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بررسی پدیدۀ نشست زمین بر اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در محدودۀ شهر ارومیه
با استفاده از تغییرات دانهبندی الیههای زمین
3

همایون مقیمی ،*7اسفندیار عباس نوینپور ،2بهمن مرشدی

 .1استادیار ،دانشکدۀ علوم ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ایران
 .2استادیار ،دانشکدۀ علوم ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ایران
 .3دانشآموختۀ کارشناسی ارشد منابع آب ،دانشگاه پیام نور ،مرکز ابهر ،زنجان ایران
(تاریخ دریافت 1311/12/12؛ تاریخ تصویب )1055/50/50

چکیده
در تحقیق حاضر پدیدۀ فرونشست زمین در محدودۀ دشت ارومیه (غرب دریاچۀ ارومیه) بررسی شده است .در محدودۀ مطالعاتی
از  35حلقه چاه مشاهدهای برای بررسی تغییرات عمق سطح آب زیرزمینی استفاده شد .عمق آب زیرزمینی دشت بین  1تا  35متر
متغیر است و از غرب به شرق كاهش مییابد .در شمال غربی دشت در اراضی نوشینشهر رقوم منحنیهای همعمق  35متر بوده و
از غرب به شرق سطح ایستابی كاهش یافته است .با بررسی اطالعات حاصل از بازدیدهای دورهای در سطح دشت ارومیه ،در
حواشی تعدادی از پیزومترهای حاشیۀ شرقی آبخوان محدوده به علت پدیدۀ فرونشست لولهزایی در ملحقات چاهها مشاهده شد.
روند میزان فرونشستها در  11پیزومتر محدودۀ مطالعاتی بررسی شد .مقادیر فرونشست در دشت ارومیه از  3تا  11سانتیمتر
متغیر است .بیشترین فرونشست در شمال و شمال غربی دشت اتفاق افتاده كه از لحاظ دانهبندی دارای درصد بیشتری رسوبات
دانهریز است .میزان فرونشست در محدودۀ روضهچای تا شهرچای كاهش مییابد و در چاه جارچیلو به  3سانتیمتر میرسد.
مقدار فرونشست بین رودخانههای شهرچای تا باراندوز چای تقریباً به سمت دریاچۀ ارومیه افزایش قابل توجهی دارد و بین  6تا
 15سانتیمتر متغیر است .این تغییرات به دو دلیل عمده یعنی افت شدید سطح ایستابی (برداشتهای بیرویه) و همچنین،
فشردگی رسوبات دانهریز ایجاد میشود .افت شدید سطح ایستابی باعث كاهش فشار هیدرواستاتیک در آبخوان شده و در نتیجه،
فضاهای خالی بین دانهای كه پیشتر با آب اشباع بود ،این بار با افزایش وزن رسوبات باالیی این فضاها به وسیلۀ رسوبات دانهریز
جایگزین میشود .در نتیجه ،با توجه به شرایط زمینشناسی محدودۀ مطالعاتی تا كنون به مرور فرونشست اتفاق افتاده است.
کلیدواژگان :افت سطح آب زیرزمینی ،پیزومتر ،دشت ارومیه ،فرونشست زمین.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
فرونشست زمین پدیدهای است که بر اثر آن سطح زمین
بهصورت تدریجی و در برخی موارد ،بهطور ناگهانی فرو
مینشیند .این جنبش زمانی اتفاق میافتد که الیههای
متخلخل یا درز و شکافدار زیرین نتوانند فشار الیههای
باالیی را تحمل کنند ] 2و .[11
در سالهای اخیر به دلیل عدم مدیریت صحیح مصرف از
یکطرف و کاهش نزوالت جوی از طرف دیگر ،بخشهای
زیادی از کشور با مشکل کمآبی و فرونشست زمین مواجه
شده است ]  .[1یکی از مشکالت اساسی و روزافزون در اکثر
جوامع بشری که بیشتر بر اثر فعالیتهای بشری رخ میدهد،
پدیدۀ فرونشست است .فرونشست به فرورفتگی سطح زمین
اشاره دارد که بر اثر عوامل گوناگون طبیعی مانند انحالل،
آبشدگی یخها ،تراکم نهشتهها و یا فعالیتهای انسانی نظیر
معدنکاری ،برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی و یا نفت به
وجود میآید .بر اساس بررسیهای انجامشده ،عمدهترین
عامل نشست زمین در دشتهای کشور ،بهرهبرداری بیرویه
از آبهای زیرزمینی و افت شدید سطح آب زیرزمینی است
] .[1افت سطح آب در قسمتهای مختلف دشت متفاوت بوده
و سبب نشست زمین در برخی نقاط شده است .برای مشاهدۀ
تغییرات سطح از روشهای مختلفی استفاده میشود .تکنیک
GPSمشاهدات پیوسته و ترازیابی تغییرات سطح را بهطور
دقیق در یک سری نقاط که همان ایستگاهها هستند ،ارائه
میدهد ].[10
در سالهای اخیر افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و
به دنبال آن ،نشست در بسیاری از آبخوانهای ایران گزارش
شده است .ازجمله میتوان برای اولینبار به نشست دشت
رفسنجان در استان کرمان اشاره کرد .در این دشت به ازای
هر  15متر افت سطح آب زیرزمینی ،سطح زمین حدود 00
سانتیمتر زمین نشست میکند ] .[11عوامل مؤثر بر ایجاد
این پدیده عبارتاند از :تغییر سطح آب زیرزمینی و تغییر
الگوی جریانهای آب سطحی ،کاهش کیفیت آب و حتی در
بعضی مناطق ،هجوم آب شور ،کاهش ضریب ذخیرۀ آبخوان،
محدودیت در عملیات پمپاژ در مناطق نشستکرده ،تمرکز
سیالب در مناطق نشستکرده ،تخریب ساختمانها ،سازهها،
مزارع و راههای مواصالتی ] 1و  .[0طبق آماربرداری
صورتگرفته توسط جانسون ( )1111در مورد خسارتهای
ناشی از نشست نشان میدهد که تخمین اولیهای از هزینۀ
خسارتها یا هزینههای جبرانی ناشی از نشست در دنیا به
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چندین میلیارد دالر آمریکا میرسد .از طرف دیگر،
خسارتهای ناشی از نشست طی سالهای  1105تا  1195به
اوج خود رسیده که همزمان با رشد شهرنشینی و صنعتی
شدن است ].[21
بهطور کلی ،از نشست میتوان تحت عنوان «حرکات
زمین» یاد کرد که بر اثر برداشت زیاد آب ایجاد شده و به
تحکیم رسوبات نسبت داده میشود .تحکیم نتیجۀ افزایش
استرس مؤثر است .فشار کل در نهشتههای اشباع یا
کمیاشباع توسط ساختمان دانهها و آب روزنهای تحمل
میشود .برداشت آب زیرزمینی منجر به کاهش فشار آب
منفذی میشود (با زهکشی آب از حفرات) این پدیده به
معنای انتقال تدریجی استرس از آب منفذی به دانهها است
].[3
برای مثال ،اگر سطح آب به اندازۀ یک متر افت کند،
مطابق با افزایش فشار مؤثر و در نتیجه ،تحکیم و نشست در
مقیاس بزرگ است .طبق تحقیقات صورتگرفته ،کاهش فشار
آب منفذی بالفاصله با خروج سیال رخ نمیدهد ،بلکه در یک
پریود طوالنیتر از برداشت اتفاق میافتد .عالوه بر افزایش
فشار ،ضخامت و تراکمپذیری نهشته و طول زمان بارگذاری و
درجه و نوع استرس اعمالشده بر نشست مؤثر است ].[12
افت سطح آب در قسمتهای مختلف دشت متفاوت بوده و
سبب نشست زمین در برخی نقاط شده است .برای مشاهدۀ
تغییرات سطح از روشهای مختلفی استفاده میشود .تکنیک
 GPSمشاهدات پیوسته و ترازیابی تغییرات سطح را بهطور
