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 چکیده
پدیده ی فرونشست و فروچاله ی سطح زمین در طی سال های اخیر به دالیل مختلفی هم چون رشد بی رویه ی جمعیت ، برداشت 
بیش از حد از منابع آب زیرزمینی به همراه عوامل دیگر سبب بروز مشکالت و معضالت فراوان به زمین های کشاورزی ، 
ساختمان های مسکونی ، جاده ها ، خطوط انتقال نیرو و دیگر سازندها و هم چنین منجر به آسیب های زیست محیطی، اقتصادی 
و اجتماعی شده است. این پدیده در کشور ایران به ویژه در دشت های استان فارس با ایجاد شکاف و فروچاله ، آسیب های 
فراوانی به زمین های کشاورزی ، شریان های حیاتی ، آثار باستانی ، ساختمان های روستایی و ... وارد کرده است. رخداد و 
پیش روي این پدیده ، دشت های استان فارس و نواحی اطراف آن به ویژه دشت مرودشت را در معرض تهدید جدی قرار 
داده است. در این مقاله دالیل و مکانیزم تشکیل و رخداد فرونشست و فروچاله در سطح جهان و ایران مورد ارزیابی قرار 
گرفته است و در ادامه ، نشست های نقاط مختلف استان فارس و شهر شیراز و نواحی اطراف آن بیان شده است ؛ هم چنین 
دشت ، شهر و روستاهای مرودشت به عنوان نمونه ای بارز و قابل ملموس در اطراف شهر شیراز مورد بررسی دقیق تر واقع 

شده است. 

واژه هاي کلیدي : فرونشست ، ترک ها و شکاف های سطح زمین ، شیراز ، افت سطح آب زیرزمیني ، روستاهای مرودشت.

پدیده ی فرونشست در شهر شیراز 
و نواحی اطراف آن

1- مقدمه
وجود ناهنجاری های زیرسطحی همانند حفره ، فروچاله ، الیه های 
ضعیف زیرسطحی ، گسل ، تونل و ... ، چه به صورت طبیعی و چه 
به صورت ایجاد شده توسط انسان می تواند خطرات متفاوتی برای 
جامعه داشته باشد. در این میان پدیده های فرونشست و فروچاله که 

عمومًا در اثر افت سطح آب های زیرزمینی ایجاد می شوند از اهمیت 
ویژه ای برخوردار هستند. هم چنان که آسیب های ناشی از این پدیده 
حال  در  کشورمان  دشت های  در  به ویژه  و  دنیا  مختلف  مناطق  در 
 ، زمین  فرونشست سطح  پدیده ی  پدیدار شدن هستند.  و  گسترش 
دنیا  نقاط مختلف  در  انسانی  فعالیت های  و  از عوامل طبیعی  ناشی 

سهراب میراثی
دکترای ژئوتکنیک

حسین رهنما
دکترای ژئوتکنیک
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بی رویه  برداشت  به علت  ایران  در کشور  اخیر  در طی سال های  و 
از آب های زیرزمینی ، خشک سالی و عوامل دیگر پدیدار شده است 
ساختمان های   ، کشاورزی  زمین های  به  جدی  آسیب های  سبب  و 
مسکونی ، جاده ها و دیگر سازندها و بروز خسارت های زیست محیطی، 
گسترش  با  همراه  جمعیت  رشد  است.  شده  اجتماعی  و  اقتصادی 
و  کشاورزی  در  استفاده  برای  آب  منابع  از  بهره برداری  بی رویه ی 
صنعت ، پی آمدهای نامطلوب زیادی در جنبه های کمی و کیفی منابع 
آب داشته است. در دهه های اخیر حالت تصاعدي این پدیده همراه 
ازآب های  بی رویه  پمپاژ  و  ، شهرنشینی شدن  اوج صنعتی شدن  با 

زیرزمیني برای مصارف کشاورزي مشاهده  شده است. 
   فرونشست ،  یکي از بالیاي طبیعي است که خسارات زیادي به 
زندگي انسان و اکوسیستم های طبیعي وارد می آورد و با دیگرحوادث 
طبیعي از قبیل سیل ، طوفان و زلزله تفاوت هایی دارد. عمده ی این 
تفاوت ها در تأثیر تدریجي آن طي یک دوره ی نسبتًا طوالني ، عدم 
تأثیر  تعیین دقیق زمان شروع و خاتمه و وسعت جغرافیایي  امکان 

آن است. 
یا نشست  فروریزش  از  است  عبارت  پدیده  این  یونسکو  نظر  از     
سطح زمین که به علت های متفاوتی در مقیاس بزرگ روی می دهد. 
فرونشست به صورت نشست تدریجي یا ناگهاني سطح زمین و یا به 
هر دو علت طبیعي یا در اثر فعالیت بشر ) مصنوعی ( ایجاد می شود. 
فعالیت های بشري هم چون معدن کاری زیرسطحي و یا پمپاژ نفت یا 
آب های زیرزمیني ) برداشت آب های زیرزمیني در نواحي کشاورزي( 
هم چنین  می شوند.  محسوب  فرونشست  وقوع  دالیل  جمله  از 
در  طبیعي  زمین شناسي  فرآیندهاي  از  ناشي  می تواند  فرونشست 
فرونشست   ، به طورکلي  باشد.  تراکمی  یا  و  انحاللی  ناحیه های 
زمین ممکن است در اثر عوامل متعددی از قبیل انحالل تشکیالت 
آب  ذخایر  و  سیاالت  استخراج  اثر  در  رسوبات  تراکم   ، زیرسطحي 
زیرزمیني ، بارگذاري ، زهکشي و یا ارتعاش ، تراکم هیدرولیکي ، 
فرسایش مکانیکي زیرسطحي ، جریان جانبي ، ناپایداري خاک ها در 
سطوح شیب دار ، انقباض خاک هاي رسي ، ذوب یخ الیه هاي منجمد 

در اعماق زمین و فرونشیني زمین ساختي رخ بدهد ]1[.  
   جمعیت ، الگوي مصرف و استفاده از فن آوري ، سه پارامتر اصلي و 
تأثیرگذار در ایجاد مشکالت محیطي ، کاهش و یا حل آن ها هستند. 
استفاده ی  و  مصرف گرایي  جهت گیري   ، جمعیت  افزایش  متأسفانه 
بدون   ، موجود  منابع  شده  سبب   ، فن آوري ها  از  نابه جا  و  بي رویه 
در نظر گرفتن پیامدهاي آن با سرعت و قدرت بیش تري استخراج 
) که  زیرزمیني  اما در حال حاضر تهي شدن سفره هاي آب  شوند. 
بیش تر  را در  ( چالش جدي  دنیا است  در  منبع آب شیرین  دومین 
دشت های کشور ایجاد نموده است. برداشت و پمپاژ بیش از حد از 
سفره هاي آب زیرزمیني استان می تواند پیامدهاي نامطلوبي هم چون 
تغییر کیفیت آب زیرزمیني و پیش روي جبهه  ی آب شور ، کاهش 
افزایش   ، ، تغییر ضرایب هیدرودینامیکي سفره ها  حجم ذخایر آبي 
اجباري عمق چاه ها ، خشک شدن منابع برداشت آب ) چاه ، چشمه 
و قنات ( ، افزایش مصرف انرژي ، استحصال آب زیرزمیني ، افزایش 
آسیب پذیري دشت ها نسبت به خشک سالي ، نشست زمین ، وقوع 
بناها ، خسارت به  ایجاد درز و شکاف در سطح زمین و   ، فروچاله 

تأسیسات  و شریان های حیاتی ، به خطر افتادن اکوسیستم طبیعي و 
خشک شدن برخي از مزارع و باغات را در پي داشته است.

زیرزمیني  آبي  منابع  از  بي رویه  و  اصولي  غیر  بهره برداری های     
مهم ترین علت بروز فاجعه ی فروچاله و فرونشست زمین است که با 
مسدود شدن مجاري نفوذ آب به داخل سفره ها ، افت شدید سطح 
زمین،  فرونشست  با  نهایتًا  و  داشته  دنبال  به  را  زیرزمیني  آب های 
زمین  فرونشست  البته  می افتد.  اتفاق  حیات  نابودي  و  بیابان زایي 
زمینه ساز  محیطي،  زیست  جبران  غیرقابل  خسارت های  بر  اضافه 
و  مالي  نرخ خسارت های  بناها شده و می تواند  و  ناپایداري سازه ها 
جاني پدیده هایی مثل زلزله را به طرز وحشتناکي افزایش دهد. لذا 
با یک برنامه ریزي صحیح براي کاربري اراضي و تحقیقات مناسب 
در راستاي آن می تواند تا حد بسیار زیادي خطرات این گونه وقایع 

