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  93 ات:صفح تعداد         30/10/96       دفاع: تاریخ              علوم انسانی       ادبیات و  :دانشکده 

  :چکیده

تاسیس البرز می باشد. شهرستان کرج یکی از شهرستان هاي استان البرز و مرکز استان تازه 

به هکتار است.  19458حدود  1390وسعت قانونی این شهرستان طبق بررسی هاي سال 

و  هاشاخصتمام منظور بررسی مناطق مستعد پدیده فرونشست در این شهرستان در ابتدا 

مکن است در پدیده فرونشست دخیل باشند شناسایی شد و طبق نظرات ی منوع بهپارامترهایی که 

دهی یتاهم دو به دوي مقایسات زوجی به صورت متناظر و هاپرسشنامهکارشناسان امر از طریق 

 محاسبه گردید. Super Decision افزارنرمو ، )ANP(ي اشبکهشدند و با استفاده از فرآیند تحلیل 

 Arcدر محیط  GIS افزارنرممربوط به هر کدام از عوامل با استفاده از  رستري هايیهال همچنین

Map و از طریق روش  ي گردیدساز آمادهSAW تلفیق وزنی پارامترها در محیط ،GIS  انجام گرفت

 ازبندي مناطق مختلف یتاولوبندي گردید و سپس یفطتابع خطی  صورت بهو در انتها الیه نهایی 

 7/25در حدود  طبق نتایج به دست آمده .استعداد براي وقوع پدیده فرونشست به دست آمد نظر

 16کیلومتر مربع از مساحت شهرستان کرج پهنه با خطر خیلی زیاد به حساب می آید، و حدود 

که شامل مناطق با تمرکز باالي در خطر فرونشست زیاد واقع می شود درصد کل مساحت شهرستان 

و همچنین مرکز شهرها و روستاهاي موجود شترین میزان افت و برداشت آب زیرزمینی و تچاه ها و بی

ي زیرزمینی هاآبوضعیت افت . استو کشاورزي،  هاکارخانه ازجملهین نیازهاي آبی بخش صنعت تأم

ساله نوسان آب زیرزمینی به میزان حدود  14دهد که در طی دوره آماري یمدر شهرستان نشان 

ي زیرزمینی به میزان هاآببیشترین میزان برداشت ساالنه . متر مشخص گردیده است 14 و  -15

است. در حالت کلی برداشت  محمد شهرمربوط به دشت کرج و  مترمکعب 1,256,711 و 800,000

افت آب باعث افزایش پتانسیل وقوع فرونشست خواهد گردید، و  موازات بهي زیرزمینی هاآببیشتر 

سبب استعداد بیشتر این  محمد شهرو  دشت کرج بخش مرکزي ي سست آبرفتی دراهخاكوجود 

در نهایت پیشنهاداتی براي پیشگیري از ایجاد زمینه هاي بخش در مبحث فرونشست گردیده است. 

  وقوع فرونشست ارائه شد.
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  بیان مسئله:  - 1-1

% 46لی متر براي می 200(بارش کمتر از  کشور ایران فالتی پهناور، خشک و کم باران با توزیع نامناسب آب

ع بارندگی و است. از طرفی در بیشتر مناطق، توزی % مساحت ایران)39میلی متر براي  500و بارش کمتر از 

ین لقوه تامنبع بامنابع آب سطحی مطابق با نیاز کشاورزي نمی باشد. در نتیجه منابع آب زیرزمینی مهم ترین م

 ز آبخوانمینی اآب کشاورزي در کشور می باشد. احداث چاه هاي پمپاژ متداول ترین راه استخراج آب هاي زیرز

 ر، ایجادشار موثچاه هاي پمپاژ در یک منطقه باعث افت سطح ایستابی، تنزل کیفیت آب، افزایش فهاست. تمرکز 

که قریب به  به طوري). 1390فشردگی دائم در رسوبات و در نتیجه فرونشست زمین در منطقه می شود (ناقلی، 

دشت  35در بیش از  دشت کشور در معرض فرونشست قرار دارد. همچنین مطالعات صورت گرفته 600نیمی از 

تر نیز ک میلی مش از یکشور ارقام نسبتا بزرگی از نرخ فرونشست را معرفی می نمایند که در مواردي، روزانه به بی

  ).1390می رسد (شریفی کیا، 

1بنا به تعریف یونسکو فرونشست
عبارت است از فروریزش و یا نشست سطح زمین که به علت هاي متفاوتی  1

روي می دهد. به طور معمول این اصطالح به حرکت قائم رو به پایین سطح زمین که می تواند با در مقیاس بزرگ 

2ف پدیده هایی همچون زمین لغزه). این تعری1387بردار اندك افقی همراه باشد، گفته می شود (طاهري تیزرو، 
2 

در خاك  ت و همچنین نشستشامل نمی شود به دلیل اینکه حرکت آن ها داراي بردار افقی قابل توجهی اس را

). فرونشست به عنوان یک فرایند طبیعی، بخشی از 1384هاي دستی را شامل نمی شود (شمشکی و همکاران، 

مخاطرات محیطی و زمین شناسی محسوب می شود، که بیشتر در اثر فعالیت هاي انسانی هم چون تخلیه دراز 

3معادن زیرزمینی تشدید می شود (وانگ مدت آب، نفت و گاز از مخازن زیرزمینی و با استخراج
؛ آل 2008 3

). تخلیه دراز مدت آب و نفت از مهم ترین علل فرونشینی سطح زمین 1380؛ خالدي 1385خمیس و همکاران 

                                                
1. Subcidence  
2. Land slide  
3. Wang  
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1است (کوك و درون کامپ
). هنگامی که سفره آبدار تحت بهره برداري قرار می گیرد، نیروي متعادل 1377، 44 

