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معیاری ساده برای پهنهبندی حساسیت زمین به رخداد فروچاله در مطالعات
پایه شبکههای خطوط ریلی و انتقال نیرو در ابرکوه یزد
محمد اخوان قالیباف ،1استادیار علوم خاک ،دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی ،دانشگاه یزد ،ایران
مجتبی رضوی ،کارشناس ارشد علوم خاک ،دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی ،دانشگاه یزد ،ایران

چکیده
این مطالعه در دشت آبرفتی مخروط افکنهای ابرکوه انجام شد .اهمیت موضوع مطالعه در رخداد
فرونشست ،که در ابعاد تا یک دهم هکتار و با عمق تا حدود ده متر است ،چنان میباشد که در غالب
موارد این پدیده نهان و در زیر سطح خاک پدید آمده است .هدف از این مطالعه پیدا نمودن معیار ساده
از چند شاخص معدود با نمونهبرداری از سطح زمین جهت تشخیص استعداد زمین به فروچاله به
منظور مدیریت در کاربری اراضی است .در این تحقیق از شیوههای تلفیقی مشاهدات سطحی اراضی تا
روشهای کمی برداشتهای ژئوالکتریک و آزمایشات معمول شیمی و فیزیک خاک استفاده گردید.
مسیری به طول  400متر در طول فروچالههای ابرکوه با دستگاه ژئوالکتریک بررسی و حفرات کوچک
و بزرگ زیر سطحی شناسایی و تصویری از نقاط حساس به نشست تهیه گردید .سپس در راستای
مسیر ژئوالکتریک و با اختالف میکرورلیف موجود در منطقه نمونههایی از عمق  0تا  30سانتیمتری
تهیه شد .از میانگین سه شاخص هدایت الکتریکی ،فراوانی یونهای موثر در واگرایی ،از نسبتهای
یک به پنج خاک و آب ،و حد روانی ،معیار تشخیص خطر فرونشست بدست آمد و نقشه پهنهبندی
حساسیت ترسیم شد .با ارزیابی وضعیت خطوط ریلی در حال احداث یزد – اقلید و شبکه دکلهای
انتقال نیرو مشخص گردید که تقریبا تمامی خط ریلی در محدوده ابرکوه و بخشی از مسیر دکلهای
برق از محدوده با حساسیت بیشینه یا بسیار شدید عبور داده شده است.
کلمات کلیدی :معیار تشخیص ،کمینه شاخصها ،پهنهبندی رخداد فروچاله ،راه آهن ،دکل برق
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مقدمه
در طبیعت خاکهای ریزدانه خاصی وجود دارند که در صورت قرار گرفتن در
معرض آب به سهولت شسته شده و فرسایش مییابند .این خاکها که عموما رسی
هستند ،همراه با میزان سدیم تبادلی باال ،شدیدا خصوصیت واگرایی دارند (سلوکی،
 .)1377واگرایی خاک پدیدهای فیزیکی -شیمیایی میباشد که این پدیده با فرسایش در
خاکهای سیلتی رس دار و یا بدون رس و همچنین خاکهای ماسهای ریزدانه که
اساسا دارای چسبندگی بسیار کم یا فاقد چسبندگی هستند ،تفاوت دارد .در خاکهای
واگرای غیر رسی ماهیت پدیده فرسایش ،مکانیکی بوده در حالی که بروز فرسایش و
آب شستگی در رسهای واگرا ،تابعی از مشخصات شیمیایی آب و نوع کانیهای رسی
میباشد .واگرایی خاک 1و ناپایداری سطح زمین به صورت نشست زمین 2و به شکل
فروچاله ها در ابرکوه یزد موضوعی است که در ایران و جهان ،هرچند عوامل تشدید
کنندگی متفاوتی از جمله تکنوتیک ،انحالل امالح پرمحلول و کارست را برای آن ذکر
نمودهاند ولی تماما به یک عامل اصلی منتهی میگردد و آن برداشتهای بیرویه از
سفرههای آب زیر زمینی است (جباری1383 ،و زارع مهرجردی .)1390،در این رخداد
به عواملی مانند انحالل امالح ،کارستهای سنگپی ،تکتونیک و نقش رس در مقاومت
خاک در گزارشهای متفاوت توجه شده است .هرچند در علت واقعه فرونشست نقش
افت سطح سفره غیر قابل انکار است ولی در نحوه وقوع این پدیده میتواند عوامل
متفاوتی دخیل باشد که در این خصوص شاید بتوان نظریه ژئودوالیتی یا زوجیت بکار
رفته در خصوص ژئومرفولوژی ایران توسط پورخسروانی ( )1393اشاره نمود .این
وضعیت میتواند به دلیل خصوصیت خاصی از زمین ،این رخ داد نشست را دیرتر،
زودتر و یا با شکل متفاوتی از نقطه دیگری نمایان گردد .اخوان قالیباف و چیژیکووا
( 3)1998به بررسی کانی شناسی در اراضی سیالبی دشت یزد پرداختند و نقش آب را
1

