
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 

 1384، دانشگاه تربيت معلم تهران،  مقاالت نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايرانمجموعه

 

123 

 در دشت مشهد افت سطح آب زير زميني و نشست زمين
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 چكيده
رشد سريع جمعيت همراه بـا توسـعه        . دشت مشهد از مهمترين دشت هاي استان خراسان رضوي است         

. كشاورزي در دهه هاي اخير سبب برداشت بي رويه و فشار بر منـابع آبـي ايـن دشـت گرديـده اسـت            
 . اخير شده استاستفاده بي رويه ازمنابع  آب زيرزميني و تغذيه كم دشت باعث افت سطح آب در دهه

نشسـت  .  به دليل افت سطح آب زيرزميني جزء دشت هاي ممنوعه اعالم گرديـده اسـت      1347از سال    
سطح زمين ناشي از افت سطح آب هاي زيرزميني در بخـش هـايي ازايـن دشـت بـه طـور محسـوس                        

به طور مثال در روستاي حسن خوردو در شمال غرب دشت  افت شديد سـطح آب                 . مشاهده مي گردد  
در اين مقالـه افـت   . يرزميني شكاف ها و ترك هايي را در سطح زمين و ساختمان ها ايجاد كرده است              ز

سطح آب زيرزميني و نشست زمين ناشي از آن در اين قسمت از دشت مورد بحث و بررسي قرار مـي                     
 .گيرد

 
Abstract 
  Mashhad Plain is one of the most important plain in Khorasan-e-Razavi 
province. In the last decades, rapid population growth coupled with agricultural 
expansion has tremendously increased pressure on the groundwater resources. Large 
increases in water demand with little recharge have strained the plain groundwater 
resources resulting in declines in water levels in last decades. Due to declining of the 
groundwater level, digging new wells has been forbidden since 1965. As a result of 
dropping in groundwater levels, land subsidence appears in some parts of the plain. 
For example, in northeastern part of the plain in Hasan Khordu village area, 
intensive dropping of the groundwater level has created cracks on the land and 
buildings. This paper deals with declining of groundwater level and land subsidence 
in this part of the plain. 
 

 مقدمه
يكي از مشكالت مهم در ارتباط با برداشت بي رويه آب از سفره هاي آب زيرزميني افـت سـطح آب     

در (اين پديده باعث نشست سطح زمين به صـورت ناگهـاني            . و متراكم شدن اليه ها ورسوبات است      
وه اين امر به صـورت بـا لقـ        . مي گردد ) در سفره هاي رسي   (و يا بطور تدريجي     ) سفره هاي ماسه اي   

بـاال  (مي تواند باعث مشكالتي مانند ايجاد درز و شكاف در سطح زمين، تخريب ابنيـه و لولـه زايـي                   
، تغيير شيب رودخانه ها و جاده ها، فرو رفتن تدريجي دكـل هـا و                )آمدن لوله هاي آب ازسطح زمين     

 .سازه ها، ريزش جداره چاه ها، تغيير شيب زمين و افزايش سيل خيزي منطقه گردد
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ده نشست معموال بالفاصله با خروج سيال رخ نمي دهد بلكه در زمان طوالني تر از برداشت اتفـاق                   پدي

 سـانتيمتر  50 تـا  1مقدار نشست زمين براي هر ده متر افت سطح آب  بـين  ). (Scott, 1979مي افتد 
رجه ونـوع   متغير است كه دامنه اين تغييرات به ضخامت وتراكم پذيري اليه ها، طول زمان بارگذاري، د               

 ). Lofgren, 1969(استرس بستگي دارد 
در دشت هايي كه به علت افت سطح آب زمين نشست مي كند معموال در حاشيه دشت شـكاف هـاي                     
طولي در امتداد سراشيبي هاي تند كه در مجاور ارتفاعات محدود كننده حوضـه آبريـز قـرار دارنـد بـه                      

ح گسلي مخفي هستند كه در حال حاضر بـه وسـيله            اين سراشيبي هاي تند احتماال سطو     . وجود مي آيد  
اين شـكاف هـا ي كششـي نتيجـه     ). ,Schaumann & Poland (1969 رسوبات پوشيده شده اند 

 ). 1978هرمن، (افزايش خطي پديده نشست از حاشيه ارتفاعات به سمت مركز دشت مي باشند 
ز سراسر جهـان ارائـه گرديـده         از نشست زمين خصوصا از نقاط خشك و كم باران ا           يگزارشات متعدد 

 ,Hua et al., 1993, Bell & de Brugn, 1999,  Larson et al., 2001, Stiros)سـت  ا
2001).  