دقیق در یک سری نقاط که همان ایستگاهها هستند ،ارائه
میدهد ] .[11این افت شدید سطح استاتیک آب منطقه و
نشست و جابهجایی زمین ناشی از آن ،سبب ایجاد تخریب در
قسمتهایی از سازههای زیرزمینی ازجمله چاههای آب
میشود که خسارتهای مالی فراوانی در پی دارد.
به طور کلی ،این وضعیت برای بیشتر دشتهای ایران
صادق است و دشت ارومیه به طور خاص از این معضل دور
نیست.
پیشینة تحقیق
در سالهای اخیر به علت رشد روزافزون بهرهبرداری از منابع
آب زیرزمینی و کاهش نزوالت جوی ،بیشتر این پدیدهها در
مناطق مختلف دنیا رخ داده است .از آن جمله میتوان به
ایالتهای آریزونا و کالیفرنیا (امریکا) ،شهرهای توکیو و اوساکا
(ژاپن) ،ونیز در ایتالیا ،بانکوک در تایلند و نقاط دیگر اشاره
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کرد .در ایران نیز پدیدۀ فرونشست به ترتیب اهمیت در
دشتهای رفسنجان ،مشهد ،کرمانشاه ،اصفهان و دیگر
دشتهایی که منبع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی و یا
صنعتی آنها از منابع آب زیرزمینی است ،وجود دارد ] 11و
 .[10متداولترین رویکرد استفاده از مدلهای مکانی یا
فضایی با دادههای ورودی متشکل از انواع عوامل جغرافیایی و
پارامترهای آن مرتبط است .دادههای جغرافیایی به دو دستۀ
مکانی (فضایی) و غیر مکانی (توصیفی) تقسیم میشوند .این
روش اغلب در مدلسازی محیطی استفاده میشود ].[19
مطالعات زیادی در زمینۀ فرونشست زمین با روشها و
رویکردهای مختلف انجام شده است .به طور مثال ،بیش از
 15درصد فرونشست زمین که در ایاالت متحدۀ آمریکا اتفاق
میافتد ،ناشی از استخراج مداوم آبهای زیرزمینی است ].[6
روش  MCDAGISتوسط قربانزاده و همکاران ()2511
استفاده شد .در این روش برای شناسایی مناطقی که مستعد
فرونشست زمین در دشت مرند هستند ،استفاده شد ] .[9در
حالی که دهقان سوراکی و همکاران ( )2510از دادههای
 ASARو  PALSARبرای تجزیهوتحلیل و اندازهگیری میزان
تغییر سطح زمین ناشی از فرونشست استفاده کردند ].[0
اسکندراس و همکاران ( )2521عکسهای  SARکه با
استفاده از پردازشهای تداخلسنجی راداری ( )PSIکه توسط
سنتینل  1در آژانس فضایی اروپا ثبت شد ،برای بررسی و
تجریهوتحلیل پدیدۀ فرونشست در منطقۀ آلبانی استفاده
کردند .نتایج تجزیهوتحلیل تصاویر نشان داد شدیدترین
پدیدهها در مناطق  Laknasو  RinasBreg Shkozeرخ داده،
به طوری که در فرودگاه ملی مادرترزا در تیرانا در منطقۀ
 Rinasفرونشست زمین بین  2/3میلیمتر در سال و 0/0
میلیمتر در سال است .همچنین ،با بررسی و ارزیابی دادههای
زمینشناسی ،ژئوتکنیکی و هیدرولوژیکی منطقه مشاهده شد
که پدیدۀ فرونشست در تمام مناطق بهجز  Laknasبه علت
فشرده شدن رسوبات آبرفتی رودخانۀ ایشمی و افزایش پمپاژ
آب زیرزمینی رخ داده است .آنها دریافتند که تصاویر PSI
میتواند در مکانیابی فرونشست روشی مناسب ،دقیق و
بهصرفه باشد ] .[25لی و همکاران ( )2521احتمال
فرونشست بر اثر پمپاژ آب زیرزمینی دشت پکن را با استفاده
از مدل بیزین و نظریۀ فازی ارزیابی کردند .آنها از سری زمانی
فرونشست بهدستآمده از تکنیک پردازش تداخلسنجی
راداری ( )InSARاستفاده کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
میزان آب زیرزمینی بیشتر از  1میلیمتر در سال کاهش
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مییابد .همچنین ،در پژوهش یادشده ضخامت رسوبات بین
 165تا  195متر و ضخامت کواترنر بین  055تا  055متر
برآورد شد .پژوهشگران یادشده احتمال خطر فرونشست
زمین در منطقۀ مطالعهشده بین  01/3درصد تا  21/3درصد
بین سالهای  2553تا  2519به دست آوردند .آنها افزایش
پمپاژ از آبهای زیرزمینی منطقه را باعث فرونشست و
کاهش سطح ایستابی دانستند ].[13
فرداس و همکاران ( )2511به تحلیل همبستگی مقدار
فرونشست و تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر
 SARSentinel 1و سیستم اطالعات جغرافیایی در شهر
سمرنگ اندونزی پرداختند .نتایج پژوهش یادشده نشان داد
میزان فرونشست در منطقه طی سالهای  2510تا 2519
حدود  ±3/0سانتیمتر ساالنه بوده و همبستگی بین
فرونشست زمین و کاهش سطح آب زیرزمینی حدود 09/01
درصد است .همچنین ،مشاهده کردند کیفیت آب زیرزمینی
شهر سمرنگ با کاهش سطح آب زیرزمینی کاهش یافته است
].[0
مرادی و همکاران ( )1311میزان فرونشست زمین با
استفاده از تکنیک تداخل راداری و اطالعات چاههای
ژئوتکنیکی و پیزومتری را برای منطقۀ شهری  11تهران
تحلیل کردند .در مرحلۀ اول تصاویر  2510و  2519مربوط
به سنجندۀ سنتینل  1اخذ و سپس ،در نرمافزار SNAP
پردازش کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد از جهت شمال
منطقۀ مطالعهشده به سمت جنوب دانهبندی کوچکتر ،اما
در کل میزان توزیع گراول قابل توجه است .درصد توزیع انواع
دانهبندیها از نقطهای به نقطهای دیگر و همچنین ،در سطوح
مختلف متفاوت به دست آمد که این امر بیانگر رسانایی زیاد
از نظر آب زیرزمینی بود .آنها همچنین ،بیان کردند وجود
عمق چاههای موجود در منطقه که ضخامت باالی آبرفت را
نشان میدهد ،به همراه افت سطح ایستابی و خالی شدن
خلل و فرج بین دانهبندیها منجر به افزایش وزن آبرفت در
جهت نیروی گرانشی میشود که وجود پدیدۀ فرونشست را
توجیه میکند .همچنین ،میزان فرونشست از غرب به شرق و
از شمال به جنوب با افزایش همراه است .پژوهشگران یادشده
حداکثر میزان فرونشست از مطالعۀ تداخلسنجی راداری را
حدود  035میلیمتر در محدودۀ محلۀ یافتآباد به دست
آوردند .در ادامه ،نتایج مطالعۀ چاههای ژئوتکنیکی نشان داد
در محدودههایی که بافت خاک ریزدانه است ،با میزان
فرونشست ارتباط دارد و در قسمتهایی که ریزدانههای
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سیلتی تشکیلدهندۀ آبرفت منطقه هستند ،بهراحتی در تنش
حاصل از فرونشست زمین واکنش نشان میدهد ].[16
کاهش حجم یک سفرۀ آبخوان از طریق تعداد زیادی چاه
آب که بیشتر برای اهداف کشاورزی حفاری شده است ،منجر
به فرونشست زمین میشود .به همین دلیل پدیدۀ نشست
زمین در محدودۀ دشت ارومیه بر اثر افت سطح آبهای
زیرزمینی و تغییرات دانهبندی الیههای زمین است .بنابراین،
در این پژوهش به بررسی این پدیده و پهنهبندی تغییرات
دانهبندی الیههای زمین پرداخته شده است.
روش کار
منطقة مطالعهشده

