
یابـد ولـی دوبـاره      این پرشدگی تا بارنـدگی بعـدي دوام مـی         

ایـن  . گـردد روي زمین نمایان مـی     در   امتداد و توسعه شکافها   
وجــود آورنـده ایــن  ه امـر حـاکی از آن اســت کـه عوامــل بـ    
ات ثمر بودن این تمهیدشکافها هنوز فعال بوده و حاکی از بی

  .سطحی است
  

  زمین شناسی
از دیدگاه زمین شناسی، حوضه آبریـز دشـت کاشـمر بـر       
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در بخــشی از زون ایــران  )1356(اســاس تقــسیم بنــدي نبــوي 
صورت یک ناودیس   ه  دشت کاشمر ب  . گیردمرکزي قرار می  
 کـه ادامـه سلـسله جبـال البـرز       اسـت غربـی  ـ  با محور شـرقی 

مونهـاي سـنگی   رخن. دهـد ارتفاعات شمالی آن را تشکیل می 
ـ حاشیه شمالی دشت بیشتر شامل شیستهاي متامورفیک پرموـ        

در نواحی جنـوبی رسـوبات رسـی، مـارنی و           . نیفر است وکرب
گسل درونه به طول تقریبـی  . گچی با سن میوسن وجود دارد     

فاصل سازندهاي سنگی نـواحی شـمالی         کیلومتر در حد   700
ه و این گسل نقـش مهمـی در تغذیـ        . و دشت واقع شده است    

تشکیل سفره آب زیرزمینی با افقهاي آبرفتـی ضـخیم فـراهم            
اي خراسـان رضـوي،   شرکت سهامی آب منطقه(نموده است   

 نقشه زمین شناسی حوضـه آبریـز کاشـمر      4در شکل   ). 1375

 نـشان  بـوده که در آن گسل درونه در شمال دشـت مـشخص     
 .داده شده است

س ضخامت رسوبات آبرفتی در محدوده مطالعاتی بر اسـا  
   متر در  300اطالعات حاصل از حفاري پیزومترها بین چند تا         

فاصـل   که بـه سـمت شـمال و در حـد           طوريه   ب استنوسان  
  بـه امت آبرفـت  خآباد مقدار ض  روستاهاي محمودآباد و ایرج   

این در حـالی اسـت کـه در سـمت         . دسر متر می  300بیش از   
ــاال آمــدن تــدریجی ســنگ کــف از    ــا ب ــوبی ب ارتفاعــات جن

در ضـلع شـرقی ضـخامت       . شـود برفت کاسته مـی   ضحامت آ 
مهندسـین مـشاور   ( متر در نوسان اسـت  150 تا 70آبرفت بین  

  ). b1384آب و توسعه پایدار، 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مورفولوژي سطح صاف و بدون) تشکیل شکاف طولی و در تصویر ب) در غرب دشت کاشمر، در تصویر الف شکافهاي کششی طولی زمین :2شکل   

  .شکاف کششی نشان داده شده استیک خورده دیواره چین
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بنـدي متفـاوت تـشکیل     هـایی بـا دانـه     این رسوبات از الیه   

بـر اسـاس اطالعـات حاصـل از لـوگ پیزومترهـا و              . انـد شده
 ،ي حفاري شده، الیه سـطحی متـشکل از قلـوه سـنگ          چاهها

با افـزایش عمـق تنـاوب افقهـاي         . باشدسنگ، شن و رس می    
 ،در عمـق . گرددبندي ریز و درشت مشاهده میآبرفتی با دانه  

سـفره آب زیرزمینـی     پلیوسن به عنوان سنگ بـستر       ـ  رس میو 
بنـدي آبرفتهـاي دشـت،    دانـه  در توزیـع . گـردد محسوب مـی 

ــوژي ســاز ــدگی و جریانهــاي ســیالبی،  لیتول ــم بارن ندها، رژی
و  تکتونیک منطقه نقش      مورفولوژي و توپوگرافی ارتفاعات   

که جنس طبقـات آبرفتـی کـه بـر روي      طوريه داشته است ب 
اند، از شمال به سـمت جنـوب دشـت         سنگ کف قرار گرفته   

تغییر رخساره داده و به تدریج درصد کانیهاي رسی افـزایش           
شناسـی چاههـاي    اي از لوگ زمـین    نمونه 5در شکل   . یابدمی

 .غرب دشت در محل وقوع شکافهاي کششی ارائه شده است

 
  هیدروژئولوژي

نتایج حاصل از حفاریهـا و مطالعـات ژئوالکتریـک نـشان         
 آزاد سـفره در آبرفـت دشـت کاشـمر تنهـا یـک         که  دهد  می

