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چکیده
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مقدمه
در سه دهۀ اخیرر ازریایم مصررب هرای زیرزمییری
برای توسعۀ صیعت و کشاورزی توأم با خشکسالیهرای
هررای زیرزمییرری را
مترروالیک کرراهم شرردید س ر
برهدنبرا داشرته اسرت (.)Khanlari et.al, 2012: 518
بهطورِکلی مدیریت نامیاسب این میابع باعر برهوجرود
مدن هیییههای دولتی بریمازحرد یرا بریجراک اخیررا
بدترشدن زیرسراختهراک سرتمت و بهداشرت جامعره و
مشکتت تولیرد برهدلیرل کیيیرت و کمیرت نامیاسرب
میررابعک کشرراکمهررای می ررهای و مرررزیک تيریررب
وخاکک اتتب سررمایهگرااری بيرم خصوصری و...
است که بسیاری از این مشکتت به این دلیل برهوجرود
می یید که قیمرت محسرو شردۀ کمترر از قیمرت
واقعی ن است و تیها با اندک هیییرههرای اسرتيرا و
توزیع ن مررتب اسرت (.)Schrecongost et.al, 2004: 1
یکی از ویژگیهای ک ایجاد زشار میيای در البرهالی
هرای زیرزمییری و
خاک است .با ازیایم اُزت س
درنتیجه خار شدن از خراک و حراب ایرن زشرارک
نیررروی تیشرری وارد بررر خرراک ازرریایم یازتررهک تعرراد
سرراختمان خرراک ازبررینمرریرود .بررا ازرریاا تررراک و
بارگااریهای متیاو ک نشست زمین بهوقوع میپیونردد
( .)Poland, 1981: 115ایرن در صرورتی اسرت کره نرر
برداشت بیشتر از نر جرایزیییی ن باشرد (اوریراک
 .)97 :3131کاهم ارتياع س زمین بهطرور معمرو
به نسبتهای سانتیمتری در هر سا اتياق میازتد .در
بسریاری از کشرورهای جهران پدیردۀ نشسرت زمرین و
ایجاد شکاب در س زمرین مشراهده شرده اسرت .در
حدود  52222کیلومتر مربع از مساحت مریکا برهطرور
زمین کراهم مرییابرد ( Holzer and
دائ ارتياع س
 .)Galloway, 2005: 87دامیرۀ نشسرت از  2/1مترر (در
سرراوانا و گرجسررتان) تررا  2/7متررر (در کالیيرنیرررا و
سررنجرراکوئین) متغیررر اسررت (.)Poland, 1981: 115
 Chongxiو همکراران ()5221ک در شرهر سروزو؛ Shui and
 )5233(Shuangو  Shuiو همکاران ()5231ک در شانزهای هرر
دو از استانهای کشور چرین برا اسرتياده از مرد هرای
ریاضی متياوت نشان دادهاند که نشست زمین بهشردت
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های زیرزمییی در هر دو م یاس مکرانی


با استيرا
و زمررانی در ارتبرراا اسررت .در م العررۀ  zhuو همکرراران
( )5232در شهر پکن نر نشست زمین  25میلریمترر
در سا گیارا شده است .اگر رونرد کیرونی اسرتيرا
های زیرزمییی ادامه داشته باشدک کراهم عمرت ترا
سرا  5222در حرردود دوبرابررر م رردار کیررونی خواهررد
رسید؛ درنتیجه مسائل زیستمحی ی گسترا مییابد
و اساس محردودیت توسرعۀ پایردار ازنظررِ اجتمراعی و
اقتصادی میشرود ( )Hasanuzzaman et.al, 2017; 238ک
چیانچه زروچالههای ناشی از کاهم های زیرزمییی
سرریب برره زیرسرراختهررا و

در زررتت  Obrukباعرر
روستاهای ن شده است (.)Fabiana et.al, 2017; 1
در ایران نیی در دهههرای اخیررک اسرتيرا بریمازحرد
های زیرزمییی برای مصرارب کشراورزیک صریعتی و
خانزی باع ت لیرل شردید ایرن میرابع براارزا شرده
است )5235( Khanlari et.al .با بررسی هیدرولوژیکی و
ژئروتکییکی در دشررت مرکرریی همرردانک Motagh et.al
ایررران؛

()5223ک در میرراطت خشرر و نیمررهخشرر
)5222( Motagh et.alک در دشت مشرهدک Anderssohn
)5223( et.alک در دشررت کاشررمر بررا ترکیررب دادههررای
و تصاویر مراهوارهای رونرد ازیایشری نشسرت
س
هرای
زمین و ارتباا مست ی ن برا کراهم سر
زیرزمییی را گریارا کرردهانرد .در اسرتان کرمران نیری
ضعف اقدامات مردیریتی و ادامرۀ رونرد کیرونی تيلیرۀ
بيرروانهرراک باعرر ایجرراد مسررائل زیسررتمحی رری و
اقتصررادی-اجتمرراعی شررده اسررت (شرراهیدشررت و
عباسنژادک  .)3 :3137شهر رزسریجان یکری از میراطت
درگیر برا ایرن مسر له در اسرتان کرمران اسرت .ن راا
ميتلف شهر رزسیجان درحا ِحاضر بین  2ترا کمترر از
 35سانتیمتر در سا بهازای  2/22الی  2/9مترر اُزرت
ک نشست میکیرد .میریان نشسرت سراالنه در
س
سررا  3422در میرراط ی از شررهر برره بررریم از 34
سانتیمتر در سا خواهد رسرید .ایرن اخرتتب شردید
نشست در شرهر مریتوانرد خسرارت جردی بره شربکۀ
جمرررع وری هرررای سر ر حی و زاضرررت وارد ورد
(طباطباییک .)32 :3132
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مح ان بسریاری در می رۀ رزسریجان برا اسرتياده از
رواهررای ميتلررف ازجملرره :اوریررا ( )3131بررهصررورت
تحلیلی و همچیین با استياده از مد اجریای محردود؛

بدیهی است که در چید دهرۀ اخیرر برهدلیرل ازریایم
بهرهبرداری از های زیرزمیییک سرعت نشست زمرین
این م دار نيواهد بود .در ییده با توجه به اُزرت مرداوم

معازی ( )3132با استياده از مار چراههرای پییومترری
دشت در دهۀ اخیرک دبی پمپاژ چاهها و همچیین همرۀ
ویژگیهای جغرازیایی و اطتعات برداشتشرده توسر
 GPSدرخصوص نشست در ی دورۀ  3ماهه؛ توزیرت و
طباطبرراییع رردا ( )3133بررا روا محاسرربۀ برگشررتی؛
سلیمانی و مرتضوی ( )5229برا بررسری لروف حيراری
چاههای موجرود در می رهک نشسرت می رهای زمرین

ک نشست زمین با هیر برهمراترب بیشرتری
س
صورت خواهد گرزت (طباطبراییک  .)1 :3132درنهایرت
اییکه ت ابت الزم برای رسیدگی به ایرن کمبرود و حرل
بحران ممکن است گران و ناخوشایید بهنظر برسرد؛
اما این امر الیامی اسرت و بردون برنامرهریریی میاسرب
وضعیت بردتر خواهرد شرد ( Ackerman and Stanton,
 .)2011: 29تیها راهحلک میاسبساختن و م اب تکردن

تحت بارگااری متیراو ناشری از تغییررات سر
زیرزمییی را مورد بررسی قرار دادند.
معموال خسارتهرای زراوانری برهدلیرل نشسرت زمرین
برروی تأسیسات شرهری و سراختمانهرا وارد مری یرد
(اوریاک  .)9 :3131خ رناکتررین تررک ایجرادشرده در
ی سازهک ترک ق ری است که در سازههای دیوار باربر
اتيرراق مرریازتررد و نررابودی سررازه را بررههمررراه دارد؛

نیازهای خود با شرای هیدرولوژیکیک زیسرتمحی ریک
زرهیزیک اقتصادی و سیاسی هر می ه اسرت ( (Gunn
 .et.al, 2011: 97بهطورِکلی پیامدهای میيی بهرهبرداری
بیرویه از های زیرزمییی بره ایرن دلیرل اسرت کره
بیشترین م العات زیرزمییی ترا بره امرروز تیهرا در
ارزیابی از محدود خدمات مرتب برا اسرتيرا و توزیرع
زیرزمییرری اسررت و از دیررد جررامعتررری از تولیررد و

بهطوریکه ی ساختمان با تررک ق رری دیزرر ارزا
سازهای ندارد و میتوان پدیده را نوعی زلیلرۀ خراموا
تصور کرد (مرتضرویک  .)355 :3139تررکهرا از سر
زمین شروعشدهک بر روی دیوار و حتی س ف ادامه پیردا
میکیید .این ترکها عتوهبر تيریرب نماسرازیک باعر
تليات حرارتی و ضعیفشدن سیست سرازهای درم ابرلِ
نیروی زلیله میشود (طباطباییک.)35 :3132
طباطبررررایی ()3132ک بررررا برداشررررت مرررراری از