دشت ارومیه در  25کیلومتری دریاچۀ ارومیه قرار دارد.
ارتفاع دشت ارومیه  1332متر از آبهای آزاد است .دشت
ارومیه ارتفاعاتی همچون کوه سیر ،کوه قیزقلعه ،کوه جهودها،
کوه چهل مر شهیدان ،کوه ماه ،کوه علی پنجه سی و کوه
علی ایمان آن را احاطه کردهاند .درواقع ،ارومیه بین دریاچۀ
ارومیه و دیوارۀ کوههای غرب استان واقع شده است .دشت
ارومیه روی مدار  39درجه و  32دقیقه در نیمکرۀ شمالی از
خط استوا قرار گرفته است .همچنین ،این شهر روی
نصفالنهار  00درجه و  2دقیقه طول شرقی از نصفالنهار
گرینویچ قرار دارد .آبوهوای ارومیه با متوسط دمای 1/1
درجۀ سانتیگراد در تابستان تقریباً گرم و در زمستان سرد
است .دورۀ بارندگی از اواخر مهر و ابتدای آبان شروع شده
است و تا خرداد ادامه دارد .میانگین دورۀ بارش  13روزه در
ارومیه  365میلیمتر و میانگین بارش بلندمدت ارومیه
 231/2میلیمتر است.
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متعدد و پیوسته طی سالهای اخیر و بهتبع آن ،کاهش منابع
آب سطحی ،باعث معطوف شدن توجه بهرهبرداران به منابع
آبهای زیرزمینی سهلالوصول در آبخوانهای استان و
درنتیجه ،افزایش تعداد چاههای مجاز و غیرمجاز شده است.
در حال حاضر ،در برخی دشتهای استان ،متأسفانه شاهد
بروز اثرات منفی کاهش افت مخازن آب زیرزمینی هستیم که
یکی از تبعات مهم آن ،پدیدۀ فرونشست زمین است که با
توجه به آهستگی و خزنده بودن این پدیده ،کمتر مورد توجه
قرار میگیرد .شروع مطالعات دشت ارومیه به دهۀ  1305باز
میگردد ،ولی اندازهگیری شبکۀ پیزومتری و رسم
هیدروگراف واحد اولینبار در سال آبی 1365ـ  1361آغاز
شد .با نگاهی به دورۀ  30ساله از سال آبی 1365ـ  1361تا
1310ـ  1310نشان میدهد طی این دوره از سال آبی
1365ـ  1361تا 1393ـ  1390نوسانات سطح سفره حالت
طبیعی داشته بهطوری که خشکسالیهای اوایل دهۀ 1365
و اوایل دهۀ  1395باعث افت کمی در سطح آب زیرزمینی
شده و با افزایش بارندگی در اواخر دهۀ  1365و اوایل دهۀ
 1395این میزان جبران شده است .متأسفانه با شروع مجدد
دورۀ خشکسالی ،از سال آبی 1390ـ  1390و افزایش
همزمان میزان بهرهبرداری ،افت شدید سطح سفره شروع
شده که باعث صدور اولین آگهی ممنوعیت توسعۀ
بهرهبرداری از آب زیرزمینی برای قسمتی از دشت ارومیه در
سال  1391شد .به منظور انجام مطالعات مورد نظر این
تحقیق ،از شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی ،اطالعات
تراز آب زیرزمینی در چاههای مشاهدهای ،الگهای حفاری،
ژئوفیزیک منطقه ،میزان برداشت آب از آبخوان توسط چاهها،
تغییرات آورد رودخانههای تغذیهکنندۀ آبخوان ،آمار آنالیزهای
شیمیایی در گسترۀ آبخوان جمعآوری شد .ابتدا از نظر صحت
و پیوستگی ،دادهها ارزیابی شدند .سپس ،در نقشههای پایه
پیاده شده و پس از تفکیک آنها در الیههای مختلف آبخوان،
تغییرات رفتار سطح تراز آب زیرزمینی و پارامترهای
هیدروشیمیایی بررسی شد.
زمینشناسی و هیدروژئولوژی منطقة مطالعهشده

