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چکيده
فرونشینی سطح زمین از جمله مخاطرات محیطی است که بشر در دهههای اخیر به دلیل برداشت بیرویه از
منابع آب زیرزمینی در دشتهای آبرفتی با آن مواجه شده است .این پدیده همانند سایر مخاطرات مانند زلزله،
خشکسالی ،سیل ،طوفان و لغزش از جمله موانع توسعه اقتصادی -اجتماعی و عمرانی بهشمار میرود .دشت
نیشابور از جمله مهمترین دشتهای استان خراسان رضوی از نظر کشاورزی و تراکم جمغیتی است که با اقلیمی
خشک و نیمهخشک در شمالشرق ایران قرار دارد .در این مقاله با توجّه به افت سطح آبهای زیرزمینی که
حاصل آن نشست زمین و ایجاد شکاف در بخشهای مختلف این دشت بوده ،تغییرات ژئومورفولوژیکی دشت و
شکافها و ترکهای حاصل از فرونشست زمین بررسی شده است .در این پژوهش از دادههای ماهوارهای Landsat
و  Spotو نرمافزارهای  Surfer, ArcGISو  Excelدر تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است .همچنین با
پیمایشهای صحرایی و اندازهگیری تعدادی از عوارض ژئومورفیک ،در نهایت به تقسیمبندی عوارض و علل ایجاد
فرمهای ژئومورفیک حاصل از نشست زمین پرداخته شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که افت شدید آب
زیرزمینی در سالهای اخیر منجر به بروز مخاطرهی ژئومورفولوژیکی فرونشست در این دشت شده است .بر اثر
این نشست ،ترکها و شکافهایی در دشت با اشکال و عمق و طول متفاوت ایجاد گردیده است .تغییرات این
اشکال در طول زمان موجب ایجاد فرمهای متفاوت و عوارض متعددی بهویژه در شمال غرب ،جنوب و جنوب
شرق دشت گردیده که شامل شکافهای طولی ممتد ،شکافهای منقطع ،حفرات مدوّر ،چالههای وسیع و
فروچالهها بوده که این عوارض باعث تخریب برخی از اراضی کشاورزی و کانالهای آبیاری شده ،همچنین باعث
تغییر شیب زمین در برخی نواحی و تهدید شبکههای انتقال نفت و گاز و سایر تأسیسات عمرانی از جمله خط
آهن سراسری تهران به مشهد و کاهش برگشتناپذیر ظرفیت مخزن آبخانه شده است.
واژگان کليدی :فرونشست زمین ،شکافخوردگی زمین ،تحوّالت ژئومورفولوژی ،دشت نیشابور.
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مخاطرات محیطی که طیف وسیعی از مخاطرات کاملا طبیعی تا مخاطرات حاصل از فعّالیّتهای انسانی را شامل
میشود ،از جمله موانع و عوامل بازدارندهی توسعه در مناطق مختلف میباشد که به محیط زیست وارد میشود .فرونشست
زمین از جمله مخاطرات محیطی است که امروزه برخی از دشتهای ایران را تهدید میکند .از نظر تعریف ،فرونشینی
تدریجی و ناگهانی سطح زمین ،پدیدهای است که تحت تأثیر تحوّالت طبیعی و مصنوعی صورت میگیرد و صدمات ناشی
از این نوع فرونشینیها گاهی میتواند فاجعهبار باشد (رنجبر و جعفری .)155 :1388 ،انسان با بهرهبرداری غیراصولی و
غیرمنطقی از منابع طبیعی بر شدّت و تعداد این مخاطرات افزوده است .هر چند علّت اصلی فرونشست زمین با توجّه به
مطالعات صورت گرفته در دشتهای ایران که مستعد این پدیده میباشد ،حاکی از عواملی همچون افت سطح سیاالت
زیرزمینی ،انحلل تشکیلت زیرسطحی و ریزش کارست گزارش شده ،لیکن دیگر فعّالیّتهای بشری همچون تغییر
کاربری زمین ،احداث ،بهرهبرداری و یا بارگذاری سازههای مهندسی ،زهکشی خاکهای آلی ،معدنکاری زیرسطحی و یا
پمپاژ نفت نیز از جمله دالیل وقوع فرونشست محسوب میشود (اسکانیکزازی و همکاران.)2 :1389 ،
در ایاالت متحدهی آمریکا بیش از  17000مایل مربع در  45ایالت بهوسیلهی فرونشست زمین تحت تاثیر قرار گرفته
1
و بیش از  80درصد نشستها متأثرّ از برداشت بیرویهی آبهای زیرزمینی بوده است (گالووی و همکاران.)177 :1999 ،
بر اساس اطّلعات کارگروه فرونشست در سازمان یونسکو2قدیمیترین فرونشست شناخته شده در ایالت آالبامای
آمریکا در سال  1900میلدی به وقوع پیوسته است .از دیدگاه یونسکو ،این پدیده عبارتست از :فروریزش یا نشست سطح
زمین که به علل متفاوت و در مقیاس بزرگ روی داده و بهطور معمول همراه با حرکات عمودی رو به پایین زمین است.
3
جابهجاییهای عمودی همچنین میتواند با بردار اندک افقی نیز همراه باشد (پولند.)305 :1984 ،
اوّلین فرونشست شناساییشده در اثر بهرهبرداری و برداشت بیرویهی از آبهای زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی
در ایالت کالیفرنیای آمریکا و در ناحیهی سانتاکلرا4رخ داده است (همان .)1984 ،یکی از بهترین نمونههای فرونشست
زمین در اثر برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی در دنیا ناحیهای بهنام درّهی "سان جاکوئین "5در کالیفرنیای آمریکا
میباشد که فرونشستی برابر با  9متر در بین سالهای  1925تا  1975در نقطهی بیشینهی آن گزارش شده است (همان،
.)1984
امروزه رخداد فرونشست زمین در بیش از  150شهر مهم جهان و از جمله مشهد گزارش شده است و در بسیاری از
نقاط مانند :مکزیک ،استرالیا ،کلمبیا ،چین ،آمریکا ،تایلند ،هند ،ژاپن ،ایران ،ایتالیا ،هلند ،ونزوئل ،مصر ،عربستان سعودی،
انگلستان ،فرانسه ،فلسطین اشغالی ،لهستان و سوئد فرونشست زمین اتفاق افتاده است(لشکریپور و همکاران:2014 ،
 ،6321هو7 8 :2006 ،هو و همکاران )865 :2004 ،برای نمونه چن و همکاران از تصاویر راداری برای بررسی نشست
زمین در پکن در کشور چین استفاده نمودند (چن و همکاران.)92016 :
در حال حاضر از میان  43مخاطرهی زمینشناختی شناخته شده در دنیا 32 ،مورد در ایران رخ داده است که میتوان
گفت در بین آنها  5مخاطرهی زمینشناختی اصلی شامل :زمینلرزه ،سیل ،زمینلغزش ،خشکسالی و فرونشست زمین
کشور ما را به طور جدّی تهدید میکند.
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 -2مباني نظری
نیازهای روزافزون انسان به آب از یکسو وکمبود آن از سوی دیگر بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک جهان ،او
را متوجّه توسعه بهرهبرداری هر چه بیشتر از منابع آب ،بهخصوص منابع آب زیرزمینی نمود .با پیشرفت تکنولوژی،
استحصال آب بیشتر بهویژه از طریق چاه روزبهروز افزایش یافت از جمله پیامدهای افت سطح آب زیرزمینی و کسری
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اوّلین دشتی که در آن نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی گزارش گردیده است دشت رفسنجان ()1346
بوده که بهازای هر  10متر افت سطح آب زیرزمینی حدود  41سانتیمتر نشست سطح زمین گزارش شده است (عباسنژاد،
.)303 :1377
در سه دههی اخیر برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر باعث افت بیش از  19متر در سطح آب
زیرزمینی شده و هر ساله حدود  16میلیون مترمکعب بر کسری حجم مخزن افزوده میشود (لشکریپور و همکاران،
 .)1385سطح آب زیرزمینی در دشت کاشان نیز دارای روندی کاهنده است؛ بهطوریکه در طی  19سال ()1388-1369
به میزان  10/1متر افت داشته و میزان افت متوسط ساالنه آن  53سانتیمتر گزارش شده است (مصلحی و قاضی فرد،
 .)1389در دشت معینآباد ورامین و جنوب باختری تهران (مناطق  18و  19شهرداری) نشستهایی رخ داده که مرتبط
با افت سفرهی آب زیرزمینی بوده است (شمشکی و همکاران.)39 :1384 ،
با توجّه به فراگیر شدن مخاطرهی محیطی فرونشست زمین در بسیاری از دشتهای بحرانی کشور که هماکنون تعداد
دشتهای بحرانی بر اساس گزارشات به 300دشت میرسد ،لزوم بررسی این مخاطره و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن
حائز اهمّیّت است .در این میان در دشت نیشابور با کسری مخزن  148میلیون مترمکعب در سال (آمار سال )1392
نشست زمین رخ داده است .این دشت در سالهای اخیر به علّت برداشت زیاد از آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی
با مشکل افت شدید سطح آب زیرزمینی مواجه شده است .شکافهای ایجاد شده در بخشهایی از این دشت موجب بروز
نارساییها و مشکلت عمدهای برای ساکنین مخصوصاا کشاورزان گردیده است .مطالعات مربوط به نشست زمین از
دیدگاههای مختلف توسط برخی از محققین در دشت نیشابور انجام شده است .برای نمونه نامقی و همکاران روند تغییرات
نرخ نشست حاصل از تصاویر ماهوارهای  InSARو افت سطح آب برای چاههای پیزومتری واقع در محدودهی نشست در
دشت نیشابور را مورد تحلیل قرار دادند (نامقی و همکاران .)33 :1392 ،لشکریپور و همکاران رابطهی بین نشست زمین
و افت سطح آب زیرزمینی و ایجاد شکافهای بزرگ کششی در این دشت را بررسی نمودند.
دشت نیشابور بعد از دشت مشهد ،از لحاظ ذخیرهی آب زیرزمینی و نیز به لحاظ حاصلخیزی ،مهمترین دشت استان
خراسان رضوی است .ساکنین این دشت همواره به آب زیرزمینی متّکی بودهاند .حجم نفوذ و استخراج آب در نقاط
مختلف آبخانه متفاوت میباشد .عواملی از جمله باال بودن میزان تبخیر ،کمی و توزیع نامناسب بارش و برداشت بیرویهی
توسط چاههای عمیق و ...مسائل و مشکلتی در منابع آبی این آبخانه به وجود آورده است .این دشت از سال  1371به
بعد بهطور متوسط هر ساله با حدود  0/5تا  2متر افت سطح آب زیرزمینی مواجه بوده است .کل تخلیهی دشت 788
میلیون مترمکعب محاسبه شده ،که حدود  %95آن به مصارف کشاورزی میرسد (لشکریپور و همکاران.)1082 :1386 ،
در مطالعات فرونشست زمین کمتر به تغییرات ژئومورفولوژی دشتها توجّه شده و مطالعات انجام شده در این خصوص
بسیار محدود است .در این زمینه میتوان به مطالعات صالحی و همکاران ( )1390اشاره کرد که با بررسی شکافهای
حاصل از فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی در شمال شهرضای استان اصفهان و تأثیر آن بر زمینهای کشاورزی
پرداختهاند .همچنین شریفیکیا و همکاران ( )1392میزان آسیبپذیری بافتهای شهری را در برابر مخاطره فرونشست
بررسی کردهاند .افضلی ( )1392نیز مطالعات خود را بر روی عوارض ژئومورفولوژی حاصل از نشست زمین در دشت
دامغان معطوف کردهاند.
در این مقاله تغییرات ژئومورفولوژیکی حاصل از وقوع مخاطرهی محیطی فرونشست مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد
مختلف خسارتهای وارده معرفی گردیده میشود.
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شکل  :1تصویر شماتیکی از فرونشست زمین در اثر برداشت آب زیرزمینی