Soil Divergency
Land subsidence
3
Akhavan-Ghalibaf and Chijikova, 1998
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در انتقال کانیهای رسی موثر تشخیص دادند .اخوان قالیباف و المدرسی )2009( 1با
توجه به شکافهای غولآسا در بخشهایی از آبرفتهای قدیمی یزد ،نقش رسهای
گروه اسمکتیت را موثر دانستند .اخوان و محمدی ( ،)1390در مطالعه کانی شناسی
رس در دشت یزد اردکان تیپ غالب کانیهای رسی را گروه ایالیت با بیش از 80
درصد بدست آوردند .محمدی جوزدانی و اخوان قالیباف ( 2)2011با بررسی رسوبات،
با آنالیزهای ترمال و طیف سنجی فلوئورسنس اشعه ایکس سعی نمودند چینه شناسی
دشت رسوبی یزد اردکان را ازنظر منشا با سازندهای زمین شناسی کنونی مقایسه نمایند.
آنها در تحقیق خود از نمونههای رسوبات رسی جدید و قدیمی دشت سیالبی یزد –
اردکان و نیز بعضی از سازندهایی که در ناحیه یزد میتواند در تولید رسوبات رسی
موثر باشند آزمایش پراش اشعه ایکس به عمل آوردند .آنها همچنین در دشت یزد –
اردکان ،بعد از ایالیت ،به ترتیب نزولی ،کلریت ،کائولینیت و اسمکتیت را تشخیص
دادند .مهرنهاد و همکاران ( )1390نقش گسلها را در دشت یزد اردکان در تغذیه
سفرههای این دشت مورد بررسی قرار دادند .در مطالعه پهنهبندی گسیختگی و نشست
زمین در دشت سیالبی یزد -اردکان بر اساس شاخصهای فیزیکی وکریستالو شیمی با
توجه به جنبههای کانی شناسی رس توسط اخوان و همکاران ( )1392نقش تغییر و
تحول در کانیهای رسی را به عنوان یک عامل اصلی در تشدید واگرای و نشست
زمین به دست آوردند .همچنین در این تحقیق کانیهای رسی در دشت آبرفتی قدیمی
را ایالیت به همراه اسمکتیت به دست آوردند و گزارش نمودند که بخشی از کانیهای
رسی با تجزیه و انحالل به مواد غیربلورین تبدیل شده است .در گزارش اخیر در
خصوص نشست زمین در دشت یزد اردکان مانند ناحیه رستاق و یا بخشهایی از
خویدک یزد شکافها و رانشهایی با طول  100متر ،عرض چند متر ( 5-2متر) و عمق
تا  30متر ذکر گردیده است .همچنین دربخش نتایج و بحث این گزارش آنها این
Akhavan-Ghalibaf and Almodarresi
)Mohammadi-Jozdani and Akhavan-Ghalibaf (2011
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پدیده را از مشکالت جنبی برداشت بیرویه آب که ناسازگار با اقلیم و بیالن آب ناحیه
بوده است ذکر نمودند .آنها این وضعیت را در نتیجه تغییر در روش برداشت آب از
حدود دهه  50زمانی که قناتها جای خود را به چاههای عمیق دادند و بر تعداد
چاههای جدید نیز در دشتها روز به روز افزوده گردید ،ذکر نمودند .یکی از دالیل
تشدید نشست زمین در دشتهای ایران را به خشکسالیهایی مربوط دانستهاند ،که از
دهه  70افزایش یافته در حالی ک مصرف آب نه تنها متناسب با کمبود بارشها کمتر
نشده است بلکه حتی به نحوی تصاعدی با رشد و توسعه اراضی کشاورزی و صنعتی
افزایش یافته است .رهبر عالم شیرازی و اخوان قالیباف ( 1)2014با مقایسه سازندهای
دولومیتی سلطانیه مربوط به دیرینه زیستی در جنوب یزد با سازندهای آهکی نایبند
مربوط به میانه زیستی ،روند هوازدگی ضعیفتری را برای سازندهای دولومیتی گزارش
نمودند .آنها آب و هوای خشک و بیابانی را دلیلی برای محدودیت هوازدگی و انحالل
دولومیتهای یزد در مقایسه با دولومیتهای مناطق سرد و مرطوب اروپایی ذکر
نمودند .اخوان قالیباف ( 1379و  )1388نقش کانیهای رسی را در ایجاد واگرایی خاک
در دشت یزد اردکان موثر دانست .عالمی ( )1381عنوان نمود ،در دو دهه اخیر نشست
و گسیختگی زمین در استان یزد و دشت یزد -اردکان عامل ایجاد گسیختگی در سطح
جادهها ،شکسته شدن لولههای آبرسانی ،کج شدن دکلهای برق و ایجاد نشستهای
نامتقارن در ساختمانها و در نتیجه ایجاد شکستگی در سازهها شده است .بنا به نظر
آمیغ پی و همکاران ( ،)1389فرو نشستها در اثر برداشت بیرویه از سفرههای آب
زیرزمینی بوجود میآیند .در مناطقی که بارندگی نمیتواند سرعت برداشت را جبران
نماید ،برداشت بیش از حد از سفرههای عمیق رستاق و اردکان موجب کاهش فشار
پیزومتریک حدود سه متر در سال شده است .این کاهش فشار موجب بر هم خوردن
تعادل و افزایش فشار حاصل از بار رسوبات باالیی سفره شده است ،به طوری که
تخلخل رسوبات با جورشدگی مجدد و متراکم شدن رسوبات کاهش یافته و در با
)Rahbar Alam Shirazi and Akhavan Ghalibaf (2014

1

معیاری ساده برای پهنهبندی حساسیت زمین به رخداد فروچاله در مطالعات...