فرونشست رخ می ند و زمین نشست می کند و اثر تخلیه آب زیرزمینی دچار تغییر می گردکننده سفره آبدار در 

). افزایش روز افزون برداشت از منابع آب زیرزمینی، علی الخصوص از حوضه 1385دهد (آل خمیس و همکاران، 

 55هایی که با رسوبات تحکیم نیافته آبرفتی

2
یا نهشته هاي کم عمق دریایی انباشته شده اند منجر به فرونشست  1 

). بخشی از خطرات 1390سطح زمین و یا به عبارتی نشست عمومی زمین می گردد (حسین زاده و همکاران، 

جدي فرونشست زمین شامل کاهش ارتفاع آزاد خاکریزها و به دنبال آن کاهش ضریب اطمینان حفاظت از خطر 

الب هاي محلی، تغییر شیب در کانالهاي انتقال آب و تغییر الگوي آب هاي زیرزمینی و خسارت سیل و وقوع سی

به راه ها و پل ها، و نیز سبب بروز خطرات فراوان در زمین هاي کشاورزي، ساختمان هاي مسکونی، خطوط 

ایجاد ترك در سازه ها،  مثل). طیف وسیعی از عوارض ژئومورفولوژیک 1391انتقال نیرو و ... شده است (میراثی، 

تغییر در شکل و هندسه سطحی زمین، ایجاد فروچاله و گودال از جمله عمومی ترین اشکال قابل رویت در اراضی 

  ). 1391تحت حاکمیت پدیده فرونشست است (افضلی، 

یش بنشست به منظور شناسایی و کاهش پیامدهاي ناشی از پدیده فرونشست نیاز به یک سیستم پایش فرو

ن در آشی از پیش در کشور احساس می شود. اولین گام در پایش فرونشست اندازه گیري مقدار جابجایی نا از

ادر قتنها  سطح زمین است. با علم به میزان نرخ فرونشست و همچنین پهنه و گستره مناطق تحت تاثیر، نه

 نماییم، لوگیريجشرفت بیشتر آن خواهیم بود میزان پیشرفت این پدیده را در یک منطقه شناسایی کنیم و از پی

دست مینی ببلکه می توانیم اطالعات با ارزشی از ویژگیهاي زمین شناسی و آب زمین شناسی سفره آب زیرز

  ).1388آوریم (دهقانی، 

ا در رآبی  با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی طی سال هاي اخیر، افزایش جمعیت و صنعتی شدن که نیاز

ین ه است. اها شد اده است این امر موجب استخراج بیشتر منابع آبی به ویژه از سطح چاهشهرستان کرج افزایش د

ا و هلوله  افت و برداشت باعث شده تا نشانه هایی از فرونشست در سطح شهرستان با عالیمی چون کج شدگی

ود، لذا ویت شری تخریب دیواره ي چاه ها و ساختمانها و زیرساختهاي شهر و نشست زمین و شکاف برداشتن اراض

  د. در این پژوهش به بررسی مناطق فرونشست و تعیین عوامل موثر بر این پدیده پرداخته خواهد ش

                                                
1. Cook and Duren kamp 
2. Unconsolidated 
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  پیشینه ي پژوهش: - 1-2

  :قیقات گذشته فرونشست در جهانمروري بر تح -1-2-1

 قدیمی ترین فرونشست شناخته شده در IHP)(( براساس اطالعات انجمن فرونشست در سازمان یونسکو

میالدي به وقوع پیوسته است. اساس مطالعات این انجمن بررسیهاي  1900ایالت آالباماي ایاالت متحده در سال 

، یونسکو اولین برنامه جهانی 1965کشور جهان بوده است. از حدود سال  15فرونشست در  42تفضیلی بر روي 

غاز نمود که در سالهاي بعد مطالعه خود را براي چرخه هاي آب شناختی تحت عنوان دهه جهانی آب شناسی آ

گروه کاري فرونشست در پاریس  1975فرونشست ها به یکی از موضوع هاي اصلی آن تبدیل گشت. در آوریل 

شکل گرفت که اساس کار آن بررسی ارتباط این پدیده با آب هاي زیرزمینی بود. از آن تاریخ تا به امروز بررسی 

هاي پیشرفته به ویژه در ایاالت متحده و ژاپن انجام شده است که نتیجه آن هاي بیشتري در این زمینه در کشور

، عابدینیکنترل شدید مصرف آب و تغییر در الگوي مصرف و توقف فرونشست ها در بسیاري از موارد بوده است (

 ). خطر نشست زمین بر اثر افت سطح آب هاي زیرزمینی یک خطر جهانی است و در مقیاس جهانی مورد1396

توجه قرار گرفته است. بیشترین گزارشات از سراسر جهان در ارتباط با پدیده نشست زمین مربوط به نقاط خشک 

و کم باران بوده است. این پدیده در گذشته در بسیاري از نقاط دنیا مانند مکزیکوسیتی، نقاطی از چین، تایلند، 

1ر کلکته)، شه1387ژاپن، آمریکا (به نقل از لشکري پور و همکاران، 
2هندوستان (چاترجی 6

)، 2006و همکاران،  7

3جنوب غرب تایوان (هو
4)، و شانگهاي چین (ریولین2005و همکاران،  8

)، گزارش شده است. یکی از 2006، 9

 ،بزرگترین نشست ها در کالیفرنیا در اثر بهره برداري بی رویه از آب هاي زیرزمینی جهت مصارف کشاورزي است

متر اندازه گیري شده است  15در یک نقطه از دشت به صورت تیپیک حدود  2004ل مقدار نشست تا سا

  ). 1383(بلورچی، 

710منتلک - روي شهر لس بانوس ) در پژوهشی که بر2001و همکاران ( الرسون

6در دره سن ژوآکوین5
در  811

کالیفرنیاي آمریکا انجام شد مشخص کرد که نشست زمین در این منطقه مهم کشاورزي، خسارت مهمی را به بار 