را کاهش دهد. 
تدریج  به  و  آهستگی  به  که  زمین  شکاف های  و  فرونشست     
گسترش می یابند ، شاید همان تأثیر خطرهای ناگهانی و فاجعه باری 
چون سیل و زلزله را نداشته باشند و در منطقه ی در حال فرونشست 
شاید خرابی به طور گسترده مشاهده نشود و حتی آثار سطحی حاصل 
به طور  وجود  این  با   ، نباشند  تشخیص  قابل  راحتی  به  نیز  آن  از 
معمول برطرف کردن آسیب های ناشی از فرونشست و شکاف های 
زمین ُپر هزینه و دشوار است. وارد آمدن آسیب به خطوط انتقال و 
ساختمان ها در مناطق روستایی و شهری کاماًل متداول است. مناطق 
شریان های  و  ساختمان ها  وجود   ، جمعیت  تراکم  سبب  به  شهری 
این  هستند.  آسیب پذیرتر  فرونشست  برابر  در  ویژه  به طور  حیاتی 
پدیده می تواند به خیابان ها ، پل ها و بزرگراه ها آسیب وارد کرده ، 
خطوط آب رسانی ، گاز و فاضالب را مختل کرده ، به پی ساختمان ها 
این حالت  آسیب رسانده و موجب ترک خوردگی در آن ها شود. در 
سازه هایی که پی گسترده تر ، ارتفاع بیش تر و طول بیش تری دارند 
آسیب پذیرترند. خطوط انتقال شریان های حیاتی ، راه آهن ، سدهای 
خاکی ، تصفیه خانه ها و کانال ها از آسیب پذیری بیش تری برخوردارند. 
یا فروچاله  به طورکلی هر سازه ای که در مسیر شکل گیری شکاف 
واقع شود ، در معرض آسیب بیش تری قرار دارد. پدیده ی فرونشست 
و فروچاله با ایجاد تغییر در وضعیت توپوگرافی منطقه می تواند سبب 
بروز تغییرات عمده ای در هیدرولوژی منطقه شود. به عنوان مثال ، 

در این مناطق ممکن است سیالب های مخربی به وقوع بپیوندد ؛ 
برخوردار  پیشینه ای  چنین  از  فرونشست  ایجاد  از  پیش  درحالی که 

نبوده است ]2[. 

1-2- مکانیزم تشکیل فرونشست 
فرونشست را می توان به عنوان تغییر تدریجی یا افت ناگهانی سطح 
از  زیرسطحی  جابه جایی  یک  نتیجه ی  در  پایین تر  سطح  به  زمین 
بیان  به  خالصه  صورت  به  قسمت  این  در  کرد.  بیان  زیرین  مواد 
انواع فرونشست ها و دالیل مربوط پرداخته می شود. به  بیان  دیگر ، 
تا زمانی که آب داخل حفرات زیرسطحی هست این آب بین حفره 
اثر برداشت آب  را تحمل می کند و در  از سربارها  ناشی  تنش های 
این نقش تحمل تنش توسط آب از بین می رود و سبب فروریزش 

یا نشست می شود.
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شکل 1 : فرونشست در اثر برداشت بی رویه از مایعات زیرسطحی ]3[

انواع ذرات رس توانایی جذب حجم زیادی از آب را دارند که حجم 
الیه های اشباع خاک رس در مقایسه با وضعیت خشک آن ها دارای 
خشک  و  تر  پروسه ی  در  عمومًا  که  هست  زیادی  بسیار  اختالف 
حال  می شوند.  زمین  سطح  در  نشست  و  ترک  ایجاد  سبب  شدن 
این که  متورم شوند. جالب  یا  منقبض  برابر  تا 1۰   آن که می توانند 
حتی تغییر 5 درصد هم در وضعیت آن ها موجب خسارت های شدید 
فرونشست سطح  تناسب  به  و  آب  افت  اصواًل  می شود.  سازه ها  به 
زمین در فصول گرم سال ، رخداد خشک سالی و فعالیت های انسانی 
می آید.  وجود  به  زیرزمینی  آب های  از  بی رویه  برداشت  راستای  در 
آب  سطح  افت  اثر  در  رخ  داده  فرونشست های  این که  به  توجه  با 
زیرزمینی در یک سطح وسیع اتفاق می افتد ، می توان از نتایج مربوط 
به بارگذاری و نشست در جهت قائم و به صورت یک بعدی استفاده 
کرد. نظر به این که افت سطح آب یک نواخت و در جهت قایم افت 
پیدا می کند ، می توان مسأله را به صورت یک بعدی تحلیل و ارزیابی 

.( Rahnema and Mirasi ,2015 ) کرد

شکل 2 : پروسه تورمو انقباض در رس ها ]3[

1-2- مکانیزم تشکیل فروچاله
فروچاله1 یک حفره ی انحاللی بزرگ هست که در سطح زمین به 
علت فروریزش سقف حفره پدیدار می شود و هم چنین برداشت آب نیز 
موجب ایجاد این گونه فروچاله ها می شود. همان گونه که آب موجود 
در حفره نقش پایداری سقف حفره را ایفا می کند در اثر برداشت آب 

داخل حفره ، سقف حفره دچار ناپایداری و ریزش می شود.
   فروچاله هاي کارستي به انحاللي ، فرونشستي و رمبشي تقـسیم 
می شوند. چاله های کارستي رمبشي به ویژه نوع پوشش آن حادثه ساز 
بوده و باعث خسارت جاني ومـالي می شود. چاله های رمبشي پوششي 
حادثه ساز فقط در جایگاه زمین شناسی ویژه ای  ایجـاد می شود که این 
و  است  کارستي  آهک  روي  بر  وجود خاک چسبنده  شامل  ویژگي 

آب  که  باشد  داشته  وجود  کارستي  سازند  اعماق  در  مجـاري  باید 
آب  حرکت  سرعت  افـزایش  باعـث  شـرایط  ایـن  دهـد.  انتقال  را 
 ، انتقال  یافته  رسوبات  نتیجه  در  و  و عمودي شده  افقي  در جهت 
بزرگ تر شدن  با  و  ایجاد شده  و خاک  آهک  بین  مرز  در  حفره ای 
حفره مقاومت سقف حفـره کـاهش و به طور ناگهاني ریزش می کند. 
انـداختن سـطح سـفره ی  با فعالیت های خود به ویژه پـایین  انسان 
آب زیرزمیني و یا متمرکز کردن روانآب می تواند باعـث تـسریع و 

یـا ایجـاد چاله های رمبـشي پوششي جدید شود.
از دالیل رخداد فروچاله به ویژه در مناطق آمریکا ، معدن     یکی 
کاری زیرسطحی به ویژه برای برداشت زغال سنگ است که به  نوعی 
نمک  مقابل سنگ  در  اما  ؛  ندارند  زیرزمینی  آب  با سطح  ارتباطی 
در  که  دارند  باالی  انحالل پذیری  قابلیت  آهک  سنگ  و  ژیپس  و 
اثر انحالل آن ها در الیه های زیرین موجب رخداد فروچاله می شود 
)شکل 3 (. بارش موجود در هوا می تواند مقداری دی اکسید کربن را 
در خود حل کند و وقتی روی زمین قرار می گیرد دارای اسیدکربنیک 
 ) آهک  سنگ   ( کربناته  سنگ های  داخل  آب  که  زمانی  و  هست 
فعل  آهک  سنگ  داخل  اسیدکربنیک  با  کلسیت   ، می شود  جاری 
بی کربنات  و  کلسیم  یون  ایجاد  سبب  و  می دهد  انجام  انفعاالت  و 
محلول می شود ؛ که نهایتًا این جریان آب سبب ایجاد شکاف و به  

مرور زمان حفره ها را ایجاد می کند ]4[.

 

شکل3 : وضعیت تشکیل فروچاله در الیه های ژیپس و نمک ]4[

انجام حفاری در الیه های مختلف سبب جریان آب از باال به سمت 
پایین می شود و این حرکت آب در اثر برخورد با الیه های انحالل پذیر 
موجب انحالل الیه های نمکی و ژیپسی می شوند که در اثر مداومت 
این جریان کم کم حفره انحاللی بزرگ ترمی شود که نهایتًا الیه های 
باالیی در این حفره ریزش می کنند و فروچاله در سطح زمین پدیدار 

می شود.
   در شکل 4 و شکل 5 ، به ترتیب روند رخداد و تشکیل فروچاله 
در خاک های درشت دانه و ریزدانه نشان داده  شده است. این پروسه 
در 4 مرحله بیان  شده است که در اثر حرکت آب ، دانه های خاک 
نیز جابه جا و به درون حفره سنگ بستر راه پیدا می کنند. در ادامه ی 
این روند ، حجم بیش تری از دانه ها درون حفره قرار می گیرند که در 
نهایت با پر شدن حفره ، در سطح زمین به صورت تدریجی فروچاله 

آسیبکانال از  بیشها  برخوردارند.  پذیري  فرو چالهاي که در مسیر شکلکلی هر سازهطوربهتري  یا  در    ،   واقع شود  گیري شکاف 
پدیدهمعرض آسیب بیش توپوگرافی منطقه می  يتري قرار دارد.  تغییر در وضعیت  ایجاد  با  بروز فرونشست و فروچاله  تواند سبب 

به عنوان مثالتغییرات عمده این مناطق مم  ،  اي در هیدرولوژي منطقه شود.  بپیونددکن است سیالب در  به وقوع     ؛   هاي مخربی 
 .  ]2[ خوردار نبوده استاي براد فرونشست از چنین پیشینه که پیش از ایجحالیدر
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جایی زیرسطحی از هیک جاب  يیجهنت  درتر  یینپاتوان به عنوان تغییر تدریجی یا افت ناگهانی سطح زمین به سطح  یمفرونشست را  