با برداشت بیش از حد آب زیرزمینی ،سطح ایستابی الیه آبدار پایین میرود و فشار هیدروستاتیک کاهش مییابد
و در نتیجه امکان دارد که زمین آن منطقه نشست کند .نشست زمین ممکن است خسارات فراوانی به مناطق مسکونی،
تأسیسات زیربنایی ،سیستمهای آبیاری مزارع و تجهیزات آبرسانی و چاهها وارد آورد .اگرچه با تغذیه مصنوعی میتوان
تاحدودی از نشست زمین جلوگیری نمود (کردوانی.)227 :1374 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10- Montgomery, 1951
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مخزن علوه بر مسائل و مشکلت زیاد اقتصادی و اجتماعی ،شور شدن تدریجی آب ،نشست سطح زمین ،کاهش آبدهی
چاههای حفر شده ،خشک شدن قناتها ،کمبود تأمین آب کافی برای مصارف شرب و صنعتی و ...خواهد بود.
حفاظت منابع آب ،بهرهبرداریهای بهینه و مصرف درست آن نقش حساسی در توسعهی پایدار اجتماعی ،باروری
اقتصادی ،رفاه و امنیت عمومی یک ملت دارد .شناخت و بهرهبرداری اصولی از آن میتواند نقش اساسی در شکوفایی و
رشد اقتصادی ملتها داشته باشد،؛ در حالیکه مدیریت غیراصولی و برداشت بیرویه از آن خسارات جبرانناپذیری به
محیط زیست و اقتصاد یک کشور وارد خواهد نمود که از جمله این عوارض فرونشست زمین است.
فرونشستها انواع متعددی دارند که عمدتاا بر اثر کاهش فشار هیدرواستاتیک به صورت موضعی رخ میدهند .نوع
اوّل نشست زمین ناشی از بارگذاری میباشد که ممکن است به صورت االستیک باشد و بلفاصله بعد از اعمال بارگذاری
صورت میگیرد و مقدار آن بستگی به مقدار بار اعمال شده و جنس زمین دارد .این نوع نشست معموأل در خاکهای
درشت دانه رخ میدهد .نوع دوم نشست زمین به صورت پلستیک بوده که در خاکهای ریزدانه به وقوع میپیوندد و به
علّت خروج آب از البهالی ذ ّرات خاک صورت میگیرد و به آن عملکرد تحکیم خاکدانه میگویند .برخلف نوع اوّل این
نشست آنی نبوده ،بلکه تدریجی و در طول زمان رخ میدهد که برداشت آب زیرزمینی و خالی شدن فضاهای بین
خاکدانهها از آب یکی از علل اصلی این نشست است .نوع سوم شامل نشستهای محلی و طبیعی زمین است که مرتبط
با فضاهای خالی در زیرزمین ،مناطق کارستی و شبهکارستی و معدنکاوی است .این فضاها به طور طبیعی یا به وسیلهی
انسان ایجاد میشود و منجر به کاهش فشار هیدرواستاتیک و نشست زمین میگردد .مسیر قناتهای قدیمی ،معدنکاوی
توسط انسان ،حفرات زیرزمینی کارستی و شبهکارستی و انحلل سنگهای کربناته منجر به کاهش مقاومت زمین و
فروریختگی موضعی میشود (بهنیافر و همکاران.)135 :1389 ،
سنگهای زیرین آبخانه که با آب اشباع نباشند ،ممکن است بر اثر وزن سنگهای باالیی فشرده شوند .این کاهش
حجم سنگها ،دائماا ظرفیت نگهداری آب در این الیهها را کاهش میدهد و همزمان با فشرده شدن سنگهای زیرین
ممکن است نشست سطح زمین در آن بهوقوع بپیوندد .در مکانهایی که سطح آب در اعماق زمین به شدّت کاهش پیدا
10
کرده است ،کاهش سطح زمین ممکن است چندین متر باشد (مونته گومری. )239 :1951 ،
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 -3منطقهی مورد مطالعه

