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)مطالعه موردی:  زمین نشستبر  کاهش سطح آب زیرزمینیبررسی تاثیر 

 دشت ارسنجان(

 
1 فرزاد حاتمی

 2 ، دکتر منصور پرویزی*
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 Parvizi@yu.ac.irپی، دانشکده فنی دانشگاه یاسوج ،  دکترای عمران گرایش خاک و -2

 

 

 چكیده
یکی از مخرب ترین نتایج نامند. های رو به پایین سطح زمین در اثر نیروی جاذبه را نشست زمین میبه طور کلی، حرکت

 ، نشست زمین می باشد. دشت ارسنجان واقع در استان فارس نیز به سببسطح آب زیرزمینیمنفی شدن بیالن

خشکسالی های اخیر شدیدا دچار افت سطح آب زیرزمینی گردیده است که این افت سطح آب زیرزمینی نیز باعث بروز 

فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه از سفره های آب نشست زمین در قسمت قابل توجهی در دشت شده است. 

انی در پی خواهد داشت. از جمله این مخاطرات زیرزمینی خسارات جبران ناپذیر زیست محیطی، اقتصادی و یا حتی ج

میتوان ایجا ترک های عظیم در زمین های کشاورزی، کاهش کیفیت آب زیرزمینی، ناتوانی چاه های بهره برداری در 

مورد بررسی قرار گرفته است. به همین  نشست زمیندر این تحقیق تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر آبدهی را نام برد. 

به عنوان مثال در  ن آبخوان و افت سطح آب زیرزمینی محاسبه و تاثیر آن بر نشست زمین بررسی شده است.سبب بیال

 شده است. مشاهدهشدیدتر بوده است نشست زمین نیز بیشتر  سطح آبنزدیکی روستای علی آباد افت 
 

 

 دشت ارسنجان شکاف زمین، آب زیرزمینی، افت سطح، نشست زمین های کلیدی: واژه

 مقدمه -1

های شرب ای از ایران منابع آب زیرزمینی به عنوان تنها منبع تامین آب بخصوص در بخشدر حال حاضر در قسمت عمده

میلیارد متر مکعب آب از منابع زیرزمینی  05دهد که در هر سال بیش از شوند. بررسی کلی نشان میو کشاورزی محسوب می

شود. اگر این میزان با آب وارد شده به منابع زیرزمینی ستخراج شده و مصرف میها اهای عمیق و چشمهها، چاهتوسط قنات

های زیرزمینی در ایران وجود میلیارد متر مکعب بیالن منفی در مصرف آب 0مقایسه شود، مشاهده خواهد شد که ساالنه 

نامند که به طور آهسته یا زمین می های رو به پایین سطح زمین در اثر نیروی جاذبه را نشستبه طور کلی، حرکت .[3]دار

یابد. عوامل ای و یا ترکیبی از دو حالت گسترش میدهد و به صورت خطی، ناحیهناگهانی با حرکت مواد زیر سطحی رخ می

های شوند. عوامل درونی مانند حرکتموثر در نشست زمین از فرایندهای طبیعی یا درونی و یا غیرطبیعی و یا بیرونی ناشی می

های آلی و تراکم طبیعی خاک های کارستی، اکسیداسیون خاکهای آهکی، فروچالهمین ساختی، تخلیه ماگما، انحالل سنگز

های بشر هستند مانند کاهش تخلخل شوند. در حالی که عوامل بیرونی که ناشی از فعالیتدر مقیاس زمانی طوالنی ظاهر می

های آبدار و کاهش نیروهای جبران نشده سطح آب زیرزمینی، زهکشی الیه های ریزدانه آبخوان در اثر افت زیاد والیه

تری ایجاد می شوند. در های زیرزمینی و استخراج نفت و گاز، در فاصله زمانی کوتاهنگهدارنده، وجود غار و معبرها در معدن

های ولی در امتداد سراشیبیهای طکند معموال در حاشیه دشت شکافهایی که به علت افت سطح آب زمین نشست میدشت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

(در کل نشست زمین یک مشکل 3آید. )شکل تند که در مجاور ارتفاعات محدود کننده حوضه آبریز قرار دارند به موجود می

جهانی است گزارشات متعددی از نشست زمین خصوصا از نقاط خشک و کم باران از سراسر جهان ارائه گردیده است. که در 

جهان بر اثر یرداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی گزارش شده است. نشست زمین در برخی از  برخی از مناطق بزرگ