تا    ،  دیگر  یانب  به  شود.یمپرداخته    و دالیل مربوط  هافرونشستد. در این قسمت به صورت خالصه به بیان انواع  کرمواد زیرین بیان  
  آببرداشت    اثرکند و در  یم  تحملي ناشی از سربارها را  هاتنشبین حفره    آبداخل حفرات زیرسطحی هست این    آبزمانی که  

 د.شویمرود و سبب فروریزش یا نشست یماین نقش تحمل تنش توسط آب از بین 
 

 
 ] 3[رویه از مایعات زیرسطحیفرونشست در اثر برداشت بی  :  1  شکل

  ها آنهاي اشباع خاك رس در مقایسه با وضعیت خشک  یهالکه حجم    دارند   را  آبانواع ذرات رس توانایی جذب حجم زیادي از  
ایجاد ترك و نشست در سطح زمین  يدر پروسه  عموماًي اختالف بسیار زیادي هست که  دارا شوند.  یم   تر و خشک شدن سبب 

  هايتخسار موجب ها آن درصد هم در وضعیت  5که حتی تغییر  جالب این .برابر منقبض یا متورم شوند  10توانند تا یم کهآن حال
هاي  یتفعالی و  سالخشک ، رخداد    و به تناسب فرونشست سطح زمین در فصول گرم سال  آبافت    اصوالً  د.شویم  هاسازهشدید به  

در اثر افت سطح    داده  رخي  هافرونشستکه  با توجه به این  آید.یم   به وجودي زیرزمینی  هاآبرویه از  یب انسانی در راستاي برداشت  
بعدي  توان از نتایج مربوط به بارگذاري و نشست در جهت قائم و به صورت یک ، می  افتدزیرزمینی در یک سطح وسیع اتفاق می  آب

این  د.کراستفاده   به  آب یک نظر  افت سطح  پیدا  که  افت  قایم  و در جهت  به صورت یک أ مس  توانمی  ،  کند یمنواخت  را  بعدي  له 
 . )Rahnema and Mirasi 2015(د کرتحلیل و ارزیابی  

 

 
 ] 3[  هاپروسه تورمو انقباض در رس   :  2  شکل
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چنین برداشت آب د و همشویم  یدارپدانحاللی بزرگ هست که در سطح زمین به علت فروریزش سقف حفره  يیک حفره 1فروچاله
ایجاد  نیز   ایفا    گونههمانشود.  میها  گونه فروچالهیناموجب  را  پایداري سقف حفره  اثر  یمکه آب موجود در حفره نقش  کند در 

 د.شویمیزش ، سقف حفره دچار ناپایداري و ر داخل حفره آببرداشت 
آن   نوعویژه  به  رمبشی  کارستیي  هاچاله  .دشونیم  تقـسیم  رمبشی  و  فرونشستی  ،  انحاللی  به  کارستی  هايفروچاله      پوشش 

چالهدشویم  ومـالی  جانی  خسارت  باعث  و  بوده  سازحادثه   ايیژهو  شناسیینزم  جایگاه  در  فقطساز  حادثه  پوششی  رمبشی  يها. 
در  باید  واست    کارستی  آهک  روي  بر  چسبنده  خاك  وجود  شامل  ویژگی  این  که  دشویم  ایجـاد   کارستی   سازند  اعماق   مجـاري 
 یجهنت  در  و  شده  عمودي  و  افقی  جهت  در  آب  حرکت  افـزایش سرعت  باعـث  شـرایط  ایـن.  دهـد   انتقال   را  آب  که  باشد  داشته  وجود

 طور به  و   کـاهش  حفـره  سقف  مقاومت  حفره  شدنتر  بزرگ  با   و  شده   یجاد ا  خاك  و  آهک  بین  در مرز  ياحفره  ،  یافته  انتقال  رسوبات
 ب کردن روانآ  متمرکز  یا  و  آب زیرزمینی  يسـفره   سـطح  انـداختن  پـایینویژه  به  خود  هايیتفعال  با   انسان.  کندیم  ریزش  ناگهانی

 . دشو جدید رمبـشی پوششی يهاچاله ایجـاد یـا  و تـسریع باعـث  تواندیم
ی  نوع  به  کهاست    سنگزغالبرداشت    براي  ویژهمعدن کاري زیرسطحی به   ،   در مناطق آمریکاویژه  بهیکی از دالیل رخداد فروچاله     

یري باالي دارند که در اثر پذانحاللو سنگ آهک قابلیت    اما در مقابل سنگ نمک و ژیپس  ؛  زیرزمینی ندارند  آبارتباطی با سطح  
اکسید کربن را  يدمقداري  تواندیم ). بارش موجود در هوا  3 شکل ( د شویمهاي زیرین موجب رخداد فروچاله یهالدر   ها آن انحالل 

  سنگ آهک   ي کربناته ( هاسنگ داخل    آبو زمانی که    گیرد داراي اسیدکربنیک هستیمدر خود حل کند و وقتی روي زمین قرار  
کربنات  دهد و سبب ایجاد یون کلسیم و بییم انجام    انفعاالتیدکربنیک داخل سنگ آهک فعل و  اسکلسیت با  ،    شودیمجاري  )  

 .]4[  دکنیمرا ایجاد  هاحفره زمان مرور بهیتاً این جریان آب سبب ایجاد شکاف و نها ؛ که شودیممحلول 

1Sinkholes

1. Sinkholes

 
 ]4[ هاي ژیپس و نمکوضعیت تشکیل فروچاله در الیه  :  3شکل

در   حفاري  پایین  یهالانجام  سمت  به  باال  از  آب  جریان  سبب  مختلف  با  یم هاي  برخورد  اثر  در  آب  حرکت  این  و  هاي  یهال شود 
شود که  یترمبزرگلی  حفره انحال  کمکمشوند که در اثر مداومت این جریان  یم هاي نمکی و ژیپسی  یهالیر موجب انحالل  پذانحالل

 شود. یمد و فروچاله در سطح زمین پدیدار کننیمهاي باالیی در این حفره ریزش یهالیتاً  نها
این    .است  شده   دادهو ریزدانه نشان    دانهدرشتي  هاخاكبه ترتیب روند رخداد و تشکیل فروچاله در  ،    5و شکل    4در شکل     

  . کنند یمجا و به درون حفره سنگ بستر راه پیدا  هي خاك نیز جابها دانه،    شده است که در اثر حرکت آب  یانبمرحله    4پروسه در  
، در سطح زمین به صورت   یت با پر شدن حفرهنها  درگیرند که  یم درون حفره قرار    هادانهري از  ت حجم بیش  ،   این روند   يدر ادامه

ایجاد   ریزدانه شرایط مقداري متفاوت و  هاخاكبراي    4اما در شکل  ؛    شودیمتدریجی فروچاله  ؛  ترخطرناكي  در    که  چرا  است 
 . ] 4[ افتدیمي ریزدانه فروپاشی سطح زمین به صورت ناگهانی اتفاق هاخاك

 

 
 ]4[دانهدرشتهاي  خاكروند تشکیل فروچاله در    :  4شکل
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ایجاد می شود ؛ اما در شکل 4 برای خاک های ریزدانه شرایط مقداری 
متفاوت و خطرناک تر است ؛ چرا که در خاک های ریزدانه فروپاشی 

سطح زمین به صورت ناگهانی اتفاق می افتد ]4[.

 
شکل4 : روند تشکیل فروچاله در خاک های درشت دانه ]4[

 

شکل5 : روند تشکیل فروچاله در خاک های ریزدانه ]4[

2- پیشینه ی تحقیق

2-1- فرونشست در جهان
در  ایتالیا  ونیز  شهر  مانند  جهان  از  مختلفي  نقاط  در  پدیده  این 
با نشستی حدود 15 سانتي متر  تا 1973  فاصله ی سال های 193۰ 
]5[ ، بانکوک در تایلند نشست ساالنه 12 سانتی متر ، مکزیکوسیتي، 
تایلند ، ژاپن و آمریکا گزارش  شده است ؛ هم چنان که این پدیده در 
بیش از15۰ شهر جهان گزارش  شده است ]۶[. در مقیاس جهاني ، 
بحران افت سطح آب و خسارت های ناشی از آن در بین سال های 
شهرنشیني  رشد  و  شدن  صنعتي  با  هم زمان  که   197۰  -  195۰
نقاط  در  فرونشست  پدیده ی  نمونه های  از  رسید.   خود  اوج  به  بود 
در 35  آب  پمپاژ  دلیل  به  زمین  به نشست  مختلف جهان می توان 
سال گذشته در شهر بانکوک در تایلند اشاره کرد با حداکثر نشست 
ساالنه 12۰ میلی متر که در اوایل دهه ی 198۰   گزارش شده است 
]7[. از نمونه های دیگر می توان به نشست دشت ساحلي تسالونیکي 
)شمال یونان ( به میزان حدود 1۰ سانتي متر در سال ، اشاره کرد ]8[.