National

خدمات زیستمحی ری دیرده نشرده اسرت (
 .)Academic Press Washington, 1997: 1همچیرین برا
توجه به اییکره اُزرت هرای زیرزمییری باعر ایجراد
هیییههای جیبی میشود و رزاه اجتماعی را مریکاهرد
(تهررامیپررور و همکررارانک  .)331 :3134قیمررتگررااری
میاسب ابیاری است که میتواند کمکی به پیشربرد
اهدازی ازقبیلِ توسرعه و مردیریت میرابع ک ازریایم
بهرهوریک توزیع مجدد در مدک کاهم بار مالی بر دولت

سیبدیدگیهرای خرارجی سراختمانهرای شرهر و برا
استياده از نرمازیار سامانۀ اطتعرات جغرازیرایی ()GISک
ن شۀ پهیهبیردی خ رر نشسرت در شرهر رزسریجان را
تهیه کرد .وی به این نتیجه میرسد که مییان نشسرت
در میاطت شما یا شرما شررقی شرهرک برا توجره بره
زیادبودن ضيامت الیۀ رسک بیشتر از قسمتهای دیزر
شهر است .در قسمتهای غربی یا جیو غربیک بهدلیل
قابلیت نشست ک پروزیل خاکک نشست کمترری دارد.
بهطرورِکلریک شرهر رزسریجان برهدلیرل واقرعشردن در
حدزاصل رسوبات رییدانه و درشتدانرهک دارای اخرتتب
نشست زیادی در محدودۀ شهر است.

و حياظت میابع باشد( .
 .)1بهعبارتِدیزرک با دریازت هیییۀ اجتماعی میرابع
برراعیوانِ بهررا مرریترروان کشرراورزان را وادار کرررد در
بهرهبررداری از میرابع از اصرو اقتصرادی اسرتياده
کیید (میرزایی و چیاریک .)47 :3131بایستیک تيراوت
بین ارزا بهرهوری نهایی و هیییۀ پمپاژ هر مترمکعرب
(کرره نشرراندهیرردۀ مررازادی اسررت کرره نصرریب
تولیدکییدگان مریشرود) را صررب احیرای میرابع ک
بهبود سیست های بیاری می ه و جلوگیری از کاهم
اتتب کرد تا از این طریت زیانهای رزراه اجتمراعی
جبران شود (تهامیپور و همکارانک .)331 :3134
Schrecongost et.al, 2004:
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بهترررری بررررای خرررود درنظرررر بزیرنرررد (عبررردالهی


تاکیون هیچ م العهایک پدیدۀ نشسرت زمرین ناشری از
بهرهبرداری بیرویه را از دیردگاه اقتصرادی و اجتمراعی
در شهر رزسیجان و زراتر از ن در دیزر ن اا درگیر برا

عیت بادیک.)355 :3139
بدینترتیب نیاز به بررسی مسائل اقتصادی و اجتمراعی

این پدیده مورد بررسی قرار نرداده اسرت .برا توجره بره
مسائل م رحشدهک هرچید رزع همرۀ مشرکتت کمبرود
در س کشور امکرانناپرایر اسرت؛ براوجرود ایرن
گرراهی بهرررهبرررداران کشرراورزی و
ازرریایم س ر
دولتمررردان ضررروری اسررت .در اختیررار قررراردادن ایررن
معلومات میتوانرد گرامی مرؤثر در تصرمی گیرریهرای
سیاستگااران و تولیدکییدگان درجهتِ رشد و توسرعۀ

پدیدۀ نشست زمین ناشی از بهرهبرداری بریمازحرد از
میابع زیرزمییی در شهر رزسریجان وجرود دارد .در
این خصوص نیاز اسرت ترا اثررات میيری ناشری از ایرن
مس له بر روی هیییهها و میازع اجتماعی بررسی شرود؛
ازاینروک در م العۀ جراری سرعی مریشرود ترا بره ایرن
مس له پرداخته شود .برای این میظورک در گرام نيسرت
تأثیر اُزت و درنتیجه نشست زمین و ایجاد ترک برر

پایدار کشور باشد (بوسرتانی و محمردیک.)339 :3132
سیاستگااریهای نامیاسب و ناهماهی در بيمهای
کتن اقتصرادیک میرابع و کشراورزیک کراهم رزراه
اجتماعی را بههمرا داشرته و باعر توسرعۀ ناپایردار در
میررراطت ميتلرررف کشرررور شرررده اسرررت (عبررردالهی
عیت برادیک .)314 :3139ایرن امرر زراترر از مشرکتت
توسعه میتواند عامل ی زاجعۀ اقتصادی و امییتی نیی

هیییههای اسرتهتک سراختمانهرا بررسری مریشرود.
سررپب بررا محاسرربۀ ارزا اقتصررادی از دیرردگاه
اجتماعی به م ایسۀ ن با هیییههرای بيرم خصوصری
پرداخته میشود.

باشد (طباطبراییک  .)37 :3132چیانچره شريیعی ثابرت
( )3191در م العۀ خود ن ل کرده است کره در نرواحی
مرکیی رییونراک شرکابهرای زمرین و اُزرت سر
زیرزمییی میجربه دستکشیدن کشاورزان از زمینهای
زراعی دارای سیست های پیشرزتۀ بیراری شرده اسرت
(شيیعی ثابتک .)32 :3191با وجرود اییکره پریمبییری
ییده بسیار دشوار استک اما با ارزیابی زعرل و انيعراالت
حاک بر محی ک تأثیرات عمرومی و پیامردهای ناشری از
این زراییدهاک میتروان ییردۀ واضر ترری بررای کشرور
تصررور کرررد (عبرراسنررژاد و شرراهیدشررتک.)71 :3175
بهطورِکلی برای رسیدن به پایداری در مردیریت میرابع
ک در ابتدا الزم است که ارتباا بین اسرتياده از و
پیامرردهای ن را تعریررف کیرری (بررری نررژاد و ییدانرریک
 .)2 :3131برا معرزرری ایرن پیامرردهای میيری در شررهر
رزسیجانک امید است که مس والن سایر میاطت کشرورک
با درسگرزتن از سرنوشت ن سیاستهای میاسبتری
اتياذ نمایید و برا درنظررگررزتن توسرعۀ پایردار ییردۀ

مواد و روشها
معرفي منطقۀ مورد مطالعه

شهر رزسیجان در حاشیۀ جیوبی کویر لوت و در شما
غربی اسرتان کرمران در عررغ جغرازیرایی  12درجرۀ
شمالی و طو جغرازیایی  22درجۀ شرقی قررار گرزتره
است .زاصلۀ رزسیجان ترا مرکری اسرتانک شرهر کرمرانک
 332کیلومتر است .رزسیجان در ارتيراع  3422مترری
از س دریا قررار دارد و برا مسراحتی حردود 32239
کیلومتر از شما به شهرسرتانهرای برازت و زرنرد و از
جیو به شهرستان بردسیر و از غر به شهرستانهای
انار و شهرباب و از شرق بره شهرسرتانهرای کرمران و
زرند محدود می شرود .رزسریجان دارای زمسرتان هرای
سرد و تابستانهای گرم و خش است .مییان بارنردگی
متوس سراالنۀ ن  322میلریمترر اسرت .طبرت مرار
سرشماری سا 3132ک جمعیت این شهرسرتان حردود
 122هیار نيرر و جمعیرت شرهر رزسریجان برهتیهرایی
بالغبرر حردود  342هریار نيرر بروده اسرت .شهرسرتان
رزسیجان شامل  1مرکی شهری (کشکوئیهک سرچشمه و
رزسیجان) و  1بيم (مرکییک نوق و کشکوئیه) است.
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شکا  .7محدودۀ منطقۀ مورد مطالعه
منبع)Mehryar and et al, 2015( :

در این تح یتک سه گروه از دادهها مرورد اسرتياده قررار
گرزت .گروه او مار میدانی بود که توسر پرسشریامه
تهیره شرد .گرروه دوم از دادههراک مربروا بره اطتعرات
کتابيانهای است .در این زمییه از م العات قبلی شاملِ
کتررا ک م الررههررای معتبررر علمرری و رسررالههررای دورۀ
کارشیاسی ارشد در زمییۀ موضوع موردم العه اسرتياده
شد .گروه سوم از اطتعاتک مربوابه دادههایی است که
از سازمانها و ادارههای درگیر در مس لۀ کشراورزی
شهرستان رزسیجان تهیره شرد .بررای ایرن میظرورک از
شررهرداری رزسرریجانک سررازمان می ررهای اسررتان
کرمرران و ناحی رۀ می ررهای شهرسررتان رزسرریجان
اطتعات دریازت شد.