های اخیر همراه با های ایران مانند جنوب تهران، همدان، مشهد، کرمان و در نقاطی از استان فارس به خصوص در سالاستان

ت. در دهه گذشته، همزمان با رخداد خشکسالی و عدم ها گزارش شده اسافت سطح آب زیرزمینی در تعداد زیادی از آبخوان

مدیریت مناسب در کشور خسارات جبران ناپذیری به آبخوان وارد شده است. حجم آب خارج شده از آبخوان در مقایسه با 

 حجم تغذیه شده این آبخوان ها بسیار زیاد بوده که سبب منفی شدن بیالن بسیاری از دشت های کشور شده است. یکی از

مخرب ترین نتایج منفی شدن بیالن، نشست زمین می باشد. فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه از سفره های آب 

زیرزمینی خسارات جبران ناپذیر زیست محیطی، اقتصادی و یا حتی جانی در پی خواهد داشت. از جمله این مخاطرات میتوان 

کیفیت آب زیرزمینی، ناتوانی چاه های بهره برداری در آبدهی را نام های عظیم در زمین های کشاورزی، کاهش ایجاد ترک

رود که از این برد. امروزه تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر نشست زمین از تحقیقات مهم در زمینه نشست زمین به شمار می

در دشت  3133مکاران ، حیدریان و ه[2]دشت دارابدر  3135موارد میتوان به تحقیقات درانی نژاد و شاکری در سال 

، [0] در دشت ابرکوه 3132مرتضوی زاده و همکاران  ،[1] در دشت مرودشت 3133میراثی و همکاران در سال  ،[1] ورامین

و  2و مودونی [7] در حوضه تهران 2531دهقانی در سال  ،[6] کره سامچئوک در شهر 2532و همکاران در سال  3پارک

اشاره نمود. دشت ارسنجان واقع در استان فارس میباشد که در  [8] ونیا ) ایتالیا(در منطقه از بول 2531همکاران در سال 

ست زمین به طور گسترده سالهای اخیر تحت تاثیر خشکسالی و افت سطح آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق دشت شاهد نش

  بوده است.

 موقعیت جغرافیایی -2
و  23" 17" 57"طول شرقی و   03" 21" 10"و  03" 32" 11"محدوده مطالعاتی ارسنجان در مختصات جغرافیایی 

شرق  شرق حوزه تلفیق طشت و بختگان واقع شده است. این محدوده از جنوب در  1152عرض شمالی با کد  23" 06" 16"

آباد  به سعادتغرب  از شمال  فاروق،-آباد، از جنوب به توابع ارسنجان، از غرب به سیدان جهان -طشک به محدوده مطالعاتی آباده

 (.2و از شمال به محدوده مطالعاتی سرپنیران محدود شده است )شکل 
 

 

       

 نقشه محدوده مطالعاتی آبخوان دشت ارسنجان     2شكل          دشت ارسنجان            اثرات نشست زمین در  1شكل         

 

 روش کار -3

                                                 
1
 -park 

2
 -modoni 
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 زمین شناسی دشت مورد مطالعه: -3-1
سی عمومی دشت ارسنجان در ناحیه زاگرس مرتفع قرار میگیرد. صرف نظر از رخنمونهای محدودی از از نظر زمین شنا

سازند بختیاری که می تواند متعلق به اوائل دوره کواترنری باشد وجود سازندهای قدیمی تر از دوره کرتاسه و نیز برونزدهای 

( سازند سورمه: که 3ای چینه شناسی موجود عبارتند از: )مهمترین واحدهاز ویژگیهای آن به شمار می آید. رادیوالریتی 

( سازند 2بصورت محدودی در منتهی الیه جنوب غربی دشت وجود دارد متشکل از آهکهای دولومیتی توده ای می باشد.)