به علت رخداد شکاف ها  قاهره در مصر  از شهر     در بخش هایی 
روش های  از  موضعی  نشست های  هم چنین  و  ساختمان ها  اکثر  در 
ژئوالکتریک2 و انکسار امواج لرزه ای3 برای شناسایی الیه های خاک 

و موقعیت گسل و ناهنجاری های زیرسطحی استفاده  شده است ؛ که 
مشخص  شده عمده دالیل آسیب های وارد ناشی از وجود خاک رس 
مارنی اشباع و وجود گسل در الیه ای زیر ساختمان های اجرا شده 
بوده است ]9[. در کشور هلند از روش های امواج لرزه ای در جهت 
شناسایی تغییرات پارامترهای االستیک خاک در اثر فرونشست سطح 
زمین ) به علت معدن کاری ( استفاده  شده استنتاج به دست آمده 
نشان داد که دلیل اصلی این فرونشست ها ، ضخامت زیاد الیه ی نرم 
منطقه بوده است. برخی نوسانات نیز در نتایج مشاهده شد که احتمااًل 

به خاطر وجود آب زیرزمینی است ]1۰[.
نقاط  از  به ویژه  افت سطح آب  از عوارض     گزارش های متعددي 
خشک و کم باران در سراسر جهان ارائه شده است ، یکي از مهم ترین 
خسارت ها و افت سطح آب در جهان در اثر بهره برداری بي رویه از 
در  کالیفرنیا  ایالت  در  کشاورزي  مصارف  برای  زیرزمیني  آب هاي 
آمریکا گزارش  شده است. تا سال 19۶9مقدار نشست در این ایالت 

8 متر گزارش شد ]11[.
   بیش از 8۰ درصد فرونشست های شناسایی شده در ایالت متحده 
به دلیل  اغلب  ، که  انسان روی آب های زیرسطحی  تأثیر  از  ناشی 
از  از استفاده ی نادرست  نادیده گرفتن عواقب زیست محیطی ناشی 
مربع  مایل  از 17۰۰۰  بیش   ، ایاالت متحده  در  است.  زمین  و  آب 
قرار  تأثیر  تحت  فرونشست  توسط  مستقیم  به طور   ، ایالت   45 در 
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در   حفاري  پایین  یهالانجام  سمت  به  باال  از  آب  جریان  سبب  مختلف  با  یم هاي  برخورد  اثر  در  آب  حرکت  این  و  هاي  یهال شود 
شود که  یترمبزرگلی  حفره انحال  کمکمشوند که در اثر مداومت این جریان  یم هاي نمکی و ژیپسی  یهالیر موجب انحالل  پذانحالل

 شود. یمد و فروچاله در سطح زمین پدیدار کننیمهاي باالیی در این حفره ریزش یهالیتاً  نها
این    .است  شده   دادهو ریزدانه نشان    دانهدرشتي  هاخاكبه ترتیب روند رخداد و تشکیل فروچاله در  ،    5و شکل    4در شکل     

  . کنند یمجا و به درون حفره سنگ بستر راه پیدا  هي خاك نیز جابها دانه،    شده است که در اثر حرکت آب  یانبمرحله    4پروسه در  
، در سطح زمین به صورت   یت با پر شدن حفرهنها  درگیرند که  یم درون حفره قرار    هادانهري از  ت حجم بیش  ،   این روند   يدر ادامه

ایجاد   ریزدانه شرایط مقداري متفاوت و  هاخاكبراي    4اما در شکل  ؛    شودیمتدریجی فروچاله  ؛  ترخطرناكي  در    که  چرا  است 
 . ] 4[ افتدیمي ریزدانه فروپاشی سطح زمین به صورت ناگهانی اتفاق هاخاك

 

 
  ]4[دانهدرشتهاي  خاكروند تشکیل فروچاله در    :  4شکل
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تحقیق   يپیشینه  -2
 در جهانفرونشست    -2-1
متر  انتیس  15د  با نشستی حدو  1973تا    1930  ي هاسال  يفاصله   در  ایتالیا   ونیز  مانند شهر  جهان  از  مختلفی   نقاط   در   پدیده   این

  این   چنان کههم  ؛  است  شده   مریکا گزارشآ  و   ژاپن  ،   ، تایلند  مکزیکوسیتی  ،  متریسانت   12، بانکوك در تایلند نشست ساالنه    ]5[
  ي ناشی از آن در هاخسارت و    سطح آب   افت  بحران  ،  جهانی  مقیاس  . در]6[است    شده  گزارشجهان    شهر  150از  بیش  در  پدیده

بود  رشد  و  شدن  صنعتی  با  زمانهم  که  1970  -  1950  هايسال  بین   يپدیده  يهانمونه   از.   رسید  خود   اوج  به  شهرنشینی 
  اشاره   تایلند  در  بانکوك  شهر  در   گذشته  سال  35  در  آب  پمپاژ  یلبه دل  زمین  نشست  به  توانیم  مختلف جهان   نقاط  فرونشست در

حداکثرکرد    به   توانیم  دیگر  يهانمونه   از  ]. 7[است  شده    گزارش    1980  يهده  اوایل  در  که  متریلیم  120  ساالنه  نشست  با 
 ]. 8[ د کر اشاره ،  سال در مترانتیس 10 حدود میزان ) به شمال یونان تسالونیکی (  ساحلی دشت نشست

ي  هاروشي موضعی از  هانشست چنین  و هم  هاساختماندر اکثر    ها شکافاز شهر قاهره در مصر به علت رخداد    یی هابخشدر     
؛    است شده  استفاده یرسطحی زهاي يناهنجارهاي خاك و موقعیت گسل و  یهالشناسایی  براي 3يالرزهو انکسار امواج  2ژئوالکتریک 

 اجرا ي هاساختماناي زیر یهالناشی از وجود خاك رس مارنی اشباع و وجود گسل در    هاي واردیبآسعمده دالیل  شده  مشخص که
کشو]9[است  بوده    شده در  از  .  هلند  امواج  هاروش ر  اثر الرزهي  در  خاك  االستیک  پارامترهاي  تغییرات  شناسایی  جهت  در  ي 

،    هافرونشستکه دلیل اصلی این    داد  نشان  آمده  به دستج  استنتا  شده  استفاده)    به علت معدن کاري  فرونشست سطح زمین (
است زیرزمینی    آبوجود    به خاطر  احتماالًد که  ش  مشاهدهبرخی نوسانات نیز در نتایج    .نرم منطقه بوده است  يضخامت زیاد الیه

]10 .[ 
آب  از  متعددي  هايگزارش      سطح  افت  خشک  ازویژه  به   عوارض   از   یکی  ،  است  دهش  ارائه  جهان  سراسر  در  باران  کم  و  نقاط 

آب  هاخسارت  ترینمهم افت سطح    ایالت   در  کشاورزي  مصارف  براي  زیرزمینی  هايآب  از  رویهبی  يبرداربهره  اثر  در   در جهان  و 
 ]. 11[ دش گزارش ترم  8 ایالت این در نشست مقدار1969 سال تا . است شدهگزارش آمریکا  در کالیفرنیا

از       از  ها فرونشستدرصد    80بیش  ناشی  ایالت متحده  انسان روي  تأثي شناسایی شده در  به   ي زیرسطحیها آبیر  اغلب  ، که 
ایل  م  17000، بیش از    . در ایاالت متحدهاستو زمین    آبنادرست از    يمحیطی ناشی از استفادهدلیل نادیده گرفتن عواقب زیست

2 electrical resistivitytomography
3 seismic refractiontechniques

2.  electrical resistivity tomography
3.  seismic refraction techniques
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، زه کشی خاک  آبخوان  تراکم سیستم  گرفته اند. علل اصلی شامل 
از  ناشی  رس  خاک  انقباض   ، زیرزمینی  معادن  از  استخراج  آلی، 
برداشت آب ، تراکم طبیعی ، فروچاله و ذوب الیه ی منجمد دائمي 

اعماق زمین هستند ]12[.

شکل6 : وضعیت تقریبی حداکثر فرونشست مشخص  شده در ایاالت  متحده 
توسط پولند ]12[

2-2- فرونشست در ایران
در  رفسنجان  دشت  در  زمین  فرونشست  بار  اولین  ایران  در 
سال134۶همراه با پدیده  ی لوله  زایي در چاه های کشاورزي مشاهده 
اخیر  سال های  در  کشور  آبي  منابع  نابودي  روند   .]1۶[ است  شده 
سبب شده است که اغلب دشت های کشور با یکي از پرمخاطره ترین 
با  ایران  کشور  هرچند  شوند.  روبرو  محیطي  زیست  پدیده های 
تجربه ی 31 مخاطره از تعداد 41 مخاطره ی شناسایي شده در جهان، 
در رده هاي باالي کشورهاي پرمخاطره ی جهان قرار دارد و در سال  