وآكـوين  ژدره سـن   در) Los Banos Kettleman City( كـتلمن -شهر لـس بـانوس  به عنوان مثال 
)San Joaquin Valley( شـاورزي   كمتـرين منـاطق  اين منطقه از مه. كاليفرنياي آمريكا قرار دارد در

  نشست زمين در اثر افت سطح آب زيرزميني خسارات زيادي را به ايـن منطقـه   .جهان بحساب مي آيد 
 گـزارش گرديـد     1969تـا سـال       متـر  8/8بطوريكه حتي در يك نقطه مقدار نشسـت         . وارد نموده است  

)Poland,1981  .( تقاضـا بـراي آب    از حوضه هاي مجاور  به ايـن منطقـه  پس از انتقال آب سطحي
 در صد از ميزان نشست زمين كاسته        70 تا   50 حدود اين امر سبب گرديد تا       .هاي زيزميني كاهش يافت   

از دوبـاره    بدليل برداشت زيـاد      1994 تا   1990 و   1977 تا   1976شكسالي هاي سال هاي     خاما در   . شود
 1960ميزان قبل از پايان دهه      ميزان نشست در اين سال ها افزايش يافت و به           منطقه  آب هاي زيرزميني    

 ).Larson et al., 2001(رسيد 
 كه زمان رشـد  1970-1950 بين  در مقياس جهاني خطر نشست ناشي از افت سطح آب در سال هاي

نشست زمين در گذشته در ). Waltham, 1989(شهر نشيني و صنعتي شدن است به اوج خود رسيد 
 Zhu) و نقاطي از چين، تايلند، ژا پن، آمريكـا رخ داده اسـت  بسياري از نقاط دنيا مانند  مكزيكوسيتي،

& Esaki., 2003)  .  ميليمتـر در سـال گـزارش    1نشست در بخش هايي از مكزيكوسيتي با سـرعت 
نشست زمين در توكيو، اوزاكا و در بعضـي شـهرهاي ديگـر ژاپـن بـه      ).  Carillo, 1984(شده است 

حال آنكه نشست در توكيو  و اوزاكـا  ). Yananiti, 1984(وسيله كاهش پمپاژ آب كنترل شده است  
 ).  1365رحمانيان( سانتيمتر در سال گزارش شده است 50 سانتيمتر در سال  و در نياگاتا 20در گذ شته 
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خصوصا در سا ل هاي اخير همراه با افت سطح آب هاي زيـر              برخي استان هاي ايران     در  زمين  نشست  
، فـاطمي  1377، عبـاس نـژاد،   1365رحمانيـان،  (گزارش گرديده اسـت  آبخوان ها   تعدادي از   زميني در   

، 1381، لشـكري پـور وهمكـاران        1381 ،عـاالمي  1381 ، رهنما راد و فيروزان،       1380عقدا و همكاران،    
 از مهمترين نمونه هاي نشست مي توان به نشست در برخي دشت هاي              ).1382لشكري پور وهمكاران    
نوان مثال درسال هاي اخير به ازاي هر ده متر افت سـطح آب زيرزمينـي،                به ع . استان كرمان اشاره نمود   

گـروه  ( سانتيمتر نشسـت گـزارش شـده اسـت           27 سانتيمترو در منطقه سيرجان      42در منطقه رفسنجان    
 ). 1381مطالعات آبهاي زيرزميني،شركت سهامي آب منطقه اي كرمان،

اهميت ايـن دشـت    . ن خراسان رضوي است  دشت مشهد يكي از بزرگترين و مهمترين دشت هاي استا    
 مليارد متر مكعب در سال،  تأمين كننـده          5/1أمين آب مورد نياز كشاورزي به مقدار  به بيش           عالوه بر ت  

 در اثر بهره بـرداري هـاي بـي رويـه و     .شانديزو طرقبه نيز مي باشد, چناران, آب شرب شهرهاي مشهد   
 آب هاي زيرزميني بتدريج پائين رفته و با كسري مخزن           غير مجاز از منابع آب زير زميني دشت،  سطح         

 همراه باافت سطح آب زيرزمينـي، ايـن دشـت از طـرف         1347به همين دليل از سال      . مواجه شده است  
با اين وجود ، به دليل حفر چاه هـاي غيـر مجـاز  و    . وزارت نيرو جزء دشت هاي ممنوعه اعالم گرديد      