شکل  .7موقعیت دشت ارومیه در حوضة آبریز دریاچة ارومیه

استان آذربایجان غربی بهرغم اینکه جزء استانهای پرآب
کشور محسوب میشود ،ولی به علت وقوع خشکسالیهای

شناخت سازندهای مختلف زمینشناسی به لحاظ تأثیر لیتولوژی
در کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی و نقش گسلها و
ساختارهای زمینشناسی در ارتباط و شکلگیری واحدهای آبدار،
از ضروریات مطالعات پایۀ هیدروژئولوژی محسوب میشود .در
دشت ارومیه برونزدهای اطراف منطقۀ مطالعاتی طیفی از
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سنگهای آذرین و رسوبی است که سن آنها از کامبرین تا عهد
حاضر میرسد که بیشترشان از سنگهای رسوبی و رسوبات
آبرفتی متشکل هستند .زمینشناسی محدودۀ دشت ارومیه در
شکل  2ارائه شده است .بررسیهای آب زیرزمینی در محدودۀ
مطالعاتی ارومیه مشخص میکند که در این محدودۀ مطالعاتی
وسعت ناحیۀ دشت و ارتفاعات بهترتیب  119و 1201
کیلومترمربع بوده و آبخوان آبرفتی از نوع آزاد است .منابع
بهرهبرداریکننده از آبهای زیرزمینی که در سال 1315
آماربرداری شدهاند ،شامل  22091حلقه چاه با تخلیۀ ساالنه
 309/32میلیون مترمکعب و  33دهنه چشمه با تخلیۀ ساالنه
 15/00میلیون مترمکعب است که تخلیۀ منابع آب زیرزمینی
شناساییشده در ارتفاعات محدودۀ مطالعاتی ارومیه ساالنه
 21/09میلیون مترمکعب است .همچنین ،در محدودۀ مطالعاتی
دشت ارومیه تعداد  03حلقه چاه مشاهدهای (پیزومتر) برای
بررسی تغییرات عمق سطح آب زیرزمینی توسط سازمان آب
منطقهای حفر شده و بهصورت ماهانه تغییرات آنها اندازهگیری و
ثبت میشود .موقعیت این چاهها در شکل  3ارائه شده است.
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شکل  .2زمینشناسی محدودۀ دشت ارومیه

یافتهها
افزایش میزان بارندگی در اوایل دهۀ  1315نیز بهرغم باال
رفتن موقت سطح آب زیرزمینی ،نتوانست بهصورت دائمی
باعث جلوگیری از افت سطح سفره شود .بنابراین ،در حال
حاضر تمامی محدودۀ مطالعاتی دشت ارومیه ممنوعه اعالم
شده است .همانطور که در شکل  0نیز مشهود است ،طی
دورۀ  30ساله (از ابتدای سال آبی 1365ـ  1361تا 1310ـ
 )1310ثبت آمار دشت ارومیه ،درمجموع  0متر افت در
سطح آب زیرزمینی (بهطور متوسط معادل  5/11متر در
سال) مشاهده شده است.

شکل  .3موقعیت چاههای مشاهدهای در دشت ارومیه

1360-7
1361-9
1362-11
1364-1
1365-3
1366-5
1367-7
1368-9
1369-11
1371-1
1372-3
1373-5
1374-7
1375-9
1376-11
1378-1
1379-3
1380-5
1381-7
1382-9
1383-11
1385-1
1386-3
1387-5
1388-7
1389-9
1390-11
1392-1
1393-3
1394-5

زمان (سال)
شکل  .0تغییرات تراز آب زیرزمینی در محدودۀ دشت ارومیه در سالهای  7381تا 7397

ارتفاع سطح آب زیرزمینی (متر)

1302
1301
1300
1299
1298
1297
1296
1295
1294
1293
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پدیدۀ فرونشست در دشت ارومیه
در تحقیق حاضر با تکیه بر پدیدۀ رشد چاه یا لولهزایی در
پیزومترهای آبخوان دشت ارومیه ،پدیدۀ فرونشست در دشت
ارومیه بررسی شده است .با توجه به سوابق و اطالعات حاصل
از بازدیدهای دورهای در سطح دشت ارومیه که نشان از وجود
فرونشست در حواشی تعدادی از پیزومترهای حاشیۀ شرقی
آبخوان ارومیه دارد ،منجر به پدیدۀ رشد چاه و لولهزایی شده
است .مقادیر این فرونشستها در اوایل سال 1310
اندازهگیری ،ثبت و از عوارض ایجادشده تصاویری نیز تهیه
شده است .در جدول  1مشخصات پیزومترهای بازدیدشده و
میزان نشست اندازهگیریشده در آنها و در شکل  0موقعیت
این پیزومترها آورده شده است .در شکل  6نیز تصاویر
اندازهگیریهای انجامشده از این نشستها ارائه شده است.