در بخـش  دشت بیشترین ضخامت آبرفت    . تشکیل شده است  
ر به صورت منحنیهاي متحدالمرکز بـا   مت 400حدود  و  شمالی  

از این ناحیه به . تقعري به سمت ارتفاعات شمالی دشت است   
با توجه بـه    . شودسمت جنوب از عمق سنگ کف کاسته می       

هـاي حفـر    موقعیت سنگ کف، بررسی عمق و وضعیت چاه       
ه تـر و  بـ  شده، سطح آب زیرزمینی در نـواحی شـمالی پـایین          

تر است سوبات کم عمقطرف جنوب و با کاهش ضخامت ر 
 در چاههاي 1385که سطح برخورد به آب در سال  طوريه ب

 متر و در نواحی جنـوبی کمتـر از     150نواحی شمالی بیشتر از     
میزان قابلیـت  ). 1386ترشیزیان و برزکار،    ( متر بوده است     50

ــت      ــی دش ــوب غرب ــسمتهاي جن ــی در ق ــال آب زیرزمین انتق
 مترمربـع بـر روز      100 کمتر از ) اطراف محل تشکیل شکافها   (

 دشـت بیــشتر از  ي ســفرهایـن میــزان در دیگـر بخـشها   . اسـت 
میــزان ضــریب .  مترمربــع بــر روز محاســبه شــده اســت 1000

 درصد بیشتر بوده، ولی در 10در شمال دشت از سفره  ذخیره  
 جنوب غربی دشت میزان آن بـه      قسمتهاي جنوبی و خصوصاً   

دانـه بـودن ایـن      این شواهد بـر ریز    . رسد درصد می  1کمتر از   
 . داللت داردقسمت از سفره 

   عملکرد سریع فرسایش آبی بر شکافها و تبدیل آنها به گالی:3شکل 
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  تراز آب زیرزمینی
حداکثر رقوم خط تـراز آب زیرزمینـی در حاشـیه شـمال       

 متر و حداقل خط تراز به مقدار 1060شرقی به مقدار بیش از      
 متر از سـطح آزاد آب دریاهـا در بخـش جنـوب غربـی            860

جهـت جریـان آب زیرزمینـی       ایـن    وجودبا  .  قرار دارد  دشت
ولی بـه علـت   .  در مطابقت با شیب عمومی دشت است      تقریباً

تغییر رخساره و در نتیجه تغییر در میزان نفوذپذیري و هدایت    
ویـژه نقـش گـسل      ه  هیدرولیکی، تغییرات عمق سنگ کف ب     

کشی آبهاي زیرزمینی منطقـه، آب زیرزمینـی بـه    درونه در زه 
 این گسل متمایل شده به نحوي که در غرب آن جهت سمت

لـذا در  . اسـت جریان به طور محلی از غرب بـه سـمت شـرق     
حاشیه جنوبی گسل درونه و محل تشکیل شـکافها در غـرب            

وجـود دارد کـه سـهم     ) 1مطـابق شـکل     (اي   محـدوده  ،دشت
بنـابراین حتـی   . ورودي آب زیرزمینی به آن بسیار کـم اسـت    

تواند سبب افـت   سفره در این محدوده می    برداري کم از    بهره
  .شدید در سطح آب زیرزمینی شود

  

  برداري از منابع آب زیرزمینیبهره
مین أدر این دشت هیچ رودخانه دائمی وجود ندارد، لذا ت     

آب مـورد نیـاز کـشاورزان وابـستگی شـدیدي بـه منـابع آب        
 دشــت کاشــمر توســط ســفرهتخلیــه اصــلی . زیرزمینــی دارد

 مـدارك بر اساس   . گیردها صورت می  ا و چشمه  چاهها، قناته 
 تعــداد کــل 1385اطالعــات پایــه منــابع آب اســتان در ســال 

ــا 434چاههــاي موجــود در دشــت   ــه، قناته  رشــته و 71 حلق
اي شـرکت سـهامی آب منطقـه   (باشـد   دهنـه مـی    63ها  چشمه

  ).1386خراسان رضوي، 
طبق محاسبات بـیالن آب زیرزمینـی آبخـوان، بـر اسـاس         

ــال    ــرین دوره آمـــاربرداري در سـ ، کـــل 1383-1382آخـ
ــاالنه   ــی سـ ــابع آب زیرزمینـ ــون 5/112برداشـــت از منـ  میلیـ