آمار موجود نشـان  .  ني كماكان تا به امروز ادامه پيدا كرده استبرداشت بي رويه، افت سطح آب زيرزمي    
متـر  20و بـيش از   ) 1352-1362(دهنده آن است  كه  بيشترين افت سطح آب در حد فاصل سال هـاي                 

بـا اسـتفاده از داده هـاي شـركت سـهامي آب منطقـه اي             ).  1370واليتي وتـوكلي    (گزارش شده است    
سـطح  ) 81-82 تـا    63-64 آب زيرزميني در دشت مشهد از سـال          ارتفاع متوسط ماهانه سطح   (خراسان  

 سـانتيمتر محاسـبه گرديـده       76 متر و افت متوسط ساالنه آن        13متوسط آبهاي زيرزميني دشت مجموعاً      
 .است

 موقعيت منطقه
 و عرض  متوسط حـدود  km 100دشت مشهد به صورت دره وسيع داراي ابعادي به طول بيش از    

km25    ²و وسعت حدودkm 2500    ايـن دشـت در شـمال    . )1381لشكري پـور و غفـوري،   ( مي باشد
دشـت مشـهد بـا مختصـات طـول       . شرقي ايران بين رشته كوه هـاي بينـالود وهـزار مسـجد قـرار دارد               

  درجه شمالي    36˚ 03′ تا   35˚ 40′  درجه شرقي وعرض جغرافيايي       60˚ 08′  تا      58˚  20′جغرافيايي    
رودخانه كشـف رود از جهـت       . رود در شمال استان خراسان قرار دارد      در حوضه آبريز رودخانه كشف      

  .شمال غرب به سمت جنوب شرق در دشت مشهد جريان دارد
 زمين شناسي منطقه 

دشت مشـهد ازآبرفـت هـاي     . در اين منطقه سازندهاي مختلف دوران اول تا كواترنر ديده مي شود           
شـت حاصـل فعاليـت رودخانـه كشـف رود           نهشته هاي آبرفتي ايـن د     . كواترنر پوشيده شده است   

وسيالب هاي فصلي رودخانه هايي نظير رادكان، كارده و رودخانه هاي فرعي ديگـر اسـت كـه  از                    
از كوههـاي بينـالود     . كوه هاي هزار مسجد ورودخانه هاي شانديز، طرقبه و رودخانه كوچك ديگر           

 . ميباشد
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 درصد ماسه و 35درصد خاك رس، 20ا از بافت آبرفت با توجه به نمونه هاي خارج شده از چاه ه         
اين بافت از نظر ذخيره  آب زيرزميني مطلوب است و متوسط ضريب             . بقيه شن تشكيل شده است    

به علت  ). 1383يوسفي    (متر مربع در روز براي سفره دشت گزارش شده است           1500قابليت انتقال 
ودخانه كشـف رود متفـاوت      رخساره هاي زمين شناسي مختلف نهشته هاي آبرفتي در  دو طرف ر            

 :آبرفت هاي دشت بطوركلي بدو گروه بشرح زير تفسيم مي شوند. است
شامل آبرفتهاي هزار مسجد و آبرفتهاي ابتدا و انتهاي دشت مشهد كـه بـه               :  آبرفتهاي گروه اول   -1 

 .صورت آبرفت هايي با ضريب ذخيره پائين و فاقد منابع تغذيه اي عمده توصيف مي گردند
شامل آبرفتهاي بينالود در ناحيه بـين رود اخلمـد تـا رود طـرق بـوده كـه                   : تهاي گروه دوم   آبرف -2

 . بصورت دانه درشت با ضريب نفوذپذيري باال و داراي منابع تغذيه مطلوب معرفي شده اند
ليتولوژي . متر مي رسد  300ضخامت آبرفت در نقاط مختلف دشت تغيير مي كند و حداكثر آن به                 

ردو بيشـتر از آبرفـت هـاي درشـت دانـه از جـنس ماسـه و شـن تشـكيل شـده                        منطقه حسن خو  
 ).1شكل(است

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الگ زمين شناسي آبرفت ها در حاشيه روستاي حسن خوردو- 1شكل      

 توصيف شناسي سنگ

ماسه، سيلت، شن، ريگ، رس 

سيلت سياه  ، (شوالتي، کلوخ شکن 

 )رس قرمز

 سه، شن و رس خاکي رنگما

شن،  ماسه رس        سياهرنگ
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ماسه، شن و رس کمی سياهرنگ    

 

100

۰

۵۰

۱۰

۳۰ 

۷۰ 



 
 
 

 1384، دانشگاه تربيت معلم تهران،  مقاالت نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايرانمجموعه

 