شکل  :2موقعیّت دشت نیشابور و حوضهی آبریز آن در استان خراسان رضوی

میانگین سالیانهی دما در یک دورهی  24ساله در ایستگاه نیشابور  14/5درجهی سلسیوس محاسبه گردیده است.
متوسط بارندگی درازمدت در ایستگاه نیشابور ( 250/43 )1394-1349میلیمتر میباشد (سایت شرکت مدیریت منابع
آب ایران )1394 ،با اینحال میتوان گفت بارندگی در سطح حوضه متغیر است؛ بهطوریکه در ارتفاعات بینالود به
حداکثر  600میلیمتر نیز میرسد.
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دشت نیشابور با طول حدود  90کیلومتر و عرض متوسط حدود  36کیلومتر در جهت جنوب شرق -شمال غرب
گسترش دارد .این دشت با  3477کیلومتر مربع  47/44درصد مساحت حوضهی آبریز دشت نیشابور بوده که بخشی از
حوضهی آبریز کویر مرکزی در شمال شرق ایران را تشکیل میدهد .ارتفاعات مهم و بلند بینالود عمدتاا در شمال دشت
و ارتفاعات و توپوگرافی پست در جنوب و غرب این دشت حدود منطقهی مورد مطالعه را تعیین مینماید .شهر تاریخی
نیشابور عمدهترین مرکز جمعیتی این دشت است ،لیکن شهرها و نقاط روستایی متعددی نیز در سرتاسر دشت وجود
دارند .ارتفاع متوسط حوضه در حدود  1900متری از سطح دریا میباشد .حوضهی آبریز نیشابور تقریباا به صورت مستطیل
شکل با طول حدود  125کیلومتر (در جهت شمال غرب -جنوب شرق) و عرض متوسط  60کیلومتر میباشد .حوضهی
آبریز نیشابور از نظر موقعیت جغرافیایی در طول جغرافیایی َ 58° 17تا َ 59° 30شمالی و عرض جغرافیایی َ 35° 40تا
َ °36 39واقع شده است .در شکل ( )2نقشهی حوضهی آبریز شامل محدوده دشت و ارتفاعات نشان داده شده است.
حداکثر و حداقل ارتفاع حوضه به ترتیب با  3305متر و  1050متر در قلّهی بینالود و خروجی رودخانهی کال شور واقع
شده است (والیتی.)119 :1378 ،

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره ششم ،شماره بيستم و چهارم ،تابستان 1395
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 -4مواد و روشها