بخود  فهلیان: الیه های آهکی ضخیم و توده ای همراه با دولومیت  این سازند سطح نسبتا زیادی از ارتفاعات را-داریان

( گروه بنگستان شامل 1اختصاص داده ارتباط مستقیم با آبرفتهای منطقه می تواند نقش موثری در تغذیه آن داشته باشد. )

سازند های کژدمی و سروک: گرچه قسمتهای دشت در قسمتهای شمالی این دو سازند در قالب یک گروه شناسایی شده اند 

ارند .آهکهای با الیه بندی مناسب همرا با مارن لیتولوژی آن را تشکیل می دهند. اما درقسمتهای دیگر بصورت مجزا برونزد د

( 1تواند داشته باشد. )این سازندهای آهکی نیز بی واسطه با آبرفتها  در ارتباط  بوده و تاثیری بر آبخوان آبرفتی دشت می

با الیه های نازک توربیدایتی از مشخصه های این مجموعه رادیوالریت: چرتهای رادیوالری سبز، قرمز و خاکستری رنگ  همراه 

ها ایفا مجموعه می باشند. این سازند بعلت عدم تخلل مفید و موثر فاقد ذخیره مناسبی از آب بوده و نقشی در تغذیه آبرفت

زند ( سا0ها سنگ بستر دشت را بخود اختصاص داده اند. )نمی نمایند. در شمالغرب و بخشهای شرقی دشت رادیوالریت

های گورپی: متشکل از مارل بوده و بخش ناچیزی از سطح دشت را اشغال می نمایند. واحدهای دوره کواترنری : عمدتا آبرفت

سطح دشت و برونزدهایی از سازند بختیاری را شامل می شوند. آبرفتهای دانه درشت تا دانه ریز ضخامت کل  آبرفت را در بر 

های های دشت به صورت مخروط افکنه و واریزهکوههای پیرامونی پدید آمده و در کنارهگیرند این الیه ها از فرسایش می

شود مخروط افکنه های بزرگ دشت ارسنجان یکی در های ریز دانه دیده میای و در پهنة میانی دشت به صورت نهشتهدامنه

ز نظر زمین شناسی ساختمانی دشت دره تنگ شکن در شمال شرق و دیگری دره فیجان در شمال غرب منطقه می باشد. ا

ارسنجان در ناحیه خرد شده زاگرس، بین ناحیه چین خوره و تراست بزرگ زاگرس قرار می گیرد. این ناحیه با امتداد شمال 

های فراوان می باشد. در دشت ارسنجان های پرشیب و برگشته و گسلجنوب شرق دارای تکتونیک شدید همراه با چین-غرب

درجه  15جنوب شرق و منطبق با چین خوردگی زاگرس می باشد.شیب الیه ها مالیم و کمتر از -ال شمال غربمحور چینها ک

-بوده ولی در حاشیه دشت محل انحنا چین بین طاقدیس و ناودیس شیب بطور ناگهانی شدید شده و گاهی با گسل همراه می

ت نمونه بارز این وضعیت می باشند. بنابه خصوصیت باشد. دو طاقدیس کوه چنار در شمال دشت و کوه سیاه در جنوب دش

ها امکان های آهکی در این طاقدیسشود. وجود الیههای نامبرده مشاهده میهای زیادی در طاقدیسناحیه خرد شده گسل

 نقشه زمین شناسی منطقه نشان داده شده است. 2بخشد. در شکل ها و نحوه جابجایی الیه ها را تسهیل میتعقیب گسل
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 نقشه زمین شناسی دشت ارسنجان 2شكل 

 

 بررسی افت سطح آب زیرزمینی دشت: -3-2
با توجه به تغییرات بوجود آمده در تعداد چاههای مشاهده ای تحت پوشش دشت و همچنین مساحت آبخوان آبرفتی   

 (. 1)شکل  ترسیم گردید 3133نی در آبان ماه نقشه ترازآب زیرزمی

ی به سمت  وسط دشت ارسنجان دارای همگرایی مشخصی است. این موضوع می تواند ناشی براین اساس تراز آب زیرزمین

از تغییرات شدیدسنگ کف باشد. بطوریکه ضخامت زیاد آبخوان در وسط دشت و کاهش شدید ضخامت آبرفت در حوالی 

محدوده مطالعاتی هیدروگراف واحد آب زیرزمینی  1 شکلخروجی دشت تاثیر مهمی در ظهور این پدیده داشته است. 

