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Land subsidence is amongst the issues that occur due
to excessive groundwater exploitation, causing deep
gaps in the ground, tilting of wells and collapse of
buildings. In most areas of the country, the main
reason for this phenomenon is water table drawdown, which is caused by the lack of rainfall due to
climate change and excessive exploitation of
groundwater. In this paper, in order to investigate the
effective factors on the subsidence in the South-East
plain of Tehran, various stations in this area have
been studied and numerically modeled using the
finite element method. GEOSTUDIO software has
been used to analyze the geotechnical and hydraulic
data in the region in comparison to the results of
previous studies. The results indicated that the level
of water changes and depth of drilled boreholes had
an effect on the amount of land subsidence, and with
decreasing water recharge to groundwater table, the
subsidence rate increased by up to 55%. Also by
increasing the percentage of changes in water
exploitation, the subsidence rate was increased by
about 40%.
Keywords: Finite Element method, Ground
subsidence, South-East Tehran plain, Groundwater
exploitation, Water return.
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یکی از مسائلی که در اثر برداشت بیرویه آب زیرزمینی اتفاق میافتد
 که باعث ایجاد شکافهای عمیق در سطح،فرونشست زمین است
 خرابی ساختمانها و لولهزائی چاهها، کجشدن لولههای چاه،زمین
 افت سطح، دلیل اساسی این پدیده در اغلب پهنههای کشور.میشود
 که ناشی از کمبود بارندگیها بهدلیل تغییرات اقلیمی،ایستابی بوده
 برای، در این مقاله.و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی است
،بررسی عوامل مؤثر بر پدیده فرونشست دشت جنوب شرقی تهران
ایستگاههای برداشت مختلف این محدوده با مدلسازی عددی
.بهکمک روش اجزای محدود مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است
 از نرمافزار،بهمنظور مدلسازی ساختگاه منطقه و تحلیل آن
 استفاده شده و با بهکارگیری دادههای ژتوتکنیکی وGEOSTUDIO
 نسبت به،هیدرولیکی منطقه و همچنین نتایج تحقیقات گذشته
 نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که.صحتسنجی اقدام شده است
میزان تغییرات سطح آب و عمق حفاری گمانهها بر میزان فرونشست
زمین مؤثر بوده و با کاهش میزان برگشت آب به سفره آب
 افزایش یافته و همچنین با%55  میزان فرونشست تا،زیرزمینی
 میزان فرونشست نیز در حدود،افزایش درصد تغییرات برداشت آب
. بیشتر شده است40%
، دشت جنوب شرقی تهران، فرونشست زمین:کلمات کليدی
. روش اجزای محدود، برگشت آب،برداشت آبهای زیرزمینی

بررسیهای سازمان نقشهبرداری کشور نشان میدهد که حفر
چاههای عمیق و نیمه عمیق بهعلت خشکسالیهای چندسال
اخیر و تأسیس چاههای جدید ،موجب کاهش تدریجی منابع آب
افت سطح آب ،شور و لمیزرع شدن مزارع ،خشک شدن بسیاری
از چاهها و در نتیجه باعث فرونشست سطح زمین شده است

 -1مقدمه
نشست یکی از پدیدههای مخاطرهآمیز زمینشناسی است ،که در
اثر فعالیت بشری همچون استخراج طوالنی آب ،نفت و گاز از
مخازن و معادن زیرزمینی میتواند تشدید شود .هنگامیکه سفره
آبدار تحت بهرهبرداری قرار میگیرد ،نیروهای متعادلکننده سفره
آبدار در اثر پمپاژ آب زیرزمینی دچار تغییر شده و سرانجام
فرونشست رخ میدهد .میزان نرخ بهرهبرداری از منابع آب
زیرزمینی در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و
همین موضوع باعث بهوجودآمدن مشکالتی شده است .یکی از
مهمترین مشکالتی که در حوزههای بهرهبرداری از منابع آب
زیرزمینی وجود دارد ،پدیده نشست بوده ،که تاکنون باعث تحمیل
خسارات و بروز مشکالت عدیدهای برای بهرهبرداران از این حوزهها
شده است .فرونشست زمین در اثر بهرهبرداری آب زیرزمینی
موجب تغییرات ریختشناسی در سطح زمین شده ،بهطوریکه
با توجه به کاربری اراضی در منطقهای که تحت تأثیر فرونشست
قرارگرفته است ،پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
مختلفی را دربردارد .از مهمترین عوارض فرونشست میتوان به
گود افتادگیهای ناحیهای ،تخریب و خسارت به راههای ارتباطی،
ترکخوردگی زمین ،فروریزش ناگهانی سطح زمین ،سیلگیر
شدن زمین ،آسیب دیدن و درمعرض خطر قرارگرفتن شریانهای
حیاتی و وارد شدن خسارت به ساختمانها اشاره کرد .نحوه
ترکخوردن ساختمانها در اثر فرونشست با ترکخوردن و
خسارت دیدن آنها در اثر نیروهای برشی کامالا متفاوت است.
متراکم شدن بافت خاک باعث کاهش نفوذپذیری در هنگام وقوع
بارندگی میشود ،که این پدیده عالوهبر پایداری زمین و
ساختمانهای موجود ،موجب غیرقابل استفاده شدن آبخوان در
بارندگیهای بعدی شده و برای همیشه منطقه را از بهرهبرداری
آبهای زیرزمینی بینصیب میسازد ).(Tisell, 2013
در ایجاد پدیده فرونشست در اثر برداشت آبهای زیرزمینی،
عوامل زمینشناسی و آبشناسی بسیاری مانند تخلخل مصالح
تشکیل دهنده الیههای خاک ،تراکم ،جنس و ترکیب الیهها،
نحوه پمپاژ ،ساختار زمینشناسی منطقه ،هدایت هیدرولیکی
الیههای آبدار ،بارندگی و دما همگی از عوامل تاثیرگذار هستند.
بررسی فرونشست زمین در ایران سابقه  35ساله داشته و این
مشکل بهطور روزافزون در بسیاری از مناطق کشور بهدلیل
استخراج بیرویه از منابع آب زیرزمینی خودنمایی میکند
) .(Amigh Pay et al., 2010این پدیده درصورت عدم مدیریت
صحیح میتواند خسارات جبرانناپذیری را برای مناطق مختلف
ایجاد کرده و شناسایی میزان فرونشست و برآورد نرخ آن ،نقش
بهسزایی در مدیریت و کنترل این پدیده خواهد داشت.
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).(Panda et al., 2015