شکل  .7پیزومترهای دارای نشست در محدودۀ دشت ارومیه

جدول  .7مقادیر نشست در پیزومترهای دشت ارومیه (سال)7397
ردیف

نام پیزومتر

utmx

utmy

1
2
3
0
0
6
9
1
1

طالبآباد
اوچ اولر
طسمالو
بیالن
قامت
امامزاده
ایگدیر
بالدرلو
کردلر

025602
019119
016500
010590
019195
011012
021101
021300
011010

0109060
0101325
0105109
0103906
0100060
0103222
0102019
0100016
0101166

پیزومتر اوچ اولر

پیزومتر قامت

میزان نشست ( )cmردیف نام پیزومتر utmx
9
12
6
10
1
11
1
13
1

15
11
12
13
10
10
16
19
11

کلیسا کندی 010110
جارچیلو 012019
011111
گزنق
غفاربهی 051061
011560
دانقرالو
قره جلو 013561
016021
طالتپه
010631
آده
یورقونآباد 012666

utmy

میزان نشست
()cm

0109559
0165101
0161105
0166511
0193111
0196530
0190152
0193152
0161023

15
0
1
6
19
13
15
1
11

پیزومتر طالبآباد

پیزومتر جارچیلو
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پیزومتر غفاربهی
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پیزومتر آده

پیزومتر دانقرالو

پیزومتر قره جلو

شکل  .8تصاویری از پیزومترهای فرونشست

میزان فرونشست زمین در محدودۀ دشت ارومیه به
صورت نقشه تهیه شد (شکل  .)9در کل میزان فرونشست از
جهت مقادیر فرونشست در دشت ارومیه از  0تا 19
سانتیمتر متغیر است .بیشترین فرونشست در شمال و شمال
غربی دشت (چاه دانقرقلو) و کمترین میزان ،در مرکز دشت و
در محدودۀ آبریز روضهچای اتفاق افتاده است .دشت ارومیه
پایاب چهار حوضۀ آبریز نازلوچای ،روضهچای ،شهرچای و
باراندوزچای است که مطابق پهنهبندی شکل  9محدودههای
نازلوچای (پیزومتر دانقرقلو) و شهرچای (پیزومتر بیالن)
بیشترین مقدار فرونشست را دارند ،در محدودۀ نازلوچای تا
باراندوزچای از شمال به جنوب کاهش و کمترین آن ،در چاه
جارچیلو به میزان  0سانتیمتر و غفاربهی به میزان 6
سانتیمتر در روضهچای است.

زیرزمینی در دشت ارومیه از غرب به شرق دشت است .با
برداشت بیش از حد آب زیرزمینی سطح ایستابی الیۀ آبدار
پایین رفته و فشار هیدرو استاتیک کاهش یافته است و
درنتیجه ،فرونشستهایی در قسمتهایی از دشت رخ داده
است .با توجه به نقشۀ همافت آب زیرزمینی دشت ارومیه
(شکل  ،)1مالحظه میشود که میزان افت سطح ایستابی آب
در بعضی از قسمتهای دشت مانند بخشهای میانی و حوالی
شهر ارومیه طی سالهای 1315ـ  1310تا  0متر در طول
دورۀ آماری به ثبت رسیده است.

بررسی علل فرونشست زمین در دشت ارومیه
برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی

جهت جریان آب زیرزمینی در دشت ارومیه بیشتر از جهت
جریانهای سطحی و شیب توپوگرافی منطقه تبعیت میکند.
مطالعات و آزمایشهای انجامشده نشان داد جهت جریان آب

شکل  .1پهنهبندی فرونشست زمین در دشت ارومیه

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،3پاییز 7011

198

شکل  .8نقشة خطوط همافت (دو حداقل سطح ایستابی)
سطح آب زیرزمینی در محدودۀ دشت ارومیه

همانطور که در شکل  1مشهود است ،در سال 1315
تعداد چاههای موجود در دشت  22091حلقه و چشمهها 33
دهانه است که در حال حاضر ،تعداد چاههای عمیق و
نیمهعمیق افزایش یافته است .این چاهها در محدودۀ
پیزومترهایی که افت کردهاند ،متراکمتر هستند و این موضوع
افزایش برداشت آب زیرزمینی و افت سطح ایستابی آب را در
این قسمتها توجیه میکند .با توجه به نقشۀ همافت سطح
آب زیرزمینی در دشت ارومیه ،مهمترین علل به وجود آمدن
نشستهای زمین مربوط به برداشت بیش از حد آب
زیرزمینی بوده است .با خروج آب از آبخوان دشت ارومیه که
بیشتر با حفاری چاهها صورت میگیرد ،بهتدریج فشار آب
افت میکند و از آنجا که این فشار با توجه به وزن الیههای
فوقانی سفره در حال تعادل است ،با بهرهبرداری بیش از حد
آب با عدم تعادل مواجه میشود و فرونشست رخ میدهد .با
توجه به نمودار وضعیت سطح ایستابی در آبخوان دشت
ارومیه ،مالحظه میشود که از سال  1313تا کنون افت سطح
ایستابی تداوم داشته است .با افزایش تعداد چاههای عمیق و
نیمهعمیق (مجاز و غیرمجاز) در دشت سطح ایستابی در
آبخوان هرساله کاهش نشان میدهد و از آنجاکه رودخانههای
موجود در منطقه به علت برداشت زیاد آب از این رودخانهها
برای مصارف کشاورزی نمیتوانند آب مورد برداشت را تأمین
کنند ،تخلیۀ سفرۀ دشت ارومیه بسیار بیشتر از تغذیۀ آن
است .افت سطح آب زیرزمینی در دشت باعث نشست
رسوبات و کاهش تخلخل آنها شده است؛ بنابراین حتی اگر
سطح آب زیرزمینی دوباره باال بیاید ،جبران این خسارتها را
نخواهد کرد (شکل .)1