 -5بحث و نتايج
 -1-5ژئومورفولوژی دشت نيشابور
دشت نیشابور در دامنهی جنوبی رشتهکوه بینالود واقع شده است .این دشت از شرق به بلندیهای لیلجوق و
یالپلنگ و از جنوب به تپهماهورهای نیزهبند ،سیاهکوه و کوهسنگ محدود میشود .منابع آبی موجود در دشت نیشابور
شامل :رودها ،قناتها ،چشمهها و چاهها هستند .چاهها منبع اصلی تأمین آب مورد نیاز منطقه بوده که از آبخانهی
دشت نیشابور تغذیه میشوند .در این دشت قنوات نیز در زهکشی آبزیرزمینی نقش دارند.
نهشتههای عمدتاا آبرفتی و بعضاا بادرفتی در بخش مرکزی این دشت گسترش دارد .این نهشتهها شامل :تراس و
آبرفتهای قدیمی ،تراس ،مخروطافکنهها و آبرفتهای جدید ،تپههای ماسهای و پهنههای رسی میباشد .رسوبات بستری
در مسیر آبراهههای اصلی دشت (کال شور) گسترش دارد .مخروطافکنهها در بخش شمالی دشت حاصل از ورود رودهای
نشأت گرفته از ارتفاعات بینالود در سرتاسر دامنهی جنوبی بینالود گسترش دارد .این بخش بههمراه نهشتههای آبرفتی
جدید تشکیلدهندهی مخزن اصلی سفرهی آب زیرزمینی دشت نیشابور میباشد.
آبراهههای اصلی واقع در ارتفاعات شمالی و جنوبی دشت با روند شمال غرب– جنوب شرق و در جهت شیب عمومی
دشت به صورت مسیل جریان داشته و وارد گسترهی عمومی دشت نیشابور میگردد .مخروطافکنههای تشکیل شده در
پای دامنههای جنوبی بینالود در شمال دشت ،گسترش بیشتری داشته ،لیکن در محلّ ورود آبراههها در جنوب دشت
نیز مخروطافکنهها به صورت محدود تشکیل شده است.
ارتفاعات پست و قدرت کم فرسایشپذیری آبهای جاری در بخش جنوبی دشت باعث شده تا نهشتههای قدیمی
که از فرسایش واحدهای قدیمیتر راسب شدهاند ،کمتر تحت تأثیر فرسایشهای بعدی واقع شده و گستره خود را حفظ
کردهاند.
ذرّات متشکلهی نهشتههای جوانتر در حاشیه شمال دشت که در پای ارتفاعات بینالود واقع شده در حدّ سیلت،
ماسه ،رس و نیز شن و قلوهسنگ میباشند .این نهشتهها به سبب توپوگرافی ملیم و شیب خیلی کم ،زمینهای مناسب
را جهت کشاورزی فراهم نموده است .به نظر میرسد ضخامت زیاد این نهشتهها و قرارگیری آنها بر روی سنگ بستر با
نفوذپذیری کم ،مخزن ذخیرهی آبرفتی مناسبی در دشت نیشابور به وجود آورده است.
تصویر ماهوارهای دشت نیشابور مخروطافکنههای زیادی را در حاشیهی ارتفاعات دشت بهخصوص در بخش شمالی
آن نشان میدهد .این مخروطافکنهها به سبب ورود رودخانهها و آبراهههای اصلی و تقریباا موازی از ارتفاعات شمالی به
صورتی گسترش یافته که از مرکز مخروطافکنهی هر رودخانه به سمت یکدیگر بافت رسوبات متشکله نیز ریزتر میگردد.
اکثر مخروطافکنههای این ناحیه شیب حدود  3درجه (شیب متوسط) دارند و در رأس مخروطافکنهها تراسها و پادگانه-
های آبرفتی با ارتفاع  5تا  15متر نشان از فعّالیّت تکتونیکی دوران چهارم دارد (رکنی.)119 :1390،
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این پژوهش به روش تاریخی و از نوع تحلیلی توصیفی انجام شده و اندازهگیریهای صحرایی جهت جمعآوری دادهها
و استفاده از نقشهها و تصاویر ماهوارهای و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها و مشاهدات میدانی مبنای روش کار بوده
است .بدین صورت که ابتدا با مطالعه عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای در طول زمان ،روند تغییرات دشت بررسی
شده و از نرمافزار  ArcGISجهت ایجاد یک بانک اطّلعاتی و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده و نرمافزار Surfer 11
در ترسیم نقشههای تراز آب زیرزمینی در بازههای  5ساله از سال  1365تا  1393استفاده شده است .سپس با تلفیق
اطّلعات آبخانه و تراز آب زیرزمینی دشت نیشابور و محل برداشت آبهای زیرزمینی با ترکهای ایجاد شده در بخش-
های مختلف دشت ،همچنین تغییرات و روند گسترش این ترکها به تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری پرداخته شده است.
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 -2-5بررسي علل تشديد فرونشيني
عوامل متعددی در کنترل عمق سطح آب زیرزمینی دخیل هستند .میزان تغذیه ،شرایط تغذیه ،توپوگرافی ،سطح
زمین ،موانع هیدرولیکی ،موقعیّت زهکشها ،چشمهها و ...از مهمترین عوامل کنترلکنندهی عمق آب زیرزمینی میباشند.
تعیین عمق آب زیرزمینی برای توسعهی بهرهبرداری ،محاسبه تبخیر از آب زیرزمینی ،بررسی کیفیّت آن و شناسایی
عاملهای شوری ،مطالعات فرونشست و کشاورزی بسیار مهم است .فرونشست بهطور عمده در اثر برداشت آب زیرزمینی
بیش از توان طبیعی آبخانه اتفاق میافتد و هرگونه افزایش یا کاهش برداشت آب زیرزمینی در نوسانات عمق آب
زیرزمینی نمود پیدا میکند .به همین دلیل تغییرات عمق آب زیرزمینی برای بررسی نشست زمین از اهمّیّت زیادی
برخوردار است .در این قسمت با آنالیز نقشههای همافت سطح آب زیرزمینی و منحنیهای تراز سطح ایستابی در دشت
وضعیت نشست زمین و ترکهای به وجود آمده در مناطقی از دشت را بررسی شده است.
با خروج آب از آبخانهی دشت نیشابور که عمدتاا با حفاری چاهها صورت میگیرد ،به تدریج عمق آب کاهش یافته
و این سبب افزایش تنش مؤثّر میگردد .افزایش تنش مؤثّر در الیههای ریزدانهی آبدار11تحکیم نیافته یا نیمهتحکیمی
موجود در آبخانه باعث زهکشی آب این الیه ها و در نهایت کاهش حجم آن و نشست زمین میگردد.