                                                
1. Kolkata  
2. Chatterjee 
3. Hu 
4. Ruilin 
5. Los banos kettleman city   
6. San Joaquin valley 
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موجب شد آب سطحی از حوضه هاي مجاور انتقال داده تا تقاضا براي 1969متري تا سال  8/8آورده است. افت 

از میزان نشست زمین کاسته شود اما  درصد 70تا  50 آب زیرزمینی کاهش یابد که این امر سبب گردیده حدود

به دلیل برداشت زیاد دوباره از آب هاي زیرزمینی  1994- 1990و  1977 -1976در خشکسالی هاي سال هاي 

متري سطح آب  50با افت  1991منطقه میزان نشست در این سال ها افزایش یافت به طوري که تا سال 

  متري رخ داد.  10فرونشستی 

1هونگ چن
2) در بررسی فرونشست رخ داده در مخروط افکنه چوشوچی2010همکاران (و 12

در مرکز تایوان 13

استفاده کردند. آن ها در این تحقیق از داده هاي مربوط به  GPSاز روش داده هاي حاصل از ایستگاه هاي دایم 

ایستگاه هاي ثابت  بهره بردند و در نهایت اعالم کردند که بین داده هاي حاصل از 2006تا  1997سال هاي 

GPS  وجود داشت، و توانستند از طریق یک رابطه خطی نتایج 68و شواهد افت سطح آب زیرزمینی همبستگی %

را استنباط کنند که نشانگر رابطه بسیار نزدیک داده هاي حاصل از سامانه موقعیت یاب جهانی و تغییرات سطح 

اط مابین تغییرات سطح آب زیرزمینی و تغییرات ارتفاع در آب زیرزمینی در سفره هاي عمیق است، بیشترین ارتب

  مناطقی وجود دارد که فرونشست روي داده است مخصوصا اگر در آن منطقه یک دوره خشکسالی روي داده باشد. 

3ساهو
4و سیکدر14

کشور هند  ) تحقیقی را جهت تعیین نرخ فرونشست در مناطق اطراف شهر کلکته2011(15

فرونشست رخ داده در این مناطق را به اضافه برداشت آب زیرزمینی جهت تامین نیازهاي انجام دادند. آن ها 

میلی متر تعیین  53/13را  2011گوناگون از قبیل کشاورزي و شهري ربط دادند و نرخ فرونشست در سال 

یابی و استفاده از داده کردند. اما در نوع دوم از تحقیقات محققان بر آن شدند تا با استفاده از روش هایی مانند تراز

و نیز تکنیک هاي ماهواره اي پدیده فرونشست را دقیق تر بررسی کرده و تا حد امکان ارتباط آن با  GPSهاي 

  سطح آب هاي زیرزمینی را مورد پژوهش قرار دهند.

5وي لی
ین ) با استفاده از داده هاي حاصل جریان آب زیرزمینی و داده هاي ساختار زم2011و همکاران (16

6شناسی و نیز نتایج حاصل از روش تداخل سنجی راداري به بررسی فرونشست در منطقه تیانجین
چین پرداختند. 17

                                                
1. Hung chen  
2. Choshuici Alluval fan  
3. Sahu  
4. Sikdar  
5. Wei Li  
6. Tianjin   
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در نهایت ارتباط این پدیده را با داده هاي زمین شناسی و نیز رابطه بین فرونشست با سطح آب زیرزمینی را با 

  استفاده از داده هاي تداخل سنجی راداري تعیین کردند. 

1ریگزرود
) فرونشست حاصل از برداشت بیش از حد آب زیرزمینی در منطقه آیراپاتو 2012و همکاران (18

مجموعه  18مکزیک را با استفاده از روش تصاویر راداري مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در منطقه مذکور 

خانه خسارات  200ن نزدیک به کیلومتر می شد و در اثر آ 27فرونشست را یافته اند که طول کلی آن ها بالغ بر 

  جدي وارد شده بود. 

2راسپینی
تحقیقی با موضوع فرونشست در شمال یونان را انجام دادند. در این  ) در2013و همکاران (19

استفاده کرده اند. این مطالعات که در دوره زمانی  SARپژوهش از چندین منبع اطالعاتی و داده هاي رادار 

را در بر می گیرد. به بررسی پدیده فرونشست در اطراف فرودگاه بین المللی مقدونیه می پردازد.  1995 - 2001

 3در این پژوهش نشان داد که پدیده فرونشینی در امتداد ساحل حوضه آنترومونت PSIنتایج 
به علت برداشت 20

تر در سال است و این در محلی سانتی م 5/1-2شدید آب زیرزمینی بوده است به طوري که نرخ این فرونشینی 

رخ داده است که ضخامت و تراکم رسوبات آبرفتی کواترنر در آن زیاد بوده است. عوارض این فرونشینی به شکل 

  نمود یافته است. 2005 - 2006مجموعه اي از شکاف ها در دیوار ساختمان ها و تاسیسات در سال 

را در دلتاي شمال یونان با استفاده از مدل سازي  ) پدیده فرونشست2014راسپینی و همکاران در سال (

(آژانس  SAR تصویر راداري 42ژئوتکنیک و تداخل سنجی راداري مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش از 

به بررسی الگوهاي مکانی و زمانی تغییر  PSIبه روش تداخل سنجی  1995 -2001فضایی اروپا) در سال هاي

4ن در محل دلتاي دشت تسالنوکیشکل زمین در شمال یونا
پرداخته که منطقه اي با سابقه فرونشست در اثر 21