شکل  .9نقشة موقعیت چاههای بهرهبرداری در محدودۀ دشت
ارومیه در سال 7391

جنس زمین در محدودۀ دشت تا سنگ بستر

با توجه به بررسیهای انجامگرفته در محدودۀ مطالعاتی و
لوگهای حفاری حاصل از چاههای بهرهبرداری و پیزومتر ،به
علت رسوبگذاری ناشی از جریانهای سیالبی در منطقه،
جنس الیۀ آبدار در این محدوده بیشتر از نوع الیههای
درهمی از شن دانهدرشت تا ریز به همراه ماسه ،سیلت و رس
و در برخی موارد ،به همراه کمی گراول و مقداری قلوهسنگ
است .بیشترین ضخامت الیههای آبدار در قسمت شرقی
دشت (حاشیۀ دریاچۀ ارومیه) در حدود  95تا  99متر است و
کمترین ضخامت الیههای آبدار به علت زیاد بودن سنگ کف
در سمت حاشیههای غربی دشت (پای ارتفاعات) بهصورت
نواری باریک از الیۀ اشباع سفرۀ آب دارای ضخامت ناچیزی
است .با پیگیری بهعملآمده از سازمان آب منطقهای استان
آذربایجان غربی در خصوص دریافت لوگ چاههای پیزومتر
موجود در محدودۀ مطالعاتی ،تعداد  1حلقه از چاههای
پیزومتر موجود در محدودۀ دشت ارومیه لوگ تا محدودۀ
سنگ بستر بوده است.
در عملکرد نشست زمین تراکم برگشتناپذیر در
قسمتهایی از سفره که خاکهای ریزدانه دارند ،بیشتر رخ
میدهد و بر اثر آن زهکشی آب از الیۀ ریزدانه به دلیل افت
فشار هیدرولیکی (بر اثر افت تراز آب) انجام میگیرد .الیههای
رسی ریزدانه ،نسبت به خاکهای با بافت درشتدانه بسیار
تراکمپذیرند .در چنین حالتی افزایش تنش مؤثر موجب
تراکم خاک میشود و آرایش دانههای خاک به هم میخورد.
درنتیجه آرایش جدیدی در دانهبندی خاک رخ میدهد که
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باعث کاهش حجم و ضخامت عمودی الیه و درنهایت ،نشست
زمین میشود .بررسی لوگ چاههای دریافتی در محدودۀ
مطالعهشده نیز گویای این مطلب است .همانطور که در
شکلهای  15و  11نشان میدهد در چاههایی که در محدودۀ
فرونشستکرده قرار دارند (چاههای دانقرالو ،گزنق ،جارچیلو و
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قامت) ،درصد بافت ریزدانه اعم از رسی و سیلتی بیشتر از
چاههایی است که در خارج از این محدوده قرار گرفتهاند
(چاههای قشالق شکور ،قره گوزسلیم آقا ،دیزج تکیه و
دوالما).

شکل  .71چینهشناسی چاههای موجود در محدودۀ فرونشست دشت ارومیه (چاههای محدودۀ فرونشست)

شکل  .77چینهشناسی چاههای موجود در محدودۀ فرونشست دشت ارومیه (چاههای خارج از محدودۀ فرونشست)

توزیع رسوبات ریزدانه (رس و سیلت)
شکل  12میزان توزیع بافت ریزدانه را در دشت ارومیه نشان
میدهد .به طور کلی ،در جهت عمق دو نوع توزیع وجود
دارد؛ نوع اول مربوط به عمقهای  0تا  10متری بوده که از
درصد توزیع نسبتاً زیادی برخوردار است .نوع دوم مربوط به
عمق  35متری است که از توزیع ریزدانه با درصد کم تشکیل

یافتهاند .مطابق شکل  12و الگ چاههای منطقه ،به طور کلی
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که توزیع بافت ریزدانۀ
آبرفتی در دشت از سطح به سمت عمق با افزایش توزیع
همراه است .همچنین ،گذر رودخانههای نازلوچای تا شهرچای
در این دشت توجیه مناسبی برای فراوانی رس و سیلت در
بخش شمالی دشت در عمقهای کم باشد.
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شکل  .72نقشههای توزیع رس سیلت در عمقهای  77 ،71 ،7و  31متری در محدودۀ مطالعهشده

توزیع رسوبات درشتدانه (ماسه)
نقشههای توزیع ماسه از روی اطالعات گمانههای ژئوتکنیکی
موجود در محدودۀ مطالعهشده با استفاده از تکنیک درونیابی
 GISتهیه شد (شکل  .)13در عمق  0متری ماسه در
قسمتهای شرقی دشت ارومیه نسبت به مناطق غربی از
درصد نسبتاً کمتری برخوردار است .میزان تغییرات توزیع
ماسه در عمق  15متری در بخش غربی بوده که با افزایش
توزیع همراه است .میزان تغییرات توزیع ماسه در عمق 10
متری درصد ماسه بخش شمالی افزایش یافته و در عمق 35
متری ماسه به طور یکنواخت و با درصد زیاد توزیع یافته
است .به طور کلی ،با افزایش عمق ،میزان ماسه افزایش یافته

و همچنین ،توزیع نسبتاً زیاد ماسه در افزایش عمق در
نیمههای شمالی و در محلهایی که فرونشست زمین زیاد
بوده ،قابل توجه است .وجود الگ چاهها تا عمق  95متری و
دانهبندی در اعماق مختلف گواه خوبی بر این مورد میتواند
باشد .اول مربوط به عمقهای  0تا  10متری بوده که از
درصد توزیع نسبتاً زیادی برخوردار است .نوع دوم مربوط به
عمق  35متری است که از توزیع ریزدانه با درصد کم تشکیل
یافتهاند .مطابق تصاویر الگ چاهها منطقه به طور کلی
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که توزیع بافت ریزدانۀ
آبرفتی در گسترۀ مطالعهشده از سطح به سمت عمق (تقریباً
تا  35تا  30متری) با افزایش توزیع همراه است.
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شکل  .73نقشههای توزیع ماسه در عمقهای  77 ،71 ،7و  31متری در محدودۀ مطالعهشده

نسبت میزان تجمعی درصد ریز دانه و درشتدانۀ خاک
محدودۀ دشت ارومیه برای چاهها به دست آمده و نتایج آن
در جدول  2ارائه شده است .همانطور که از الگ چاهها
نمایان است ،با افزایش عمق چاه ،درصد درشتدانهها نسبت
به ریزدانهها بیشتر شده است .با استفاده از روش درونیابی
در محیط  GISابتدا رستری میزان فرونشست چاههای
بررسیشده تهیه شد و با استفاده از دستور  exبرای الگ