 -3-5آبخانههای آبرفتي دشت نيشابور
در محدودهی مورد مطالعه با توجّه به گزارشات شرکت آب منطقهای خراسان رضوی و گزارش نهایی بررسی نشست
زمین در دشت نیشابور و ارتباط آن با افت سطح آبهای زیرزمینی که توسط دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387
انجام شده است 5 ،آبخانه در دشت نیشابور شناسایی شده است (لشکری پور .)42 :1387 ،این آبخانهها از ضخامتهای
مختلف الیههای آبدار و عمق متفاوت سنگ کف و سطح آب زیرزمینی برخوردار هستند که مشخصات آنها در جدول
شمارهی ( )1آمده است .الزم به توضیح است که آبخانههای جنوبی ،شرقی و شمالی (در شرق آبخانه اصلی دشت) با
آبخانهی اصلی دشت نیشابور دارای ارتباط هیدرولیکی بوده و به عنوان آبخانهی دشت نیشابور نامبرده میشود .تنها
آبخانهی کوچک و محدود بینالود و پیوهژن فاقد ارتباط هیدرولیکی با آبخانهی اصلی است.
بررسی کمّی و کیفی سفرهی آب زیرزمینی در آبخانههای دشت نیشابور هشدار میدهد که با روند فعلی بهرهبرداری
و استمرار آن منابع آب زیرزمینی به طور فزایندهای محدود میگردد .حجم تغذیه و تخلیهی آب در این دشت و مخصوصاا
در پی خشکسالیهای سالهای اخیر نابرابر بوده و در نقاط مختلف آبخانه متفاوت میباشد ،عواملی از جمله کاهش
نزوالت جوّی ،باالبودن پتانسیل تبخیر و برداشت بیرویه توسط چاههای عمیق و سایر عوامل مرتبط باعث عدم تعادل و
بروز بیلن منفی در این آبخانهها گردیده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11- Aquitard
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نهشتههای بادرفتی بخش دیگری از رسوبات دشت را در بخش جنوب و جنوبغرب تشکیل میدهد .این رسوبات
حدود  1الی  2درصد دشت را فراگرفته است ،لیکن دارای جورشدگی خوب بوده و حاصل بادهای شدید منطقهی داورزن
و سبزوار میباشد که هماکنون با کاشت درختچههای تاغ بهطور چشمگیری مهار شده است.
پهنههای رسی این دشت همانطورکه در تصاویر ماهوارهای نیز بهخوبی مشهود است ،محدود به بستر عریض کال
شور بوده که به سبب شیب نسبتاا کم و موانعی از قبیل رخنمونهای نئوژن در مسیر عبور ،محیطهای مناسبی جهت
ماندگاری جریانهای سطحی بوده و پهنههای رسی را برجای گذاشته است .گسترهی این واحد هماکنون زیر کشت
محصوالت کشاورزی واقع شده است .آبرفتهای جوان و یا رسوبات بستری کالشور عمدتاا از ماسه ،شن ،ریگ و سنگریزه
و گاهاا قطعات و گراولهای سنگی تشکیل شده و ساختار گسستهای را جهت تغذیهی مناسب آبخانه به وجود آورده
است.
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جدول  :1خلصهی مشخصات آبخانههای آبرفتی دشت نیشابور
چاه مشاهدهای

چاه بهره برداری عمیق
تعداد

جنوبی

180

64

50/3

شرقی

400

270

230

125

بینالود

90

48

7

80

12

شمالی

400

436

204

145

22/3

5854

اصلی

2322

819

481

120

24/8

6644

160

32

6883

-

-

33/2

7133

11

89/1

3278

-

-

7

47/2

39

51

منبع :دانشگاه فردوسی مشهد1357 ،

از این دشت طبق گزارشات شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،ساالنه  761میلیون مترمکعب آب برداشت میشود
که حدود  91/4درصد آن به مصارف کشاورزی میرسد ،این در حالی است که بیش از  70درصد کشتها در این دشت
آبی بوده که با وضعیت شرایط کم آبی همخوانی ندارد.
نقشههای تراز آب زیرزمینی در محدودهی دشت نیشابور با استفاده از دادههای چاههای مشاهدهای دشت که از
سازمان آب منطقهای خراسان رضوی دریافت شده ،پس از انجام تصحیحات الزم توسط نرمافزار  Surfer 11درونیابی و
ترسیم شده است .این نقشهها در بازهی زمانی  10سال و در فاصلهی سالهای  65تا  93در شکلهای 3تا  6نشان داده
شده است .این نقشهها نیز مؤیّد کاهش سطح آبهای زیر زمینی میباشد .با توجّه به منحنی وضعیت سطح ایستابی در
آبخانهی دشت نیشابور ملحظه میگردد که از سال  1365تا حال حاضر افت سطح ایستابی هم به صورت تدریجی و
هم به صورت ناگهانی تداوم داشته است.
بررسی نقشههای فوق ،افت سطح آب زیرزمینی را در دشت نیشابور به شرح ذیل نشان میدهد:
سال  75تا  = 85میانگین  18متر
سال  65تا  = 75میانگین  15متر
میانگین افت ساالنه سطح آب =  1/4متر
سال  85تا  = 93میانگین  10متر

شکل :3تراز آب زیرزمینی محدودهی دشت نیشابور در سال  1365شکل :4تراز آب زیرزمینی محدودهی دشت نیشابور در سال 1375
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آبخانهی
آبرفتی

وسعت
)(km2

تخلیه
()mm3

متوسط
عمق چاه
(متر)

متوسط
آبدهی لحظه
ای ()l/s

متوسط
کارکرد
(ساعت)

تعداد در
آبخانه

متوسط عمق
سطح آب (متر)
اسفند 85
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بهطوریکه ملحظه میشود افت سطح آب زیرزمینی در این دشت در یک دورهی  30ساله  43متر میباشد و این
نشان میدهد بهطور میانگین هر سال دشت نیشابور  1/4متر افت سطح آب داشته است.
مازاد برداشت ساالنه آب از منابع غیرقابل تجدید دشت نیشابور به بیش از  147میلیون مترمکعب در سال 1392
رسیده است و این امر باعث شده میانگین افت سطح ایستابی در دشت نیشابور ساالنه به  60سانتیمتر تا  200سانتیمتر
برسد که این مسئله میتواند خطر گسترش فرونشست و ایجاد شکافها را در قسمتهای متفاوت دشت تشدید نماید.
خشکسالیهای اخیر موجب شده است که کشاورزان آب بیشتری را از آبخانهی دشت برداشت نموده و متوسط سطح
آب در دشت دارای نرخ شدیدتری شود.
جدول  :2تعدادی از چاههای پیزومتری دشت نیشابور و عمق سطح آب آنها در بازهی  23ساله
طول
جغرافیایی
)(Y
3994062