2۰1۰ سومین کشور پرمخاطره ی جهان بوده است.
ارتباط  در  زمین  منطقه اي  فرونشست  پدیده ی  اخیر     درسال هاي 
دشت هاي  دیگر  از  بسیاري  در  زیرزمیني  آب هاي  سطح  افت  با 
زرند   ،  )  1377  ، عباس نژاد    ( سیرجان  دشت  در  جمله  از  کشور 
 ، ) اردکان  یزد ) عالمي ، 1381   ،  ) و کرمان ) رحمانیان ، 13۶5 
فامینین کبودرآهنگ همدان  )امیري و همکاران ، 1383، خورسندي 
انتظام  و  )شمشکي  ورامین   معین آباد   ،  )  1385 ، عبدالي  و  آقایي 
میراثی  و  رهنما   ( میرزا  خان  و  شهرکرد  دشت   ،  ) سلطاني،1384 
1392 ( ، دشت های استان فارس ]13 و 2[ تهران شهریار ) بلورچي، 
1384 و علي پور و همکاران ، 2۰۰8 ( گزارش شده است. نمونه ی 
ازاي هر  به  که  دیده شده  رفسنجان  در دشت  زمین  نشست  دیگر 
1۰ متر افت سطح آب زیرزمیني ، سطح زمین حدود 42 سانتي متر 
نشست می کند ]14[. در منطقه ی سیرجان به ازاي هر 1۰ متر افت 
 .]15[ است  شده  گزارش  سانتي متر   27 حدود  نشست   ، آب  سطح 
عمده ی رخدادهای فرونشست زمین در ایران بیش تر در اثر عواملي 
هم چون افت سطح سیاالت زیرزمیني ، انحالل تشکیالت زیرسطحي 
و ریزش کارست به وجود می آیند. تغییر کاربري زمین ، احداث و یا 

کشی  زه  ،  . علل اصلی شامل تراکم سیستم آبخواناندگرفته یر قرار  تأثطور مستقیم توسط فرونشست تحت  ، به  ت ایال  45  مربع در
منجمد    ي، فروچاله و ذوب الیه  ، تراکم طبیعی  خاك رس ناشی از برداشت آب  انقباض   ،   ، استخراج از معادن زیرزمینی  خاك آلی 

 . ]12[  ندهستدائمی اعماق زمین 
 
 

 

 ]12[متحده توسط پولند  شده در ایاالت  وضعیت تقریبی حداکثر فرونشست مشخص  :  6شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول1 : نمونه ی فرونشست های رخ  داده در جهان ]3[

 ] 3[در جهان  داده   رخهاي  فرونشست ينمونه  :  1جدول
 نشستحداکثر  محل فرونشست

 متر)(
طول مدت    منبع

، ایتالیا  ونیز 15/0 1930-1973 1973، گمبولتی و فریز
مکزیکوسیتی  8 1938-1968 1969،  پولند

، اوزاکا توکیو 4 1928-1943 1969،  پولند
الندن  18./ 1865-1931 1969، پولند و دیویس

، لوئیزیانا  باتون روژ 3/0 1890از سال  1976،  جان و وارن
بیتون - هاستون 7/2 - 1969،  الفگران

، کالیفرنیا  سانجوا 5/8 - 1969،  پولند
، کالیفرنیا  سانتا کالرا 4 - 1969،  پولنداسچومن و 

، آریزونا الوي 3/2 1948-1967 1975،  آکستمن
، نیوزیلند  زیراکی 4 1954،  گرنت -

، کالیفرنیا  ویلمنگتن 9 1969، مایوگا وآلن -
 2000،  نیلسون - 9 لوس آنجلس
 2000،  نیلسون - 8.5 شهر مکزیک

 2000،  نیلسون - 2.63 ، چین  شانگهاي
 2000،  نیلسون - 2.5 ، ژاپن نیگاتا 

 2000،  نیلسون - 0.3 ، انگلیس  لندن
    

 
 

 در ایران فرونشست    -2-2
کشاورزي مشاهده شده    ي هاچاه  در  زاییلوله  ي پدیده  با  همراه1346در سال  رفسنجان  دشت   در  زمین  فرونشست  بار   اولین  ایران  در

آبی کشور در  ].  16است [ نابودي منابع  اغلب    هايسال روند  از  با  کشور    هايدشت اخیر سبب شده است که   ترینپرمخاطره یکی 
در    ،  مخاطره شناسایی شده در جهان  41خاطره از تعداد  م  31هرچند کشور ایران با تجربه    .روبرو شوندزیست محیطی    هايپدیده

 بوده است. جهان  يپرمخاطره سومین کشور 2010و در سال   داردقرار جهان  يهاي باالي کشورهاي پرمخاطرهرده
زیرزمینیآب  سطح  افت  با  ارتباط   در  زمین  ايمنطقه   فرونشست  يپدیده  اخیر  هايدرسال      هاي دشت   دیگر  از  بسیاري  در  هاي 

  ،   )  1381،    عالمی   (   زداردکانی  ،   )   1365،    رحمانیان   وکرمان (   ، زرند  )  1377،    نژادعباس  (  سیرجان  در دشت  جمله  از  کشور
و    شمشکی(  ورامین  آبادمعین  ،  )  1385،    عبدالی  و   خورسندي آقایی ،  1383،    همکاران  و  امیري(  همدان  فامینین کبودرآهنگ

  شهریار ( تهران ]2و  13[هاي استان فارس دشت ، )  1392ی رهنما و میراث ( میرزا دشت شهرکرد و خان،  ) 1384سلطانی، انتظام
  به  کهدیده شده    رفسنجان  دشت  در  زمین  نشست  دیگر  ياست. نمونه   شده  گزارش  )  2008،    همکاران  و  پورعلی  و  1384،    بلورچی

ر ه  ازاي به  سیرجان  يمنطقه   ]. در14[  دکنمی  نشست  مترسانتی  42د  زمین حدو  سطح  ،  زیرزمینی  آب  سطح  افت ترم  10  هر  ازاي
  تربیش  ایران  در  زمین  فرونشست  رخدادهاي  يعمده  ]. 15[  استشده    گزارش  مترانتیس  27د  نشست حدو  ،  آب  سطح  افت   ترم  10
 کاربري   آیند. تغییرمی  وجود  به  کارست  ریزش  و  زیرسطحی  تشکیالت  ، انحالل  زیرزمینی  سیاالت  سطح  افت  چونهم  عواملی  اثر  در

دیگري    عوامل  جمله  از  نیز  سواحل  امتداد   در   آبشور  نفوذ  و   آلی   هايخاك  کشی زه  ،   مهندسی   هاي بارگذاري سازه  یا   و   احداث  ،   زمین
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پدیده  در  مؤثر  عوامل  بین   رسد درمی  نظر  به  باشند.  ثرؤم  فرونشست  يپدیده  ایجاد   در  توانندمی  که  هستند این   برداشت   ،  ایجاد 
فرونشست   ایجاد  اصلی  عوامل،    رسوبات  مهندسی   هاي ویژگی  و  رسوبی   يالیه  ضخامت ،    آب زیرزمینی  منابع   از  مجاز  حد   از  شیب

گونه  یناتر  ، نیازمند توجه و بررسی دقیق  ی جهانیسالخشکبر روي کمربند    شدن  واقعکشور ایران به سبب    است  گفتنیهستند.  
 . استزیرزمینی  آبی و افت سطح سالخشکهاي مرتبط با یدهپد
از       نشان  گرفته  صورت  فروچالهمطالعات  ایران  رخداد  کشور  مختلف  نقاط  در  متعدد  نمونه    استهاي  عنوان  به  به  یمکه  توان 

دشت    يو فروچاله  متر  20متر و عمق    50فروچاله در شرق صفاشهر با عرض    يپدیده،    متر  16عمق  و    50قطر  فروچاله سورمق به  
به عمق استهبان  يفروچالهو   متر 100متر و عمق نزدیک به  20دشت فسا با عرض  هاي اخیرفروچاله  ویژههنگ همدان و بهآکبودر

 ]. 2[)  7شکل (    دکراشاره  متر  30و عرض  80
 

  
 دشت استهبان  يفروچاله دشت فسا   يفروچاله

 ] 13[  هاي استان فارسگر دشتهاي ویرانفروچاله  ينمونه  :  7شکل  

 استان فارس و شهر شیرازفرونشست و فروچاله در    -3
تهدید    ها در معرضاین دشت  اکنونتوان اظهار داشت هممیفرا گرفته بود و  را  فارس  استان    يها دشت  اغلبفرونشست    يپدیده
، دشت کوه    ، نقش رستم  جنوب خاورى فارس  يها، شیراز و دشت   ، ارژن  دشت مرودشت  در  فرونشست  يپدیده  .دارندقرار  جدي  
توان به  که به عنوان نمونه می  ؛  ه اتفاق افتاده استقابل مالحظ  يهاي سالیانهو با نشستبه صورت جدي  داراب    يمنطقهو    سپید
شیراز  سفرونش دشت  جنوب  (ت  شرق   مناطق  جنوب  و  شرق  زرقان  ،   )   ،  دشت  جهرم  ،   فرونشست  تا  فسا  دشت  ،    فرونشست 

توابع دشت فسا از دشتد.  کراشاره    فرونشست  از جمله دشتمتأسفانه وضعیت فرونشست در برخی  فارس  استان  مرودشت  هاي 
 .و نگران کننده است وخیم بسیار

گر رخ ، استهبان با ابعاد سطحی و اعماق ویران  ، ارسنجان  ، فسا  ، سورمق  صفاشهر  يدر منطقه نیز  فروچاله  وحشتناك    يپدیده    
أسفانه در سطح زمین نیز  نزدیک مت  ي ند که در آیندههستهاي متعدد دیگر در حال تشکیل  فروچالهشود  بینی میداده است و پیش