127 

 افت سطح آب زير زميني در دشت
انهاي سطحي وشيب توپوگرافي منطقه تبعيت مي       جهت جريان آب زير زميني عمدتĤ از جهت جري        

بر همين اساس جهت جريان آب زيرزميني در دشت مشهد از غرب بـه شـرق وازجنـوب بـه           . كند
معبر خروجي آن در محـدوده شـرقي و انتهـاي دشـت واقـع      . طرف محدوده مياني دشت مي باشد     

 . است
متـر در محـدوده   20غييـرات  از   ضخامت اليه آبدار در محدوده دشت مشهد متغيـر بـوده ودامنـه ت             

تخليه اصـلي آبخـوان آبرفتـي       .  متر درحاشيه ارتفاعات جنوبي تغيير مي كند       150خروجي دشت تا    
 . دشت مشهد توسط چاهها، قناتها و چشمه ها صورت مي گيرد

 دهنـه مـي     619 رشـته و چشـمه هـا         871 حلقـه و قناتهـا       5297تعداد چاههاي موجـود دردشـت       
 ) .1378 منطقه اي خراسانشركت سهامي آب(باشد

 توسـط شـركت سـهامي آب منطقـه اي خراسـان، كـل               1376 طبق آماربرداري اين دشت در سال       
از ايـن   . ميليون متر مكعب محاسبه شده   اسـت        1070برداشت از منابع آب زيرزميني دشت ساالنه        

متـر مكعـب     ميليـون    116,7  ميليون متر مكعب توسط چاههاي عميق و نيمه عميق و             822,3ميزان  
طبـق محاسـبات بـيالن      .  ميليون متر مكعب از طريق چشمه تخليه مي گردد         131,7توسط قنوات و    

 7/12ميليون متر مكعب اضافه برداشت صـورت ميگيـرد، كـه حـدود              5/135ساالنه به طور متوسط     
 درصـد   6 تـا    5در حاليكه ايـن ميـزان نبايـد ازحـداكثر           .  مي باشد  آبخواندرصد ،ميزان برداشت از     

 ).1378شركت سهامي آب منطقه اي خراسان، ( جاوز كند ت
نتايج اندازه گيري هاي ماهانه سطح آب زيرزمينـي بـه وسـيله چاههـاي مشـاهده اي در  سـالهاي                      

 71-70  نشان دهنده افت ممتـد سـطح آب زيرزمينـي بـه اسـتثناي سـالهاي                   77 -76 تا 65-64آبي
 متر و متوسـط     5/8 ساله معادل    14ين دوره   به طوريكه افت تجمعي در ا     .  بوده است  74-73لغايت  

  ).1378شركت سهامي آب منطقه اي خراسان ( سانتيمتر گزارش شده است 65ساالنه آن
با پائين رفتن سـطح     . آبدهي قناتها نسبت به نوسانا ت سطح آب زير زميني حساس مي باشد            

، بـه دليـل     1347ل  پـس از سـا    . آب در دشت مشهد ميزان قناتها آبدار به شدت كاهش يافته اسـت            
افزايش تعداد چاهها عالوه بر ذخاير ديناميك  بخشي از ذخاير ثابت آبخوان نيز مورد بهره بـرداري                  

 .  قرار گرفته وسپس بعلت استفاده بي رويه سطح آب  افت نموده است
كاهش ذخائر درآبرفتهاي گروه اول به ويژه در آبرفتهـاي هـزار مسـجد بسـيار شـديد بـوده اسـت                      

 سطح آب در محدوده پاي ارتفاعات بينالود        70 -72گر چه در مقطع زماني سال هاي      ). m3حدود  (
شـركت سـهامي   ( باال آمده و اين باال آمدگي سطح آب نتوانسته از روند كلي افت جلوگيري نمايـد      

 سـطح آب بيـانگر افـزايش حجـم ذخائردينـاميكي وثابـت              آمـدگي باال). 1378آب منطقه ايخراسان  
 . پر آبي ولذا زنده وپويا بودن اين نواحي آبخوان استآبخوان در سالهاي
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اگر چه در اثر باال آمدن سطح آب ذخائر ثابت دوباره تجديد ميگردد، ولي بايد در نظر داشـت كـه                     
وكـاهش  ) در ناحيه اي كه افـت صـورت گرفتـه         (افت سطح آب زيرزميني باعث نشست رسوبات        

 سطح آب نمي تواند ذخائر از دسـت رفتـه را كامـل              بنابر اين باال آمدن   . تخلخل آنها  گرديده است    
 .نمايد كه اين مسأله به دليل كاهش تخلخل وضريب ذخيره آبخوان در ناحيه افت بوده است