سال 70

سال 75

سال 80

سال 85

سال 90

سال 93

59

62/63

74/58

78/7

82/37

84/11

سلطان آباد نمک

706012

3978893

107/58

109/98

115

121/52

129/68

131/28

فیلخانه

667421

4004670

20/95

23/44

23/91

22/91

26/03

28/88

مشهد -نیشابور

682789

3999051

98/3

105/5

127/35

149/65

155/9

کنار کال شور

651992

3995064

3 /8

4 /2

4 /3

4/51

4

5/48

تقی آباد

643896

4019901

23

25/38

28/23

27/18

27/37

28/48

محمدآباد خرابه

642385

4004779

6/91

9/98

15/26

12/28

16/45

18/08

بازوبند

637806

40010007

32/08

36/79

41/86

36/49

53/88

57/07

باغشن گچ

655216

4019876

92/35

92/58

94/41

96/73

100/57

103/17

اردمه

638820

3988095

11/35

20/96

29/53

32/98

36/38

40/09

امیرآباد

647297

3990376

6/98

8/38

11/5

11/95

12/59

13/36

جنوب شهرآباد

633835

3982805

58/35

60/65

64/64

69/31

74/14

75/55

نام چاه
پیزومتری
دستجرد

عرض
جغرافیایی
)(X
678284

متراژ سطح آب در چاه

135/8
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شکل  :5تراز آب زیرزمینی محدوده دشت نیشابور در سال  1385شکل  :6تراز آب زیرزمینی محدودهی دشت نیشابور در سال 1393
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سا

سا
1393

1390

1385

1380

1375

1393

1370

1390

1385

1380

1375

1370
100.00

20.00

125.00

30.00

150.00

40.00

175.00
200.00

50.00

225.00

اردمه

80.00

مشهد -نيشابور

مر

تقي آباد

110.00

باغشن گ
سلطان آباد نمک

325.00
350.00
375.00
400.00

120.00

425.00

130.00

450.00

140.00

مر

بازوبند

100.00

دست رد

300.00

475.00
500.00

150.00

525.00

160.00

550.00

170.00

575.00

شکل  :7هیدروگراف تعدادی از چاههای پیزومتری دشت نیشابور در بازه  23ساله

فرونشست زمین باعث مشکلت بسیاری میشود که از جمله آنها میتوان به تغییرات در ارتفاع و شیب رودخانهها،
کانالها و آبراههها همچنین آسیبدیدگی پلها ،جادهها خطوط راهآهن ،شبکه آبراههها ،فاضلبهای بهداشتی ،کانالها،
سدها و راه و آسیب به ساختمانهای دولتی و خصوصی و شکست دیواره چاهها از طریق نیروهای تولید شده بر اثر تراکم
مواد ریزدانه در سیستم آبخانه و در برخی از مناطق ساحلی نتیجه فرونشست زمین حرکت آب بر اثر جزر و مد به
12
مناطق کمارتفاع که قبلا باالتر از سطح باالی جزر و مد بودهاند ،اشاره کرد (لیک. )2013 ،
بررسیها نشان میدهد افت زیاد آبهای زیرزمینی میتواند موجب نشست زمین در دشت نیشابور شود ،لیک ()2013
در مقالهی خود در سایت سازمان زمینشناسی آمریکا13به چند روش برای پایش فرونشست زمین اشاره کرده است .وی
اساسیترین رویکرد کاربرد  GPSدر بررسی تغییرات ارتفاعی سطح زمین میداند .روش دیگر استفاده از دادههای مربوط
به ثبت تراکم یا کشیدگی عمودی رسوبات بوده و روش سوم نظارت و پایش فرونشست استفاده از دادههای ماهوارهای
 InSARو تداخل سنجی دادههای راداری میباشد.
برای اندازهگیری نشست دشت نیشابور ،سازمان نقشهبرداری کشور در تاریخ  1384/3/3ایستگاه دائم  GPSرا در
محدودهی مورد مطالعه نصب کرده است .این ایستگاه در محل ایستگاه هواشناسی نیشابور با مختصات  58درجه و 49
دقیقه و  12ثانیه طول جغرافیایی و  36درجه  12دقیقه و  25ثانیه عرض جغرافیایی قرار دارد .این ایستگاه در پایان
هرروز به وقت گرینویچ اطّلعات خود را از طریق تلفن به مرکز دادهها در مشهد منتقل کرده و در این مرکز با تلفیق
دادههای این ایستگاه با دادههای سایر ایستگاهها تلفیق و میزان نشست در سریهای مختلف زمانی مشخص میکند.
شکل شماره ( )8نشست زمین را در فاصلهی سالهای  1384تا  1393به مقدار  80سانتیمتر در ایستگاه  GPSنشان
میدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12- Leake, S.A.
13- www.USGS.gov
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فيل انه

90.00

م سط آ

اميرآباد

70.00

جنوب شهرآباد

275.00

م سط آ

60.00

250.00
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 -4-5اشکال و فرم های جديد حاصل از فرونشست زمين
درنتیجهی فرونشست سراسری دشت نیشابور فرونشستهایی به صورت حفرهای و به ارتفاع بیش از  5تا  6متر در
اراضی کشاورزی به وجودآمده و همچنین بعضاا ترکهایی در حاشیهی فرونشست کلی دشت حادث گشته است .جدول
( )3موقعیّت و وضعیّت شکافها را نشان میدهد.
جدول  :3مشخصات و موقعیّت تعدادی از شکافهای ایجاد شده بر اثر فرونشست دشت نیشابور
امتداد شکاف

طول شکاف (متر)

ردیف

موقعیت شکاف

مختصات محل عبور شکاف

شمال غرب -جنوب
شرق

171

1

جادهی نیشابور به
کاشمر -بعد از شهر عشق
آباد

58 39 48/7
36 01 03/9

شمال غرب -جنوب
شرق

141
183+126+131

2

شمال شرق روستای
بازوبند

58 31 43/2
36 13 37/3

شمال غرب -جنوب
شرق

3

شمال شرق روستای
احمدیه جادهی قدیم
نیشابور -سبزوار

58 30 19/7
36 16 32/5

شمال شرق -جنوب
غرب

180+1188

ترک A

58 49 57/15
36 05 3/3

شرقی -غربی
شمال شرق -جنوب
غرب

330+757

4

شمال روستای کاریزک
کنار کال

ترک B

58 49 37/5
36 05 01

شمال شرق -جنوب
غرب

192+823

ترک C

58 49 52/3
36 05 19/6

شرقی -غربی

386+1013

ترک D

58 49 41/1
36 05 21/5

شرقی -غربی

316
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شکل  :8نمودار بردار سرعت فرونشست دشت نیشابور(برگرفته از شبکهی  GPSدائمی ایران)
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شمال شرق -جنوب
شرق
943

6

جنوب روستای کریم آباد

58 48 25/20
36 08 22/1

شمال شرق -جنوب
غرب

55

7

مسیر جادهی روح آباد

58 50 57/16
36 04 38/8

شرقی – غربی

680

8

مسیر جادهی عشق آباد

58 42 08
36 04 12

شمال شرق -جنوب
غرب

60

در سالهای اخیر گسترش محدودهی فرونشست و پیشروی شکافهای حاصل از آنها در زمینهای کشاورزی و
کانالهای آبیاری باعث غیرقابل استفاده شدن بخش زیادی از زمینهای کشاورزی واقع در این منطقه شده است .شکل
شمارهی ( )10تغییرات و روند شکافها درحدفاصل سالهای  1382تا  1393از روی تصاویر  Google Earthرا نشان
میدهد.