می فروچاله  برايند.  شوپدیدار  وحشتناك  اعماق  و  ابعاد  از  میآگاهی  بهها  عرض    يفروچاله  توان  با  عمق    50صفاشهر  و    20متر 
 متر   200و    100طول    به  داراب  يدشت کوه سپید منطقه  يهاشکاف  ،    متر  4متر و عمق    50عرض  به  دشت ارژن    يفروچاله،    متر

 ]. 16د [کراشاره متر   30و عرض  80به عمق استهبان  يفروچاله، 
دیگر     تعمق  قابل  ت   مورد  بر  أ ،  فروچاله  و  فرونشست  باستانیثیر    شهر   و  رجب  نقش  و  رستم  نقش  و  جمشید  تخت نظیربی  آثار 

  فرونشست دشت   .استها  تر در حال پیش روي و نزدیک شدن به آنکه این پدیده هر سال با سرعت بیش  است...    و  استخر  تاریخی
ادامه   يسازه متري  300تا     مرودشت جمشید  استتخت  قرار  يمجموعه و    یافته  تأثیر  تحت  را  رستم  نقش   که داده   تاریخی 

پدیده  در  مؤثر  عوامل  بین   رسد درمی  نظر  به  باشند.  ثرؤم  فرونشست  يپدیده  ایجاد   در  توانندمی  که  هستند این   برداشت   ،  ایجاد 
فرونشست   ایجاد  اصلی  عوامل،    رسوبات  مهندسی   هاي ویژگی  و  رسوبی   يالیه  ضخامت ،    آب زیرزمینی  منابع   از  مجاز  حد   از  شیب

گونه  یناتر  ، نیازمند توجه و بررسی دقیق  ی جهانیسالخشکبر روي کمربند    شدن  واقعکشور ایران به سبب    است  گفتنیهستند.  
 . استزیرزمینی  آبی و افت سطح سالخشکهاي مرتبط با یدهپد
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دشت    يو فروچاله  متر  20متر و عمق    50فروچاله در شرق صفاشهر با عرض    يپدیده،    متر  16عمق  و    50قطر  فروچاله سورمق به  
به عمق استهبان  يفروچالهو   متر 100متر و عمق نزدیک به  20دشت فسا با عرض  هاي اخیرفروچاله  ویژههنگ همدان و بهآکبودر

 ]. 2[)  7شکل (    دکراشاره  متر  30و عرض  80
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توابع دشت فسا از دشتد.  کراشاره    فرونشست  از جمله دشتمتأسفانه وضعیت فرونشست در برخی  فارس  استان  مرودشت  هاي 
 .و نگران کننده است وخیم بسیار

گر رخ ، استهبان با ابعاد سطحی و اعماق ویران  ، ارسنجان  ، فسا  ، سورمق  صفاشهر  يدر منطقه نیز  فروچاله  وحشتناك    يپدیده    
أسفانه در سطح زمین نیز  نزدیک مت  ي ند که در آیندههستهاي متعدد دیگر در حال تشکیل  فروچالهشود  بینی میداده است و پیش

می فروچاله  برايند.  شوپدیدار  وحشتناك  اعماق  و  ابعاد  از  میآگاهی  بهها  عرض    يفروچاله  توان  با  عمق    50صفاشهر  و    20متر 
 متر   200و    100طول    به  داراب  يدشت کوه سپید منطقه  يهاشکاف  ،    متر  4متر و عمق    50عرض  به  دشت ارژن    يفروچاله،    متر

 ]. 16د [کراشاره متر   30و عرض  80به عمق استهبان  يفروچاله، 
دیگر     تعمق  قابل  ت   مورد  بر  أ ،  فروچاله  و  فرونشست  باستانیثیر    شهر   و  رجب  نقش  و  رستم  نقش  و  جمشید  تخت نظیربی  آثار 

  فرونشست دشت   .استها  تر در حال پیش روي و نزدیک شدن به آنکه این پدیده هر سال با سرعت بیش  است...    و  استخر  تاریخی
ادامه   يسازه متري  300تا     مرودشت جمشید  استتخت  قرار  يمجموعه و    یافته  تأثیر  تحت  را  رستم  نقش   که داده   تاریخی 
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بارگذاري سازه های مهندسي ، زه کشي خاک های آلي و نفوذ آب شور 
در امتداد سواحل نیز از جمله عوامل دیگري هستند که می توانند در 
ایجاد پدیده ی فرونشست مؤثر باشند. به نظر می رسد در بین عوامل 
از منابع آب  برداشت بیش  از حد مجاز   ، این پدیده  ایجاد  مؤثر در 
زیرزمینی ، ضخامت الیه ی رسوبی و ویژگی های مهندسی رسوبات، 
عوامل اصلی ایجاد فرونشست هستند. گفتنی است کشور ایران به 
سبب واقع  شدن بر روی کمربند خشک سالی جهانی ، نیازمند توجه 
با خشک سالی و افت  این گونه پدیده های مرتبط  و بررسی دقیق تر 

سطح آب زیرزمینی است. 
در  متعدد  فروچاله های  رخداد  از  نشان  گرفته  صورت  مطالعات     
به  می توان  نمونه  عنوان  به  که  است  ایران  کشور  مختلف  نقاط 
فروچاله ی سورمق به قطر 5۰ و عمق 1۶ متر ، پدیده ی فروچاله در 
شرق صفاشهر با عرض 5۰ متر و عمق 2۰ متر و فروچاله ی دشت 
کبودرآهنگ همدان و به ویژه فروچاله های اخیر دشت فسا با عرض 
2۰ متر و عمق نزدیک به 1۰۰ متر و فروچاله ی استهبان به عمق 

8۰ و عرض 3۰ متر اشاره کرد ) شکل 7 ( ]2[.

   
فروچاله ی دشت فسا

فروچاله ی دشت استهبان

شکل 7 : نمونه ی فروچاله های ویران گر دشت های استان فارس ]13[

3- فرونشست و فروچاله در استان فارس و شهر شیراز
پدیده ی فرونشست اغلب دشت های استان فارس را فرا گرفته بود 
تهدید  معرض  در  دشت ها  این  هم اکنون  داشت  اظهار  می توان  و 
 ، ارژن   ، مرودشت  دشت  در  فرونشست  پدیده ی  دارند.  قرار  جدی 
شیراز و دشت های جنوب خاوری فارس ، نقش رستم ، دشت کوه 

سپید و منطقه ی داراب به صورت جدی و با نشست های سالیانه ی 
به  می توان  نمونه  عنوان  به  که  ؛  است  افتاده  اتفاق  مالحظه  قابل 
 ،  ) ) مناطق جنوب ، شرق و جنوب شرق  فرونشست دشت شیراز 
فرونشست دشت زرقان ، فرونشست دشت فسا تا جهرم ، فرونشست 
اشاره کرد. متأسفانه وضعیت فرونشست در برخی  توابع دشت فسا 
و  بسیار وخیم  مرودشت  از جمله دشت  فارس  استان  از دشت های 

نگران کننده است.
   پدیده ی وحشتناک فروچاله نیز در منطقه ی صفاشهر ، سورمق ، 
فسا ، ارسنجان ، استهبان با ابعاد سطحی و اعماق ویران گر رخ داده 
است و پیش بینی می شود فروچاله های متعدد دیگر در حال تشکیل 
پدیدار  نیز  زمین  در سطح  متأسفانه  نزدیک  آینده ی  در  که  هستند 
می شوند. برای آگاهی از ابعاد و اعماق وحشتناک فروچاله ها می توان 
به فروچاله ی صفاشهر با عرض 5۰ متر و عمق 2۰ متر ، فروچاله ی 
دشت ارژن به عرض 5۰ متر و عمق 4 متر ،  شکاف های دشت کوه 
سپید منطقه ی داراب به طول 1۰۰ و 2۰۰ متر ، فروچاله ی استهبان 

به عمق 8۰ و عرض 3۰ متر اشاره کرد ]1۶[.
   مورد قابل تعمق دیگر ، تأثیر فرونشست و فروچاله بر آثار باستانی 
بی نظیر تخت جمشید و نقش رستم و نقش رجب و شهر تاریخی استخر 
و ... است که این پدیده هر سال با سرعت بیش تر در حال پیش روی و 
نزدیک شدن به آن ها است. فرونشست دشت مرودشت  تا 3۰۰ متری 
سازه ی تخت جمشید ادامه یافته است و مجموعه ی تاریخی نقش رستم 
را تحت تأثیر قرار داده که می توان به شکاف های ایجاد شده در نزدیکی 
سانتی متر  تا 2۰  با عرض 1۰  تاریخی  آثار  نزدیکی  در  و  رستم  نقش 
اشاره کرد. در حال حاضر شکاف ها و ترک ها در بدنه ی کوه رحمت و 
کوه نقش رستم بسیار نگران کننده است و البته هشدار جدی مربوط به 
ترک های بزرگ تری است که در پای این مجموعه ایجاد شده است و 
هم چنین شکاف هایی که اخیرا در شرق ، غرب و جنوب تخت جمشید 
عالوه  بر شکاف های چند سال پیش اضافه شده اند، زنگ خطر را برای 

آثار باستانی 25۰۰ ساله روشن کرده است ]13[. 
با توجه به مطالب بیان شده و روند پیش روی فرونشست در مناطق 
مختلف ، می توان پیش بینی کرد که شهرها در معرض خطر جدی 
نزدیک  آینده ی  در  و  دارند  قرار  فروچاله  و  فرونشست  پدیده ی 
نمایان  شهرها  سطح  در  فرونشست  از  ناشی  معضالت  و  آسیب ها 
اشاره  مرودشت  دشت  به  می توان  بارز  نمونه ی  عنوان  به  می شود 
کرد. فرونشست دشت مرودشت ، تمام شهر را احاطه کرده و فقط 
قسمت محدودی از مرکز شهر با این پدیده روبه رو نیست. با توجه به 
فرونشست مناطق جنوب ، شرق و جنوب شرق دشت شیراز ،  احتمال 
خطر فرونشست براي شهر شیراز وجود خواهد داشت. وجود بیش از 
14۰ حلقه چاه در شهر شیراز برای آبیاری فضای سبز خود بیان گر 
با  که  هم چنان  بود.  خواهد  رو  پیش  فرونشست های  وقوع  احتمال 
توجه به خشک سالی های اخیر ، حفر چاه های باال دست شیراز در باغ 
شهرها موجب افت آب در مناطق جنوبی و شمال شهر شده است. 
در ادامه به صورت موردی دشت مرودشت مورد ارزیابی دقیق تر قرار 

داده شده است.