و با توجه به افت زیاد آب زیرزمینی و سرعت  PSIاستفاده از تجزیه و تحلیل  فشردگی سیستم آبخوان است. با

سانتی متر در سال براي این منطقه طی  5/4جابجایی آب از جنوب غرب و جنوب، نرخ فرونشست را در حدود 

  اندازه گیري شد.  PSIدوره شش ساله ارزیابی کرده است. این نرخ با توجه به مدل دو بعدي براساس اطالعات 

                                                
1. Rodrguez 
2. Raspini  
3. Anthromount  
4. Thessaloniki   
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1سانبریا
) در مقاله خود تحت عنوان نقشه هاي فعالیت فرونشست از داده هاي 1420و همکاران (522

DInSAR 2در منطقه اریوئال
روش جدیدي را براي تولید نقشه هاي فعالیت فرونشست براساس آنالیز زمین 623 

در  SGSمرحله محاسبات  که براساس چند PSIپیشنهاد کردند. اندازه گیري جابجایی  PSIداده هاي  آماري بر

احتمال  خسارت پدیده فرونشست با منطقه صورت گرفت نشان داد که این روش قابلیت پیش بینی میزان خطر و

  درصد را داراست و روشی مطمئن براي ارزیابی خطر و میزان خسارت فرونشست است. 100دقت 

124فونت

دره سنترال  ) در مقاله خود تحت عنوان دستیابی به آب و فرونشست زمین در2015و همکاران (3

کالیفرنیا، به نقش افزایش برداشت آب زیرزمینی در اثر کشاورزي پرداخته است. این منطقه که یکی از قطب هاي 

بیشتر از آب هاي سطحی استفاده  2007کشاورزي آمریکا است براي آبیاري زمین هاي خود تا قبل از خشکسالی 

دره کال با آب  3/2زمینی به عمل آورد. به طوري که می کرده اما بعد از آن پمپاژ بیشتري از آب هاي زیر

زیرزمینی آبیاري شده اند، این پمپاژ بیش از حد موجب افت سطح آب شده و در نتیجه بیالن سیستم آبخوان بهم 

خورده و موجب فرونشینی شده است. مدل هاي هیدرولوژیکی استفاده شده در ارزیابی مدیریت سطح آب 

می توانست موجب  2007که تداوم خشکسالی بعد از سال  نیمه خشک نشان داد زیرزمینی در این منطقه

  سانتی متر در جانب جنوب دره شود.  5/1 - 3 فرونشستی در حد

  

  قیقات گذشته فرونشست در ایران:مروري بر تح -1-2-2

روش ) به تعیین محدوده ي نشست زمین و بررسی تغییرات زمانی آن با استفاده از 1389داوودي جم (

تداخل سنجی راداري در دشت مهیار پرداخته است. هدف این پایان نامه کشف و نمایش فرونشست زمین در 

استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداري است، نتایج به  کیلومتري جنوب اصفهان با 25دشت مهیار، واقع در 

ه مکانی و زمانی فرونشست در دست آمده فرونشست در دشت مهیار را اثبات کردند. سپس جهت ارزیابی توسع

منطقه روش طول باز کوتاه راداري اجرا شد. این روش امکان تولید نقشه هاي سرعت تغییر شکل ساالنه و نقشه 

سانتی متر در سال، در فاصله ي زمانی  7سري زمانی را می دهد. نتایج فرونشست در دشت مهیار را با نرخ ساالنه 

                                                
1. Sanabria 
2. Areouela  
3. Faunt 
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 47ن بیشترین مقدار فرونشست در قسمت مرکزي منطقه مهیار جنوبی با نشان دادند. همچنی 2004 – 2010

  سانتی متر فرونشست مشخص شد. 

در تعیین نرخ و  D–InSAR) ( ) بکارگیري تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداري1390دهقان سورکی (

دامنه فرونشست زمین در دشت مرند پرداخته است. در مطالعه حاضر نرخ و دامنه فرونشست در سطح دشت 

محاسبه و تعیین گشت.  1389بهمن  – 1383در بازه زمانی خرداد  D–InSARمرند، با استفاده از تکنیک 

راداري  Lو  Cبه ترتیب در باند که  PALSARو   ASARاز دو سنجنده مختلف SARبدین منظور داده هاي 

موید میزان نشستی برابر  ASARمی باشند مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار تجمعی فرونشست محاسبه شده از 

 828و  2055سانتی متر در بازه زمانی  75/33به میزان  PALSARسانتی متر و از تداخل نگارهاي  54/87با 

 ASARمیلی متر در روز به ترتیب از داده هاي  43/0و  4/0ست نیز برابر با روز بوده است. میانگین روزانه فرونش

حاصل گشته است. توزیع فضایی نواحی نشست یافته نیز حاکی از بیشینه رخداد نشست در عرصه  PALSARو 

نهادسازي نقشه هاي فرونشست حاصل با الیه هاي  هاي شرقی، شمالی و شمال غربی دشت مرند است. هم

راضی و زمین شناسی منطقه نیز بیانگر نقش استحصال بی رویه آب زیرزمینی در رخداد فرونشست در کاربري ا

دشت مرند می باشد. همچنین همبستگی تغییرات سطح پیزومتري با میزان فرونشست نیز حاکی از ارتباط 

  مستقیم افت سطح آب زیرزمینی با میزان نشست رخداده در سطح زمین است.  