شکل  :9نقشهی برخی از شکافهای ایجاد شده در دشت نیشابور
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5

شرق و جنوب شرق
روستای بشرو

58 53 42
36 08 0/21

شمال غرب -جنوب
شرق
شمال – جنوب
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شکل  :10تغییرات و روند تشکیل شکاف در بخشی از محدودهی مطالعاتی از ( 1382-1393ترکها با رنگ زرد مشخص شد)

 -5-5چشم اندازهای ناشي از فرونشيني زمين
فرونشست ناشی از استخراج منابع آب زیرزمینی میتواند خسارات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی باالیی را در
پی داشته باشد .نوع ،وسعت و شدّت این خسارات بستگی به میزان فرونشست و منطقهی تحت تأثیر آن دارد.
نشست زمین در دشت نیشابور سبب بروز شکافهای بهم پیوسته با طولهای متفاوت شده که در زمانهای مختلفی
شکل گرفتهاند .حفرات با فاصله نزدیک به هم در رسوبات کواترنری و در امتداد توپوگرافی مشخصی قرار دارند .در بررسی
دیوارهی شکافها الیههایی از سیلت و رس مشاهده میشود .این الیهها به راحتی میتواند متأثّر ار فرسایش آبی قرار
گیرد و چنانچه پس از بروز بارانهای شدید آب در داخل شکافها و در جهت شیب توپوگرافی جریان یابد ،باعث شسته
شدن دیوارهها و فرسایش بیشتر شده و در نهایت منجر به تشکیل آبکند14میگردد .عمق گالیها از  2تا  3متر و عرض
آنها بعضاا تا  3متر میباشد .نمونههایی از آبکندهای تشکیل شده در شمال غرب روستای کاریزک کنار کال دیده میشود
(شکل شمارهی  10و .)11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شکل  :11شکاف ایجاد شده در مراحل اوّلیه
و قبل از فرسایش

 3/2متر
 1/7متر

شکل  :12شکاف ایجاد شده پس از فرسایش و بازشدگی

در بررسی انجام شده بر روی اشکال و فرمهای ناشی از پدیدهی فرونشست در این دشت به موارد مختلفی به شرح
ذیل میتوان اشاره کرد:
 -1شکافهای طولی ممتد که در بخشهای زیادی از حاشیهی دشت نیشابور مشاهده میشوند ،از بههم پیوستن
شکافهای منقطع و دارای یک امتداد مشخص به وجود میآیند.
در مناطق مختلف از دشت نیشابور و با توجّه به پیمایشهای میدانی در مناطق مختلف و استفاده از تصاویر ماهوارهای،
شکافهای حاشیهی فرونشست دشت برداشت گردیده است .این شکافها با عرض از چند سانتیمتر تا  3متر در بخش-
هایی مشاهده میشود ،برخی از این شکافها بعضاا تا  12متر عمق دارد .روند یکسان این شکافها مخصوصاا در شمال
روستای کاریزک کنار کال تمایل به بازشدگی را نشان میدهد.
 -2شکافهای منقطع که مرحلهی ابتدایی ایجاد شکافهای طولی ممتد هستند ،پس از بارش باران و وقوع سیلب
و سراریز شدن سیلب به داخل آنها و با توجّه به پیوستگی حفرات در زیرزمین به تدریج ریزش کرده و شکافهای
طولی ممتد را به وجود میآورند.
 -3حفرات مدوّر که حاصل فرونشینی طبقات زیرین بوده و در بخشهایی از حواشی دشت دیده میشود .این حفرات
دارای قطر  2تا  5متر نیز دیده شده است .معموالا حفرات به وجود آمده در یک راستا دیده میشوند و بعضاا ممکن است
بر اثر گسترش این حفرات اشکال و فرمهای دیگری در این مناطق به وجود آیند.
 -4چالههای وسیع ناشی از فرونشینی که اغلب در مجاورت چاههای قناتهای موجود در این دشت به وجود آمده و
بعضاا مناظر تپهماهورمانندی را به وجود میآورند .هر چند این فرمها در محدودهی مطالعاتی زیاد دیده نشده است ،لیکن
میتوان پیشبینی کرد با ادامهی روند فرونشینی و تخریب بیشتر در زمینهای کشاورزی و حوالی قنوات ،دامنه گسترش
این اشکال متصوّر باشد.
 -5فروچالهها از ریختهای دیگر در این ناحیه میباشد که در امتداد یکدیگر تشکیل شده و در حالت پیشرفته ،این
فروچالهها تبدیل به شکاف میشوند (شکل شمارهی  .)13فروچالهها را میتوان حفرههای مدوّری گفت که حاصل
فرونشینی و فرسایش الیههای زیرین میباشند.
سایر فرمهای مناطق دارای فرونشست شامل شکافهای منفرد و حفرههای ستارهایشکل هر کدام به صورت محدود
و در مجاورت اشکال و فرمهای نام برده شده و منطقهی فرونشست دیده میشود.
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شکل  :13شکاف ایجاد شده و پروفیل مقطع عرضی آن

A

B

شکل  :14شکاف عمیق و پروفیل مقطع عرضی آن
B

A

'A

شکل  :15پروفیل مقطع
طولی و عرضی در یک
شکاف جدید

A

B
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شکل  :16پروفیل یک فروچاله در امتداد فروچاله دیگر
B

علل فرونشست زمین در آبخانهی نیشابور تغییر آرایش کانیهای رسی الیههای آبدار ریزدانه و تحکیم آن در اثر
افزایش تنش مؤثّر ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی است .این فرآیند در نهایت کاهش ظرفیت مخازن آب زیرزمینی
و نشست زمین را در پی دارد .نشست زمین در این دشت میتواند باعث تغیر جهت جریانهای سطحی و زیرسطحی
گردد .تغییر شیب در زمینهای کشاورزی و ایحاد شیب معکوس کانالهای کشاورزی در برخی نقاط دشت مشهود
میباشد که مشکلت عدیدهای برای آبیاری کشاورزی سبب شده است .علوه بر این ،نشست زمین در این دشت شکافهای
بزرگ کششی ایجاد نمونه که طول برخی از آنها به چندین کیلومتر و عمق آنها به بیش از  10متر میرسد .این
شکافها که به آهستگی و در مواردی بهطور ناگهانی گسترش مییابند ،بعضاا ترمیمناپذیر ،پرهزینه و مخرّب هستند و
خسارات عمدهای برای تأسیسات سطحی شامل خطوط نفت و گاز و جادهها ،خطوط راهآهن و دکلها و ابنیهها وارد
مینمایند .در شکل  17نمونهای از آسیب این شکافها در جاده و زمینهای کشاورزی دشت نیشابور نشان داده شده
است.