53

افزایش تراکم ،فرونشست حاصل شده است (زارع مهرجویی .)1390 ،رسها در
حضور یون سدیم تبادلی واگرایی بیشتری را نشان میدهند چنانکه این وضعیت در
مطالعه انجام شده توسط اخوان قالیباف و محمدی ( )1390در ایجاد واگرایی خاک
دشت یزد -اردکان مؤثرتشخیص داده شد .رسوبات آهکدار یا کارستها در اصطالح فنی
به پدیده خوردگی و انحالل توده سنگهای کربناته ،آهک و دولومیت گفته میشود .اما این پدیده
در سایر سنگهای انحالل پذیر مانند سنگهای سولفاتی و کلریدی نیز رخ میدهد .ضمن اینکه
پدیده فوق در سنگهای آواری هم دیده میشود .برای مثال ،ماسه سنگها و کنگلومراهای دارای
سیمان کربناته و یا سولفاته تحت تأثیر انحالل ،کارستی خواهند شد (قبادی .)1386 ،شکلگیری
یک سیمای کارستی در گرو وجود دو عامل است :نخست اینکه توده سنگ قابلیت
انحالل داشته باشد و دوم اینکه زمینه تشکیل یک سیستم جریان آب زیر زمینی فراهم
باشد .با تعریف گفته شده حدود  27درصد پوسته زمین از رسوبات آهک دار تشکیل
گردیده است .هرچه پوشش سطحی ضخیمتر باشد ،فروچاله کارستی با ابعاد بزرگتری
تشکیل میشود و سرعت آب باید به حدی باشد که بتواند ذرات خاک را جابجا کند.
کرم و همکاران( )1392تعداد فروچالهها را در دشت ابرکوه و در اطراف روستای فیض
آباد  28عدد و در اطراف روستای هروک  3مورد ذکر نمودند .آنها با استفاده از روش
سامانه اطالعات جغرافیایی شامل  8الیه اطالعاتی مانند الیههای توپوگرافی ،سطح آب
زیر زمینی ،زمین شناسی ،پوششهای خاک و گیاه و فعالیتهای انسانی ،به طور کلی
 32درصد از منطقه مورد مطالعه خود ،در ناحیه مرکزی شهرستان ابرکوه ،را در معرض
خطر باالی وقوع فروچاله به دست آوردند .در گزارشی که از نقش رسها در فرونشست
اراضی در ابرکوه یزد توسط اخوان قالیباف و همکاران ( )1994انجام گردید فراوانی
رسهای از گروه اسمکتیت در ایجاد فروچالهها تشخیص داده شد .آنها تالش نمودند
تا در این مطالعه در بخشهای مهرآباد و بهمن از شهر ابرکوه ،به ویژه در حاشیه
روستاهای فیض آباد و هروک ،هرچند منشا ایجاد چالهها به دلیل انحالل آهک و به
پدیده کارست نسبت داده شده است ،سعی نمودند تا با مطالعه کانی شناسی رس در
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این ناحیه ،نقش رس در تشدید این پدیده بررسی گردد .در مطالعه انجام شده توسط
امین و همکاران )2017( .1در دشت یزد – اردکان در محدوده مجاور شهر یزد جا به
جاییهای افقی شکافها و عمودی سطح زمین پس از هر مرحله از مرطوب و خشک
شدن سطح زمین ،اندازه گیری شد و نقش رسوبات و خاک های سطحی در این پدیده
موثر به دست آمد .اهمیت مطالعه موضوع نشست زمین به دلیل اختالل در کاربریهای
عمرانی مانند زیر سازی جاده ها و بناها و ناپایداری خطوط ریلی ،انتقال نیرو ،گاز و
آب برکسی پوشیده نیست .حتی وضعیت شدید آن مانند آنچه در ابرکوه رخ داده است،
کاربری های کشاورزی را نیز دچار مشکل نموده است .از این رو در تهیه نقشههای پهنه
بندی شدت ،الزم است تمامی عواملی که در این عارضه نقش دارد را مورد توجه قرار
داد .واگرائی پدیدهای است که طی آن خاکهای رسی در مجاورت آب چسبندگی خود
را از دست داده و حتی اگر سرعت جریان آب کم باشد به آسانی شسته شده و
فرسایش مییابند .مهمترین عامل موثر بر پدیده واگرائی ،غلظت یون سدیم در آب
منفذی خاک و تک ظرفیتی بودن کاتیون مذکور میباشد که باعث افزایش ضخامت الیه
آب دوگانهای که ذرات رس را احاطه میکند گشته ،و در نتیجه نیروی جاذبه بین ذرات
کاهش مییابد (اخوان قالیباف 1388 ،و میدلتون .)1930 ،2از آنجا که کانیهای رس با
توجه به سطح ویژه باال و دارا بودن سطوح تبادلی با یونهایی مانند سدیم ،میتواند
یکی از عوامل موثر در واگرایی خاک و رانش زمین باشد ،کانیهای بین الیهای مانند
ایالیت -اسمکتیت نسبت به انواع اسمکتیت منیزیم دار و تری اکتاهدرال بیشتر در
محیطهایی که تبخیری نیستند بوجود میآیند (بیافورت .)31910 ،از آنجا که با پایین
رفتن سطح سفره آب زیر زمینی در یک آبخوان و با توجه به قابلیت فشرده شدن
رسوبات پیرامون سفره آب پس از خشک شدن ،نشست زمین اتفاق میافتد ،از این رو
در شدت این فشردگی و فرونشست عوامل اصلی میتواند اندازه ذرات رسوبات ،کانی
1

Amin et al, 2017
Middelton
3
Biaufort, 1910
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شناسی رس ،ژئوشیمی ،آب روزنهای و زیر زمینی باشد که تعیینکننده میزان نشست
است (پولند و دیویس .)11969،میزان نشست میتواند از یک تا ده متر به ازای هر 10
متر افت سطح آب سفره اتفاق بیافتد و آن نیز به عواملی مانند ضخامت رسوبات ،و
تراکم پذیری آن بستگی دارد .همچنین حرکت جانبی زمین هم در مواردی که از منابع
نفت و گاز بهرهبرداری شده است گزارش شده است (باور .)19772 ،در تحقیق تیری و
جک کوئین)1993( 3و هک ( 4)1991در زمینه پراکندگی رسهای با سن کرتاسه در
رسوبات دریایی عمیق نشان دادند که آن تحت تاثیر کوه زاییها ،نوسانات سطح آب
دریا و شکل اقیانوس ها در گذشته بوده است .آنها از چهار کانی رسی اصلی در مطالعه
خود ،منشا دو تای آن را مربوط به رسوبات اقیانوسی و دوتای دیگر را مربوط به تبدیل
رس ها به یکدیگر به صورت جدید مربوط دانستند .آنها ایالیت و کلریت به همراه
ایالیت – اسمکتیتهای بین الیهای و اسمکتیت را بر روی بستر دریایی بازالتی و
آذرآواری ها مربوط دانستند .اما کائولینیت با مقادیر متغیری از ایالیت ،کلریت،
اسمکتیت و کانیهای بین الیهای را نتیجه مواد آواری و تخریبی قارهای از پالت
فرمهای 5ساحلی دانستند .همچنین آنها اسمکتیت را یک کانی غالب در رسوبات عمیق
دریایی کرتاسه تشخیص دادند .این کانی ثانویه توانسته است در نتیجه تغییر و تحول بر
روی کانیهایی که در طی مراحل آواری به اقیانوس منتقل شده است ،بوجود آمده
باشد .آنها این روند را مرتبط با سطح آب دریا دانستند و ابراز نمودند که کانیهای
رسی دارای قابلیت لخته 6شدن متفاوتی هستند ،به طوری که این تمایل به ترتیب از
کائولینیت به ایالیت و به اسمکتیت کم میشود و گاهی این کانیها به صورت بین