با کاهش میزان نزوالت جوی و برداشت از  دهد که   دهد. بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی نشان می ارسنجان را نشان می

های شهریور و  که حداقل ارتفاع سطح آب زیرزمینی مربوط به ماه طوری های زیرزمینی، سطح آب زیرزمینی کاهش یافته به آب

دهد. روند کلی در هیدروگراف واحد  مهر است. با شروع بارش و کاهش میزان برداشت، سطح تراز آب افزایشی را نشان می

متر بوده که بدین ترتیب میانگین  38/02ساله به مقدار  31خوان ارسنجان حاکی از افت سطح آب زیرزمینی در دوره آماری آب

 متر خواهد بود. 10/0افت ساالنه 
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 نقشه منحنی های هم تراز آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی ارسنجان  3شكل 

 

 

 عاتی ارسنجانهیدروگراف واحد آب زیرزمینی محدوده مطال 4شكل 
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 محاسبه بیالن -3-3
دهد. در این  آمار تخلیه و برداشت از محدوده مطالعاتی ارسنجان را به تفکیک چاه، چشمه و قنات نشان می 3جدول    

میلیون متر مکعب آب در  33/6های محفوره در آبخوان آبرفتی و  میلیون متر مکعب در سال آب از چاه 51/33محدوده مقدار 

میلیون متر مکعب در سال( استحصال  86/33ها )جمعاً به میزان  میلیون متر مکعب آب از چشمه 73/2و  ها سال از قنات

 گردد. می

زمینی  ارتفاعات، بیالن ارتفاعات و بیالن آب زیر -بیالن عمومی آب با استفاده از نتایج بیالن هیدروکلیماتولوژی دشت 

ارائه گردیده است. بر این اساس، میزان کل آب ورودی به  2و در جدول آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی ارسنجان محاسبه 

های سطحی، زیرزمینی، تبخیر  میلیون متر مکعب و حجم کل خروجی از محدوده به صورت جریان 58/112محدوده مطالعاتی 

 -75/25نه با کسری . با توجه به آمار موجود مخزن آب زیرزمینی ساالمیلیون متر مکعب برآورد شده است 78/102و مصرف 

 مواجه میباشد.

 
 آمار تخلیه و برداشت از آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی ارسنجان )ارقام تخلیه بر حسب میلیون متر مكعب( 1جدول 

 

نام محدوده  ردیف

 مطالعاتی

تخلیه کل  چشمه قنات هچا

تخلیه  دادتع ساالنه

 ساالنه

تخلیه  دادتع

 ساالنه

تخلیه  دادتع

 ساالنه

 38/33 73/2 30 33/6 8 51/33 651 ارسنجان 3

 

 

 آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی ارسنجان )ارقام تخلیه بر حسب میلیون متر مكعب( بیالن 2جدول 
 تغییرات ذخیره خروجی ورودی

جریان  بارندگی

سطحی 

 ورودی

جریان 

زیرزمینی 

 ورودی

آبهای 

انتقالی 

به 

 محدوده

جریان  تبخیر و تعرق جمع

 سطحی

 خروجی

جریان 

زیرزمینی 

 خروجی

آبهای 

انتقال

ی به 

 خارج

مخازن  جمع

آب 

سطح

 ی

آب مخازن 

از  بارندگیاز  دشت ارتفاعات زیرزمینی

آب 

 آزاد

از 

 مخزن

 مصرف

 خالص

16/212 62/35 5 5 5 58/112 25/233 5 5 53/76 18/28 53/07 5 78/102 5 75/25- 

 

 بی دشتنشست در قسمت مرکز و جنو -3-4
در سالهای اخیر، در قسمت مرکزی به طرف جنوب حوضه تقریبا از نزدیکی روستای علی آباد به طرف روستای کمال آباد 

شدیدا تحت تاثیر نشست زمین قرار گرفته است. این محدوده از جمله مهمترین مواردی است که با افت شدید سطح آب 

است. به همین دلیل پدیده شکاف ها، ترک های طولی، خشک شدن چاه زیرزمینی و متعاقب آن نشست زمین مواجهه بوده 

های کشاورزی و کج شدن و فرو ریختن دیوارها خانه ها مشاهده شده است. به عنوان نمونه تصاویر مربوط به ایجاد شکاف در 

ک های طولی و بیرون نشان داده شده است. این در حالی است که پدیده ایجاد شکاف و تر 1محدوده مورد مطالعه در شکل 

زدگی لوله چاه ها و از بین بردن رفتن زمین های کشاورزی از مرکز دشت به سمت جنوب در حال گسترش است. در ضمن 

آبدهی چاه های کشاورزی نزدیک به این محدوده کاهش یافته است. بررسی نمودار هیدروگراف واحد دشت با توجه به داده 

بوده است که این میزان برابر  31تا سال  85نشان دهنده افت مستمر آب زیرزمینی از سال ساله  31های موجود در طی دوره 

دشت محاسبه گردیده ساله اخیر در  31دوره این برای  در هر سال افت متر 1نزدیک به به عبارتی  متر در طی این دوره 05با 