چاهها میزان فرونشست برآورد شد .سپس ،نمودار همبستگی
بین نسبت درصد ریزدانه و درشتدانۀ خاک به عمق با میزان
فرونشست ترسیم شد .مطابق شکل  10مشاهده میشود که
با افزایش درصد ریزدانۀ خاک میزان فرونشست زیاد و با
افزایش درصد درشتدانۀ خاک ،میزان فرونشست کاهش
یافته است .عدد همبستگی بین مقدار نسبت و فرونشست در
دانهریز ،برابر  5/63و برای درشتدانه 5/00 ،است.
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ردیف

UTMX

جدول  .2مقادیر نسبت دانهریز و دانهدرشت به عمق چاه
نسبت
نسبت (دانهریز/
ردیف
درشت/
(دانه
UTMY
UTMX
UTMY
عمق چاه)
عمق چاه)

نسبت (دانهریز /نسبت (دانهدرشت/
عمق چاه)
عمق چاه)

1

019195

0100060

1/9

13/1

0

056315

0160061

1/6

10/0

2

011560

0193111

12/1

10/2

6

051021

0191160

11/1

11/3

3

011111

0161105

11/0

11/1

9

021233

0130503

1/3

13

0

012019

0165101

11/3

0/9

1

010601

0102669

15/2

10/0

نسبت درصد دانه ریز به عمق
(درصد/متر)

y = 0.5819x + 2.1646
R² = 0.441

14

12

فرونشست (متر)

16
14

Series1
…Linea

12
10
8
6
4

20

15

10

فرونشست (متر)

نسبت درصد دانه ریز به عمق
(درصد/متر)

19
17 y = 1.458x - 4.5843
R² = 0.6317
15
…Serie
13
11
9
7
5
8
10

18

5

شکل  .70میزان همبستگی بین نسبت درصد دانهریز/درشت خاک به عمق و میزان فرونشست

پارامترهای کیفی
نقشههای همتراز پارامترهای کیفی ( ،ECمنیزیم ،کلسیم،
سدیم ،سولفات ،کلر و  )TDSمنابع آب زیرزمینی دشت
ارومیه برای سالهای  1311و  1313ترسیم شده و در شکل
 10ارائه شده است .میزان  ECدر سالهای  1311تا 1313
افزایش داشته است که از دالیل این امر ،میتوان به
خشکسالیهای اخیر و روند خشک شدن دریاچۀ ارومیه و
تغییراتی که در اکوسیستمهای منطقه ایجاد شده است ،اشاره
کرد .از نظر مقادیر منیزیم ،در سال  1313مقدار این
پارامترها در قسمتهای جنوبی حوضه بیشتر شده ،ولی در
شمال دشت مقدار آن کاهش یافته که البته این تغییرات کم
و ناچیز است .از نظر مقادیر سدیم ،در سال  1313مقدار این
پارامتر در شمال و جنوب دشت کاهش یافته ،ولی در
قسمتهای میانی دشت و اطراف شهر ارومیه افزایش یافته
است .بهطوری که میانگین آن در کل دشت تغییر محسوسی
نکرده است .از نظر مقادیر سولفات نیز در سال  1313مقدار
این پارامترها در قسمتهای میانی حوضه و اطراف شهر
ارومیه افزایش یافته ،ولی در شمال و جنوب حوضه کاهش

داشته  ،بهطوری که متوسط این پارامتر طی این مدت
افزایش داشته است .مقادیر  TDSدر سال  1313نسبت به
سال  1311در جنوب دشت ثابت بوده ،ولی در شمال دشت
کاهش یافته و در قسمتهای میانی دشت و اطراف شهر
ارومیه افزایش شدیدی داشته است ،بهطوری که متوسط آن
در دشت افزایش نشان میدهد .از نظر مقادیر کلر نیز مقدار
آن در سال  1313نسبت به سال  1311در جنوب حوضه
ثابت بوده ،ولی در شمال حوضه کاهش یافته است و در
اطراف شهر ارومیه افزایش نشان میدهد ،بهطوری که متوسط
آن در کل دشت ثابت بوده و تغییری نکرده است .از نظر
مقادیر کلسیم نیز تغییرات در سال  1313نسبت به سال
 1311در جنوب دشت تقریباً ثابت بوده ،ولی در شمال دشت
کاهش یافته و در قسمتهای میانی دشت افزایش زیادی را
نشان میدهد .بهطوری که این مقدار در کل دشت افزایش
یافته و کیفیت بیشتر چاهها با سرعت زیادی در حال بدتر
شدن است که این تغییرات در حاشیۀ دریاچه بسیار وخیمتر
و ملموستر است.
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شکل  .77خطوط هم تراز پارامترهای کیفی دشت ارومیه

عوارض کاهش آبهای زیرزمینی در دشت ارومیه

راهکارهاى مقابله با فرونشست

طبق بررسیهای انجامگرفته ،اُفت کیفیت منابع آب زیرزمینی
و افزایش شوری خاک و تخریب محیط زیست ،افزایش
هزینهها و کاهش تولیدات کشاورزی که منجر به گسترش
فقر و بیکاری شده ،بروز مشکالت و بحرانهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی و همچنین ،مهاجرت کشاورزان به شهرها،
از مهمترین عوارض کاهش آبهای زیرزمینی در محدودۀ
دشت ارومیه تعیین شده است .همچنین ،افت سطح آبهای
زیرزمینی مشکالتی همچون خشک شدن چاههای آب،
کاهش دبی رودخانهها و آب دریاچۀ ارومیه ،تنزل کیفیت آب،
افزایش هزینۀ پمپاژ و استحصال آب و نشست زمین را به
دنبال داشته است .پمپاژ بیش از حد از سفرۀ آب زیرزمینی،
پیامدهای زیستمحیطی فراوانی همچون تغییر کیفیت آب
زیرزمینی ،افزایش مصرف انرژی استحصال آب زیرزمینی،
افزایش آسیبپذیری دشت نسبت به خشکسالی ،نشست
زمین و ایجاد درز و شکاف در سطح زمین به دنبال دارد.
همچنین ،برداشت بیرویه از چاههای کشاورزی اطراف
دریاچۀ ارومیه عالوه بر کاهش سطح آب زیرزمینی و شوری
بیشتر آب ،باعث حرکت آب زیرزمینی به سمت چاههای
اطراف مؤثر بوده است .کاهش آب دریاچۀ ارومیه خسارتهای
متعددی همچون باال رفتن سطح غلظت بیش از حد دریاچه،
به خطر افتادن زندگی آرتمیا ،مرگومیر پرندگان ،شورهزار
شدن زمینهای اطراف را باعث میشود .روند تشدیدی
کاهش سطح دریاچه ارومیه موجب پایین آمدن سطح کیفیت
آب ،لبشور و غیر قابل برداشت شدن آن در چاههای حاشیۀ
دریاچه شده است.