مربوا به سراختمان کره شراملِ عمرر سراختمانک نروع
ساختمان و تعداد دزعات تعمیرات استک مصاحبه شد.
تعداد چاههای بیراری و موقعیرت جغرازیرایی نهرا در
دشررت رزسرریجانک از سررازمان می ررهای کرمرران و
ناحیۀ بیاری رزسیجان گرزته شد .بررای ایرن میظرورک
سعی شد اطتعات همۀ چاههای بیاری موجود در شهر
رزسرریجان و محرردودۀ اطررراب ن اسررتيرا شررود؛ امررا
بهدلیل ناقصبودن مار برخی از چاههرای بیراری و یرا
امتیاع مس والن مربوا از دادن مرار برخری از چراههرا
باعیوانِ حياظتیبودن نهاک درنهایت مار  43حل ۀ چراه
که در محدودۀ شهر قرار داشتیدک استيرا شد .در این
خصوص اطتعاتی ازقبیلِ س ایستابیک عمر چاهک دبی
مجاز و واقعیک عمت چاه و عمت بکشری دریازرت شرد.

مار میدانی موردنیاز ایرن تح یرت برا اسرتياده از روا
نمونررهگیررری تصررادزی دو مرحلررهایک بررا تکمیررل 122
پرسشرریامه تهیرره شررد .در ایررن خصرروص از سرراکیان
سرراختمانهررای انتيررابی دربررارۀ هیییررههررای تعمیررر و

درضرمن مررار مربروابرره تعرداد سرراختمانهرای شررهر
رزسیجانازواحدانيورماتی شهرداریرزسیجانتهیه شد.
بهرهبرداری بیرویه و ازیایم اُزت ساالنه باعر پدیردۀ
نشست می های زمین میشود .این پدیده باع ایجاد

نزهداری ساختمانها و هیییۀ تعمیررات خسراراتی کره
ناشی از شکست و ترکخروردگی اسرت و ویژگریهرای

ترک در ساختمانها مریشرود و بررای سراختمانهرای
سیبدیده ایجاد هیییه میکید (طباطباییک -5 :3132
 .)2بدین ترتیب زرغ میشرود کره میریان خسرارات و

روششناسي
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هیییۀ تعمیرات ساختمان با ازیایم اُزت ساالنه ازیایم
مییابد .از نجاییکه م اومت ساختمانهاک برا توجره بره
عمر و انواع ساختمانهرا متيراوت اسرتک بررای تعیرین
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انجام زمایم ها و ترسری ن شرۀ خراکک تيراوت عمرت


بکشی و س ایسرتابی و تيراوت عمرت چراه و سر
ایستابی بهعیوانِ معیاری از نروع خراک درنظرر گرزتره

محدودیت عمر ساختمانک ساختمانهرای شرهر ازنظررِ
عمرک در گروههای  2ساله طب رهبیردی شردند؛ سرپب
میانزین ساختمانهای سیبدیده در هرر گرروه مرورد
م ایسه قرار گرزت .همچیین برای بررسی م اومت انواع
ساختمانک با توجه بره وجرود چهرار نروع سراختمان در
شهر رزسیجانک ساختمانها به پیج گروه خشت و گرلک
براربر بردون شریارژک براربر شریارژدارک اسرکلت بترونی و

ایسرتابی بره

شد؛ زیررا تيراوت عمرت بکشری و سر
ظرزیت بدهی ویژۀ خاک بستزی دارد.
تيليل مواد رییدانه بیشتر از مواد درشرتدانره اسرت و
برعکبک نزهداشت ميصوص در مواد رییدانه بیشرتر از
مواد درشت دانه است؛ اما چون تغییرات نها با یکدیزر
مت ارن نیستک بیابراین تياوت تيليل مواد و نزهداشت
ميصوص نها بدهی ميصوص است؛ به این نحو که از

اسررکلت زلرریی ت سرری شرردند .میرریان سرراختمانهررای
سیبدیده در هری از ایرن چهرار نروع سراختمانهرا
م ایسه شد .برای اطمییان از مشيصکردن محردودیت
طو عمر ساختمان و م اومت انواع ساختمان درم ابرلِ
نشستک تراک ساختمانها ازنظرِ عمر ساختمان و انرواع
سراختمان در محرردودۀ شررهر بررسری شررد .برررای ایررن
میظورک س شهر به چهار می ه ت سی شرد .ت راطع

سمت مواد درشت دانهک ابتدا بردهی زیراد و بره ن رۀ
حداکثر رسیده و سرپب برا رییتررشردن مروادک بردهی
کاهم پیدا میکید .ن رۀ مراکییم جرایی اسرت کره
اندازۀ ذرات متوس (نه ریری و نره زیراد درشرت) باشرد
(علییادهک.)112 :3132

خیابان شهید بهشتی شمالی و شهید بهشتی جیوبی به
ميتصررات  12°54'52. 24"Nو 22°27'53. 24"E
بهعیوانِ مرکی ایرن ت سری بیردی انتيرا شرد .بردین
ترتیب شهر رزسیجان در چهرار می رۀ شرما شررقک
جیو شرقک جیو غر و شما غرر ت سری بیردی
شد (شکل  .)5سپب با استياده از نالیی واریانب انرواع
سراختمان و عمرر سرراختمان و درصرد سراختمانهررای
سیبدیده در هر قسمت مشيص شرد .بردین ترتیرب
م اومت انواع ساختمان درم ابلِ نشست زمرین تعیرین
شررد .همچیررین مشرريص شررد کرره نمرریترروان هرریچ
محدودیتی برای عمر ساختمان درنظر گرزت .سپب برا
اسررتياده از اطتعررات گرزتررهشررده از ناحیررۀ بیرراری
شهرسررتان رزسرریجان و بررا اسررتياده از روا نررالیی
واریانبک مییان اُزت های زیرزمیییک س ایسرتابی
ک م دار دبی چاهها و تياوت دبری مجراز و واقعری در
میاطت چهارگانرۀ شرهر م ایسره شرد .همچیرین بررای
بررسی تأثیر جیب خاک بر روی مییان سریبدیردگی
ساختمانها دراثر نشست زمینک بهدلیل موجرودنبرودن
ن شۀ خاک س شهر و نبرود امکانرات و هیییره بررای

جدول  .7تخلخا مفید (آبدهي مخصوص) در برخي مواد رسوبي

بدهی ميصوص ()%

نوع مواد

حداکثر

حداقل متوس

رس
سیلت

2
37

2
1

5
33

ماسه
شن متوس
شن درشت
گراو -شن
گراو ریی
گراو متوس
گراو درشت

53
15
12
12
12
52
52

32
32
52
52
53
31
35

53
52
59
52
52
51
55

میبع :علییادهک 112 :3132

قابلیت زشردهشدن مواد رسوبی عکب مردو االسرتی
مررواد کیيررر اسررت .مرردو االسررتی برخرری از مررواد
تشررکیلدهیرردۀ الیررۀ برردار برره شرررح زیررر اسررت
(علییادهک.)125 :3132
322-323
رس
9
7
32 -32
شن نرم
شن-گراو متراک
سی های ترکخورده

323-3232
327-3233
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با توجه به ت وری زوق و با توجه به اییکره در محردودۀ
شهر رزسیجان مواد گراو و درشتترر از شرن درشرت
بسیارناچیی است .کاهم بدهی ميصوص نشاندهیردۀ

ساالنهک س ایستابیک دبی واقعیک تياوت دبی مجراز و
واقعی و تياوت عمت بکشی و س ایستابی برا میریان
خسارتها و هیییۀ تعمیرات ساختمان در چهار می رۀ

رییترشدن تشکیتت رسوبی اسرت .برهعبرارتِدیزرر در
محدودۀ شهر رزسریجان میراط ی کره بردهی چراههرا
کمتررر اسررتک خرراک می رره رییدانررهتررر مرریباشررد.
تراک پایری مواد نیی در خاکهای رییدانه بیشتر است.
با توجه به اییکه بدهی چاههرا ترابعی از تيراوت عمرت
بکشی و یا عمت چاه با س ایستابی اسرت؛ بیرابراین
تياوت عمت بکشی و س ایستابی و تياوت عمت چاه

شهر مورد بررسی قرار گرزت.
با توجه به تعداد ساختمانهای شهر رزسریجانک درصرد
ساختمانهای سریبدیرده و میریان هیییرۀ تعمیررات
ترکهای ناشی از نشست زمینک هیییرۀ ایجرادشرده در
س شهر محاسبه شد .سپب با توجه به دبی و تعرداد
چاههای محدودۀ شرهرک میریان برداشرت سراالنۀ از
محرردودۀ شررهر محاسرربه شررد .برردین ترتیررب هیییررۀ

و س ایستابی در چهرار می رۀ شرهر م ایسره شرد؛
سپب با استياده از مشاهدات میدانیک حداقل ترا عمرت
 3/2متریک نتایج بهدست مرده تأییرد شرد .در مرحلرۀ
بعدک مییان دزعات تعمیررات سراختمانک زاصرلۀ زمرانی
بین دو تعمیرر و هیییرۀ تعمیررات سراختمان در چهرار
می ۀ شهر مورد بررسی قرار گرزت .سپب ارتباا ازت

ایجادشده از ترکهای ناشی از نشست زمین بررای هرر
مترمکعب در محدودۀ شهر رزسیجان محاسبه شرد.
با کسر هیییۀ ترکهای ناشی از نشست زمین برای هرر
مترمکعب از بازدهی هر مترمکعرب (از دیردگاه
بيم خصوصی)ک بازدهی هر مترمکعرب از دیردگاه
اجتماعی بهدست مد.