 میلیــون مترمکعــب 108مترمکعــب بــوده کــه از ایــن مقــدار  
 میلیـــون 162/0توســـط چاههـــاي عمیـــق و نیمـــه عمیـــق و  

قیــه توســط قنــوات تخلیــه هــا و بمترمکعــب از طریــق چــشمه
 18/97در مجمـوع عوامـل تغذیـه کننـده آبخـوان         . گـردد  می

در نتیجـه رقمـی معـادل    . میلیون مترمکعب محاسبه شده است  

   نمونه لوگ چاههاي غرب دشت کاشمر:5شکل 
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ــی   میلیــون مترمکعــب 32/15 در ســال از حجــم آب زیرزمین
از آبهـاي استحـصالی در آخـرین    ). 1جـدول (شود می کاسته

بــراي % 5/2بــراي مـصارف کـشاورزي،   % 7/94سـال آمـاري   
مانــده مـــصرف  بــاقی % 5/2 بــراي صـــنعت و  %3/0شــرب،  

اي خراسان شرکت سهامی آب منطقه   (نامشخص داشته است    
  ).1384رضوي، 

  
  نوسانات سالیانه سطح سفره آب زیرزمینی

ــا    ــره مخــزن ســفره آب زیرزمینــی ب ــزان تغییــرات ذخی می

ــین  ــاي پیزومتــــري و روش زمــ ــار چاههــ ــتفاده از آمــ   اســ
  61-60 ســاله آبــی 26راف واحـد  آمـار کراگینــگ هیــدروگ 

بــر اســاس ایــن ). 6 شــکل( رســم گردیــده اســت 86-85تــا 
هیدروگراف، سطح آب زیرزمینی سفره داراي رونـد نزولـی          

.  متــر افــت نمــوده اســت5/21بــوده و در ایــن مــدت حــدود 
 متـر محاسـبه شـده    8/0متوسط افت سالیانه ایـن دوره حـدود      

 4/121 کـاهش حجـم مخـزن آبخـوان در ایـن مـدت              . است
  . میلیون مترمکعب محاسبه شده است

  

  83-82 خالصه نتایج محاسبه بیالن آب زیرزمینی دشت کاشمر در سال آبی :1جدول 
 اجزاء بیالن )مکعب متر میلیون( سالیانه تغذیه  )مکعب متر میلیون( سالیانه تخلیه

 تغذیه حاصل از جریانهاي ورودي آب زیرزمینی 65,12
 نفوذ مستقیم ریزشهاي جوي حاصل ازتغذیه  4,73
 نفوذ سیالبها و جریانهاي سطحی تغذیه حاصل از 1,9
 صنعت نفوذ آب برگشتی شرب و تغذیه حاصل از 2,28
 نفوذ آب برگشتی کشاورزي تغذیه حاصل از 23,15

 

 مجموع عوامل تغذیه در محدوده بیالن 97,18
 خروج آب از مقاطع زیرزمینی 4,1

 برداريخلیه از طریق منابع بهرهت 108,4
 تبخیر از سطح آب زیرزمینی ...

 مجموع عوامل تخلیه در محدوده بیالن 112,5
15,32- 
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  یدروگراف واحد دشت نمودار ه: 6شکل 
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  دهی چاههاآب
 متر از سـطح آب  5/21برداري بیش از حد و افت  در اثر بهره  

هـاي  هدهـی چا   سـال اخیـر، میـزان آب       26زیرزمینی در طـی     
کشاورزان در مـواردي بـا     . نطقه به شدت کاهش یافته است     م

اي خراسان رضوي اقدام بـه     مجوز شرکت سهامی آب منطقه    
عمیق سازي چاهها و یا حفـر چاههـاي جدیـد بـا      کنی وکف

بـرداري  بهـره . انـد عمق زیاد در مجاور چاههاي قدیمی نموده     
از آبهــاي زیرزمینــی توســط چاههــا در ایــن دشــت در ســال  

ــوده و در ســال    18، 1345 ــب ب ــون مترمکع  108، 1385 میلی
شـرکت سـهامی    (میلیون مترمکعب گـزارش گردیـده اسـت         

 2با توجـه بـه جـدول    ). 1386اي خراسان رضوي،    آب منطقه 
 10شود در طی این مـدت اگرچـه تعـداد چاههـا         مالحظه می 

 6برابر افزایش یافته است ولی میزان آب استحـصالی حـدود            
ایـن وضـعیت نـشان دهنـده کـاهش          . ستبرابر افزایش یافته ا   

ــطح آب     آب ــت س ــل اف ــه دلی ــشاورزي ب ــاي ک ــی چاهه ده
دهـی  براي درك بیشتر موضوع کـاهش آب      . زیرزمینی است 