1

Poland &Davis, 1969
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الیهای در امتداد محور  cقرار میگیرند .رانکا و همکاران ( 1)2004در کتاب منتشر شده
از انستیتو دولتی ژئوتکنیک سوئد در بخش  1.3ازکتاب با عنوان خصوصیات
ژئوتکنیکی رسهای فعال  2به تفکیک رسها از جنبه درجه فعالیت در رانشهای زمین
پرداختند .آنها رسهای سریع که همان رسهای روان3تعریف شده است را در
دستههای اصلی فعال و غیرفعال و همچنین در اجزای فعال ،معمولی و غیر فعال قرار
دادند .همچنین از شاخصهای تعیین فعالیت رس را عالوه بر نوع رس ،نوع کاتیون
جذب شده در سطح آن ذکر نمودند .بطوری که اسمکتیت را در مجاورت کلسیم درجه
یک فعالیت و در مجاورت سدیم درجه  7با بیشینه درجه فعالیت نسبت دادند ،در حالی
که مسکویت از کانیهای گروه میکا دارای درجه  0/23است .از شاخصهای تعیین
شدت فعالیت رس که در کتاب رانکا و همکاران ارائه شده است ،نسبت شاخص
خمیرایی برحسب درصد از شاخص های حدود اتربرگ به درصد رس است ،چنان که
با استفاده از این شاخص رسهای با نسبت بیشتراز  1/4در گروه رسهای فعال یا
سریع قرار میگیرد .فین وج و همکاران ( 4)2006در مطالعه خود در دشت رسی
بانکوک ارتباط بین برداشت آب زیرزمینی که از دهه  80به بالغ بر  2میلیون متر مکعب
در روز رسیده است را سبب نشست ساالنه  120میلی متری دشت تشخیص دادند.
پاچیکو و همکاران ( 5)2006در مکزیک در دره کورتارو نشست زمین را بر روی
رسوبات ریز دانه رسی مدل سازی نمودند به طوری که در این مدل ،نشست این دره با
هندسه آبخوان مرتبط بوده و تنش های برشی و کششی حاصله خصوصیات ظاهری
گسل را به همراه داشته است .بر طبق گزارش بورچاردت (6)1989که بیدلیت میتواند
نتیجه هوازدگی میکاهای دیاکتاهدرال حاصل شده باشند ،زیرا اینها قبال جانشینی الزم

1
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را در الیه تتراهدرال خود برای ساختمان بیدلیت پیدا نمودهاند .ترموگرامهایی که توسط
راس و هندریکس ( 1)1957وهمچنین ترموگرامهایی که در گزارش مک کنزی
( 2)1945از رس بیدلیت ارائه شده بود احتمال تشکیل رسهای گروه اسمکتیت در
خاکهای مناطق خشک را مطرح نمودند .در گزارشی که در خصوص نشست زمین در
دره سان جواکین 3توسط لودورف و همکاران ( )2014منتشر شد است .تشخیص
حفرههای زیرزمینی ،چه از منشاء طبیعی مانند حفره کارستی و یا از منشاء انسانی مانند
گالریهای معدن ،در برنامهریزی و استفاده از زمین از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در پروژههای ساخت و ساز ،و بهویژه در مهندسی عمران ،الزم است عمق هر گونه
حفره زیر سطح سایت ساخت و ساز رفته تعیین و میتواند به عنوان اثرات نامطلوب
تلقی شود و باعث فرونشست و یا فروپاشی کامل گردد (دی برون و بل2001،4؛
والتهام 5و همکاران .)2005 ،توماس 6و همکاران ( )2010در مطالعات خود ثابت نمود
که بین فرونشست و سطح پیزومتری در زمان ارتباط وجود دارد .افزون بر این بین
فرونشست و مکان چاه پمپاژ ،فاصله تا رودخانه ،زمین شناسی و خاک هم بستگی
وجود دارد .کو و همکاران ( )2014در شهر خیان چین در یک دوره  7ساله با استفاده
از تصاویر راداری توانستند و ضعیت نشست زمین را ثبت نمایند .آنها در مطالعه خود
از تکنیک  InSARاستفاده کردند.
برای بررسی وضعیت درونی زمین و الیههای آن از روشاندازهگیری مقاومت ویژه
الکتریکی یا ژئوالکتریک استعاده میگردد .در این روش یک منبع مصنوعی از جریان
الکتریسته را جهت عبور آن در داخل زمین به وسیله الکترودهای نقطهای به کار
میبرند .روش ژئوالکتریک یا مقاومت سنجی از قدیمیترین روشهای الکتریکی است
1
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که در آن هدف ثبت اختالف پتانسیل ایجاد شده ناشی از ارسال جریان مستقیم به داخل
زمین است (هابرجم و واتکینز .1)1967 ،برای ثبت این اختالف پتانسیل از آرایشهای
مختلف الکترودی استفاده میشود .انواع آرایشها یا آرایههای الکترودی وجود دارد ،به
طور مثال ونر ،شلومبرژه ،دو قطبی -دوقطبی که میتواند بسته به نوع کاربرد و قدرت
تفکیک آنها مفید باشد .نوعا جریان الکتریکی از یک جفت الکترود به زمین وارد
میشود .جفت الکترود دیگر میزان ولتاژ را اندازه گیری میکند .موقعیت جغرافیایی هر
الکترود در طی برداشتها توسط موقعیت یاب جهانی 2دستی ثبت میگردد (هابرجم،
 .)19723تفسیر دادههای برداشتی مربوط به موقعیت الکترودها نسبت به یکدیگر است
(سایت اینترنتی ژئوآب .)2017 (4روش اکتشافات ژئوالکتریک در حدود سالهای دهه
 1900ارائه شد .روش مقاومت سنجی را نخستین بار اشلومبرگر ،5استاد فیزیک مدرسه
عالی معدن پاریس در سال  1912ابداع کرد .وی سونداژ الکتریکی قائم را جهت
تغییرات عمودی و عمقی مقاومت ویژه و ضخامت الیهها به کار برده است .بسیاری از
اشکال آرایش الکترودی مانند ونر ،6اشلومبرگر ،دو قطبی – دو قطبی و قطبی –
دوقطبی جهت پروفیل و سونداژ الکتریکی توسعه یافته است .آرایه مربعی برای نواحی
ناهمسانگرد و دارای شکستگی استفاده میگردد .زوهدی و همکاران)1990( .