از نمونـه ايـن نـوع       . انتقال آب از حوضه هاي آبريز مجاور ّعنوان يك راهكار مهم مطرح مي باشد             
ب از سد دوستي درحوضه هريـر رود و حوضـه           اقدامات مي توان به پروژه در حال اجراي انتقال آ         

 .   هاي مجاور ديگر بعنوان يكي از راهكارهاي اساسي در تامين آب دراز مدت اين دشت اشاره نمود
 نشست زمين در روستاي حسن خوردو 

اين . روستاي حسن خردو در شمال غرب شهرمشهد در نزديك جاده مشهد قوچان قرار دارد
ست كه با افت  شديد سطح آب زيرزميني و نشست زمين مواجه بوده محدوده از جمله مواردي ا

در  به همين  دليل درز وشكافهايي در سطح زمين، ديوارها و همچنين تخريب و لوله زايي. است
لوله زايي در يكي از چاههاي كشاورزي منطقه در شكل . چاههاي كشاورزي مشاهده شده است

طح زمين و ديوارها در محدوده مورد مطالعه در  و شكاف و ترك ايجاد شده در س2شماره 
 . نشان داده شده است4 و3اشكال

 

                                                        

 

 

 

 

 .در منطقه حسن خوردو) رشد لوله ها ي آب( لوله زايي -2شكل 
آب  نقشه تراز.استدر نتيجه اين مسئله آبدهي چاههاي اطراف روستا نيز به شدت كاهش يافته 

در پيزومترهاي اطراف ) 1383مهندسين مشاور آبنمود توس (زيرزميني منطقه با استفاده ازاطالعات 
رسم ) سرآسياب فردوسي ومسگران تخم مرز، قهقهه، كالته برفي،: شامل(خردو  روستاي حسن

 مي 83-84 تا نيمه اول سال آبي1360اين شكل نشان دهنده افت سطح آب از سال). 5شكل(گرديد
به همين استفاده از روش هاي مكانيزه آبياري و افزايش راندمان مصرف و همچنين استفاده . باشد

 .از الگوي كشت مناسب ضروري است
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  در روستاي حسن خوردو را نشان مي دهد0 عمق نشست_4  شكل     از نشست  درز و شكاف  ديوار ناشي_3  شكل 
  حسن خوردودر روستاي  زمين          

 

                         

 

 

 

                

 

 

 

 

  ساله24مودار افت سطح آب زير زميني منطفه حسن خردو در يك دورهن-5شكل 
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مشاهده مي شود سطح آب زيرزمينـي بـه طـور پيوسـته وتـدريجي افـت        5 در شكل    همانطور كه  
ايـن ميـزان افـت      .  زماني نشان مي دهـد      متر افت را در اين فاصله      30بطوريكه بيش از  . نموده است 

 .سطح آب باعث نشست زمين در اين منطقه شده است
 

 نتيجه گيري وپيشنهادات 

 يكي از داليل نشست و ترك خوردگي زمين مربوط به عكس العمـل طبيعـي آن در مقابـل بهـره                      
 متعـدد از جملـه      انجام اين پديده بـه عوامـل      . برداري بيش از اندازه از منابخ آبهاي زيرزميني است        

 .مشخصات و شرايط منطقه بهره برداري كه گاهي كامال پيچيده است وابسته مي باشد
در محدوده روستاي حسن خوردو در شمال غربي دشت افت زياد سطح آبهاي زيرزميني به ميـزان                 

 .  سال آماربرداري سبب نشست زمين در اين محدوده گرديده است24 متر در طول 30بيش از 
لوگيري از افت سـطح آبهـاي زيرزمينـي ونشسـت ناشـي از آن در محـدوده ايـن روسـتا،                      براي ج 

جلوگيري از برداشت  بي رويه آب با افزايش راندمان مصرف و استفاده از الگـوي كشـت مناسـب                   
پروژه در حال اجراي انتقال آب از سد دوستي به شهر مشهد در برداشـت كمتـر از                  . ضروري است 

 مشهد و كنترل پديده نشست اين دشت تاثير مطلـوبي در آينـده خواهـد                منابع آب زيرزميني دشت   
 .  داشت

   
 تشكر و قدر داني 

نويسندگان اين مقاله بر خود الزم مي دانند كه از همكاري صميمانه شركت سـهامي آب منطقـه اي             
جهت در اختيـار گذاشـتن اطالعـات مـورد نيـاز تشـكر        ) گروه مطالعات آبهاي زير زميني    (خراسان

 .مايندن
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