دهـی  میزان آب(برداري هاي بهرهچاه دهیچاهها، نسبت آب  
ال  از سـ   2با توجه به اطالعـات جـدول        )  تعداد چاهها  /چاهها

ــا ســال 1320 ــا.  رســم گردیــد1385 ت  7کــه در شــکل ن چن
ویژه در ه برداري باي بهرهدهی چاهمشخص است، نسبت آب

 .  سال اخیر روند نزولی داشته است20طی 
 

  وکار تشکیل شکافها ساز
ــین   ــست زم ــسمتنش ــمر   هدر ق ــت کاش ــی دش ــراي غرب   در اث

در ایـن عمـل     . افتاده اسـت  افت سطح آبهاي زیرزمینی اتفاق      
در  Nonrecoverable compaction)(تراکم برگشت ناپـذیر  

رخ اند که از خاکهاي ریزدانه تشکیل شده   سفرهقسمتهایی از   
 البته این عمل زمان بر بـوده و بـه آهـستگی انجـام     .داده است 

دلیل افـت  ه کشی آب از الیه ریزدانه ب    در اثر آن زه   . گیردمی
در . پذیردنجام می ا) در اثر افت سطح آب    (فشار هیدرولیکی   

ی یاعمـال تنـشها  (ثر  ؤ افـزایش تـنش مـ      دلیله  چنین شرایطی ب  
تراکم غیراالسـتیک در  )  تحمل نموده که قبالً  آن چه بیش از   

هـم خـورده و     ه  هـاي خـاك بـ     خاك رخ داده و آرایش دانه     
آرایش جدید باعث کاهش حجم و ضخامت عمودي الیه و         

  ).8شکل  (ه استدیگردزمین در نهایت نشست 

  

  برداريي بهرهاهه میزان آب استحصالی توسط چا:2جدول 
 سال )مکعب میلیون متر( میزان آب استحصالی تعداد چاهها

0 0 1320 
2 5/0  1325 
3 1 1330 
4 2/1  1335 
12 5 1340 
25 18 1345 
32 38 1350 
74 50 1355 
106 90 1360 
139 95 1365 
161 98 1370 
184 100 1375 
215 105 1380 
248 108 1385 
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 ساده ترزاقـی  افزایش فشار هیدرواستاتیک براساس قانون      
 .استطبق رابطه زیر استوار بر 

pTe   

 p تـنش کـل و       T تـنش مـوثر،      eکه در این رابطه     
نفـذي باعـث   بنابراین کـاهش فـشار آب م   . باشدفشار آب می  

  ).9شکل (گردد  میرافزایش تنش موث
  
  
  
  
  
  
  
 

   دهی چاهها نمودار وضعیت نسبت آب:7شکل 
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  کشی کاهش حجم الیه ریزدانه و نازك شدن آن در اثر زه:8شکل 
 

   رابطه بین تنش کل و موثر:9شکل 
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شکافهاي ایجاد شده در این قـسمت از دشـت شـکافهاي           
باشد که ابتدا با طول و بازشدگی کمی ظاهر کششی ساده می 

ایـن  . یابنـد شده و همزمان با نشـست بیـشتر زمـین توسـعه مـی        
 ،دآبـاد ظفـررو   شکافها در اطراف روستاهاي ظاهرآباد، عظیم     

طـول بـیش از چنـد    ه کالته شادي و کندر در حـال حاضـر بـ     
گـسل  . شـوند صدمتر و با بازشدگی چندین متـر مـشاهده مـی        

 کـه  اسـت شناسـی منطقـه   زمین مهماي هدرونه از جمله ساخت
سبب تغییر رخساره رسوبی در محل تشکیل شکافها گردیـده       

که در ایـن قـسمت از دشـت تغییـر رخـساره       طوريه  است، ب 
طـور عمـده   ه بـ (ریـز   مواد دانه درشت به مواد دانـه      رسوبی از 

ــیلت و رس ــت ) س ــده اس ــشخیص داده ش ــ؛ت ــه  ه  ب ــوي ک نح
ــبب       ــش س ــن بخ ــی در ای ــاي زیرزمین ــدك آبه ــت ان برداش

تفـاوت  . گـردد فرونشست بیشتري نسبت به سـایر منـاطق مـی         
نرخ نشستهاي ایجاد شده موجب تشکیل شکافهاي طـولی بـا            

لبتـه عملکـرد فرسـایش    ا.  کششی سـاده شـده اسـت      سازوکار
ــ  هــاي رســوبی از ویــژه در محــل تغییـر رخــساره ه زیرزمینـی ب