7

روشهای ژئوفیزیک سطحی ،شامل مقاومت ویژه الکتریکی ،را جهت بررسی آبهای
زیرزمینی به کار بردند .توموگرافی یا پرتونگاری مقطعی مقاومت الکتریکی ،شامل
تعیین توزیع مقاومت الکتریکی زیرسطحی است .این روش با در نظر گرفتن تعداد
بسیار زیادی از قرائتها یا ازسطح و یا از سوراخ انجام میشود (تلفورد 8و همکاران،
1
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1990؛ استور 1و همکاران .)2000 ،بسیاری از محققین اندازه گیریهای ژئوالکتریک را
جهت مشخص کردن ویژگیهای الیه آبدار و به مقدار کمتری جهت جدا کردن
الیههای محافظ آبخوان به کار بردهاند .در دهه آخر سده بیستم با توسعه الگوریتمهای
رایانهای و سامانه کابل چند الکترودی روشهای مدل سازی دوبعدی و سهبعدی
توسعه چشمگیری یافت به طوری که برای تفسیر دادههای ژئوالکتریک از روش
مدلسازی معکوس برای شناسایی یک کانال ماسهای مصنوعی استفاده گردید .روش
سونداژ الکتریکی جهت تعیین عمق ،ضخامت و مرز الیههای آبدار ،مشخص کردن
زونهای با پتانسیل باال در یک الیه آبدار تعیین مرز بین زونهای آب شیرین و شور و
مشخص کردن آلودگی آبهای زیرزمینی بکار برده شده است.
هدف از مطالعه حاضر دست یابی به کمینه تعداد شاخص ها در بدست آوردن معیاری
برای تشخیص حساسیت اراضی به فرونشست است که کاربرد آن را در تشخیص
مناطق خطر آسان نماید .از اهداف دیگر این تحقیق ارزیابی موقعیت مکانی پروژه راه
آهـن یزد-اقلید است که مطابق با گزارش سایت اینترنتی راه آهن )2018( 2به طول
 274کیلومتر ،بصورت یک خطه ،باسرعت طرح 160کیلومتر بر ساعت برای مسافری
و120کیلومتر بر ساعت برای باری طراحی گردیده است .این طرح در مسیر خود از
شهرهای یزد ،مهریز ،ابرکوه و اقلید ،عبور مینماید .همچنین از اهداف این تحقیق
ارزیابی مسیر خطوط انتقال برق فشار قوی که موقعیت آن بر اساس سامانه اطالعات
جغرافیایی اداره برق یزد بدست آمده است (حسینی و همکاران .)1395 ،در شکل یک
موقعیت این خطوط نشان داده شده است.
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Cdtic, 2018
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شکل  -1نقشه مسیر معین شده جهت احداث راه آهن یزد اقلید (اقتباس از سایت
اینترنتی راه آهن و بانک سامانه اطالعات جغرافیایی اداره برق یزد).

 -2مواد و روشها
 -2-1منطقه مورد مطالعه
شهرستان ابرکوه در جنوب غرب استان یزد قرار گرفته و دارای مختصات '09
 30°تا ' 31° 36عرض شمالی و' 52 ° 48تا ' 54° 00طول شرقی میباشد .این
شهرستان دارای مساحتی بالغ بر  2000کیلومتر مربع و حداکثر ارتفاع آن از سطح
آبهای آزاد  3300متر در جنوب و حوالی خانه خوره و حداقل آن  1450متر و در
حول کویر نمک ابرکوه است (شکل.)2
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شکل -2موقعیت شهرستان ابرکوه در استان یزد

در شمال این شهرستان ،دشت آبرفتی ابرکوه قرار دارد که اراضی اطراف دو
روستای واقع در این دشت (فیض آباد و هوروک) با پدیدهی فروچاله مواجه شدهاند.
اراضی اطراف روستای فیض آباد دارای  28فروچاله و اراضی اطراف روستای هوروک
دارای  3فروچاله میباشند( .شکل .)3

شکل -3فروچاله ایجاد شده در شهرستان ابرکوه

روش کار
در گام اول مسیری به طول  400متر با موقعیت جغرافیایی " 31° 12' 39/43شمالی
و " 53° 18' 50/23شرقی تا " 31° 12' 38/35شمالی و " 53° 18' 38/52شرقی ،را
در طول فروچالههای ابرکوه با دستگاه ژئوالکتریک  WDDS-2با قدرت  3500وات و
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کابل هوشمند ،برای برداشت نیمه اتوماتیک مقاومت ویژه الکتریکی ،بررسی و مقاومت
الیههای زیر سطحی اندازهگیری گردید .آرایش الکترودها در این بررسی به صورت
آرایش دوقطبی-دوقطبی بود که در این نوع آرایش فواصل بین الکترودهای جریان و
پتانسیل یکسان میباشد (شکل .)4فاصله الکترودها از هم در این بررسی 20 ،متر بود.
سپس تصویری از حفرات کوچک و بزرگ زیرسطحی و نقاط حساس به نشست تهیه
و مقاومت ویژه کانیهای رسی معین گردید (شکل .)4

شکل -4آرایه الکترودی دوقطبی-دوقطبی ( Aو  Bالکترودهای جریان و

 MوN

الکترودهای اختالف پتانسیل)