) تعیین میزان و دامنه ي فرونشست زمین به کمک روش تداخل سنجی تفاضلی داده 1391شریفی کیا (

به  1389تا  1384در بازه ي زمانی  Lو  Cبرروي داده هاي ماهواره اي در دو باند  (D- InSAR) هاي راداري

بهرمان را مورد بررسی قرار داده است، و یافته هاي تحقیق موید حاکمیت میزان  -کار گرفته شد و دشت نوق

کیلومتر مربع در بخش میانی  281سانتی متر در پهنه اي به گستره ي  30فرونشست با متوسط سالیانه حدود

منه ي نشست در بازه هاي زمانی فصلی و سالیانه به کمک سري زمانی دشت است، بررسی تغییرات میزان و دا

این تصاویر روشن کرد که به سبب ثابت بودن میزان تاثیر گذاري عوامل ایجابی (فعالیت کشاورزي پسته کاري) 

از  این پدیده، تغییرات فصلی و سالیانه ي میزان فرونشست بسیار اندك بوده، اما دامنه ي برخوردار در رویداد

حداکثر میزان نشست از نواحی میانی و شرقی در فصل هاي بهار و تابستان به نواحی جنوبی و غربی در فصل 

هاي زمستان و پاییز تغییر یافته است. منطبق سازي الگوي فضایی نشست با نواحی زراعی و مسکونی موید 

فقط تعداد محدودي از سکونتگاه  انطباق کامل نواحی در معرض نشست با عرصه هاي زراعی است. در حالی که
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هاي بخش شرقی بر روي نواحی در حال نشست قرار دارند. همچنین، مقایسه ي میزان فرونشست با ارقام 

سانتی متر افت تراز آبی  2/3تغییرات تراز آبی مستخرج از چاه هاي پیزومتري نشان می دهد در این دشت هر 

  ایجاد کند.سانتی متر  1قادر است فرونشستی به میزان 

) به بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی فرونشست خاك هاي جنوب تهران پرداخته است، در این 1392پیروزي (

تحقیق پنج مارك ها و چاه هاي مشاهده اي منطقه مورد بررسی قرار گرفتند و بررسی هاي میدانی جهت 

ریزش ها و ترك هاي زمین، ترك  مشاهده تاثیرات فرونشست زمین در منطقه شامل بیرون زدگی جدار چاه ها،

مورد  1389الی  1371در سازه ها و بررسی معدن هاي موجود انجام گردید. تغییرات تراز زمین بین سال هاي 

مقایسه گردیده است. براي  1390الی  1381بررسی قرار گرفته و با روند تغییرات سطح آب زیرزمینی بین سال 

استفاده گردیده است. تحقیقات  Arc GISاز آب زیرزمینی از نرم افزار مدل سازي فرونشست زمین و تغییرات تر

انجام گرفته نشان می دهند عوامل دیگري همچون فرسایش زیرسطحی، قنوات و زهکشی خاك هاي آلی در 

  رخداد این پدیده سهیم هستند.  

و مطالعه ) کنترل و مهار نشست سطحی زمین در حفاري مکانیزه تونلهاي شهري متر1393حسینی (

قطار شهري تبریز پرداخته است. در این تحقیق براي بدست آوردن نتایج بهینه، از نرم افزار  2موردي خط 

Plaxis 3D Tunnel  جهت مدلسازي و شبیه سازي تاثیر فشار تزریق و همچنین تاثیر فشار جبهه کار بر نشست

ه نتایج حاصل از تحلیل حساسیت مشخص سطحی در حین حفاري و نهایتا کنترل نشست، صورت شد. با توجه ب

  شد که در فاصله سه برابر قطر تونل، از ابتدا و انتهاي سازه تا مرز مدل، نشست به حالت تعادل میرسد.  

) به تحلیل و ارزیابی پارامترهاي موثر بر فرونشست زمین در دشت مرودشت استان 1394میراثی ( رهنما و

انجام یک پژوهش موردي در دشت مرودشت به بررسی عوامل و پارامترهاي  افارس پرداخته است. در این تحقیق ب

موثر و ارزیابی میزان تاثیر هرکدام برنشست سطح زمین پرداخته شده است. در این خصوص نحوه تعیین و تحلیل 

پارامترهاي موثر همچون میزان افت سطح آب، جنس و ضخامت الیه هاي خاك به خصوص الیه هاي ریزدانه، 

وصیات ژئوتکنیکی خاك مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاکی از آن است که جهت انجام محاسبات خص

فرونشست خاك، داده ها و اطالعات مورد نیاز تا حد امکان باید به صورت دقیق و جامع تهیه شوند و ویژگی ها و 

  شرایط متفاوت هر پارامتر در نظر گرفته شود. 
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همبستگی میان افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین در دشت سلماس ) به بررسی 1394زارعی (

پرداخته است. در این پژوهش ارتباط بین افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین مورد بررسی قرار گرفت. در 

بررسی فرونشست زمین از روش تکرارهاي موقعیت ارتفاعی استفاده شد. این روش ها شامل ترازیابی دقیق، 

و روش تداخل سنجی راداري می باشد. بیشینه نرخ فرونشست با استفاده از تصاویر  GPSات ایستگاه دایم مشاهد

سانتی متر در سال محاسبه گردید. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی  11، 2009در سال  ALOSراداري ماهواره 

از همبستگی باال بین افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین در این دشت می باشد. در نهایت با استفاده از 

با استفاده از سال آینده پیش بینی شد.  30مدل رگرسیونی میانگین متحرك (آریما) سطح آب زیرزمینی در 

میزان نوسانات سطح آب زیرزمینی و رابطه حاکم بین میزان افت سطح آب زیرزمینی و نرخ فرونشست زمین در 

  این دشت، میزان فرونشست زمین در سال هاي آینده پیش بینی گردید. 