در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان ،برداشت آب
از منابع زیرزمینی از میزان تغذیه ساالانه آنها بیشتر است .این
امر بهمعنای استخراج و استفاده از آبی است که در طول هزاران
سال در الیههای آبدار زمین ذخیره شده و با انجام اینکار ،سطح
آبهای زیرزمینی در منطقه روز به روز افت کرده و سرانجام
بهجایی خواهد رسید که آبی برای استخراج وجود نخواهد داشت.
پایین افتادن سطح آبهای زیرزمینی بهمعنای خشک شدن
مناطق پایین دست (مناطق با ارتفاع کمتر که آب جاری در
الیههای آبدار تحت اثر جاذبه به سمت آنها جریان مییابند) و
از بین رفتن چاهها ،قناتها و چشمههای آن است (de Graaf et
) .al., 2017در سال  2005میالدی چین ،هند و ایران رتبههای
اول تا سوم برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی آب را داشتهاند.
ایران بهطور متوسط ساالنه  5میلیارد مترمکعب آب بیش از
ظرفیت الیههای آبدار زمین از آنها بهرهبرداری میکند،
بهطوری که این میزان آب معادل آب مورد نیاز برای تولید یک
سوم کل غله تولیدی این کشور است .براساس گزارش ارائه شده،
حدود یک سوم جمعیت جهان وابسته به آب زیرزمینی بوده و
بیش از  %70منابع آب زیرزمینی بهمصرف کشاورزی میرسد.
بنابراین توسعه کشاورزی و صنعت باعث افزایش برداشت از منابع
مذکور شده و برداشت بیرویه از مخازن آب زیرزمینی موجب شده
که میزان تغذیه آبخوان جوابگوی برداشت نبوده و سطح آب
زیرزمینی افت نماید ).(Agormoorthy and Hsu, 2015
افت سطح آب زیرزمینی مشکالتی همچون خشکشدن
چاههای آب ،کاهش دبی رودخانه و آب دریاچهها ،تنزل کیفیت
آب ،افزایش هزینه پمپاژ و استحصال آب و همچنین فرونشست
زمین را بهدنبال دارد .اما برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی،
خسارات جبرانناپذیری به ذخیره آبهای زیرزمینی و همچنین
خاک وارد کرده است ،بهطوری که حفر چاههای عمیق در بسیاری
از مناطق ،موجب پایین رفتن شدید آب شیرین و باال آمدن آب
شور شده است ) .(Wang et al., 2014; Hashemi, 2013بهعالوه،
پیشگیرى از پمپاژ بىرویه آب و درصورت امکان استفاده از
آبهاى سطحى بهجای آب زیرزمینی ،تغذیه سفرهاى زیرزمینى
توسط آبهاى سطحى و درصورت امکان ،انتقال آب از حوضههاى
مجاور و یا تغذیه توسط فاضالب شهرى ،از جمله راهکارهای مقابله
با فرونشست زمین است ) .(Alen, 1998این پیامد ،مشکالتی
شامل از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی ،هدررفتن مقدار
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میزان سطح آب زیرزمینی چاهها شهر اشتهارد در دوره زمانی
 1379الی  1383را مطالعه کرده و اقدام به بررسی عوامل مؤثر
در فرونشست زمین در دشت اشتهارد نمودند .مرندی و واعظی
( )1388در مطالعه موردی شهر کرمان ،اثرات مخرب برداشتهای
بیرویه از آبهای زیرسطحی و فرونشستهای پدید آمده را بررسی
کردند .مطالعات آنها نشان میدهد که در سالهای اخیر سطح
آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف شهر کرمان دچار نوسان شده
و این تغییرات ناشی از پدیده خشکسالی ،افزایش تعداد چاههای
عمیق ،رشد جمعیت ،افزایش تعداد کارخانههای صنعتی ،توسعه
کشاورزی در منطقه است .همچنین نتایج بهدست آمده نشان داد
که در قسمتهایی که برداشت آبهای زیرزمینی شدت بیشتری
داشته ،میزان فرونشست بیشتر بوده و به بیش از  10سانتیمتر در
سال میرسد.
جاودانیان و احمدی دارانی ( )1395با بررسی میزان برداشت
از منابع آب زیرزمینی و وضعیت فرونشست شهر دامنه اصفهان،
نشان دادند که افت سطح آب زیرزمینی ،اثری مستقیم بر ایجاد و
گسترش فرونشست در محدوه این شهر داشته و بیشترین میزان
بهرهبرداری از آبخوانهای منطقه به مصارف کشاورزی اختصاص
دارد .همچنین سطح آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه در بازه
سالهای  1385تا  1393بهطور متوسط بهمیزان  20متر افت
داشته است .میراحمدی و طالب بیدختی ( )1395طرح تغذیه
مصنوعی منابع آبهای زیرزمینی دشت شهریار واقع درجنوب
غرب تهران را بهعنوان راهکاری برای جلوگیری از فرونشست زمین
بررسی و مطالعه نموده و نشان دادند که با توجه به برداشت بیش
از حدمجاز منابع آبهای زیرزمینی در این دشت که باعث افت
سطح آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین شده ،میتواند بهعنوان
راهحل موثری کاربرد داشته باشد.
بهرامی و بذرافشان ( )1396به بررسی عوامل موثر بر
فرونشست زمین در دشت میناب پرداختند ،که از جمله مناطق
دارای فرونشست باال در استان هرمزگان است .برای مطالعه
فرونشست در این دشت از آمار میزان و عمق سطح تراز آب
زیرزمینی و آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک استفاده شده و
هیدروگراف واحد آبخوان دشت میناب نشان می دهد که سطح
آب زیر زمینی از سال  1377تا سال  1390حالت نزولی داشته
است و در این دوره زمانی سطح آب زیرزمینی در حدود %93
کاهش یافته است .مطابق آمار ارائه شده توسط ایشان ،میزان
تخلیه کل آب در حدود  1780میلیون مترمکعب بوده و  %97آب
تخلیه شده دارای مصارف آب شرب شهری و روستایی و کشاورزی
است .کیانی و همکاران ( )1396به بررسی پتانسیل فرونشست
شهر کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط  GISپرداخته
و نشان دادند که وضعیت افت آبهای زیرزمینی در طی دوره
آماری  15ساله بهمیزان حدود  14متر بوده و میتواند در