3-1- بررسی روستاهای آسیب دیده ی مرودشت 
مرودشت  دشت  ساله ی  چندین  آب  سطح  افت  بررسی  اساس  بر 
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 ، دارند  قرار  حسین  کوه  به ویژه  کوه ها  دامنه ی  در  که  روستاهایی 
دارای بیش ترین میزان افت سطح آب زیرزمینی بوده اند و با توجه به 
این که این روستاها در دامنه ی کوه ها قرار گرفته و دارای الیه بندی 
متفاوتی هستند ، میزان آسیب پذیری این روستاها بیش تر شده است. 
نزدیکی  در  گرفته  انجام  مشاهدات صحرایی  به  توجه  با  هم چنین 
دامنه ی کوه ها و جاهایی که الیه بندی خاک و ضخامت آن تغییر 
می کند ، به ویژه جاهایی که روستاها و سازه ها وجود دارند این پدیده 
بیش تر قابل لمس است و سبب ایجاد یک شکاف سرتاسری اصلی 
تا عمق بیش از 1۰ متر و عرض بیش از 8 سانتی متر شده است. 
آثار  و  آباد ساروئی  قاسم   ، آباد  زنگی   ، آباد  ، کمال  روستای شول 
تاریخی نقش رستم از جمله مناطقی هستند که وضعیتی مشابه هم 

دارند ) شکل 8 (. 
   مطابقت محل ایجاد ترک و شکاف ها با موقعیت گسل ، خشک 
این  نقاط ضعف  دیگر  از  آبرفتی  تراس های  وجود  و  قنات ها  شدن 
محدوده نسبت به بخش های دیگر بوده که سبب ایجاد شکاف های 
عمیق ) بیش از 1۰ متر ( و بازشدگی زیادی ) بیش از 8 سانتی متر ( 
ظاهر شده اند. قنات ها در جهت پدیدار شدن ترک ها و شکاف ها اثر 
گذار بوده اند و محدوده ی مستعد را برای رشد ترک ها و شکاف ها 
ایجاد کرده اند. به بیان دیگر ، در محدوده ی   قنات ها ،  زودتر و بهتر 
می توان ترک ها و شکاف های ناشی از افت سطح آب زیر زمینی و 

عوامل دیگر را مشاهده کرد.

شکل8 : موقعیت روستاهای واقع شده در دامنه ی کوه حسین با بیش ترین 
خسارت وارد شده ناشی از فرونشست خاک ]13[

ایجاد  سبب  آمده  وجود  به  نشست  اختالف  از  ناشی  شکاف های 
به ویژه   ، روستایی  خانه های  به  فراوان  آسیب های  و  معضالت 
شده  دارند  قرار  فرضی  نوار  این  در  و  کوه  نزدیک  در  که  آن هایی 
است و این آسیب ها و جابه جایی های به وجود آمده امکان باز و بسته 
کردن برخی از درب و پنجره ها را مختل ساخته است ، که هر ماه 
نیاز به مرمت ترک های به وجود آمده در دیوارهای حیاط ، اتاق ها 
و سقف است ) شکل 9 و 1۰ ( . با توجه به مشاهدات صحرایی و 
آسیب های وارد شده به خانه های روستایی و روند ترک ها که به مرور 
زمان گسترش می یابند و با ترمیم و پوشاندن دوباره پدیدار می شوند 
و به تدریج قابلیت بهره برداری و سکونت در این گونه ساختمان ها از 

بین می رود و چاره ای جز ترک ساختمان یا انهدام آن برای ساکنان 
باقی نمی ماند.

 

  
شکاف ها و آسیب های وارد به ساختمان ها

ایجاد شکاف در نزدیکی آثار تاریخی نقش رستم
شکل9 : شکاف های ایجاد شده در منطقه ی شهرستان ]13[

 4-راه کارهای مقابله با فرونشست
وضعیت  کامل  بررسی  با  باید  مناسب  راه کارهای  ارائه ی  برای 
فرونشست در دشت یا محدوده ی مطالعاتی با در نظر گرفتن میزان 
دقیق افت سطح آب ، وضعیت و عمق الیه های خاک ، تأثیر گسل و 
زلزله ها، تأثیر قنات و چشمه ها و هم چنین مشاهدات دقیق صحرایی 
و عوامل مرتبط دیگر ، نقشه ی پهنه بندی نشست زمین در محدوده ی 
مطالعاتی مشخص شود و سپس با توجه به وضعیت کشاورزی ، آب 
لرزه خیزی   ، ، الیه بندی خاک  زراعی  زمین های   ، منطقه  و هوایی 
منطقه ، پتانسیل های ذاتی منطقه و بسیاری از عوامل دیگر ، روش ها 
و راه کارها پیشنهاد و مورد ارزیابی قرار گیرد. نمونه ای از این راه کارها 

در قسمت زیر آورده شده است :
 مدیریت صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی ، شرب و صنعت ؛

 کنترل بهره برداری چاه های دارای پروانه ؛
 جلوگیری از توسعه ی بی رویه ی چاه ها و جلوگیری از کف شکنی 

 
 ] 13[ ناشی از فرونشست خاك شده ترین خسارت واردکوه حسین با بیش يدامنهیت روستاهاي واقع شده در موقع : 8شکل

 
هایی  آن  ویژهبه،    هاي روستاییهاي فراوان به خانهوجود آمده سبب ایجاد معضالت و آسیب   هاي ناشی از اختالف نشست بهشکاف

وجود آمده امکان باز و بسته کردن ه  هاي بجاییهها و جابکه در نزدیک کوه و در این نوار فرضی قرار دارند شده است و این آسیب
ها و  ، اتاق   وجود آمده در دیوارهاي حیاط  هاي بهکه هر ماه نیاز به مرمت ترك  ،  ها را مختل ساخته استبرخی از درب و پنجره

که به مرور    هاتركي روستایی و روند  هاخانهبه    شده  هاي واردیبآسبا توجه به مشاهدات صحرایی و    .)   10و    9ل  شک  (  استسقف  
گسترش پوشاندن  می  زمان  و  ترمیم  با  و  پدیدار  یابند  بهره  شوندیم دوباره  قابلیت  تدریج  به  گونه و  این  در  سکونت  و  برداري 

 ماند. ینمن باقی اك ساختمان یا انهدام آن براي ساکني جز تراچارهرود و یماز بین  ها ساختمان 

  
 ایجاد شکاف در نزدیکی آثار تاریخی نقش رستم ها ساختمان یب هاي وارد به آسو  ها شکاف

 ] 13[ شهرستان يهاي ایجاد شده در منطقهشکاف : 9شکل
 
 

 

 
 ] 13[ ناشی از فرونشست خاك شده ترین خسارت واردکوه حسین با بیش يدامنهیت روستاهاي واقع شده در موقع : 8شکل
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وجود آمده امکان باز و بسته کردن ه  هاي بجاییهها و جابکه در نزدیک کوه و در این نوار فرضی قرار دارند شده است و این آسیب
ها و  ، اتاق   وجود آمده در دیوارهاي حیاط  هاي بهکه هر ماه نیاز به مرمت ترك  ،  ها را مختل ساخته استبرخی از درب و پنجره

که به مرور    هاتركي روستایی و روند  هاخانهبه    شده  هاي واردیبآسبا توجه به مشاهدات صحرایی و    .)   10و    9ل  شک  (  استسقف  
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 ماند. ینمن باقی اك ساختمان یا انهدام آن براي ساکني جز تراچارهرود و یماز بین  ها ساختمان 

  
 ایجاد شکاف در نزدیکی آثار تاریخی نقش رستم ها ساختمان یب هاي وارد به آسو  ها شکاف

 ] 13[ شهرستان يهاي ایجاد شده در منطقهشکاف : 9شکل
 
 

 

 
 ] 13[ ناشی از فرونشست خاك شده ترین خسارت واردکوه حسین با بیش يدامنهیت روستاهاي واقع شده در موقع : 8شکل

 
هایی  آن  ویژهبه،    هاي روستاییهاي فراوان به خانهوجود آمده سبب ایجاد معضالت و آسیب   هاي ناشی از اختالف نشست بهشکاف