شکا  .6موصعیت نقاط آماربرداری شده
میبع :یازتههای تح یت
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نتایج


در گروههای درنظر گرزتهشده ازلحاظِ عمرر سراختمان


نتایج زمون م ایسۀ میانزین ساختمانهای سیبدیده

(طب هبیدی  2ساله) در جدو شمارۀ  5مده است.

جدول  .6میانگین ساختمانهای آسیبدیده در طبقات عمر
ساختمان

عمر ساختمان

تعداد

میانزین
ساختمانهای
سیبدیده
(درصد)

F

معیرراداری حترری در سرر  32درصررد بررا یکرردیزر
نداشتهاند .بررسی دقیتتر ارقام میانزین نشان میدهرد
که ساختمانهرای بیشرتر از  42سرا بیشرتر از سرایر
میاطت سیب دیدهاند؛ بیابراین ساختمانها ازنظرِ عمرر
سرراختمان در دو گررروه کمتررر و بیشررتر از  42سررا
طب هبیدی شدند .نتایج در جدو  1مده است.

 2تا  2سا

32

2/9

-

 2تا  32سا

51

2/23

-

جدول  .9میانگین ساختمانهای آسیبدیده در ساختمانهای

 32تا 32
سا

53

2/25

-

کمتر و بیشتر از  41سال

 32تا 52
سا

29

2/23

-

 52تا 52
سا

42

2/27

-

 52تا 12
سا

21

2/22

-

 12تا 12
سا

11

2/43

-

 12تا 42
سا

53

2/23

-

بیشتر از 42
سا

7

2/37

-

کل
ساختمانها

597

2/25
3/222
)(2/415

عدد داخل پرانتی :س
میبع :یازتههای تح یت

معیاداری

چیانچه نتایج جدو شمارۀ  5نشان مریدهرد برهطرور
متوس در  25درصد از ساختمانهای شرهر رزسریجان
عتئ نشست زمین (ترکهای ق ری که مسریر ن برر
روی زمین و یا ساختمان اطراب نیی ادامه داشته اسرت)
مشاهده شده است .میانزین ساختمانهای سیبدیدهک
در طب ررات  2سررالۀ طررو عمررر سرراختمانک تيرراوت

عمر ساختمان

F

تعداد میانزین
(درصد)

کمتر از  42سا

592

2/23

بیشتر از  42سا

7

2/37

*

5/753

*س معیاداری :ده درصد
میبع :یازتههای تح یت

نتایج جدو شمارۀ  1نشان میدهرد کره  37درصرد از
ساختمانهایی که بیشتر از  42سرا عمرر داشرتهانردک
سیب دیدهاند .ساختمانهرایی کره کمترر از  42سرا
عمر داشتهانردک  23درصرد سریب دیردهانرد .چیانچره
مشيص است تياوت معیاداری در س  32درصد بین
این دو طب ۀ عمر ساختمان وجود دارد .بهعبرارتِدیزرر
ساختمانهایی که بیشتر از  42سا عمر دارند؛ بهدلیل
کاهم م اومتک بردون درنظررگررزتن مسرائل نشسرت
زمین نیی سیبپایر میباشید؛ امرا ممکرن اسرت اکثرر
ساختماهایی که بیشتر از  42سا عمر دارنرد در یر
می ۀ پرخ رک ازنظرِ نشست زمین قرار گرزتره باشرید.
همچیین مواردی وجود داشته است که عمر سراختمان
بیشتر از  42سا بوده استک اما در ساختمان هیچگونه
ترکرری وجررود نداشررته اسررت .ایررن مس ر له مرریتوانررد
نشاندهیدۀ ک خ ر بودن محرل ازنظررِ نشسرت زمرین
باشد؛ ازاین رو باید پراکیدگی ساختمانهرا ازنظررِ عمرر
ساختمان در میاطت ميتلف شهر بررسری شرود .نترایج
در جدو شمارۀ  2مده است.
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ساختمانهای شهر رزسیجان ازنظرِ م اومت مصال در
پیج نوع ساختمان طب هبیدی شردند؛ .سراختمانهرا از
نوع خشت و گلک باربر بردون شریارژک شریارژدار از ریک

برای بررسی دقیتتر م اومرت سراختمان ازنظررِ عمرر و
نوع ساختمانهاک شهر رزسیجان به چهار می ه ت سی
شد .ت راطع خیابران شرهید بهشرتی شرمالی و شرهید

اسکلت زلیی و اسکلت بتونی .این پریج نروع سراختمان
ازنظرِ مییان سیبدیدگی مورد م ایسره قررار گرزتیرد.
نتایج در جدو شمارۀ  4مده است.

بهشررتی جیرروبی برره ميتصررات  12°54'52. 24"Nو
 22°27'53. 24"Eبهعیروان مرکری ایرن ت سری بیردی
انتيا شرد .بردین ترتیرب شرهر رزسریجان در چهرار
می ۀ شما شرقک جیو شرقک جیو غر و شرما
غر ت سی بیدی شد .نتایج م ایسرۀ میرانزین عمرر و
انواع ساختمان در میاطت چهارگانرۀ شرهر رزسریجان و
همچیرین درصرد سراختمانهررای سریبدیرده در هررر

جدول  .4میانگین ساختمانهای آسیبدیده در انواع مختلف
ساختمان

F

انواع ساختمان تعداد میانزین ساختمانهای
سیبدیده (درصد)
خشت و گل

41

2/99

-

باربر بدون
شیارژ

397

2/23

-

شیارژدار از ی

35

2/92

-

اسکلت زلیی

52

2/2

-

اسکلت بتونی

32

2/91

*

5/372

*س معیاداری :ده درصد
میبع :یازتههای تح یت

چیانچه نتایج جدو شمارۀ  4نشان میدهدک  99درصد
از سررراختمانهرررای خشرررت و گرررلک  23درصرررد از
سرراختمانهررای برراربر برردون شرریارژک  92درصررد از
سررراختمانهرررای شررریارژدار از ررریک  22درصرررد از
سررراختمانهرررای اسرررکلت زلررریی و  91درصرررد از
ساختمانهای اسکلت بتونی سیب دیردهانرد .چیانچره
مشيص استک کمترین مییان سیبدیدگی مربروابره
ساختمانهایی است که از نوع اسکلت زلیی میباشرید.
بیشترین سیبدیدگی مربوابه ساختمانهرایی اسرت
که از نوع خشت وگل میباشید؛ اما براساس نتایج ایرن
جدو نمیتوان سراختمانهرا را ازنظررِ م اومرت مرورد
بررسی قرار داد .درصورتی این م ایسه ممکن است کره
انررواع سرراختمانهررا از پراکیرردگی یکسررانی در میرراطت
ميتلف شهر برخوردار باشید.