در این روش با الکترودهای  Aو  Bکه  20سانتیمتر در زمین فرو رفته بودند ،جریان
به زمین تزریق و اختالف پتانسیل بین دو الکترود  Mو  Nاندازهگیری شد .این دو
الکترود نیز  20سانتیمتر در زمین فرورفته بودند .اتصال تمامی الکترودها با آب پای
میله های الکترود و مرطوب نمودن خاک اطراف آن با زمین برقرار گردید .به این ترتیب
مقاومت ویژه الیههای مختلف زمین اندازهگیری گردید .و برای تهیه تصویری از
دادههای کمی ژئوالکتریک از نرم افزار  Res2Dnivاستفاده شد (شکل ( )5تصویر
برداری دو و سه بعدی .1)2010 ،از موقعیتهای مشاهداتی به تعداد  17عدد جهت
پهنهبندی و تعدادی موقعیت شاهد و چالهها برای کنترل در امتداد و اطراف موقعیت
آزمایش ژئوالکتریک ،از عمق صفر تا  30سانتیمتر نمونهگیری شد و خصوصیات
شیمیایی و فیزیکی  -شیمیایی از خاک و عصارههای خاک و آب به نسبت یک به پینج
Geoelectrical Imaging 2D & 3D, 2010
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و گل اشباع و همچنین از نمونه آب چاه آبیاری به روشهای معمول و مطابق با
دستورالعمل پیج و همکاران (1)1982آزمایش گردید .به منظور بدست آوردن حداقل
تعداد شاخص های واگیرایی از عوامل خاک در مدل ارزیابی بیابانزایی تنها سه شاخص
در نظر گرفته شد .اولین شاخص نسبت جمع سدیم و منیزیم به سدیم در عصاره آب و
خاک از نسبت یک به پنج بود .دومین شاخص ،حد روانی از پارامترهای مکانیک خاک
به عنوان عامل رس فعال در واگرایی خاک در نظر گرفته شد .سومین شاخص خاک از
ویژگی فیزیکی شیمیایی ،هدایت الکتریکی ،یا شاخص غلظت امالح پرمحلول در
عصاره خاک و آب ،در نظر گرفته شد .زیرا غلظت امالح در انعقاد یا پراکنده سازی
کلوئیدهای خاک موثر است .این شاخصها در موقعیتهای پروفیل شاهد و سایر نقاط
با پراکندگی تصادفی به تعداد کل 17موقعیت برای مدل پهنهبندی خطر فروچالهها
انتخاب شد که به همراه مسیر ریل راه آهن و شبکه دکل برق بر روی تصویر گوکل در
شکل  5نشان داده شده است .از نقاط معین شده با توجه با شاخصهای بدست آمده
میانگین هندسی هر نقطه با توجه به کالسهای چهارگانه شدت بیابانزایی کدگداری و
میانگین هندسی بدست آمد .برای میانگین هندسی بدست آمده حد کفایت نمونهگیری
با توجه به رابطه یک بدست آمد (بلوچنگو و همکاران:2)2015 ،
)n=t2 (s2 / 2
)1
که در رابطه فوق  ،nبرابر با تعداد نمونه های الزم  ،tاز جدول برای دقت  95درصد ،s
انحراف معیار و  ،درصد انحراف قابل قبول از میانگین شاخصها به مقدار  20درصد
از میانگین کل میانگینهای هندسی در نظر گرفته شد .پس از تهیه مدل پهنه بندی خطر
فرونشست با یازده موقعیت از تعدادی از موقعیتهای باقیمانده برای آزمون دقت پهنه
بندی استفاده شد .به منظور بررسی صحت مدل پهنه بندی از نرم افزار  ،GS+با روش
تیم و همکاران )2004( 3استفاده شد.
1

Page et al, 1982
Belochenko, 2015
3
Timm et al, 2004
2
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شکل  -5تصویر گوگل ارث منطقه مورد مطالعه و مسیر آزمایش ژئوالکتریک جهت
تعیین مقاومت ویژه الیههای زیرسطح

 -3نتایج و بحث
 -1-3بررسیهای ژئوالکتریک
مقاومت ویژه الکتریکی کانیهای رسی درمنطقه مورد مطالعه ،از  22/0تا 50/0
 ohm.mمتغیر است که با رنگ های سبز تا زرد بر روی شکل  6ج ،مشخص می باشد.
از مسیر  400متری بررسیهای ژئوالکتریکی حدود  120متر یعنی در محدوده  80تا
 200متر در عمق  40متری از سطح زمین حفره یا حفرات خالی بزرگی وجود دارد و
این حفرههای خالی بهم ربط دارند .تا اینکه این حفرات خالی مرتبط باهم به حفره
بزرگ زیر فروچاله بزرگ متصل میگردند .در زیر ساختار دایرهای شکل که فرونشست
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کرده بود نیز از شکل چنان بر میآید که در عمق  10متری از سطح زمین حفرهای خالی
وجود دارد و احتمال نشست در مسیر  290تا  400متری بسیار فراوان است .قبل از
خاکریز حفره کوچکی در عمق  30متری از سطح زمین مشاهده میشود .زیر خاکریز
نیز حفره کوچکی وجود دارد که به هیچ یک از حفرات دیگر ارتباطی ندارد .در راستای
فرو چالهها ی بعد از خاکریز نیز حفرات بزرگی وجود دارد که به نظر میرسد این
حفرات بوسیله راهرویی به هم متصل باشند .نتایج کمی ژئوالکتریک را با استفاده از نرم
افزار  RES2DNIVنشان داد که از  140متر تا  200متر حفره بسیار بزرگی در عمق 10
متری از زیر زمین وجود دارد .که دارای مقاومتی بیش از  250اهم بر متر است که نشان
دهنده فضای خالی و وجود هوا است .این نرم افزار همچنین نشان داد که مقاومت
الیههای زمین ازکمتر از  1اهم بر متر تا بیش از  250اهم بر متر متغیر است (شکل .)6
تصویری که از نرم افزار  RES2DNIVبدست آمد دارای سه بخش است :مقاومت ویژه
ظاهری محاسبه شده (شکل -6الف) ،شبه مقطع محاسبه شده (شکل  -6ب) و مقطع
مقاومتی حاصل از روش وارون سازی می باشد (شکل  -6ج).