زیادی از آب کشاورزی ،تحمیل هزینههای اضافی به کشاورزان و
از دست رفتن دائمی بخشی از گنجایش آبخوان در واقع کاهش
سطح آبهای میشود ،بههمراه دارد .زیرا با از دسترفتن خلل و
فرج و توان ذخیرهسازی آب سفره قابلیت باروری و تغذیه طبیعی
را از دست خواهد داد و حتی با انجام طرحهای تغذیه مصنوعی
نیز امکان بازگرداندن ظرفیت ذخیره از سفره آب زیرزمینی سلب
خواهد شد (Hung et al., 2010; Carmivati and Martinelli,
).2002
) Rajabi and Ghorbani (2016اقدام به بررسی پدیده

فرونشست زمین در اثر خروج بیرویه آب در شهر اراک نمودهاند.
آنها در این پژوهش بهدنبال یافتن رابطهای بین سطح آب
زیرزمینی و میزان فرونشست در شهر اراک بین سالهای 2002
تا  2008بوده و نشان دادند که در این  6سال حدود  36متر
کاهش سطح آب زیرزمینی در منطقه میغان اراک بهوجود آمده
است Wang et al. (2015) .اقدام به بررسی تکنیکی برای برآورد
دبی آب خروجی و فرونشست زمین با استفاده از مدلهای
غیرخطی نموده و بعد از مدلسازی یک وضعیت طبیعی در
نرمافزار ،نتیجه گرفتند که نتایج حاصل از تحلیل عددی از نتایج
میدانی بیشتر است Notti et al. (2016) .فرونشست زمین در شهر
گرانادا اسپانیا طی یک دهه تا سال  2014را بررسی و با نصب
پیزومترهایی در محل پمپهای خروجی آب منطقه ،تغییرات
سطح آب زیرزمینی را اندازهگیری نموده و رابطهای میان
فرونشست زمین و سطح تراز آب زیرزمینی برای منطقه مورد
مطالعه پیشنهاد دادند.
) Mahmoudpour et al. (2016به مدلسازی عددی و تخمین
فرونشست زمین در اثر استخراج آبهای زیرزمینی در دشتهای
جنوب غربی تهران با استفاده از نرمافزار المان محدود PMWIN
پرداخته و با کاربرد مدل پیشنهادی خود ،میزان فرونشست نهایی
در سال  2018و نرخ فرونشست را برای منطقه مورد مطالعه
پیشبینی کردهاند .لشکری پور و بارانی ( )1385افت سطح آب
زیرزمینی و فرونشست زمین در دشت کاشمر را در اثر توسعه
سریع کشاورزی همراه با رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز آبی
در دهههای اخیر بررسی کرده و نشان دادند که افت ممتد سطح
آب زیرزمینی با ایجاد پدیده فرونشست و شکاف و ترکهای طولی
درسطح زمین ،سبب شده تا این دشت در زمره دشتهای بحرانی
کشور قرار گیرد .باقری و کاظمی ( )1385با شبیهسازی
هیدرولیک جریان آب زیرزمینی ،به بررسی نوسانات سطح آب و
فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت
رفسنجان پرداخته و اشاره کردند که این مسئله باعث افت سطح
آب بهاندازه  17متر شده و ایجاد ترک در ساختمانها ،شکاف در
زمینهای کشاورزی و شکسته شدن لوله جدار چاهها شده است.
رنجبر و جعفری ( )1388با استفاده از تصاویر ماهوارهای آمار
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فرونشست کلی منطقه تاثیر بهسزایی داشته باشد.
ازجمله موقعیتهایی که بهطور جدی با مخاطرات نشست
زمین مواجه است ،دشت محدوده جنوب استان تهران بوده و
بررسیها و گزارشهای مطالعاتی نشان میدهد که در میان
مناطق  22گانه تهران ،در مناطق شمالی و بهطور کلی در شهر
تهران ،فرسودگی تأسیسات شهری از جمله فرسودگی لولههای
آب و نشت آن و همچنین حفاریهای صورت گرفته از جمله
شبکه مترو ،دو عامل مهم برای فرونشست هستند .اما در سایر
مناطق که عمدتاا در جنوب تهران واقع هستند ،بهدلیل افت
آبهای زیرزمینی و آثار تکتونیکی آن ،نشست زمین خطری جدی
محسوب میشود و باید بهدقت بررسی و موردتوجه قرار گیرد .در
این تحقیق ،به تحلیل فرونشست زمین در دشت جنوب شرقی
استان تهران در اثر برداشت آب و تغییرات تراز آب زیرزمینی
پرداخته شده و سپس با استفاده از نتایج مقاالت معتبر،
اعتبارسنجی مدلسازی عددی با استفاده از نرمافزار اجزای
محدود  GEOSTUDIOانجام و ارزیابی شده است .اطالعات و
دادههای اولیه شامل مشخصات ژئوتکنیکی و هیدرولیکی منطقه
مورد مطالعه هستند ،که با استفاده از بانک دادههای موجود در
شرکت آب و فاضالب استان تهران ،مشاهدات عینی و صحرایی و
پژوهشهای گذشته جمع آوری شده و بهعنوان دادههای ورودی
برای ساختگاه منطقه مورد مطالعه ،در مدلسازی اعمال میشوند.
از جمله نکات با اهمیت و اطالعات اساسی در شروع این