برداشت بیش از حد مجاز را میتوان نتیجۀ نبود مدیریت
درست منابع آب در بخش برداشت و از سوی دیگر ،به هدر
رفتن حجم عظیمی از آب درنتیجۀ نادرست بودن شیوههای
کشاورزی و مصارف صنعتی و شهری یا بهطور خالصه ،مصرف
نامتناسب دانست .فرونشستها و پیامدهاى ناخوشایند آن،
شوربختانه سرشتى بازگشتناپذیر دارند و بهسختی میتوان
آنها را کُند و مهار کرد .شالودۀ هر پروژۀ ملى براى رویارویى با
خطر فرونشست بر سه اصل پیشبینی ،تشخیص و پایش
استوار است که مدیریت درست منابع آب ،کاهش بهرهبرداری
از منابع آب زیرزمینی نقش کلیدى در جلوگیرى از رخداد
این پدیده دارد .فرایند پیشبینی و تشخیص بر پایۀ دادههای
حاصل از چاهپیمایى ،آزمونهای ژئوفیزیکى و دادههای
زمینشناسی مهندسى و ژئوتکنیکى براى پیشبینی و
اندازهگیری میزان نشست خاک و تخلخل مفید و پتانسیل
تراکمپذیری آن است .از سوى دیگر ،همانگونه که بیان شد،
پایش ،مکانیابی و اندازهگیری میزان فرونشست میتواند با
روشهای نوین نقشهبرداری و دورسنجى انجام پذیرد.
بحث و نتیجهگیری
مطالعات انجامشده نشان میدهد آبخوان ارومیه دارای سفرۀ
آزاد است که تقریباً در بخش وسیعی از آبخوان گسترش دارد.
افزایش برداشت بیرویۀ آب زیرزمینی از آبخوان باعث شده
که جهت جریان آبخوان تغییر کند .به بیانی ،به جای آنکه
آب به سمت دریا حرکت کند ،به عکس شده و به سمت غرب
و مرکز آبخوان حرکت میکند .بررسیهای هیدروشیمیایی
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نشان میدهد تغییر جهت جریان باعث نشده است که آب
دریا وارد آبخوان شود و به بیانی ،ارتباط هیدرولیکی آبخوان
با دریا قطع شده و یا بسیار ضعیف است .طی دورۀ  30سالۀ
مطالعهشده در این تحقیق (از ابتدای سال آبی 1365ـ
1361تا 1310ـ  )1310ثبت آمار دشت ارومیه ،درمجموع 0
متر افت در سطح آب زیرزمینی (بهطور متوسط معادل 5/11
متر در سال) مشاهده شده است .بر اثر بهرهبرداری بیرویه از
آبهای زیرزمینی و پایین رفتن سطح این ذخایر آبی در
محدودۀ دشت ارومیه ،شاهد فرونشست در حواشی تعدادی از
پیزومترهای حاشیۀ شرقی آبخوان ارومیه بودهایم که منجر به
پدیدۀ رشد چاه و لولهزایی شده است .مقادیر این
فرونشستها در اوایل سال  1310اندازهگیری و ثبت شده که
این مقادیر از  0تا  11سانتیمتر در محدودۀ دشت ارومیه
متغیر بوده است .فرونشست زمین در محدودۀ دشت ارومیه
بهطور کلی ناشی از دالیل عمدهای همچون برداشت بیش از
اندازۀ آب زیرزمینی با ایجاد افت مداوم سطح آب ،انحالل
تشکیالت زیرسطحی ،تراکم رسوبات و انقباض خاکهای
رسی باشد .از عوامل مهم دیگری که میتوانند در ایجاد پدیدۀ
فرونشست در محدودۀ دشت ارومیه مؤثر باشند ،تغییر
کاربری زمین ،احداث و یا بارگذاری سازههای مهندسی و
زهکشی خاکهای آلی است .شرایطی همچون فرایندهای
تکتونیکی رخدادِ در منطقه ،نفوذ ریزشها و وجود الیههای نا
مقاوم در تشکیالت رسوبی زیرین ،منجر به توسعۀ پدیدههای
فرونشستی در این دشت شده است .با تهیۀ نقشههای توزیع
ماسه از روی اطالعات گمانههای ژئوتکنیکی برای عمقهای
 10 ،15 ،0و  35متری مشاهده شد که با افزایش عمق میزان
دانهدرشت افزایش و فرونشست افزایش مییابد .در بررسی
توزیع ریزدانهها مشخص شد که چاهها در عمقهای  0تا 10
متری ریزدانهها افزایش یافته است .در عمق بیشتر از
35متری ریزدانهها کاهش و درشتدانهها افزایش یافته است.
در بررسی رابطۀ همبستگی بین نسبت درصد ریزدانه/
درشتدانه خاک به عمق و فرونشست مشاهده شد که با
افزایش درصد ریزدانه خاک میزان فرونشست زیاد و با افزایش
درصد درشت دانه خاک میزان فرونشست کاهش یافته است.
بهعنوان راهکار درازمدت بر مبنای تجربۀ سایر کشورها
چارهای جز اصالح روشهای مدیریت منابع آب وجود ندارد و
تا زمان باقی است باید بهسوی آن حرکت کرد؛ اما تا آن
هنگام و بهعنوان راهکار فوری و اضطراری دستکم میتوان
به جلوگیری از ادامۀ فعالیت استفادهکنندگان غیرمجاز و
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چاههای حفرشده به این طریق (که در بسیاری موارد تعداد
آنها از چاههای مجاز بیشتر است) مبادرت ورزید .در غیر این
صورت و با روند موجود ،ضمن از دست دادن بخش عظیمی
از منابع آب برای همیشه ،پدیدههایی نظیر فروچالهها و
فرونشستهای ناحیهای با ابعاد نامعلوم و با آسیبهای
جبرانناپذیر ،باز هم به وقوع خواهد پیوست.
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