الف
ب
ج

شکل  - 6نتایج کمی بدست آمده از نرمافزار  RES2DNIVاز بررسیهای ژئوالکتریک
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 -2-3آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی خاک
خاک های ناحیه مورد مطالعه دارای بافتی رسی تا لومی شنی است که مربوط به
زمانهای رسوب گذاری آبرفتها و شدت جریانهای آبرفتی در زمان رسوبگذاری
تغییر نموده است که با تفاوت در درصی اشباعی 1خاکها در جدول  1مشخص است.
به طوری که خاک های با درصد رس بیشتر میزان رطوبت اشباعی بیشتری را نشان
دادهاند .اندازهگیری واکنش خاک ار عصاره گل اشباع نشان داد که  pHاز  6/61در
نمونه  3تا  7/46در نمونه  4متغیر بود که در بازه اسیدی ضعیت تا فلیائیت ضعیت قرار
دارد .از شاخص فیزیکی-شیمیایی هدایت الکتریکی خاک منطقه مورد مطالعه نشان داد
که خاکهای این منطقه به جز در نمونه  2در همه نمونهها شور بود .این تفاوت  ECدر
نمونه  2با سایر نمونهها به دلیل میکرورلیف موجود و شرایط آبشویی طبیعی بهتر در
این موقعیت است (جدول .)1
جدول  -1خصوصات فیزیکی و شیمیایی خاک در عصارههای  1:5و گل اشباع
عصاره خاک
گل اشباع

(نسبت خاک به آب)1:5 ،
نمونه

عمق)(cm

SP

pH

)Ec(dS/m

pH

)Ec(dS/m

1

0-30

21/0

7/10

3/55

7/46

19/36

2

0-30

27/0

7/28

0/92

7/12

3/53

3

0-30

17/5

7/58

4/93

6/61

54/50

4

0-30

25/0

8/21

5/82

7/14

63/60

باتوجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات فیزیکی و شیمیایی معین گردید که کاتیون
 Na+به عنوان عامل قلیاییت خاک از فراوانی بیشتری برخوردار است .مقادیر بسیار
زیاد  Na+تبادلی در خاک منجر شده است تا در تناوبهای خیس و خشک انبساط و

sp

1
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انقباض خاک تشدید یابد و نفوذ پذیری را در حالت خیس کاهش دهد .یون  Na+قابل
تعویض موجب دیسپرس شدن خاک شده است و بنابراین یکی از عوامل اصلی ایجاد
واگرایی در خاکهای رسی این ناحیه بوده است در اکثر نمونهها میزان  Mg2+از Ca2+

بیشتر است بنابراین کاتیون  Mg2+اگرچه یک کاتیون دو ظرفیتی است ولی باعث
دیسپرس شدن خاک شده است( .جدولهای 2و .)3
جدول  -2یونهای موجود در عصارههای خاک و آب :(meq/l)1:5
نمونه

عمق ()cm

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

HCO3-

Cl-

SO42-

1

0-30

20

154/8

36

17

8/0

200

28/4

2

0-30

10

166/6

12

11

4/0

160

2/ 7

3

0-30

47

202/7

30

14

8/0

180

7/ 7

4

0-30

9

250/6

16

6

5/2

200

8/ 4

جدول  -3یونهای موجود در عصاره گل
عمق

اشباع ):(meq/l

)(cm
0-30

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

SO42+

Cl-

HCO3-

66

458/3

92

16

0/557

440

6/ 6

2

0-30

37

155/8

47

11

1/000

140

0

3

0-30

547

1049/4

136

247

0/986

1360

4/ 4

4

0-30

237

1289/0

25

60

1/49

1300

5/ 4

نمونه
1

میزان  SARدر همه نمونهها باالست SAR ،باال موجب کاهش نفوذ آب در خاک،
ایجاد کلوخههای محکم و سفت وسخت شدن زمین میگردد .میزان واگرایی خاک در
عصارههای  1:5و گل اشباع ،در نمونه  ، 4بسیار زیاد و در نمونه  3به دلیل بافت سبکتر
بسیار کم میباشد (جدول.)4
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جدول  -4نسبتهای مختلف  Mg2+ ،Ca2+و Na+در عصاره های  1:5و گل اشباع و
نمونهها

عمق)(cm

SAR
عصاره گل اشباع

SAR
Na+/Ca2+

Na++Mg2+/Ca2+
Na+/Ca2++Mg2+
عصاره خاک و آب با نسبت 1:5

1

0-30

62/44

9/1

2/92

11/75

2

0-30

28/77

24/24

11/59

25/32

3

0-30

74/88

14/48

4/6

16/62

4

0-30

198/01

41/77

11/39

44/43

در نمونه آب آبیاری نیز از بین کاتیونها  Na+و از بین آنیونها  SO42+بیشترین
میزان را دارا بود.
جدول  -5محتوای یونی و بعضی خصوصیات فیزیکی شیمیایی و شیمیایی آب چاه منطقه
مورد مطالعه
کاتیونها

نمونه آب
آبیاری

pH

)EC(µmhos/cm

K+

Na+

Mg2+

7/2

30000

34

492

1/6

آنیونها
meq/l
SO4
Ca2+
2-

4/6

613

Cl

HCO3-

-

9

8

 -3-3پهنهبندی مناطق خطر فرونشست در دشت آبرفتی ابرکوه با استفاده از نرم
افزارArcGIS

در جدولهای 6و  ،7حدود کالسهای معین شده در این تحقیق بر اساس
آزمایشات و مشاهدات برروی زمین برای شاخصهای مورد بررسی شامل هدایت
الکتریکی ،1حد روانی 2و نسبت مجموع یون های محلول سدیم و منیزیم به کلسیم

3

1

EC
LL
3
)Na++Mg2+ /Ca2+ (1:5, soil & water
2
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در عصاره یک به پنج خاک و آب و میانگین هندسی آنها برای 17موقعیت اولیه نشان
داده شده است.
جدول -6کالسبندی پارامترهای مورد ارزیابی در کالسهای کم ،متوسط ،شدید و خیلی
شدید
کالسهای شدت خطر فرونشست در بازههای شاخص های مورد ارزیابی

شاخص های مورد ارزیابی

4

3

2

1

<4/0

3/4-0/0

1/5 -3/0

>1/5

EC*, dS/m (1:5, soil
)&water

<20/0

17/0 -20/0

13/17-0/0

>13/0

)LL **(%

<40/0

30/40-0/0

20/0 -30/0

>20/0

Na++Mg2+ /Ca2+ (1:5,
)soil & water

**Liquid Limit

*Electrical
Conductivity

پس از بدست آوردن میانگینهای هندسی از  17موقعیت فوق ،مجددا در ناحیه مورد
مطالعه بازدید به عمل آمد و با توجه به شرایط موجود کالسهای چهارگانه حساسیت
به فرونشست مطابق با جدول  8تعریف گردید .به طوری که نقاط نمونهبرداری شده و
نقاط مشاهداتی و فرو چالهها بر اساس درجه حساسیت در  4کالس قرار داده شد که
در آن کالس  1به معنی حساسیت کم ،کالس  2حساسیت متوسط ،کالس  3حساسیت
شدید و کالس  4حساسیت خیلی شدید است.
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جدول -7میانگین هندسی کالسهای پارامترهای فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی
میانگین هندسی