ستفاده سنجابی با ا–) به بررسی تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت روانسر 1395عابدینی و همکاران (

پرداخته است. در این پژوهش به منظور بررسی مناطق مستعد پدیده فرونشست در ابتدا عوامل  AHPو  GISاز 

و ... تهیه شد.  میزان افت سطح آب –موثر بر پدیده شناسایی و الیه هاي اطالعاتی شامل میزان برداشت آب 

نهایی براي هر یک از معیارهاي  وزن EXPER CHOICEوزن دهی شد و با نرم افزار  AHPسپس به روش 

به نقشه هاي رستري تبدیل شد و  GISسطح یک و دو محاسبه گردید. سپس وزن هاي به دست آمده به کمک 

در گام بعدي با هم پوشانی و محاسبات الزم صورت گرفته نقشه نهایی مناطق مستعد فرونشست تهیه شد. 

و جنوب غربی و شمال غربی دشت با مجموع مساحت  براساس نقشه به دست آمده بخش مرکزي (شرق و غرب)

  کیلومتر مربع بیش از سایر مناطق مستعد پدیده فرونشینی تشخیص داده شده است.  07/60

) به بررسی علل شکل گیري انواع فرونشست زمین و اثرات هیدروژئومورفیک آنها جهت 1396عابدینی (

ش هاي مختلف جهت تعیین مناطق مستعد فرونشست ارائه که در آن مدل ها و رو، پرداخته استمدیریت محیط 

  کرده است.  بیانو راهکارهاي کنترل آن را شده است 

به طور کلی آنچه از مطالعه پیشینه موضوع به صورت اجمالی حاصل شد نشان می دهد که پدیده 

  فرونشست عموما در دشت هایی که برداشت آب باال بوده رخ داده است.
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  پژوهش:اهداف  - 1-3

هدف تحقیق حاضر بررسی پتانسیل فرونشست شهرستان کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط 

GIS  مفید و  پیشنهادها و راهکارهاياست، همچنین عوامل موثر در شکل گیري این پدیده بررسی و سعی شده

  عملی براي کاهش نرخ فرونشست شهرستان مذکور ارائه شوند. 

شناسایی مناطق فرونشینی و مستعد فرونشینی و تعیین عوامل موثر بر آن جهت استفاده پایدار هدف کلی: 

  از منابع آب و خاك. 

مناطق فرونشست و مستعد  تهیه نقشه - 2 فرونشستعوامل موثر بر پدیده ي  تعیین -1 اهداف جزئی:

راهکارهاي الزم پیشنهادها و ارائه  - 4 مطالعهدامنه پدیده فرونشست در محدوده مورد اندازه گیري  -3 فرونشینی

  و پیشگیري از توسعه خسارتها جهت جلوگیري از وقوع پدیده فرونشینی

  

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: - 1-4

مصرف آب در بخش هاي صنعت، کشاورزي و شهري هر روز بیشتر می شود. آلودگی منابع آب موجود نیز، 

مزید بر علت گردیده و کمیت آب هاي قابل استفاده را هر روز بیش از پیش کاهش می دهد. مجموعه اي از این 

مدیریت مصرف و عرضه منابع آب گونه مسائل و مشکالت باعث شده است بشر به فکر ارائه راهکارهایی بهتر براي 

باشد. از این رو مطالعه منابع آب از جمله منابع آب زیرزمینی و مدیریت مصرف منابع مذکور به دلیل کمبود آن 

). سفره هاي آب زیرزمینی به عنوان یکی از منابع طبیعی پر اهمیت 1391ها، اهمیت ویژه اي دارد (مریخ پور، 

تفاده بی رویه از این ذخیره طبیعی عالوه بر آنکه باعث کاهش این گنجینه در هر کشور محسوب می شوند. اس

گرانبها می شود، باعث ایجاد پدیده فرونشست و ایجاد خطرات زیانبار آن نیز می گردد (آمیغ پی و همکاران، 

تبع آن  ). رشد روز افزون جمعیت منجر به استفاده بی رویه از آب در مصارف صنعتی و کشاورزي شده و به1386

ایجاد اثرات نامطلوب کمی و کیفی در منابع آب بوده است. افزایش استفاده از آب هاي زیرزمینی بویژه در حوضه 

هایی که با نهشته هاي آبرفتی، دریایی کم عمق یا دریاچه اي تحکیم نیافته انباشته گشته اند وشامل میان الیه 

). از آثار 1384ایجاد فرونشست می شود (شمشکی و همکاران،  هاي ریزدانه با تراکم پذیري باال می باشد، باعث

زیست محیطی نشست میتوان به آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی، تغییر مسیر جریان آب رودخانه ها، تغییر در 
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اکولوژي گیاهان و جانوران، تغییر چهره سطح زمین، تغییر ظرفیت و دبی آبهاي زیرزمینی و تغییر در خواص 

ه کرد و همینطور نشست سطح زمین میتواند خساراتی را به سازه هاي سطحی مانند ساختمانها، خاك اشار

تاسیسات صنعتی، جاده ها، پلها، خطوط راه آهن، لوله هاي انتقال آب و گاز، انرژي، و مخازن نگهداري آب و نیز 

  ).1393در مزارع، جنگلها و... به بار آورد (حسینی، 

ان کرج نقطه عطف فعالیت هاي کشاورزي، صنعتی و جمعیتی استان البرز است با توجه به اینکه شهرست

کمبود منابع آب و به تبع آن فرونشست سطح آب که به شکل اختالل در برخی چاههاي آب مانند بریدگی لوله 

نطقه جدار و نیز نشست موضعی دشت بروز می یابد، می تواند موجی از نگرانی از دسترسی به آب پایدار را در م

ایجاد کند و موجب خسارت به راه هاي ارتباطی، خطوط آب رسانی، ایجاد درز و شکاف در دیوار سکونت گاه ها و 

تاسیسات می شود. ایجاد فرونشست می تواند زمین هاي کشاورزي را با خسارت روبرو کند و تخریب این زمین 

ی، نامرغوب شدن زمین ها و آلودگی آب و غیره تبعاتی چون مهاجرت از نواحی روستایی، تغییر کاربري اراض ،ها

مناطق فرونشست و ارتباط آن با وضعیت رسوب شناسی منطقه و هم  . براین اساس شناخت وضعیت آبخوانشود

  چنین ارائه پیشنهادهاي آتی یا حل مشکالتی از این دست ضروري و حائز اهمیت است.