تحلیلها ،مقادیر حجم آب ورودی و خروجی در دورههای زمانی
مختلف از بستر خاک و محل مصرف آنها در این مناطق بوده،
که باید بهدرستی بهصورت شرایط مرزی و اولیه به نرمافزار
تخصیص داده شده و پس از تحلیل عددی مسئله ،میزان نشست
سطح زمین و ضریب اطمینان منطقه محاسبه شود .برداشت
بیرویه از سفرههای آبهای زیرزمینی بهدلیل کمبود منابع آب
شیرین در مصارف کشاورزی و خانگی ،موجب کاهش سطح
آبهای زیرزمینی و تغییر در وضعیت تنشهای وارده بر خاک
شده و پدیده فرونشست را بههمراه دارد .با توجه به اینکه
اطالعات آماری بهروز شده و دقیقی از میزان چاههای درحال
بهرهبرداری و خشک شده در این منطقه وجود ندارد ،لذا بررسی
تأثیر میزان برداشت آب از سفرههای زیرزمینی و برگشت آن
بهصورت درصدی از برداشت متوسط ساالانه ،دارای اهمیت زیادی
در فرونشست خاک بوده و برای جلوگیری از مخاطرات مترتب،
باید بهدقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.
در این تحقیق با بررسی سناریوهای مختلف درنظر گرفته شده
برای متغیرهایی همچون میزان برداشت آب از سفره زیرزمینی و
میزان برگشت آب به سفره ،میزان اثر هر یک از این متغیرها بر
پیآمدهای ناشی از برداشت بیرویه آب زیرزمینی شناسایی و
مورد ارزیابی قرارگرفته است .محدوده تغییرات هریک از
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متغیرهای میزان برداشت ،میزان برگشت آب و شیب منطقه،
براساس بررسیهای میدانی و گزارشهای آبی و هیدروژئولوژیکی
از دشت مورد بررسی درنظر گرفته شده ،که بهمنظور انجام این
پژوهش ،آمار  18چاه مشاهدهای موجود در دشت و همچنین
مقادیر بارش این دوره زمانی موردبررسی قرارگرفته است .درصد
تغییرات هریک از متغییرهای میزان برداشت و برگشت آب
براساس بازه زمانی مدلسازی ،درنهایت بهصورت میزان افت سطح
آب زیرزمینی محاسبه و بهصورت شرایط مرزی متناسب لحاظ
شده است.
 -2معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر تهران در دامنه جنوبی رشته کوه البرز و حاشیه شمالیترین
فرونشست ایران مرکزی استقرار یافته است .تهران بر روی
نهشتههای آبرفتی کوارتزی واقع شده و این حوضه رسوبی ،گستره
وسیعی از اراضی کوهپایههای بخش جنوبی البرز مرکزی حدفاصل
رودخانههای جاجرود در شرق و کن در غرب را شامل میشود.
گستره تهران از شمال به دامنههای جنوبی البرز ،از شرق به
ارتفاعات قوچک ،سه پایه و بیبی شهربانو ،از غرب به گستره کرج
و از جنوب به دشت هموار تهران محدود شده ،که ارتفاع بیشینه
و کمینه آن از سطح دریا بهترتیب در حدود  1400و  950متر
است .دشتهای استان تهران با شیب مالیم از شمال غربی به
جنوب شرقی کشیده شده و این دشتها بهدلیل هموار بودن و
وجود خاکهای آبرفتی ،شرایط خوبی را برای فعالیتهای
اقتصادی ،صنعتی و کشاورزی فراهم آورده است .واحدهای
زمینشناسی مختلف در محدوده جنوب تهران دارای سازند D
بهعنوان خاک ریزدانه غالب هستند و ازنظر توپوگرافی اصلی
منطقه ،جنوب تهران را بیشتر دشتهای آبرفتی تشکیل میدهند
).(TRWC, 2012
از دیدگاه کلی آب و هوایی ،گستره تهران از شمال به جنوب
و با تأثیرپذیری از توپوگرافی ،تحتتأثیر آب و هوای معتدل تا
سرد کوهستانی در منطقه مرتفع شمالی ،آب و هوای گرم و نیمه
خشک در منطقه کوهپایهای و آب و هوای خشک و نیمه بیابانی
در اراضی مرکزی و جنوبی قرار دارد ،بهطوریکه با داشتن
میانگین درجه حرارت ساالانه حدود  27درجه سانتیگراد و
متوسط رطوبت نسبی معادل  50درصد ،در تابستانها گرم و در
زمستان سرد و معتدل بوده و احتمال یخبندان در  5ماه انتهایی
سال در مناطق شمالی وجود دارد .الگوی تغییر دمای تهران بدین
صورت است که از شمال به جنوب بهتدریج افزایش یافته ،ولی از
غرب به شرق چندان تفاوتی نمیکند .متوسط میزان بارش ساالانه
نیز از  250میلیمتر در مناطق شمالی تا  100میلیمتر در جنوب
دشت تهران متغیر بوده و بیشترین بارندگی در فصول سرد و اوایل
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باید در تحلیلها درنظرگرفته شود .وجود آب برگشتی و آبهای
زیرزمینی گسترده در این منطقه و ازدیاد برداشت آب از این
سفرهها ،از دالیل انتخاب این محدوده برای مطالعه در تحقیق
حاضر است (شکل .)1