Na++Mg2+/Ca2+

1/44

1

**LL
)(%
1

*EC
)(dS/m
3

1

1/59

2

2

1

2

1/59

1

1

4

3

3/63

4

3

4

4

2/29

2

2

3

5

3/30

3

4

3

6

2/29

3

4

1

7

2/52

4

4

1

8

3/17

4

4

2

9

3/3

3

4

3

10

3/3

3

3

4

11

3/17

4

4

2

12

3/3

3

3

4

13

3/3

4

3

3

14

3/17

4

2

4

15

3/3

4

3

3

16

3/3

3

4

3

17

** Liquid Limit

نقاط

* Electrical Conductivity

جدول -8ارزیابی اراضی بر اساس میزان حساسیت نسبت به فرونشست
میانگین هندسی

میزان حساسیت

1-1/5

کم

1/2-5

متوسط

3 -2

شدید

<3

بسیار شدید

به منظور بررسی کفایت نمونهگیری از  17موقیت فوق مطابق با رابطه یک در
روش کار  ،tاز جدول برای دقت  95درصد با درجه آزادی  16برابر است با  2/120و
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 ،sانحراف معیار ،برابر با  0/70و  ،درصد انحراف قابل قبول از میانگین شاخصها به
مقدار  15درصد از میانگین کل میانگینهای هندسی که معادل با 2/84است بر ابر با
 0/426به دست آمد .از این رو مقدار  ،nبرابر با تعداد نمونههای الزم است برابر با 12
محاسبه گردید که کمتر از  17نمونه مرحله اول مورد اندازهگیری است از این رو تعداد
نمونهها با دقت مورد نظر کفایت مینماید .پهنهبندی خطر فرونشست در دشت آبرفتی
ابرکوه ،در شکل  7نشان داده شده است .در این شکل مسیر آزمایش ژئوالکتریک،
نمونههای گرفته شده بر روی خط ژئوالکتریک ،نقاط مشاهداتی ،مسیر راه آهن یزد-
شیراز وخط دکل های برق مشخص شده است.

شکل - 7پهنه بندی خطر مناطق فرونشست دشت آبرفتی ابرکوه و مسیر کاوشهای
ژئوالکتریکی
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همان طور که در شکل هفت پیدا است بخش اصلی خطوط ریلی و بخشی از
خطوط دکل برق در محدوده با حساسیت بسیار شدید قرار گرفته است که الزم است
جهت اصالح مسیز اقدام گردد.
نمودار واریوگرام که توسط نرم افزار  GS+ترسیم گردید در شکل  8نشان داده شده
است .این نمودار بیانگر سطح معنی داری قابل قبول در پهنه بندی کریجینگ در زمین
آمار ،از جنبه پراکندگی دادهها درموقعیتهای مشاهداتی است که با مدل نمایی 1به
دست آمده است .نمودار نیم واریوگرام 2با پارامترهای ریاضی در مدل شامل= 0.0010

 Co+C4 = 2.4500، Co3و دامنه ،A5 = 399.00همچنین پارامترهای آماری مدل شامل
ضریب رگرسیون  r2 = 0.781و باقیمانده مجموع مربعات RSS =0.335است.

شکل -8نمودار واریوگرام دادهها و در موقعیتهای مکانی مشاهداتی

نتیجهگیری
در شکل  9خطوط پیشنهادی جهت اصالح مسیر انتقال ریل راه آهن و دکلهای
برق به رنگ آبی به منظور اجتناب از خطر فروچالههای ابرکوه نشان داده است .پیشنهاد
1

Expotential
Semivariogram
3
the Nugget variance
4
the Structural Variance Sill
5
Range
2
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میگردد تا خط دردست اجرای ریلی به دلیل اینکه از محدوده با حساسیت بسیار شدید
عبور داده شده است ،به خط جدید اصالح شده تغییر مسیر یابد .همچنین بخشی از
محدوده دکلهای برق به دلیل قرار گرفتن در محدوده با حساسیت بسیار شدید الزم
است به خارج از محدوده خطر منتقل گرددو یا در برنامه توسعه خطوط از نواحی با
حساسیت زیاد اجتناب شود .معیار پهنهبندی مناطق حساس به فروچالههای ابرکوه بر
پایه اطالعات خاک سطحی به روش حداقل شاخصها با روش پهنهبندی خطر کرم و
همکاران ( )1391ارائه شده با الیههای متفاوت اطالعاتی از جمله شیب ،سطح آب زیز
زمینی ،زمینشناسی و مدیریت کاربری اراضی مطابقت نموده است .این میتواند مربوط
به ویژگی خاص خاکها در ابرکوه باشد که در موقتیت تجمع رس در مخروط افکنه
آبرفتی فراغه ابرکوه پدید آمده است .خاص بودن وضعیت خاک در ابرکوه نسبت به
دشت یزد به گونهای است که در یزد و در مناطق حساس مطابق با گزارش حسینی و
همکاران ( )1395واگرایی خاکها به شکل شق پدید آمده است ولی این واگرایی در
ابرکوه به شکل چالهها و گودالهای زیرزمینی است .از آنجا که خاک خود تابعی از
عوامل گوناگونی از جمله عوامل زمینشناسی ،آب و هوایی ،موجودات زنده،
توپوگرافی ،زمان تشکیل و اثرات انسانی است از این رو میتوان از معیار خاک بدون
در نظر گرفتن پارامترهای مستقل خاک به نقشهای برای پهنهبندی خطر حساسیت به
نشست زمین دست یافت .نقشه پهنهبندی بدست آمده در این طرح با کار کرم و
همکاران ( )1391که با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی به تهیه نقشه خطر نواحی
مستعد به فروچاله در ابرکوه دست یافتند هماهنگی دارد.
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شکل  -9مسیر پیشنهادی اصالح شده با رنگ آبی جهت خط راه آهن و دکل انتقال
نیرو در محدوده ابرکوه یزد
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