  

 ال هاي پژوهش:ؤس - 1-5

  شهرستان کرج چه تاثیري در فرونشست دارد؟ضخامت و نوع سازندهاي  -1

  آیا بیشینه فرونشست شهرستان کرج مربوط به برداشت آب هاي زیرزمینی می باشد؟ -2

  

  فرضیات پژوهش: - 1-6

در کار پژوهشی، فرضیه عبارتی است که می توان آن را حدس متوقع (مطالعه شده) یک ظن آگاهانه، یک 

پیش فرض، یک پیشنهاد، یک گمان و یا تخمین به حساب آورد، یا هر چه به آن اطالق شود، فایده اش متکی بر 

ی باشد و همین تفحص ها و چگونگی ارائه دسته اي از حقایق در یک عبارت فشرده، قابل تفحص و آزمایش م

  آزمایشات است که آن را تا سطح یک زمینه می رساند. 

  به نظر می رسد که ضخامت و نوع سازندهاي شهرستان کرج نقش مهمی در فرونشست دارد.  -1

ن برداشت آب زیرزمینی دارد.مقادیر باالي فرونشست زمین در شهرستان کرج رابطه تنگاتنگی با میزا -2
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  تعریف فرونشست: - 2-1

طبق تعریف انستیتو زمین شناسی ایاالت متحده، پدیده ي فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو 

ممکن است داراي بردار به پایین سطح زمین است که از نظر شدت، وسعت و میزان مناطق درگیر محدود نبوده و 

جا به جایی افقی اندکی باشد. این پدیده شامل زمین لغزش نمی شود زیرا حرکت زمین لغزش داراي بردار افقی 

قابل توجهی می باشد. همچنین نشست که در خاك هاي دستی رخ می دهد، جزو این پدیده قرار نمی گیرد. در 

روز فرونشست زمین شود. به طور مثال فشرده شدن مناطق مختلف، علت هاي متفاوتی ممکن است سبب ب

آبخوان در اثر خالی شدن و افت آب، زهکشی خاك هاي که حاوي مواد آلی هستند، گسترش معادن زیرزمینی، 

آب دار شدن رسوبات نزدیک به سطح زمین و فشرده شدن آن ها، فشردگی طبیعی خاك، فشرده شدن مخازن 

1(دیز سلمرون حرکات صفحات زمینزیرزمینی مواد نفتی، تکتونیک و 
2، مرتینز ری2010 25

3، کبرل کنو262010
27 

چرخه ي انجماد و ذوب مجدد افق هاي خاك که بارها در سر تا سر کره ي زمین ارزیابی و بررسی شده  .)2010

4(انجمن پژوھش ملیاند 
فرونشست به ویژه در مناطق شهري ممکن است به ساختمان ها و سازه . )1991، 28

5(پولند مهندسی، جاده ها، خطوط آهن، لوله ها، سیستم هاي فاضالب و چاه ها آسیب وارد کندهاي 
129 ،1984(. 

خسارت به چاه ها در پهنه هاي فرونشست زمین در مناطق روستایی و شهري متداول بوده و موجب خرابی چاه 

سفره ي آب زیرزمینی ایجاد شود،  ها و ایجاد پدیده رشد چاه می شود. اثر فرونشست زمین در اثر تغییرات سطح

ممکن است با افزایش سیالب هاي رودخانه اي و ساحلی، تداخل جبهه هاي آب شور و شیرین و دوباره فعال 

شدن گسل هاي سطحی و ایجاد راه هاي جدید عبور رواناب سطحی و در نتیجه آلوده شدن آبخوان ها نیز همراه 

                                                
1. Diaz salmeron  
2. Martinez Reyes   
3. Cabral cano   
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5. Poland 



    
  

   

      82  
 

 2فمنا(ه باشد

6
دیده می تواند با ایجاد تغییر در وضعیت هیدروژئولوژیکی منطقه از قبیل . همچنین این پ)2003، 30

جهت و سرعت جریان زیرزمینی، بیالن آب زیرزمینی و غیره نتیجه هاي ناهنجار بیشتري در پی داشته باشد. 

فرونشست می تواند به تخریب سیستم هاي آبیاري و خاك هاي حاصلخیز کشاورزي (با پایین آوردن تخلخل آن 

ها) منجر شود. پدیده ي فرونشست در مناطق شهري به دلیل تراکم جمعیت، ساختمان ها و شریان هاي حیاتی 

. براساس بررسی هاي به عمل (خیابان ها، پل ها، راه آهن، خطوط گاز) می تواند آسیب هاي بیشتري ایجاد کند

فره افت می کند (مانند دشت در مناطقی که از آب هاي زیرزمینی زیاد برداشت می شود و سطح سآمده، 

رفسنجان) و یا بنابر دالیل متعددي سطح ایستابی سفره باال می رود و رسوبات اشباع می شوند (مانند جنوب 

تهران و بخش هایی از کرج)، آبخوان فشرده می شود و رسوباتی که مستحکم نشده اند، در نخستین مراحل 

. بروز فرونشست در این شرایط از قوانین اولیه ي مکانیک خاك دیاژنز، فشرده شده و ایجاد فرونشست می کنند

تبعیت می کند در صورتی که سیال از بین رسوبات خارج شود، فشار ثقلی الیه هاي باالیی سبب فشرده شدن 

مواد تشکیل دهنده ي آن ها و ایجاد فرونشست زمین می شود. همچنین در الیه هایی که داراي مقدار قابل 