وجود آمده امکان باز و بسته کردن ه  هاي بجاییهها و جابکه در نزدیک کوه و در این نوار فرضی قرار دارند شده است و این آسیب
ها و  ، اتاق   وجود آمده در دیوارهاي حیاط  هاي بهکه هر ماه نیاز به مرمت ترك  ،  ها را مختل ساخته استبرخی از درب و پنجره

که به مرور    هاتركي روستایی و روند  هاخانهبه    شده  هاي واردیبآسبا توجه به مشاهدات صحرایی و    .)   10و    9ل  شک  (  استسقف  
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چاه ها و کنترل عمق حفاری چاه ها ؛
 نصب کنتورهای هوشمند در چاه ها برای کنترل برداشت از چاه ها ؛
 اجرای طرح های پخش سیالب و تغذیه ی مصنوعی آبخوان ها ؛

 استفاده از آب های تصفیه شده ی پسآب های شهری برای آبیاری، 
به منظور کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی ؛

تا خاک های  زیر پی سازه ها که  تکیه گاه های منسجم در  ایجاد   
پایدارتر در اعماق بیش تر ادامه یابد ؛

 جلوگیری از ساخت ساختمان ها در محدوده ی شکاف ها و ترک ها 
) در مناطق روستایی ( ؛

 ارائه ی طرح های تحقیقاتی کشاورزی برای تعیین الگوی کشت در 
هر منطقه با توجه به منابع آبی ، بافت خاک ، اقلیم و سطح درآمد ؛

و  آب  از  بهینه  استفاده ی  راستای  در  کشاورزی  خدمات  ترویج   

 
 و دیوار حیاط هاساختمانایجاد شکاف در دیوار  : 10شکل

 کارهاى مقابله با فرونشستراه-4
یا محدودهراه  يئه ارا  براي بررسی کامل وضعیت فرونشست در دشت  با  باید  مناسب  با در    ي کارهاي  گرفتن میزان   نظرمطالعاتی 

چنین مشاهدات دقیق  و هم  ها چشمه یر قنات و  تأثها،  یر گسل و زلزله تأث،    هاي خاك، وضعیت و عمق الیه  دقیق افت سطح آب
د و سپس با توجه به وضعیت  شومطالعاتی مشخص    يبندي نشست زمین در محدودهپهنه  ي، نقشه   صحرایی و عوامل مرتبط دیگر

از  یل پتانس،    خیزي منطقه، لرزه  بندي خاكیهال  ،  هاي زراعیینزم،    ، آب و هوایی منطقه  کشاورزي هاي ذاتی منطقه و بسیاري 
 :  کارها در قسمت زیر آورده شده استاي از این راه نمونه  .کارها پیشنهاد و مورد ارزیابی قرار گیردها و راهش، رو  عوامل دیگر

 ؛  صنعت شرب و  ، کشاورزي بخش در آب مصرف صحیح مدیریت•
 ؛  پروانه داراي يهاچاه برداريبهره کنترل•
 ؛   هاچاهو کنترل عمق حفاري  هاچاهجلوگیري از کف شکنی و  ها چاه يرویهبی يتوسعه  از جلوگیري•
 ؛  ها چاه برداشت از کنترل براي هاچاه در هوشمند يکنتورها نصب•
 ؛  ها آبخوان  مصنوعی يتغذیه و  سیالب پخش  يهاطرح  اجراي•
 ؛  زیرزمینی آب از برداريبهره  کاهش منظوربه،   براي آبیاري شهري يهاب آپس  يشده تصفیه آبهاي از استفاده•
 یابد ؛  ادامه تربیش  اعماق  در پایدارتر  يهاخاك تا که ها سازه پی  زیر در منسجم يهاگاهتکیه ایجاد•
 ؛   ) در مناطق روستایی   (  هاتركو  هاشکاف يدر محدوده هاساختمانجلوگیري از ساخت •
، اقلیم و    ، بافت خاك   منطقه با توجه به منابع آبی   در هرتعیین الگوي کشت    برايي تحقیقاتی کشاورزي  هاطرح   يارائه •

 ؛  سطح درآمد
نوع بذر گندم یا    مثالً  ؛   استفاده از بذرهاي کم مصرف آب  و بهینه از آب    يترویج خدمات کشاورزي در راستاي استفاده•

 ؛  خیلی زیادي نیاز دارند  آبیی مانند چغندر که به ها کشتدر مقابل  ،   تري نیاز داردکم آبذرتی که به 
 ؛  آنزیرزمینی و عواقب  آبرویه از آگاه کردن کشاورزان از اثرات برداشت بی•
کشی  ي خاکی و لولهها کانال، سیمانه کردن    ي تجهیز و نوسازي از قبیل تسطیحهاطرح مکانیزاسیون کشاورزي و تکمیل  •

 ؛  یاري تحت فشارآب به آبو انتقال 
 ؛  ي زیرزمینی در بخش صنعت به جاي استفاده در بخش کشاورزيهااز آبدن و استفاده تالش در راستاي صنعتی ش•
 .هاي شهر مرودشتیلپتانسي صنعتی متناسب با  هاطرحاحداث و ایجاد  برايداران مشاوره و خدمات به سرمایه يارائه •

استفاده از بذرهای کم مصرف آب ؛ مثاًل نوع بذر گندم یا ذرتی که 
به آب کم تری نیاز دارد ، در مقابل کشت هایی مانند چغندر که به آب 

خیلی زیادی نیاز دارند ؛
 آگاه کردن کشاورزان از اثرات برداشت بی رویه از آب زیرزمینی 

و عواقب آن ؛
 مکانیزاسیون کشاورزی و تکمیل طرح های تجهیز و نوسازی از 
قبیل تسطیح ، سیمانه کردن کانال های خاکی و لوله کشی و انتقال 

آب به آبیاری تحت فشار ؛
 تالش در راستای صنعتی شدن و استفاده از آب های زیرزمینی در 

بخش صنعت به جای استفاده در بخش کشاورزی ؛
ایجاد  و  احداث  برای  به سرمایه داران  و خدمات  مشاوره  ارائه ی   

طرح های صنعتی متناسب با پتانسیل های شهر مرودشت.

شکل10 : ایجاد شکاف در دیوار ساختمان ها و دیوار حیاط
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نتیجه گیری
با توجه به بررسی های انجام شده ، بازدید های صحرایی و تجزیه و 
، مهم ترین عوامل فرونشست  تحلیل کلی داده های به دست آمده 
به  وارد  آسیب  و  مرودشت  دشت  به ویژه  و  استان  دشت های 
ساختمان های روستایی ناشی از کاهش نزوالت جوی طی سال های 
گذشته ، افت سطح آب زیرزمینی ناشی از برداشت بی رویه و وضعیت 
الیه بندی زیرسطحی است که این عوامل به تناسب در شهر شیراز 
و نواحی اطراف آن وجود داشته ؛ هم چنان که نشست های رخ داده 

حاکی از نشانه های رخداد فرونشست و آسیب های بیش تر است.
از  ناشی  سازندها  دیگر  و  ساختمان  به  شده  وارد  خسارت های     
فرونشست زمین ، نشان دهنده ی وضعیت بحرانی و معضالت مالی 
و جانی این سازه ها برای حال حاضر و آینده است ؛ همان طور که با 
پدیدار شدن ترک ها در سقف ، کف و دیوارها به صورت گسترده ، 
بعضی از این سازه ها قابلیت سکونت و بهره برداری را از دست داده 
و تخلیه شده اند. در جهت کنترل این پدیده و کاهش خسارت های 
به  نسبت  سریع تر  هرچه  نخست  گام  در  که  است  الزم   ، احتمالی 
کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی و اعمال مدیریت صحیح منابع 
استراتژی  در  تغییر  و  بازنگری  بنابراین  شود.  انجام  اقدام الزم  آب 
مدیریت منابع آب ایران در توسعه ی پایدار کشور اجتناب ناپذیر است.

را  ه کارهای اساسی برای جلوگیری از پدیده ی فرونشست و متوقف 
کردن آسیب های وارد در این نواحی با توجه به وضعیت کشاورزی 
منطقه، اقلیمی ، زمین شناسی ، وضعیت زمین های زراعی و الیه بندی 

خاک ، پتانسیل های منطقه و بسیاری از عوامل دیگر عبارت اند از :
-کاهش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی 

و صنعتی ؛
دارای  چاه های  بهره برداری  کنترل   ، چاه ها  حفاری  عمق  -کنترل 
و  بهره برداری  از  جلوگیری   ، مجاز  غیر  چاه های  انسداد   ، پروانه 

کف شکنی چاه ها ؛
- با توجه به افزایش جمعیت و باال رفتن تقاضا برای استفاده از منابع 
آب زیرزمینی بهتر است که با سرمایه گذاری بر روی صنعت و صنایع 

تبدیلی فشار وارد بر منابع آبی زیرزمینی را کاهش دهد ؛
طرح های  ایجاد  و  احداث  برای  سرمایه داران  به  خدمات  و  ارائه   -

صنعتی متناسب با پتانسیل های شهر ؛
- تصفیه ی فاضالب شهری و برگرداندن آن به چرخه ی طبیعت.
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