قسمتک در جدو شمارۀ  2مده است.
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ردیف


جدول  .1مقایسۀ میانگین عمر ،انواع ساختمان و درصد ساختمانهای آسیبدیده در مناطق چهارگانۀ شهر رفسنجان

گروههای م ایسۀ
می ۀ
می ۀ
می ۀ
می ۀ
کل
ویژگی ساختمان
f
میانزین
شما
شهر شما شرق جیو شرق جیو غر
غر

3

عمر ساختمان
(سا )

54/34

52/94

55/43

52/73

51/31

**1/235

5

خشت و گل
(درصد)

2/329

2/33

2/33

2/37

2/32

2/934

(شما شرقک
جیو غر )
(شما غر ک
جیو شرق)
-

1

باربر بدون شیارژ
(درصد)

2/22

2/21

2/21

2/27

2/23

2/572

-

4

شیارژ از ی

2/24

2/21

2/22

2/21

2/29

2/445

-

(درصد)
2

اسکلت زلیی
(درصد)

2/274

2/299

2/333

2/321

2/229

2/424

-

2

اسکلت بتونی
(درصد)

2/224

2/225

2/322

2/22

2/211

**1/212

غر ک شما شرقک
جیو شرق

9

درصد
ساختمانهای
سیبدیده

2/21

2/33

2/22

2/13

2/95

***35/32

(جیو غر ک
جیو شرقک
شما

***س معیاداری :ی
میبع :یازتههای تح یت

درصدک ** س

معیاداری :پیج درصدک * س

چیانچه ردیرف او جردو شرمارۀ  2نشران مریدهردک
متوس عمر ساختمانها در شرهر رزسریجان  52سرا
است .نتایج زمون م ایسۀ میانزین نشان مریدهرد کره
متوسر عمرر سراختمانهررا در می رۀ شرما شرررق و
جیو غر شهر  52/3سا است که تيراوت معیراداری
بررا یکرردیزر ندارنررد .ایررن درحالیسررت کرره کمترررین و
بیشررترین میرریان سرریبدیرردگی را بررهترتیررب در
ساختمانهای میاطت جیو شرق و شرما شررق شرهر
داشتهای (ردیف 9ک جدو  .)2کمتررین متوسر عمرر
ساختمانها و به مییان  55/43سا ک متعلت بره می رۀ
جیو شرق اسرت کره تيراوت معیراداری در سر 2
درصد با دو می رۀ قبرل و می رۀ شرما غرر دارد.
میانزین عمر ساختمان در می ۀ شما غرر 51/31
سا است .چیانچه مشيص استک در میاطت چهارگانرۀ

معیاداری :ده درصد

شهر رزسیجانک پراکیدگی ازنظرِ عمر ساختمانک ت رابت
نامتیاسبی با درصد ساختمانهرای سریبدیرده دارد و
این پراکیردگی بررخرتب انتظرار اسرت .برهعبرارتی در
میاط ی که خسارات کمتری بر ساختمانها وارد مرده
استک میرانزین عمرر سراختمانهرا بیشرتر اسرت .ایرن
مس له حاکی از این است که خسارات ماربررداریشرده
ارتباطی به ازیایم طو عمر ساختمانها ندارد .کاهم
خسارات در می های که ساختمانها قردمت بیشرتری
داشتهاندک نشاندهیردۀ م اومرت بیشرتر تشرکیتت ن
هرای
می ه نسبتبه ترراک حاصرل از اُزرت سر
در ن می ره
زیرزمییی و یا کمتربودن اُزت سر
است؛ بیابراین برای بررسری مسرائل نشسرت زمرین در
شررهر رزسرریجانک نمرریترروان محرردودیتی ازنظ ررِ عمررر
ساختمان درنظر گرزت.
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چیانچرره ردیررف 5ک 1ک  4و  2جرردو شررمارۀ  2نشرران
میدهدک  32درصد از ساختمانهای شرهر رزسریجان از
نوع خشت و گلک  22درصد از نوع باربر بدون شیارژک 4

خشتوگلک کمترین م اومرت و سراختمانهرای از نروع
اسررکلت زلررییک بیشررترین م اومررت دربرابررر نشسررت را
داشتهاند .ساختمانهای گیبدی و شیارژدار از ی تياوت

درصد از نوع شیارژدار از ی و  7درصرد از نروع اسرکلت
زلیی میباشید .متوس هرکدام از انواع ساختمانهرای
خشررت و گررلک برراربر برردون شرریارژک شرریارژدار از رری و
اسکلت زلیی در چهار می ۀ شرهر یکسران اسرت؛ امرا
چیانچرره ردیررف  2جرردو شررمارۀ  2نشرران مرریدهرردک
ساختمانهایی که از نوع اسکلت بترونی مریباشریدک در
سرر شررهر پراکیرردگی یکسررانی ندارنررد .متوسرر

معیاداری با یکدیزر نداشته و بهطور متوس  92درصرد
از این نوع سراختمانهرا سریب دیردهانرد کره تيراوت
معیرراداری در س ر ی ر درصررد ( )F=9/52بررا نرروع
سررراختمان بررراربر بررردون شررریارژ و زلررریی دارنرررد.
ساختمانهای از نروع براربر بردون شریارژ و زلریی نیری
تياوت معیاداری با یکدیزر نداشته و بهطور متوس 29
درصررد ایررن سرراختمانهررا سرریب دیرردهانررد .دلیررل

ساختمانهای اسکلت بتونی در س شهر رزسیجان 2
درصد است .طبرت زمرون م ایسرۀ میرانزینک متوسر
ساختمانهای بتونی در چهار می رۀ شرهر رزسریجان
تياوت معیاداری در س  32درصد با یکردیزر دارنرد.
زمررون م ایسرۀ میررانزین درصررورت درنظررگرررزتن دو
می ۀ شرق و غر ک نشان میدهد که در می ۀ شررق
شهر  7درصد از ساختمانهرا بترونی اسرت .در می رۀ

سیبپایری غیرقابل انتظارک در ساختمانهای اسرکلت
زلیی (م اومتی مساوی با سراختمانهرای براربر بردون
شیارژ) و شیارژدار از ی (م اومتی برابر با ساختمانهای
گیبرردی) را مرریترروان عرردماسررتياده از اصررو صررحی
مهیدسی در این ساختمانها دانست .البتره قابرل ذکرر
است که مییان سیبدیدگی در هر نوع از ساختمانهرا
(خشت و گلک باربر بدون شیارژک شیارژدار از یک اسکلت

غر تیها  5درصد از ساختمانها بتونی میباشرید کره
بین نها تياوت معیاداری در س یر درصرد وجرود
دارد ) .(F=2/72همچیررین زمررون م ایس رۀ میررانزین
مییان سیبدیردگی سراختمانهرا در ایرن دو می ره
(می ۀ شرق و غرر ) نشران مریدهرد کره بیشرترین
مییان سیبدیدگی (92درصد) مربوا به می ۀ شررق
شهر است 24 .درصد از سراختمانهرای می رۀ غرر
سیب دیدهاند که از این نظر تياوت معیاداری در س

زلیی و اسکلت بتونی) باال بوده است (جدو شمارۀ )4
و این مار نشان میدهرد کره مسر لۀ نشسرت زمرین و
ایجاد ترک در می ۀ شرهر رزسریجان بسریار جردی و
خ رناک است.
چیانچه ردیف  9جدو شمارۀ  2نشان میدهدک بهطرور
متوس در  21درصد از ساختمانهای شرهر رزسریجان
عتئ ر نشسررت زمررین و ترررک مشرراهده شررده اسررت.
بیشترین مییان سیبدیدگیها در می ۀ شما غر و

ی درصد ( (F=3/512با می ۀ شررق دارد .چیانچره
مشيص استک بیشترین درصد سراختمانهرایی کره از
نوع اسکلت بتونی هستیدک در می های قرار دارنرد کره
ساختمانها بیشتر سیب دیدهاند .بهعبارتِدیزرر علرت
سیبدیدگی بیشتر این سراختمانهرا قررارگررزتن در
میاطت پرخ رر ازنظررِ نشسرت زمرین اسرت؛ بیرابراین
نمیتوان ساختمانهرایی را کره از نروع بترونی هسرتید
برای بررسی م اومت درنظر گرزت.
سایر انرواع سراختمانهرا را چیانچره در نترایج جردو
شمارۀ  4مرده اسرتک مریتروان ازنظرر م اومرت مرورد
بررسی قرار داد .به این ترتیب که ساختمانهای از نروع

شما شرق است که تياوت معیاداری با یکدیزر ندارنرد؛
اما با سایر میاطت تياوت معیاداری در س ی درصد
دارند .بهطور متوس  99درصد از ساختمانهای شما
شررهر (شررما شرررق و شررما غررر ) سرریب دی ردهانررد.
کمترین مییان سیبدیدگی مربوا به می رۀ جیرو
غرررر شرررهر اسرررت ( 13درصرررد) 22 .درصرررد از
ساختمانهای جیو شرق شرهر سریب دیردهانرد کره
تياوت معیاداری در س ی درصد با می ۀ شما و
جیو غر شهر دارد.
برای بررسی مییان هیییههای وارد مده بر ساختمانهرا
و همچیین مییان احسراس نراامیی سراکیانک برهدلیرل
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مرکی شرهر (ت راطع خیابران شرهید بهشرتی جیروبی و


وجود تررکهرای ناشری از اُزرت هرای زیرزمییری و
نشست زمینک در میاطت چهارگانۀ شهرک ابتدا میرانزین
این ویژگیها با توجه به میانزین دیزر ویژگیهایی کره

شهید بهشتی شمالی) درنظر گرزته شد .تعداد چاههای
بیاری در میاطت شما شررقک جیرو شررقک جیرو

میتوانید بر روی نشست زمین و ترکهای ایجرادشرده
تأثیرگاار باشیدک در چهار می ۀ شهر رزسریجان مرورد
م ایسه قرار گرزت .نتایج در جدو  2مده است.
همچیین چاه های بیاری شهر رزسیجان ازنظرر ترراک
در میاطت چهارگانۀ شهر مورد بررسی قرار گرزت .برای
این میظور ترراک چراههرا در زاصرلۀ  32کیلرومتری از

غر و شما غر شهر بهترتیب برابربرا 53ک 55ک  32و
 13عدد چاه است .بهعبارتِدیزر در می ۀ شما شهر
 22عدد و می ۀ جیو شهر  13عردد چراه در زاصرلۀ
 32کیلررومتری از مرکرری شررهر وجررود دارد .چیانچرره
مشيص استک ترراک چراههرا در می رۀ شرما شرهر
بیشتر از می ۀ جیو شهر است.