بهار گزارش شده است.
با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه در دشتهای جنوبی
تهران در نظر گرفته شده ،لذا این نواحی در مدتی از سال دارای
بارندگی میباشند و میزان برگشت آب به سفرههای آب زیرزمینی

شکل  -1موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه در جنوب تهران ()Mahmoudpour et al., 2016

درنتیجه رقمی معادل  110میلیون مترمکعب در سال از حجم
آب زیرزمینی کاسته میشود .با توجه به اطالعات جمعآوری شده
در خصوص تعداد چاههای موجود در پهنه جنوبی تهران و
همچنین دادههای ثبت شده در تحقیقات گذشته ،عمده مصرف
برداشت آبهای زیرزمینی در این مناطق در زمینههای کشاورزی،
صنعت ،شرب ،خدمات و سایر مصارف هستند .با توجه به تحلیل
دادههای موجود مطابق شکل  ،2مشاهده میشود که عمده
چاههای موجود در منطقه بهمنظور مصارف کشاورزی و صنعتی
حفاری شده و بیشترین سهم از برداشتهای سالیانه آب برای
مصرف در این دو حوزه کاربرد دارند ).(TRWC, 2012

در دشت تهران هیچ رودخانه دائمی وجود ندارد ،لذا تأمین
آب موردنیاز کشاورزان وابستگی شدیدی به منابع آب زیرزمینی
داشته و تخلیه اصلی سفره این دشت توسط چاهها ،قناتها و
چشمهها صورت میگیرد .براساس مدارک اطالعات پایه منابع آب
استان ،تعداد کل چاههای رسمی موجود در دشت برابر 33957
حلقه ،قناتها معادل  87رشته و چشمهها نیز  69دهنه هستند.
طبق محاسبات بیالن آب زیرزمینی آبخوان ،کل برداشت از منابع
آب زیرزمینی ،ساالنه در حدود  903میلیون مترمکعب بوده ،که
 %85این مقدار توسط چاههای عمیق و نیمهعمیق برداشت شده
و الباقی از طریق چشمهها و قناتها تخلیه میشود .در مجموع،
عوامل تغذیهکننده آبخوان  800مترمکعب محاسبه شده ،که

(ب)

(الف)

شکل  -2درصد توزیع و کاربری؛ الف) تعداد چاهها و ب) حجم برداشت ساالنه در منطقه مورد مطالعه )(TRWC, 2012
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نرمافزار ال مان م حدود  MODFLOWپرداخت ند .در شککک کل 3
مقطع عرضککی هیدروژئولوژی مربوب به سککیسککتم سککفرههای آب
زیرزمینی د شتهای جنوب غربی تهران نمایش داده شده ا ست.
همچنین اطالعات مربوب به تعداد چاهها و گالریهای برداشکککت
آب زیرزمینی به همراه میزان برداشکککت از آنها برای بازه زمانی
بین  1968تا  2012بهتفکیک برای سفرههای مختلف در منطقه
مورد مطالعه در جدول  1آورده شده است.

 -3مدلسااازی فرونشااساات زمين در دشااتهای جنوب
تهران و صحتسنجی آن
) Mahmoudpour et al. (2016با مدل سازی عددی سه سفره
آب زیرزمینی ،به مطالعه و تخمین نشست زمین در اثر استخراج
آبهای زیرزمینی در د شتهای جنوب غربی تهران با ا ستفاده از

شکل  -3مقطع عرضی هيدروژئولوژی ()Mahmoudpour et al., 2016
جدول  -1اطالعات مربوط به تعداد چاهها و گالریهای برداشت آب زیرزمينی ()Mahmoudpour et al., 2016
برداشت از چاهها

برداشت از گالریهای نفوذ

جمع برداشت

(ميليون مترمکعب)

(ميليون مترمکعب)

522

393

1031/8

-

-

272

1233/9

76

71

972/4

167

26

1907/8

سال

تعداد چاهها

1968

3906

638/8

1983

7304

985/7

-

1994

8950

961/9

286

2003

26076

901/4

2012

32518

1881/8

(ميليون مترمکعب)

تعداد گالریهای نفوذ

مطابق شکککل  ،1پهنه جنوبی تهران به سککه پروفیل تقسککیم
شده است .اولین پروفیل در امتداد خط  ABواقع در شمال شرق
و شامل  13ایستگاه بوده است .این خط از ایستگاه  Z1آغاز شده
و در ای ستگاه  Z13به پایان میرسد و دارای طول تقریبی 16/36
کیلومتر ا ست .پروفیل دوم در طول خط  CDبهطول تقریبی 38
کیلومتر ،در جنوب شرقی منطقه در جهت  NE-SWقرار دا شته
و شامل  18ای ستگاه پایه ا ست .این خط از ای ستگاه  S1شروع
شکککده و در ایسکککتگاه  S18بهپایان میرسکککد .همچنین پروفیل
شمال-جنوب غربی منطقه با  11ای ستگاه با خط  EFن شان داده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شده ،که این خط از ای ستگاه  K5شروع شده و در ای ستگاه K15

بهپایان میر سد .پس از تحلیلهای انجام شده ،ن شان دادند که
میزان فرونشککسککت ایسککتگاههای مختلف مفروض در پروفیلهای
زمین در د شت جنوبی تهران مطابق نمودارهای شکل  4بوده و
پیشبینی نمود ند که با فرض پم پاژ ثا بت در برداشککککت آب
زیرزمینی ،میزان فرونشست زمین در این محدوده از سال 2012
تا سککککال  2018بهمیزان  33سککککانتیمتر افزایش می یا بد
(.)Mahmoudpour et al., 2016
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شکل  -4ميزان فرونشست زمين در دشت جنوب غربی تهران ()Mahmoudpour et al., 2016
بهواسککطه پمپاژ آب در چاههای برداشککت مختلف در مقطع CD

با توجه به تراکم سککککونت شکککهری و روسکککتایی و وسکککعت
فعالیتهای ک شاورزی و صنعتی در جنوب شرق ا ستان تهران و
همچنین وجود مسککیرهای اصککلی ارتباطی و حمل و نقل ریلی و
جادهای با شککرق کشککور ،این منطقه دارای اهمیت ویژهای بوده و
باید عوامل مؤثر بر پدیده فرونشککسککت ،بهدقت موردارزیابی قرار
گیرند .بنابراین ،مطالعه این محدوده با انتخاب پروفیل  CDدر
اولویت این تحقیق قرار گرفته و بررسکککی شکککده اسکککت .در این
پژوهش ،برای بررسککی فرونشککسککت پهنه جنوب شککرقی تهران از
نرمافزار  GEOSTUDIOا ستفاده شده و مدل سازی به صورت
ترکیب ماژولهای  SEEP/Wو SIGMA/Wآن انجام گرفته است.
بهطوریکه در ابتدا ،شرایط اولیه شامل وضعیت تنشهای برجا و
سککطح و فشککار آب زیرزمینی شککبیهسککازی شککده و سککپس برای
مدلسککازی برداشککت آب و پایین رفتن سککطح ایسککتایی ،تحلیل
تراوش پایدار انجام شده است .درنهایت ،بررسی و ارزیابی نشست
زمین با تحلیل تغییر حجم در المان خاکها ،بهواسککطه تغییرات
تنش مؤثر ناشی از کاهش فشار منفذی و نشست صورت پذیرفته
اسکککت .برای اعتبارسکککنجی ،از تحقیق Mahmoudpour et al.
) (2016استفاده شده و فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی

(دارای  18ایستگاه برداشت) ،به صورت پروفیل نشست از اتصال
میزان حداکثر ن ش ست ایجاد شده در هر ای ستگاه محا سبه شده
اسککت .صککحتسککنجی مدل برای کلیه ایسککتگاههای موجود در
پروفیل  CDانجام و نتایج بهد ست آمده با یکدیگر مقای سه شده،
که نتایج فقط برای ایسککتگاه  Stat.7بهعنوان نمونه آورده شککده
است.
شکککل  ،5هندسککه و پروفیل خاک مورد بررسککی برای گمانه
ایسککتگاه  Stat.7را نشککان میدهد .کلیه مشککخصککات مکانیکی و
مقاومتی خاک مورد استفاده در تحقیق حاضر در جدول  2آورده
شکککده ،که براسکککاس اطالعات گمانهها و چاههای برداشکککت آب
زیرزمینی مطابق مقاله ) Mahmoudpour et al. (2016انتخاب
شککده اسککت .مدل رفتاری اسککتفاده شککده برای پروفیل خاک در
تحقیق حا ضر ،مدل رفتاری موهر -کولمب بوده ،که در آن تنش
مؤثر خاک برا ساس تغییرات سطح آب زیرزمینی ،تغییر میکند
و در نهایت تغییرات تنش مؤثر خاک باعث ایجاد کرنش و تغییر
حجم در المانهای خاک و فرونشست در مدل میشود.
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جدول  -2مشخصات مکانيکی الیههای خاک استفاده شده در تحقيق حاضر
ضخامت
الیه

نام خاک

شاخص

شاخص

ضریب

ضریب

فشردگی
)(Cc
0/31

تورم
)(Cr
0/19

نفوذپذیری
افقی )(m/s
5/1×10-10

نفوذپذیری قائم
)(m/s
3/4×10-10

0/18

3/3×10-10

2/2×10-10

0/28

2/1×10-10

1/4×10-10

وزن مخصوص
)(kN/m3

تخلخل
)(e
0/67

0/25
0/33

I

CL-ML

متوسط
)(m
17/21

16/55

II

CL

22/10

16/88

0/64

III

CL-ML

29/39

20/52

0/73

آب از تراز باالتر به تراز پایینتر ایجاد شده است.
در ادا مه پنج ایسکککت گاه  Stat.13 ،Stat.9 ،Stat.7 ،Stat.5و
 Stat.15از کل  18ایسکککت گاه مختلف برداشکککت آب زیرزمینی
برر سی شده موجود در جنوب غرب تهران به صورت نمونه طی
مدت  44سککال از سککال  1968تا  ،2012مورد ارزیابی و تشککریح
قرارگرفته و نتایج مدل سازی برای آنها ارائه شده است .ایستگاه
 Stat.5در مختصککککات حدودی ( 3938516و  )525923قرار
داشته و عمق اولیه آب زیرزمینی در آن  12متر پایینتر از سطح
زمین است و با درنظر گرفتن میزان برداشت میانگین  84میلیون
مترمک عب در سککککال ،عمق آب زیرزمینی به عمق  33متری
میرسد .همچنین مختصات تقریبی ایستگاه برداشت  Stat.7برابر
( 3937417و  )524021بوده و در اثر برداشکککت م یانگین 89
میلیون مترمکعب ساالانه از این ایستگاه ،تراز اولیه آب زیرزمینی
در حدود  22متر پایینتر رفته است.
گ ما نه  Stat.9نیز در مختصکککات جغراف یایی ( 3934890و
 )521956واقع شکککده و عمق آب زیرزمینی در این ایسکککت گاه
بهدلیل اسککتخراج  88میلیون مترمکعب در سککال ،از عمق  9متر
به عمق  31متری رسککیده اسککت .گمانه مسککتقر در مختصککات
( 3932912و  )517989نیز با نام  Stat.13معرفی شکده ،سکطح
تراز آب زیرزمینی در اثر برداشککت میانگین سککالیانه  57میلیون
مترمکعب ،از تراز  8متری سککطح زمین بهعمق  19متری کاهش
یافته اسککت .پس از انجام تحلیلها ،نتایج محاسککبه شککده برای
فرونشست زمین ،تغییرات فشار آب حفرهای و تنش مؤثر قائم در
اثر تغییرات سکککطح تراز آب زیرزمینی در گمانه  Stat.7بهترتیب
در شکلهای  6تا  8نشان داده شده است.

الزم به توضیح است که پس از تکمیل ساخت هندسه مدل،
مطابق شکل  ،5محیط مدل با ا ستفاده از المانهای چهار ضلعی
چ هار گرهی و با درنظرگرفتن ا ندازه ال مان ها بهصکککورت ریز،
مشبندی شده ا ست .تحلیل ح سا سیت بر روی عوامل مؤثر از
جمله اندازه المانها و مشبندی مجاور گمانه برداشککت و محیط
اطراف آن ،پس از طی فرآیند تکرار و کنترل ،صکککورتپذیرفته و
در ن ها یت بهترین ا ندازه مشب ندی که منجر به اسکککتخراج
پا سخهای دقیق شده ،برای انجام تحلیلها انتخاب شده ا ست.
بنابراین ،با توجه به این که محدوده اطراف چاه های برداشکککت
موردبررسکککی قرار گرفته ،لذا اندازه المانها در نواحی نزدیک به
آنها ،بهصککورت مشبندی ریزتر اعمال شککده ،بهطوریکه تعداد
کل المانهای مورد اسککتفاده برای مشبندی مدل 8624 ،المان
بوده است.
تعریف شکککرایط مرزی برای مرزهای هیدرولیکی و مرزهای
مکانیکی با یکدیگر متفاوت اسکککت .برای اعمال شکککرایط مرزی
مکانیکی در مدل سازی عددی حا ضر ،کف مدل در هر دو جهت
افقی و قائم گیردار لحاظ شده است ،ولی مرزهای کناری فقط در
جهت محور افقی ثابت شکککده و بهمنظور تغییر مکان و جابجایی
آزادانه ،در جهت قائم آزاد هسکککتند .برای اعمال شکککرایط مرزی
هیدرولیکی برای تعریف تغییر تراز آب زیرزمینی در اثر برداشککت
از طریق گمانه نیز از شرایط مرزی ( Headف شار متناظر با ارتفاع
آب) برای مرزهای کناری و برای تعریف فشار صفر در سطح مدل
از  Pressure Headاستفاده شده است .شرایط مرزی  Headبرای
حالت وجود یک سککطح بار آبی ثابت برای تمام نقاب این سککطح
بهکار میرود و برای مدلسازی برداشت آب از طریق چاه بر روی
دو مرز کناری ،با توجه به ارتفاع آب در هر گمانه ،تغییرات سطح