تند و تاکنون اشباع کامل را تجربه نکرده اند و تحت تاثیر فشار الیه هاي باالیی نیز قرار دارند، در توجهی رس هس

صورت اشباع کامل ناشی از باال آمدن آب دچار فرونشست ناشی از افتادگی می شوند. اگر میزان تنش وارد شده 

ها نیاز است کمتر باشد، تغییر شکل و  بر آبخوان از مقدار نیرویی که براي استحکام مواد تشکیل دهنده ي آن

فرونشست حاصله قابل برگشت یا االستیک خواهد بود. تغییرات فصلی سطح سفره هاي آب زیرزمینی می تواند 

فرونشست منطقه اي زمین به دلیل افت سطح آب زیرزمینی  .)2001فمن، ا(ھ چنین تغییراتی را ایجاد کند

عمدتا در رسوبات تحکیم نیافته یا نیمه تحکیم یافته که در مجاورت الیه هاي شن و ماسه قرار دارد صورت می 

گیرد. به عبارتی افت سطح ایستابی باعث کاهش فشار آب منفذي و افزایش تنش موثر وارد بر رسوبات آبخوان می 

). در چنین شرایطی یک تراکم غیراالستیک به دلیل افزایش تنش موثر در خاك رخ داده و 1386حونی، شود (طا

چیدمان دانه هاي خاك بهم خورده و چیدمان جدید باعث کاهش حجم و ضخامت عمودي الیه و در نهایت 

1نشست می گردد (بل
متغیر سانتیمتر  05تا  1). مقدار نشست زمین براي هر ده متر افت سطح آب بین 1999، 31

یا فشار است که دامنه این تغییرات به ضخامت و تراکم پذیري الیه ها، طول زمان بارگذاري، درجه و نوع استرس 
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2نجر وارده بستگی دارد (لوف
). فرونشست حاصل از این تغییرات ممکن است در حد چند میلی متر یا 1969، 32

سفره به حالت قبلی، این جابجایی برطرف خواهد شد. این گروه سانتی متر باشند که در هر حال با بازگشت سطح 

از فرونشست ها، در شمار مخاطرات قرار نمی گیرند و در این مطالعه نیز بررسی نمی شوند. اما حالت دیگري از 

فرونشست زمین وجود دارد که جابجایی ایجاد شده پایدار و غیر االستیک می باشد. این وضعیت در صورتی پدید 

حکام رسوبات نیاز است بیشتر باشد آید که میزان تنش وارد شده بر آبخوان، از مقدار نیرویی که براي است می

1(ریلی
 2، هی وود1988، پولند 1969 333

434 1997.(  

  

  اد فرونشست:علل ایج -2-1-1

نمک) گچ و انحالل پذیر (سنگ آهک،  امکان پذیر است. یکی در سنگ هايدر دو محیط  فرونشست رویداد

فشار هیدرواستاتیکی رو به باالي آب زیرزمینی در شده اند و  که توسط نهشته هاي تحکیم نیافته مدفون

نگهداري آن ها موثر است. دیگري در نهشته هاي جوان تحکیم نیافته و رسوبات آواري تحکیم یافته با تخلخل باال 

ایی کم عمق واقع شده اند. به طور معمول چنین که در زیر نهشته هاي آبرفتی، دریاچه اي و یا نهشته هاي دری

محیط هایی شامل آبخوان بسته یا نیمه بسته ي ماسه اي یا شنی (با تراوایی باال و تراکم پذیري پایین) همراه با 

3میان الیه هاي رسی (با تراوایی قائم کم و تراکم پذیري باال) می باشد (والت من
). روستایی و جباري 1989، 535 

  ).1-2علل فرونشست زمین را در دو گروه عامل طبیعی و انسانی دسته بندي کرده اند (جدول  )1386(
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  به نقل از کوك و دورن کامپ) 93: 1386(منبع: روستایی،  طبقه بندي علل نشست زمین - )1-2جدول (
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Abstract: 
 

The city of Karaj is one of the cities of Alborz province and the capital of the newly 
established province of Alborz. The legal scope of this city is about 19458 hectares, 
according to the 2011 survey. In order to study the susceptible areas of the subsidence 
phenomenon in the city at first, all the indicators and parameters that may somehow be 
involved in the subsidence phenomenon were identified and according to the experts' 
opinions, the questionnaires of the pair comparison were considered respectively two 
and two, and using the The network analysis process (ANP) and Super Decision 
software were calculated. Raster layers for each of the factors were prepared using the 
GIS software in the Arc Map. Using SAW method, the weighting of the parameters in 
the GIS environment was combined and finally the final layer was linearized and then 
the priority of the regions Different in terms of talent for the occurrence of subsidence 
phenomenon. According to the results, about 25.7 sq. Km of the area of the city of Karaj 
is considered as a high risk area, and about 16% of the total area of the city is at high 
risk of subsidence, which includes areas with high concentration of wells and the 
highest The rate of underground water drainage, and the concentration of existing cities 
and villages, as well as the supply of water to the industrial sector, including factories 
and agriculture. The status of groundwater drainage in the city shows that during the 
14year statistical period, the water fluctuation of the underground water is about -15 and 
14 meters. The highest annual water consumption is 800,000 and 1,256,711 cubic 
meters, respectively, in the Karaj plain and Mohammad Shahr. In general, more 
groundwater harvesting along with water drops will increase the potential for 
subsidence, and the existence of loose alluvial soils in the central part of Karaj Plain and 
Mohammad Shahr has caused more talent in this section to be abandoned. Finally, 
suggestions were made to prevent the occurrence of subsidence events.                            

       .                                 

Keywords: GIS environment, Karaj city, land subsidence, network analysis process 
(ANP), Saw method  
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