دهی عمق زیاد شکافها و ماسه. استشدت بیشتري برخوردار 
چاههاي آب کشاورزي حفر شده در مجاورت ایـن شـکافها          

ــودن  . له اســتأیــد ایــن مــسؤنیــز م ــی، ســست ب فرســایش آب
کاري آن بـه  دست رسی شکافها به همراه ـ هاي سیلتی دیواره

پرکـردن بـا خـاك و بـه آب بـستن         (وسیله کشاورزان محلی    
تر شدن شـکافها و  از جمله عواملی هستند که به عریض     ) آنها

  . استتبدیل آنها به گودال و گالی کمک کرده 
  

   گیرينتیجه
ایجاد شکافهاي کششی طولی در غرب دشت کاشـمر در   

فـت سـطح   رابطه با نشستهاي ناهمگن سطح زمـین در نتیجـه ا        
آبهاي زیرزمینی و کاهش فـشار هیدرواسـتاتیک در محیطـی          

تـر بـه دانـه    است که داراي تغییر رخساره از رسوبات درشـت   
  . استریزتر 

شناختی اسـت کـه   گسل درونه از جمله ساختارهاي زمین    
تـر بـه دانـه ریزتـر و تغییـر      تغییر رخساره از رسـوبات درشـت      

فهاي کشـشی   سنگ کف و در نهایت در وقوع پیوستن شـکا         
  .نقش داشته است

ه مهمترین علت ایجاد شکافها در این قـسمت از دشـت بـ          
ــل  ــشت دلی ــراکم برگ ــذیر ت ــسمتهایی از ناپ ــوان در ق ــا آبخ ب

 ایـن   .خاکهاي ریزدانه تحکیم نیافته یـا نیمـه تحکیمـی اسـت           
دلیل افزایش تنش ه کشی آب از الیه ریزدانه ب   عمل در اثر زه   

در چنـین شـرایطی     . اسـت یکی  افت فشار هیدرول  در اثر   ثر  ؤم
هم خورده و چیدمان جدید باعـث    ه  هاي خاك ب  آرایش دانه 

کاهش حجم و ضخامت عمـودي الیـه و در نهایـت نشـست             
  . ه استدیگردزمین 

به منظور کنترل پدیده فرونشست زمین، کنتـرل برداشـت          
و اعمــال مــدیریت مناســب، بــا تغییــر الگــوي کــشت و عــدم 

ــردي،   ــر راهب ــشاورزان و کــشت محــصوالت غی ــوزش ک آم
ــه منظــور تعــدیل برداشــت از    ــاري ب ــستمهاي آبی اصــالح سی

  . هاي بحرانی ضروري است سفره
 جلوگیري از افت    برايهمچنین به منظور تقویت آبخوان      

  در صورت امکـان انتقـال آب از  ،مینیبیشتر سطح آب زیرز

هاي مجاور و انجام طرحهاي تغذیه مـصنوعی در ایـن          حوضه
و باید مورد بررسـی      اصی برخوردار بوده  لویت خ ودشت از ا  

   .رار گیردق
  

  گزاريسپاس
 20/1/87پ مـورخ  /12 تحقیـق تحـت پـروژه شـماره    این  

  .اجـرا شـده اسـت   مـشهد  دانـشکده علـوم دانـشگاه فردوسـی     
دگان مقالـه بـر خـود الزم مـی داننـد تـا از               نوسیله نویس  بدین

حمایت مـالی دانـشکده جهـت اجـراي ایـن پـروژه تـشکر و                
  .نی نمایندقدردا
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Abstract 
Kashmar Plain in the north eastern part of Central Iranian Kavir Catchment is one of the important and 
agricultural prosperity plain in Khorasan-e-Razavi Province. This plain located in a semi-arid to arid area. In the 
last decades, fast agricultural expansion coupled with rapid population growth has tremendously increased 
pressure on the ground water resources. Over-exploitation of the ground water resources leads to a decline of 
ground water levels as 0.8 m/year and the total depletion in ground water resource is estimated to be about 121.4 
milion m3. Increasing in pumping rate of ground water resources has led to decline in ground water level and the 
plain listed as a critical plain in the province. Declining of groundwater and existing of fine-grained soil in 
Azim-Abad, Zaher-Abad, Zafar-rod Firooz-Abad, Kalatahshadi and Kondor villages have caused aquifer 
compaction and land subsidence in this area. This paper deals with the relation between declining of ground 
water level, earth-fissure and land subsidence based on the available data in this part of the plain. 
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