 است.
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 نشست زمین و تخریب ساختمان بر اثر پایین رفتن سطح آب زیرزمینی 4شكل 

 

  گیرینتیجه -4
ی همراه با ترک و شکاف هایی مشاهده شده اند که عامل این پدیده بهره در قسمت مرکزی رو به جنوب دشت نشست های

برداری بی رویه و افت شدید سطح آب زیرزمینی می باشد. این پدیده باعث افت سطح زمین و ایجاد خسارات متعددی در 

جاده دسترسی محلی  سطح زمین شده است. وجود این پدیده باید در هر گونه طراحی اعم از ساخت و سازهای ساده مثل یک

تا سازه های بزرگ و حتی در خصوص زمین های کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این برای جلوگیری از استمرار 

 این پدیده و برای جبران پتانسیل های منفی منابع آب زیرزمینی راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:

مجاز با پروانه بهره برداری و مسدود نمودن چاه های غیر مجاز یا بدون پروانه مدیریت صحیح بهره برداری از چاه های  -3

 بهره برداری

 توان از افت سطح آب زیرزمینی جلوگیری کرد.های بهره برداری میبا کاهش زمان کارکرد سالیانه چاه -2

 تعیین حداکثر عمق مجاز حفاریبازنگری در مقررات صدور پروانه بهره برداری با لحاظ کردن پتانسیلهای موجود و -1

جلوگیری از برداشت شن و ماسه در مناطق باالدست و در داخل محدوده فرونشست به علت اثر منفی این برداشتها در -1

 تغذیه سفره آب زیرزمینی. 

 حذف آبیاری غیر موثر و ترویج روش های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت در منطقه-0

 سال تمدید گردد. 35محدوده مطالعاتی ممنوعیت دشت ارسنجان  به مدت  با توجه به کسری مخزن-6

 به منظور افزایش سطح آب زیرزمینی طرح های تغذیه مصنوعی در منطقه اجرا گردد.-7

برای امکان مطالعه دقیق تر دشت در آینده حفر تعداد مناسبی چاه مشاهده ای دیگر در بخش هایی که ارتباط -8

 های شرقی و غربی آبخوان ضروری می باشد.دشت توابع ارسنجان برقرار است و نیز  در مجاورت با آهک هیدروژئولوژیکی  با

 مراجع
 .3183وزارت نیرو. گزارش ساالنه شرکت مهندسی آب و فاضالب، [ 3]

دل رستر پایه، دومین ، بررسی آسیب پذیری دشت داراب به فرونشست زمین با استفاده از زمین آمارو مع شاکری، .درانی نژاد، م [2]

 .3135 ،کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، زنجان، شرکت آب منطقه ای زنجان

، اثرات محیطی برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت ورامین، شانزدهمین ع و فاتح دیزجی، ع ح، کابلی، ،حیدریان، م[ 1]

 .3133 ،انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه شیراز همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،
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بحران افت سطح آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست دردشت مرودشت فارس، اولین همایش م.  و الیاسی، ح، میراثی، س، رهنما، [1]

 ،حد علوم و تحقیقات اهوازبین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، جزیره کیش، دانشگاه آزاد اسالمی وا

3133. 

، افت سطح آب های زیر زمینی و فرونشست دردشت ابرکوه، دومین همایش ملی توسعه ا و شمس نیا، ا مرتضوی زاده، ف ، فتاحی،[ 0]

 .3132، پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ابرکوه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابرکوه

 [6] Inhye Park, Jaewon Choi, Moung Jin Lee, Saro Lee. 2012. “Application of an adaptive neuro-fuzzy 

inference system to ground subsidence hazard mapping”. Computers & Geosciences, Volume 48, November 

2012, Pages 228–238. 

 

[7] Maryam Dehghani, Mohammad Javad Valadan Zoej, Andrew Hooper, Ramon F. Hanssen, Iman Entezam, 

Sassan Saatchi. 2013. “Hybrid conventional and Persistent Scatterer SAR interferometry for land subsidence 

monitoring in the Tehran Basin, Iran”. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 79, 

May 2013, Pages 157–170. 

 

[8] G. Modoni, G. Darini, R.L. Spacagna, M. Saroli, G. Russo, P. Croce. 2013. “Spatial analysis of land 

subsidence induced by groundwater withdrawal”. Engineering Geology, Volume 167, 17 December 2013, 

Pages 59–71. 
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