شکل  :17نمونه از آسیب شکافها ناشی ار نشست زمین در جاده و زمینهای کشاورزی دشت نیشابور

 -6نتي ه گيری
یافتههای این پژوهش مؤیّد کاهش تراز آب زیرزمینی و به تبع آن فرونشست زمین و نقش آن در پیدایش ترکها و
شکافها در دشت نیشابور میباشد .تحلیل به عمل آمده بر روی نقشههای تراز آب زیرزمینی در  28سال گذشته نشان-
دهندهی میانگین افت ساالنه سطح آب زیرزمینی  0/25متر در این دشت است .افت آب زیرزمینی منجر به کاهش حجم
آبخانه و باعث ظهور فروچالهها و ترکهایی در نقاطی از دشت نیشابور شده است.
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اسکانیکزازی ،غلمحسین ،حامدی ،مریم ،الله سیاه پیرانی ،میترا ( .)1389فرونشست زمین ،بحران ،ریسک و مدیریت آن،
مجموعه مقاالت همایش ملی جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسلمی واحد اسلمشهر.
افضلی ،عباسعلی ،شریفیکیا ،محمد ،شایان ،سیاوش ( .)1392ارزیابی آسیب پذیری زیرساختها و سکونتگاهها از پدیدهی
فرونشست زمین در دامغان ،دو فصلنامهی ژئومورفولوژی کاربردی ایران ،سال اوّل ،شماره اوّل ،صص .70-85
بهنیافر ،ابوالفضل ،قنبرزاده ،هادی ،اشراقی ،علی ( .)1389بررسی عوامل مؤثّر در فرونشستهای دشت مشهد و پیامدهای
ژئومورفیک آن ،فصلنامهی جغرافیا و برنامهریزی شهری چشمانداز زاگرس ،سال دوم ،شمارهی  ،5صص .132-146
خلیلیزاده ،مجتبی ،موغلی ،مرضیه ،سبحانی ،عبدالصمد ( .)1387بررسی نقش مطالعات ژئومرفولوژی در تحلیل هیدروگرافی
حوضههای آبخیز ،فصلنامهی جغرافیای طبیعی ،سال اوّل ،شماره یک ،صص .101-118
رکنی ،جعفر ( .)1390تأثیر فرایندهای مورفوتکتونیکی در شکلگیری مخروطافکنههای دامنهی جنوبی بینالود ،پایاننامهی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلمی واحد مشهد ،صص.119-141
رنجبر ،محسن ،جعفری ،نسرین ( .)1388بررسی عوامل مؤثّر در فرونشست زمین دشت اشتهار ،فصلنامهی جغرافیا ،شمارهی
 18و  ،19صص .155-166
شریفیکیا ،محمد ،مال امیری ،نعمت ،سیاوشی ،شایان ( .)1392سنجش میزان آسیبپذیری بافتهای شهری در برابر مخاطره
فرونشست زمین (مطالعهی موردی بخشی از جنوب شهر تهران) ،مجلّهی جغرافیا و مخاطرات محیطی ،شمارهی پنجم ،صص
.106-91
شمشکی ،امیر ،بلورچی ،محمدجواد ،انصاریمقدم ،فرهاد ( .)1384بررسی فرونشست زمین در دشت تهران -شهریار (گزارش
نخست) ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،صص .1-74
صالحی اسفندرانی ،رضا ،غفوری ،محمد ،لشکریپور ،غلمرضا ،دهبان ،مریم ( .)1392بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی،
با استفاده از روش تداخل سنجی راداری ،مهندسی آبیاری و آب ایران ،دورهی  3شمارهی  ،11صص .47-57
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علل فرونشست زمین در آبخانهی نیشابور ،تغییر آرایش کانیهای رسی الیههای آبدار ریزدانه و تحکیم آن در اثر
افزایش تنش مؤثّر ناشی از افت سطح آبهای زیرزمینی است .این فرآیند در نهایت کاهش ظرفیت مخازن آب زیرزمینی
و نشست زمین و ایجاد شکاف را در پی دارد .این شکافها که به آهستگی و در مواردی بهطور ناگهانی گسترش مییابند،
بعضاا ترمیمناپذیر ،پرهزینه و مخرّب هستند و خسارات عمدهای برای تأسیسات سطحی شامل خطوط نفت و گاز و جادهها،
خطوط راهآهن و دکلها و ابنیهها وارد مینمایند.
مهمترین پیامدهای ژئومورفیک و اشکال ناشی از این فرونشستها بهویژه در شمال غرب ،جنوب و جنوبشرق دشت
در پنج گروه دستهبندی شده که شامل :شکافهای طولی ممتد ،شکافهای منقطع ،حفرات مدوّر ،چالههای وسیع و
فروچالهها بوده که باعث تخریب اراضی کشاورزی و کانالهای آبیاری ،همچنین تغییر شیب زمین در برخی نواحی گردیده
است.
شبکههای انتقال آب و خطوط انتقال نفت و گاز و سایر تأسیسات عمرانی از جمله خط آهن سراسری تهران به مشهد
در مناطقی از دشت در معرض جدّی خطر نشست زمین و شکافهای حاصل از آن میباشد .کاهش حجم و فضای
نگهداشت آب از دیگر پیامد های حاصل از فرونشست در دشتهای تراکمی است .این مشکل غیرقابل جبران بوده و در
صورت کاهش برداشت آب زیرزمینی و یا افزایش نزوالت ج ّوی در آینده به دلیل کاهش حجم مخزن ،غیرقابل برگشت
است و میتواند باعث بروز مخاطرات محیطی متعددی در این نواحی گردد .جهت کنترل نشست زمین ،مدیریت بهینهی
منابع آب زیرزمینی این منطقه ضروری میباشد .در این راستا تغییر الگوی کشت و اصلح سیستم آبیاری سنّتی و استفاده
از روشهای آبیاری مدرن یکی از راهکارهایی است که میتواند از گسترش تغییرات در سطح دشت ،جلوگیری کرده و
باعث کاهش خسارت در این ناحیه گردد.
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