ردیف

جدول  .2مقایسۀ میانگین برخي ویژگيهای ساختمانها و دیگر ویژگيهای مؤثر در ایجاد ترک در مناطق چهارگانۀ شهر رفسنجان
f
گروههای
می ۀ
می ۀ
می ۀ
می ۀ
کل شهر
ویژگی ساختمان
رزسیجان

شما شرق

جیو شرق

3

اُزت ساالنه (متر)

3/322

3/31

2/35

3/12

5

دبی واقعی چاههای
بیاری (لیتر بر ثانیه)

35/31

3/92

32/13

32/9

1

تياوت دبی مجاز و
واقعی (لیتر بر ثانیه)

4

تياوت عمت بکشی و
س ایستابی (متر)

2

تياوت عمت چاه و
س ایستابی (متر)

2

س

ایستابی (متر)

9

زاصلۀ زمان بین دو
نوبت تعمیرات (سا )

34/39
21/13
324/53

93/12
2/4

3

تعداد دزعات
تعمیرات در عمر
ساختمان

1/24

7

هیییۀ تعمیرات
ساالنۀ ساختمان
(ریا )

1934937

32/24
23/4
322/2

27/2
4/91
4/23

9342334

32/3

3/19
7/9

31/12

22/7

42/22

329

25/32

92/2

33/45

2/2

2/52

3/23

1/55

5373212

***س معیاداری :ی درصدک ** س معیاداری :پیج درصدک * س
میبع :یازتههای تح یت و ناحیۀ بیاری رزسیجان

جیو غر

شما غر

1245375

39/22

م ایسۀ میانزین
5/337
**

2/734

92/92
351/24

3/12
***

23
4/7
5/71

5933355

1/7

4/23

5/32
2/254
*

5/452

***

1/794

شما ک جیو
جیو غر ک
شرقک
شما غر
جیو شرقک
غر ک
شما شرق
جیو شرقک
غر ک
شما شرق

معیاداری :ده درصد.

چیانچه ردیرف او جردو شرمارۀ  2نشران مریدهردک
مییان اُزت های زیرزمییی در شهر رزسیجان 3/322
متر است .نتایج زمون م ایسۀ میانزین نشان مریدهرد
کره متوسر اُزرت در چهررار می رۀ شررهرک تيرراوت

( )F= 2/53وجررود دارد .میرریان اُزررت در می ررۀ
جیو شرق شهر  2/35متر استک کره کمتررین میریان
اُزت نسبتبره سرایر میراطت را دارد .همرین امرر را
میتوان دلیل کمتربودن ساختمانهای سریبدیرده در

معیاداری نداشته است؛ اما چیانچه متوس مییان اُزرت
در می ۀ جیو شرق را برا سرایر میراطت م ایسره
کیی ک بین نهرا تيراوت معیراداری در سر  2درصرد

این می ه (جیو شرق) نسبتبه میاطت شما غرر و
شما شرق شهر دانست.
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متوس دبی واقعی چاههرا در محدودۀشرهر رزسریجان
 35/31لیتر در ثانیه است .م دار دبی واقعی چاههرا در
می ۀ شما شهر کمتر از می ۀ جیرو شرهر اسرت.

شن درشت بسیارک است) .خاکهای رسی و ریریدانره
تراک پایری بیشتری نسبتبه خاکهرای شریی دارنرد.
همچیین ظرزیت بدهی چاهها در این میاطت (میاط ی

دبی واقعی چراههرا در میراطت شرما و جیرو شرهرک
بهترتیب برابرربرا  7/1و  32/2لیترر در ثانیره اسرت کره
تياوت معیاداری در س  2درصرد برا یکردیزر دارنرد
(ردیف 5ک جدو شمارۀ  .)2چیانچه ردیف سوم جردو
شمارۀ  2نشان میدهدک بهطرور متوسر ک تيراوت دبری
مجاز و واقعی در س شهر  32لیتر در ثانیه است کره
تياوت معیاداری در میاطت چهارگانۀ س شهر وجرود

که تشکیتت زمینشیاسی ن خاک رس اسرت) کمترر
از میاط ی است که دارای خاکهای شیی و شییرسری
است .تياوت عمت بکشی و س ایسرتابی در می رۀ
جیو غر شهر کمتر از سرایر میراطت اسرت .تيراوت
عمت بکشی و س ایستابی در می رۀ جیرو غرر
شهر  42/2متر است .این درحالیست کره تيراوت عمرت
بکشرری و سرر ایسررتابی در میرراطت دیزررر شررهر

ندارد .چیانچه ذکر شد مثبتبودن این مار نشاندهیدۀ
کمبود در می ه است .این موارد نشان میدهد که
چاههای می ۀ شما شهر بسیار کر ترر از می رۀ
جیو شهر است .بهعبارتِدیزر مییان اُزرت سراالنه در
می ۀ شما شهر میتوانست بیشتر از ماری باشد کره
ذکر شد (ردیف 3ک شمارۀ  .)2تراک بیشرتر چراههرا در
می ۀ شما شهر نیی ایرن مسر له را تأییرد مریکیرد.

(جیو غر و شما شهر)ک  29متر است .ایرن مسر له
نشرران مرریدهررد کرره ضررریب ویررژۀ خرراک در می رۀ
جیو غر ک بیشرتر از سرایر میراطت شرهر اسرت .ایرن
ویژگی دربارۀ تياوت عمرت چراه و سر ایسرتابی نیری
صادق است (ردیف 2ک جدو شرمارۀ  .)2تيراوت عمرت
چرراه و س ر ایسررتابی در چرراههررای بیرراری می رۀ
جیو غر کمتر از سرایر میراطت شرهر اسرت (25/32

بهعبارتِدیزر وضعیت میابع در می ۀ شما شهرک
بهویژه در می ۀ شما شرق شرهر بسریار بحرانریترر از
می ۀ جیو شهر است .چیانچره در ردیرف  9جردو
شمارۀ  2مشيص شدک بیشترین میریان سریبدیردگی
سرراختمانهررا نیرری مربرروا برره می رۀ شررما شررهر و
بهخصوص می ۀ شما شرق شهر است.
چیانچه ردیف چهارم جدو شمارۀ  2نشران مریدهردک
میانزین تياوت عمت بکشی و س ایستابی چاههرای

متر) .چیانچه ذکر شدک کمترین مییان سیبدیردگی و
به مییان  13درصدک مربوابه می ۀ جیو غرر شرهر
است (ردیف  9جدو شرمارۀ  .)2برهعبرارتِدیزرر نروع
خرراک و تشررکیتت زمررینشیاسرری در ایررن می رره
بهگونهای بوده است که تراک پایری کمتری داشتهانرد؛
بیررابراین میرریان سرراختمانهررای سرریبدیررده در ایررن
می هک بسیارکمترر از سرایر میراطت اسرت .مشراهدات
میدانی نیی نشران مریدهرد کره حرداقل ترا عمرت 3/2

بیاری در شهر رزسیجان و محدودۀ اطراب نک 21/13
متر است که تيراوت معیراداری در چهرار می رۀ شرهر
وجود ندارد؛ اما چیانچه متوس تياوت عمت بکشری و
س ایستابی در می ۀ جیو غر را با سایر میاطت
م ایسه کیی ک مشيص میشود که از این نظررک تيراوت
معیاداری در سر  32درصرد ( )F=1/29برا یکردیزر
دارند .هرچه ضرریب بردهی ویرژۀ خراک کمترر باشرد
(تياوت عمت بکشری و سر ایسرتابی بیشرتر باشرد)
نشرراندهیرردۀ رییدانررهبررودن خرراک در مح ردودۀ شررهر
رزسیجان است (خاک س شهر رزسیجان غالبا از نوع
رسی و یا شیی است و خاکهای گرراو و بریرفترر از