شکل  -6فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمينی در ایستگاه Stat.7

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

65

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1398

شکل  -7فشار آب حفرهای پس از برداشت آب زیرزمينی در ایستگاه Stat.7

شکل  -8تنش مؤثر قائم پس از برداشت آب زیرزمينی در ایستگاه Stat.7

از نککرمافککزار  GEOSTUDIOدر مککقککایسککککه بککا پککژوهککش
) Mahmoudpour et al. (2016وجود دا شته و میتوان بیان کرد
که اسکککت فاده از این نرمافزار برای تحل یل و بررسکککی مسکککئ له
فرون ش ست زمین با درنظر گرفتن تغییرات سطح تراز آب در اثر
برداشککت و اسککتخراج آب ،منجر به پاسککخهای مناسککب و دقیق
میشود.

با توجه با توضککیحات ارائه شککده و پس از انجام تحلیلهای
الزم ،نشکککسکککت زمین در محدوده جنوب شکککرقی تهران در اثر
برداشت آب زیرزمینی برای تمامی ایستگاههای مستقر در مقطع
 CDمحاسبه و نمودار پروفیل نشست در این منطقه مطابق شکل
 9رسم شده است .همانطور که دیده می شود ،تطابق مناسب و
قابل قبولی بین نتایج بهد ست آمده در مطالعه حا ضر با ا ستفاده

شکل  -9پروفيل نشست محاسبه شده برای مقطع  CDدر مطالعه حاضر و پژوهش )Mahmoudpour et al. (2016
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برداشت آب زیرزمینی ،درصد برداشتهای مختلف شامل 7 ،5 ،3
و  9درصد برداشت متوسط ساالانه درنظرگرفته شده و تغییرات
برگشت آب به سفرههای زیرزمینی نیز معادل  60 ،40و  80درصد
برداشت متوسط ساالنه لحاظ شده است .در شکل  10برای
ایستگاههای برداشت مختلف نتایج پروفیل فرونشست برای
تغییرات برداشت ساالنه آورده شده است.

 -4نتایج
 -4-1بررسی تغييرات فرونشست زمين
با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ،1میزان برداشت
متوسط ساالانه برای چاههای برداشت مختلف معادل  100میلیون
متر مکعب در سال درنظرگرفته شده است .بهمنظور بررسی تأثیر

شکل  -10پروفيل فرونشست برای تغييرات برداشت ساالنه و برگشت  %80آب

در بررسیهای قبل ،میزان برگشت آب معادل  %80میزان

برداشت آب نیز در شکل  12برای ایستگاههای برداشت مختلف

برداشت درنظر گرفته شده بود .مقادیر مختلف برگشت آب مورد

آورده شده ،که مطابق آن ،با افزایش درصد برداشت آب زیرزمینی،

بررسی شامل  60 ،80و  40درصد است و میزان برداشت آب

مقادیر فرونشست افزایش مییابد .این تغییرات بهدلیل تغییر در

زیرزمینی نیز معادل میانگین ساالنه برداشت در هر ایستگاه در

شرایط ژئوتکنیکی زمین نظیر جنس الیههای خاک و ضخامت

نظر گرفته شده است .در شکل  11برای ایستگاههای برداشت

مختلف آنها ،عمق چاههای پمپاژ و تغییر میزان دبی برداشتی در

مختلف نتایج پروفیل فرونشست برای تغییرات درصد برگشت آب

چاههای مختلف ایجاد میشود.

آورده شده است .مقادیر فرونشست در برابر تغییرات درصد

شکل  -11پروفيل فرونشست برای تغييرات درصد برگشت آب و برداشت %5
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شکل  -12فرونشست به دست آمده در برابر تغييرات درصد برداشت آب برای ایستگاههای برداشت مختلف

برداشت  Stat.13 ،Stat.9 ،Stat.7 ،Stat.5و  ،Stat.15پروفیل
فرونشست نسبت به عمق چاههای برداشت ترسیم شده ،مطابق
نتایج بهدست آمده میتوان بیان نمود که با افزایش عمق چاهها،
میزان فرونشست کاهش یافته است .علت این پدیده ،دور شدن
عمق برداشت آب نسبت به سطح زمین بوده ،بهطوریکه فاصله
تاثیر بین محل فرونشست و محل تغییرات تنش مؤثر ،افزایش
یافته و در نتیجه میزان فرونشست در سطح زمین کاهش مییابد.

پروفیل فرونشست زمین نسبت به فاصله شعاعی از محور
چاههای برداشت برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.7 ،Stat.5
 Stat.13 ،Stat.9و  ،Stat.15در شکل  13ترسیم شده است.
همانطورکه مشاهده میشود ،با افزایش فاصله شعاعی از محور
چاهها میزان فرونشست کاهش یافته ،بهطوریکه در فاصلهی
محوری معادل دو برابر عمق چاه ،مقادیر فرونشستها تقریباا به
صفر متمایل میشود .همچنین در شکل  14برای پنج ایستگاه

شکل  -13پروفيل فرونشست زمين نسبت به فاصله شعاعی از محور چاههای برداشت
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شکل  -14پروفيل فرونشست نسبت به عمق چاههای برداشت

آبهای سطحی بههمراه استفاده از انواع روشهای حفاظت از
آبخوانها و کاهش و بهینهسازی مصرف است.