متریک خاک می ۀ جیو غرر غالبرا از نروع شریی و
گاهی شیی-رسی است .سه می رۀ دیزرر غالبرا دارای
خاک رسی و یا رسی-شیی است .بیشترین تياوت عمت
چاه و س ایستابی مربوا به چاههای بیراری می رۀ
شما غر و به میریان  351/2مترر اسرت کره تيراوت
معیاداری با می ۀ جیو غر و دو می ۀ دیزر (شرق
شهر) دارد .متوس تياوت عمت چراه و سر ایسرتابی
در شما شرق و جیو شرق برهترتیرب  322/2و 329
متر است که تياوت معیاداری از این نظرک برین ایرن دو
می ره وجرود نرردارد؛ امرا برا دو می رۀ قبرلک تيرراوت
معیاداری در س یر درصرد وجرود دارد (ردیرف 1ک
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ریا است .کمترین این م دار مربوا به می ۀ جیرو

جدو شمارۀ  .)2چیانچه ذکرر شردک بیشرترین میریان
سیبدیدگیها در می ۀ شما شهر اسرت (ردیرف 9ک
جدو شمارۀ .)2

شرق و بره میریان  5222222ریرا اسرت کره تيراوت
معیاداری با می ۀ قبل (شما شرق) و با می ۀ غرر

متوسرر سرر ایسررتابی در شررهر رزسرریجان در
 93/12متری است کره در چهرار می رۀ شرهر تيراوت
معیاداری وجود ندارد؛ اما چیانچره میرانزین سر
در جیو غر شهر را با سرایر میراطت م ایسره کیری ک
تياوت معیاداری در س  2درصد با سایر میاطت دارد.
در می ۀ جیو غر در  33/45متری قررار
س
در سررایر میرراطت بررهطررور متوسر در
دارد .سر

شهر (جیو غر و شما غرر ) دارد .متوسر هیییرۀ
تعمیرات ساالنه در ساختمانهرای می رۀ غرر شرهر
(جیرو غرر و شررما غرر )  5922222ریرا اسررت.
چیانچه مشيص میشودک بیشترین هیییههای تعمیرات
متعلت به ساختمانهای می ۀ شما شرق شهر اسرت.
چیانچه ذکر شدک وضعیت میابع در می رۀ شرما
شرق شهر بحرانیتر از سایر میاطت شهر اسرت (ردیرف

س  27متری قرار دارد (ردیف 2ک جدو شمارۀ .)2
زاصلۀ زمانی بین دو نوبت تعمیرات ساختمان در س
شهر رزسیجان بهطور متوس  2/4سرا اسرت (ردیرف
9ک جدو شمارۀ  .)2تيراوت معیراداری از ایرن نظرر در
میاطت چهارگانۀ شهر وجرود نردارد .چیانچره ردیرف 3
جدو شمارۀ  2نشان مریدهردک برهطرور متوسر هرر
سراختمان در طرو عمرر خرود (متوسر  52سرا ) 1

 3و 1ک جدو شمارۀ .)2
برای بررسی ارتباا هیییهها با وضرعیت میرابع ک در
شهر رزسیجان تابع هیییههای تعمیررات سراختمان در
شهر رزسیجان تيمین زده شد.
هیییۀ تعمیرات ساختمانها در شهر رزسیجان تابعی از
اُزت ساالنهک تياوت عمت بکشی و س ایستابی اسرت.
این تابع بهوسیلۀ رگرسیون زیر نشان داده شده است.

نوبت تعمیر شده است .بیشترین تعداد دزعات تعمیرات
در عمر ساختمان مربوا به می ۀ شرما شررق اسرت
( 4/23نوبت) که تياوت معیاداری با سایر میراطت دارد.
کمترین دزعات تعمیرات در عمر ساختمان و به میریان
 3/2نوبت مربوا به می ۀ جیو شرق است که تيراوت
معیاداری در س  2درصد برا می رۀ شرما شررق و
غررر می رره دارد .چیانچرره ذکررر شرردک کمترررین و
بیشترین عمر سراختمانهرا نیری برهترتیرب مربروا بره
می ۀ جیو شرق و شما شرق است (ردیف 3ک جدو
شررماره  .)2تعررداد دزعررات تعمیرررات در طررو عمررر
سرراختمان در می ررۀ غربرری شررهر (شررما غررر و
جیو غر ) بهطور متوس سه نوبت اسرت کره تيراوت
معیاداری برا یکردیزر نداشرتهک امرا برا دو می رۀ قبرل
(میرراطت شرررقی شررهر) تيرراوت معیرراداری در س ر 2
درصد وجود دارد.
چیانچرره ردیررف  7جرردو شررمارۀ  2نشرران مرریدهرردک
متوس هیییۀ تعمیرات ساالنه در ساختمانهرای شرهر
رزسرریجان  1922222ریررا اسررت .بیشررترین هیییرره
مربوا به می رۀ شرما شررق و برهمیریان 9222222

راب ۀ

(:)3

)CTomr= – 9/135*323 –5/432*323 (NW
)+1/154*323 (OFT) + 9237531 /453(TaOVS
)+7737222/312 (FT
***-1/234
***-1/325
***1/957
***1/974
***4/353
2
R = 2/314
R2ADJ = 2/352
***F= 7/933

 :CTomrهیییه تعمیرات در طو عمر ساختمان برحسب
ریا .
 :NWمی ۀ شما غر شهر رزسیجان.
 :OFTازت ساالنه برحسب متر.
 :TaOVSتياوت عمت بکشی و س ایستابی برحسرب
متر.
 :FTزاصلۀ زمان بین دو نوبت تعمیر ساختمان برحسب
سا
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تابع شمارۀ  3با  77درصد اطمییان نشان میدهردک 31
درصررد از هییی رۀ تعمیرررات سرراختمانهررا برره عررواملی
همچون می رۀ جغرازیراییک اُزرت سراالنۀ ک تيراوت

مکعب) و قیمت ی کیلوگرم پسته در برازار (322222
ریا )ک بازدۀ هر مترمکعب  2222ریرا اسرت .ایرن
ارزا از دیدگاه بيم خصوصی است.

عمت بکشی و س ایستابی هر می ه و زاصلۀ زمانی
بین دو تعمیر ساختمان بستزی دارد.
با ازیایم هر متر اُزت ساالنۀ ک بهطور متوس هیییۀ
تعمیر هر ساختمان در شرهر رزسریجانک  122میلیرون
ریررا در طررو عمررر سرراختمان ازرریایم م رییابررد .بررا
درنظرگرزتن  52سا متوس عمرر سراختمان (ردیرف
3ک جدو شمارۀ  )2و  3/5مترک اُزت سراالنه (ردیرف 3ک

براساس مار اعتمشده از واحد انيورماتیر شرهرداری
رزسیجانک در شهر رزسیجان  23222ساختمان وجرود
دارد .باتوجه به درصد ساختمانهای سیبدیده (ردیف
9ک جررردو شرررمارۀ )2ک  12242سررراختمان در شرررهر
رزسیجان براثر نشست زمین سیب دیدهانرد .دادههرای
اسرتيرا شررده از پرسشریامههررا نشران داد کرره هیییرۀ
مربوا به تعمیر ترکهاک در هرریر از سراختمانهرای

جدو شمارۀ  )2و در صورت ادامرۀ ایرن رونردک سراالنه
 34میلیون ریا ک هیییۀ تعمیر هرر سراختمان در شرهر
رزسیجان ازیایم مییابد.
با ازیایم هر متر تياوت عمت بکشی و س ایسرتابیک
هیییۀ تعمیرات بهمییان  9237531ریا در طو عمرر
ساختمان ازیایم مییابد .تياوت عمت بکشی و سر
ایستابی به نوع خاک بسرتزی دارد .چیانچره در بيرم

سرریبدیرردهک  592222ریررا اسررت؛ بیررابراین هییی رۀ
ایجادشده از نشست زمرین در شرهر رزسریجان سراالنه
 7392222222ریا است.
با درنظرگرزتن  324حل ه چاه بیاری در محدودۀ شهر
رزسیجان (در حدود  32کیلومتری از مرکی شرهر) و برا
توجه بره م ردار  35/31لیترر در ثانیرهک میرانزین دبری
واقعی چاههای این محدوده (ردیرف 5ک جردو شرمارۀ

قبل ذکر شدک در محدودۀ شهر رزسیجان میراط ی کره
تياوت عمرت بکشری و سر ایسرتابی بیشرتر اسرتک
نشاندهیدۀ رییدانرهبرودن خراک در ن می ره اسرت.
خرراکهررای رسرری و ریرریدانرره تررراک پررایری بیشررتری
نسبتبه خاکهای شیی دارند .چیانچه در این تابع نیری
مشيص میشودک هیییرۀ تعمیررات سراختمان در ایرن
میاطت (می های دارای خاک رسی و رییدانره) بیشرتر
است .همچیین با توجه به تابع زوق مشيص مریشرود

)2ک برداشت از محدودۀ شهر رزسیجانک  14میلیون
متر مکعب در سا است.
بیابر م الب زوقک هیییۀ ایجادشده از نشست زمرین در
محدودۀ شهر رزسیجانک  572ریا بر مترمکعب اسرت.
این تیهرا هیییرۀ مربروا بره نشسرت زمرین و تيریرب
ساختمانها اسرت .عرتوهبررایرن هیییرههرای دیزرری
همچون تيریب جادههاک ویرانی شبکههای رسرانی و
زاضت و...ک نیی میتوان به ن اضازه کرد کره بسریاری

میریان هیییرۀ تعمیررات خسررارتهرای ایجررادشررده در
می ۀ شما غر کمترر از سرایر میراطت شرهر اسرت.
چیانچه ذکر شد این امر بهدلیل تراک پایری پایین نوع
تشکیتت این می ه نسبتبه سایر میاطت است.
با ازیایم هر سا ک زاصلۀ زمانی بین دو نوبت تعمیررات
ساختمانک هیییرۀ تعمیررات سراختمان در طرو عمرر
ساختمان  7737222ریا ازیایم مییابد.

از نها بهعلرت نبرود اطتعرات قابرل محاسربه نیسرت؛
ازاینرو میتوان گيت که ارزا اقتصادی هر مترمکعرب
برای تولید پسته در می ه از دیدگاه اجتمراعی برا
درنظرگرزتن هیییههای جیبی بکشی کراهم خواهرد
یازت .در اییجا با کسر این هیییه از ارزا اقتصادی هرر
مترمکعب (از دیردگاه بيرم خصوصری) ارزا هرر
مترمکعب از دیردگاه اجتمراعی برهدسرت مری یرد.
چیانچه ذکر شدک ارزا اقتصادی هر متررمکعرب از
دیرردگاه بيررم خصوصرری  2222ریررا اسررت .ایررن
درحالیسررت کرره ارزا هررر مترررمکعررب از دیرردگاه
اجتماعیک  2922ریا است.

محاسطبۀ ارزش اصتصططادی آب از دیططدگاه بخططش
خصوصي و اجتماعي و مقایسۀ آنها
با توجه به تولیرد نهرایی برهدسرت مرده از م العرۀ
جعيری مهردی براد ()3175ک ( 2/24کیلروگرم در مترر
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نتیجهگیری
در این م العه با استياده از زمون م ایسرۀ میرانزین و
تيمین تابع هیییهک تأثیر اُزت بر هیییههای جرانبی
شررهری (اسررتهتک سرراختمانهررا) مشرريص شررد.
بدینترتیرب اثرر میيری ناشری از ایرن مسر له برر روی
هیییهها و میازع اجتماعی بررسی شد .نتایج نشران داد
که بهطور متوس در  21درصد از ساختمانهرای شرهر
رزسیجان ثار نشست زمین (ترکهرای ق رری) وجرود
داشته است .با ازیایم هر متر اُزت ساالنۀ و کاهم
ظرزیت بدهی چاههاک هیییرۀ تعمیررات هرر سراختمان
ازیایم مییابد .عتوهبراینک مییان خسارتها و ازریایم
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سایر میاطت را دارد .با توجه به اییکه بدهی چاههرا در


این می ه نسبتبه سه میاطت دیزر شهر بیشتر اسرتک
همررین امررر (اُزررت سرراالنه کمتررر) دلیررل کمتررربررودن
ساختمانهای سیبدیده در این می ه (جیو شررق)
نسبتبه میاطت شما غر و شما شرق شرهر اسرت.
کمترررین میرریان سرریبدیرردگی مربرروا برره می ررۀ
جیو غر شهر اسرت .تيراوت عمرت بکشری و سر
ایستابی در می رۀ جیرو غرر شرهر کمترر از سرایر
میاطت است .برهعبرارتِدیزرر نروع خراک و تشرکیتت
زمینشیاسی در این می ه بهگونرهای بروده اسرت کره
تررراک پررایری کمتررری داشررتهانررد؛ ازایررنرو میرریان
ساختمانهای سیبدیده در این می ه بسیارکمترر از
سایر میاطت است .مشاهدات میدانی نیی نشران داد کره
حداقل تا عمت  3/2متریک خاک می رۀ جیرو غرر
غالبا از نوع شیی و گاهی شیی-رسی است .سه می رۀ
دیزر (شما و جیرو شررق شرهر) غالبرا دارای خراک
رسرری و یررا رسرری-شرریی اسررت .چیانچرره در م العررۀ

هیییههای تعمیررات سراختمانهرا بره نروع خراک نیری
بستزی داشته است .می های که دارای خراک شریی و
یا شیی-رسی بوده اسرتک میریان خسرارتهرا کمترر از
میاط ی بوده است کره دارای خراک رسری مریباشرید.
بهعبارتِدیزر در این میاطت ضریب تراک پایری خراک
کمتر است.
بیشترین مییان سیبدیدگی سراختمانهرا مربروا بره
می ۀ شما شهر و بهویژه در می ۀ شما شرق شهر
است .م دار دبی واقعی چاهها در می رۀ شرما شرهر
کمتر از می ۀ جیو شهر استک اما با توجه بره اییکره
متوس دبی واقعی در س شهر کمتر از دبری واقعری
برروده اسررت؛ بیررابراین ک ر بررودن میرریان دبرری واقعرری
نشاندهیدۀ ک بودن بيوان است .این مروارد نشران
میدهد که می ۀ شما شهر بسیار ک تر از می ۀ
جیو شهر است .بهعبارتِدیزر مییان اُزرت سراالنه در
می ۀ شما شهر میتوانست بیشتر از می رۀ جیرو
شهر باشدک اما کمبود مرانع از بهررهبررداری بیشرتر
شده است .تراک بیشتر چاهها در می رۀ شرما شرهر
نیی این مسر له را تأییرد کررده اسرت .برهعبرارتِدیزرر

پیشنهادها

وضعیت میابع در می ۀ شرما شرهرک برهویرژه در
می ۀ شما شررق شرهر بسریار بحرانریترر از می رۀ
جیو شهر است .بیشترین هیییۀ تعمیرات ساختمان و
بیشترین تعداد دزعات تعمیرات در طو عمر ساختمان

 با توجه به اثرات میيی برداشرت بریرویره از هرایزیرزمییرریک شررامل ازرریایم هیییررههررای برداشررت ک
کاهم مییان تولیدک کراهم ارزا ثرروت کشراورزان و
هیییههای جیبری ن ردی و غیررن ردی دیزررک تيمرین

نیی مربوا به می ۀ شما شررق شرهر اسرت .می رۀ
جیو شرق شهر کمتررین میریان اُزرت نسربتبره

ارزا اجتماعی صرورت گیررد .برهعبرارتِدیزرر در
ارزیابیهرای اقتصرادیک تیهرا بره میرازع و هیییرههرای

طباطبایی ( )3132نیی با اندازهگیریهای انجامشده در
راب ه با نر نشست زمین در شرهر رزسریجانک میریان
نشست در می ۀ شما بهویژه شما شرق شهر بیشرتر
از سررایر ن رراا و در می ررۀ جیررو غررر کمتررر از
قسمتهای دیزر شهر مشيص شده است.
هیییۀ ایجادشرده از نشسرت زمرینک در محردودۀ شرهر
رزسیجانک  572ریا بر مترمکعب است .بدین ترتیربک
ارزا اقتصادی هر مترمکعب از دیردگاه اجتمراعیک
 2922ریررا اسررت .ایررن درحالیسررت کرره ارزا هررر
مترمکعب از دیدگاه بيم خصوصی طبرت م العرۀ
جعيری مهدی باد ()3175ک  2222ریا است.

بررسی برخی از مسائل اقتصادی و اجتماعی پدیدۀ نشست زمین ناشی از بهرهبرداری ...

خصوصی توجهنشده؛ بلکه هیییههرا و میرازع اجتمراعی
مدنظر قرار گیرد .در این صورت میریان برداشرت از
سيرهها کاهم خواهد یازت.
 برا توجرره برره اییکرره بیشررتر اسررتهتک سرراختمانهررامربوابه می ۀ شما شرق بوده استک از گسترا شهر
در می ه جلوگیریشده در عوغ توسعۀ شهر بهسرمت
جیو غر که کمتر استهتک دارد صورت گیرد.
 با توجره بره اییکره بیشرترین هیییرههرای تعمیرراتساختمانی صورتگرزته ناشی از اُزت های زیرزمییی
استک ترتیبی اتياذ شود کره هیییرههرای زروق توسر
ازراد ایجادکییدۀ ن پرداخت شود.
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