با توجه به اینکه بیشترین میزان آب برداشتی از منابع آب
زیرزمینی صرف آبیاری زمینهای کشاورزی میشود ،با حفاظت
آب در مصارف کشاورزی و استفاده از روشهای آبیاری نوین مانند
آبیاری قطرهای بههمراه انجام اقداماتی همچون بیان مشکالت و
افزایش سطح دانش بهرهبرداران ،عدم صدور مجوزهای جدید
حفاری ،طوالنی نمودن دوره آبیاری ،تغییر الگوی کشت و کنترل
دقیق در برداشت از منابع آب زیرزمینی با نصب کنتورهای حجمی
و تعیین قیمت مناسبی بهعنوان آببهای کشاورزی ،امکان کاهش
میزان افت سطح آب زیرزمینی و پیامدهای ناشی از آن وجود
دارد .الزمبهذکر است که الزاماا بهکارگیری یک راهکار بهتنهایی
نمیتواند مثمرثمر واقع شود .بنابراین راهحل مشکالت ،اجرای
تلفیقی از راهکارهای قابلاجرا برای بهرهبرداری حداکثری از

 -4-2بررسی تغييرات فشار آب حفرهای
پروفیل فشار آب حفرهای برای درصدهای مختلف تغییرات
برداشت ساالنه برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.9 ،Stat.7 ،Stat.5
 Stat.13و  Stat.15در شکل  15نشان داده شده است .مطابق این
شکل حداکثر فشار آب حفرهای در بین ایستگاهها از 475
کیلوپاسکال در ایستگاه  Stat.15تا  125کیلوپاسکال در ایستگاه
 Stat.5متغیر بوده و همچنین با افزایش درصد تغییرات برداشت
ساالنه ،میزان فشار آب حفرهای کاهش یافته است.

شکل  -15پروفيل فشار آب حفرهای برای درصدهای مختلف تغييرات برداشت ساالنه
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کیلوپاسکال در ایستگاه  Stat.15تا  110کیلوپاسکال در ایستگاه
 Stat.5برای برگشت آب  %40متغیر بوده و همچنین با افزایش
درصد برگشت آب ،میزان فشار آب حفرهای نیز افزایش یافته
است.

در شکل  16برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.7 ،Stat.5

 Stat.13 ،Stat.9و  Stat.15پروفیل فشار آب حفرهای برای
درصدهای مختلف برگشت آب ترسیم شده است .مطابق این شکل
حداکثر فشار آب حفرهای در بین ایستگاهها حدوداا از 470

شکل  -16پروفيل فشار آب حفرهای برای درصدهای مختلف برگشت آب

شکل ،تغییرات حداکثر تنش مؤثر در بین ایستگاهها از 1690
کیلوپاسکال در ایستگاه  Stat.5تا  1490کیلوپاسکال در ایستگاه
 Stat.15محاسبه شده و همچنین با افزایش درصد تغییرات
برداشت ساالنه ،میزان تنش مؤثر نیز افزایش یافته است.

 -4-3بررسی تنش مؤثر
در شکل  17برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.7 ،Stat.5

 Stat.13 ،Stat.9و  Stat.15پروفیل تنش مؤثر برای درصدهای
مختلف تغییرات برداشت سالیانه ترسیم شده است .مطابق این

شکل  -17پروفيل تنش مؤثر برای درصدهای مختلف تغييرات برداشت ساالنه
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 1800کیلوپاسکال در ایستگاه  Stat.5تا  1480کیلوپاسکال در
ایستگاه  Stat.15متغیر بوده و با افزایش درصد تغییرات برداشت
ساالنه ،از میزان تنش مؤثر کاسته شده است.

در شکل  18برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.7 ،Stat.5

 Stat.13 ،Stat.9و  Stat.15پروفیل تنش مؤثر برای درصدهای
مختلف برگشت آب ترسیم شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،حداکثر تنش مؤثر در بین ایستگاههای مورد مطالعه از

شکل  -18پروفيل تنش مؤثر برای درصدهای مختلف برگشت آب

 با کاهش میزان درصد برگشت آب به سفره آب زیرزمینی،
مقادیر فرونشست در ایستگاههای برداشت افزایش مییابد.
بهطوریکه با کاهش درصد تغییرات برگشت از  80تا  40درصد
و نصف شدن میزان برگشت آب ،میزان فرونشست حداکثر در 21
ایستگاه برداشت ،از  112سانتیمتر به  157سانتیمتر افزایش یافته
و در حدود  39درصد تغییرات داشته است؛
 با توجه به اینکه بیشترین میزان آب برداشتی از منابع آب
زیرزمینی صرف آبیاری زمینهای کشاورزی میشود ،با حفاظت
آب در کشاورزی و بهبود روشهای آبیاری بهعالوه انجام اقداماتی
همچون بیان مشکالت و افزایش سطح دانش بهرهبرداران و کنترل
دقیق در برداشت از منابع آب زیرزمینی با نصب کنتورهای حجمی
میتوان میزان افت سطح آب زیرزمینی و پیامدهای ناشی از آن
بخصوص نشست سطح زمین را بهحداقل رساند.

 -5نتيجهگيری
در این تحقیق ،به بررسی فرونشست ایجاد شده در دشتهای
جنوب شرقی تهران در اثر برداشت آب زیرزمینی با استفاده از
نرمافزار المان محدود  GEOSTUDIOپرداخته شد .ابتدا
مدلسازی براساس برداشت میانگین ساالنه انجام و سپس برای
بررسی دقیقتر درصد تغییرات ساالنه  7 ،5 ،3و  9درصد مورد
بررسی قرار گرفته است .عالوهبر برداشت ،میزان برگشت آب به
سفره آب زیرزمینی نیز در مدلسازیها لحاظ شده ،که برای
درصدهای معادل  60 ،80و  40درصد برداشت متوسط ساالنه
مطالعه شده است .نتایج بررسی شده شامل پروفیل فرونشست،
تنش کلی و تنش مؤثر است .مهمترین نتایج بهدست آمده از
تحقیق حاضر بهشرح ذیل است:
 میزان تغییرات سطح آب و عمق حفاری گمانهها بر میزان
فرونشست زمین مؤثر است بهطوری که با افزایش عمق حفاری
گمانهها و افزایش تغییرات سطح آب (افزایش میزان برداشت آب)
مقادیر فرونشست افزایش خواهد یافت؛
 با بررسی درصد تغییرات برداشت آب زیرزمینی از ایستگاههای
برداشت موردنظر ،مالحظه میشود که میزان فرونشست حداکثر
در  21ایستگاه برداشت ،از  112سانتیمتر به  136سانتیمتر
افزایش یافته و در حدود  21درصد افزایش داشته است؛
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