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  هاي زيرزميني دشت گزيرهاي ژئومورفولوژي و تغييرات بارش برآبثير ويژگيأت

  شهرستان بندرلنگه: مورد مطالعه 
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  احمد انصاري الري

  الرستان واحد اسالمي آزاد دانشگاه راستاديا

 

  چكيده
هاي زير زميني دشت گزير واقع توسعه كشاورزي در چند دهه اخير سبب افزايش بهره برداري از منابع آب

 در سطح آب ي افت زياد،هادر نتيجه برداشت زياد و عدم تغذيه آبخوان. در شهرستان بندر لنگه شده است

اين مسئله همچنين موجب كاهش كيفيت آب اين منطقه و افزايش شوري آن . زيرزميني به وجود آمده است

   براي . اشدبهاي زيرزميني اين دشت ميهدف اين تحقيق، بررسي علل افت سطح آب. نيز شده است

 تصاوير و نرم ،هاي مختلفشكل. يابي به اين هدف از روش تجربي و تحليلي استفاده شده استدست

زمان  نامه هم همچنين از كارهاي ميداني گسترده و پرسش.اندلي پژوهش را تشكيل دادهافزارها ابزارهاي اص

تكنيك كار تحقيق بررسي . با بررسي مطالعات پيشين در مرحله گرد آوري اطالعات استفاده شده است

و نيز ها ارتباط تغييرات بارش و تغييرات سطح آب زير زميني اين دشت از طريق اندازه گيري سطح آب چاه

همچنين تاثير . هاي مذكور بوده استهاي آماري سطوح پيزومتري چاهها از طريق دادهاي آنتغييرات دوره

-نتايج نشان مي .واحدهاي ژئومورفولوژي بر وضعيت آب زير زميني منطقه نيز مورد بررسي قرار گرفته است

از اين بخش به سمت   دشت است ودهد كه باالترين رقوم افت سطح آب زيرزميني مربوط به نواحي شرقي

هاي حفر اين روند ارتباط مستقيمي را با فراواني چاه. شودغرب از ميزان افت سطح آب زيرزميني كاسته مي

ت شده و هاي چند سال اخير نيز مزيد بر علّعالوه بر اين خشكسالي. دهدها نشان ميهاي آنشده و ويژگي

  . ده استش و كسري حجم مخزن آب زير زميني اين دشت موجب خارج شدن آبخوان از حالت تعادل
  

  . ژئومورفولوژي،هاي زيرزميني، منابع آب آب، دشت گزير،بندرلنگه: يواژگان كليد
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  مقدمه

هاي ه از آبكه استفاده بي روي از آب شروع شده به طوريصحيح بايد قبول كرد كه دوران جديد استفاده 

ها  زمان آن فرا رسيده است كه ديدگاه.ده استكر و اجتماعي زيادي ايجاد  اقتصادي، مشكالت سياسي،زيرزميني

 اين تغيير اساسي با ديدگاه جامع مديريت حوضه آبخيز .و ارتباط خود را با زمين و محيط تغيير اساسي دهيم

   .گردد كه با پيوند انسان و طبيعت برقرار خواهد شدايجاد مي

هاي زيرزميني در محدوده مورد تحقيق در ي و كيفي منابع آب باالخص سفره آبت تخريب كمدر چند دهه اخير به علّ

ها مطالعات و تحقيقاتي صورت گرفته از جمله در خصوص بررسي هاي مقابله با آنزمينه علل و عوامل و راه

 با شناسايي ، كه نتايج حاصله از اين تحقيق)1 شكل(ژئومورفولوژي دشت گزير و اثر آن بر فرسايش خاك بوده است 

ها و حساسيت باالي خاك منطقه به فرسايش خندقي و آن هم به دليل وجود ايليت در خاك كه پتاسيم آن به دليل رخساره

 ،پرورش(هوازدگي از بين رفته و به دليل وجود نمك و گچ باعث انحالل پذيري باالي خاك در اين دشت شده است 

  ).1371 ،الياس

 مصنوعي دشت گزير  تغذيهاي استان هرمزگان برروي مطالعات منابع آب و انجاممنطقهو در سنوات قبل سازمان آب 

مطالعات صورت گرفته است و همچنين مركزتحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان هم در مورد بررسي 

 انجام داده است كه مطالعات) 1384 ، مجيد و همكاران،صوفي(هاي مورفوكليماتيك آبكندهاي استان هرمزگان ويژگي

 مشكالت 1376زمستان   از،دشت مورد مطالعه هاي پياپي در استان هرمزگان خصوصا در وقوع خشكسالي.كافي نمي باشد

ها ها و افت شديد سطح آب در آنطوري كه عالوه بر كاهش حجم آبخوانه فراواني را براي منابع آب به دنبال داشته ب

  .)4 ،1387 وزارت نيرو،(هاي زيرزميني را به دنبال داشته است راي سفره آبتخريب كيفي منابع آب باالخص ب

هاي بررسي  بررسي و طبقه بندي عوارض زمين اغلب به طور كامل براي ارزيابي شرايط محيط مورد نياز است و،مطالعه

 ، ساختار زمين، سنگ، زمين،هاي خاكدر بررسي  عوامل ژئومورفولوژيك.دهندرا تشكيل مي ژئومورفولوژي اساس كار

خليلي زاده و (هاي آب زيرزميني و بسياري موارد ديگر كه به هيدرولوژي مربوط هستند نقش اساسي را دارند سفره

  .)102، 1387 ، فصل نامه جغرافياي طبيعي،همكاران
  

  
   فرسايش خندقي در دشت گزير.1 تصوير
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موثر بر منابع آب  ابع و اعمال مديريت صحيح وكيفي من در همين راستا در جهت جلوگيري از تخريب كمي و

و بررسي عواملي چون ) بندر لنگه( اين تحقيق با هدف بررسي ژئومورفولوژي دشت گزير ،محدوده مطالعاتي

 برداشت بيش از حد از سفره آب زيرزميني و پيشروي آب شور ،تغييرات آب و هوايي ، سازندهاي موجودتأثير

در اغلب حوضه ها به دليل  در حال حاضر .ات آن بر آب زيرزميني انجام شدأثيرت به طرف منابع آب شيرين و

تبديل اراضي جنگلي و مرتعي به اراضي كشاورزي باعث   بوته كني و، قطع درختان جنگلي،رويهچراي بي

افزايش حجم هرز آب تعادل  ده است و به علت عدم نفوذ پذيري وش ي خاك اين ماده حياتتخريب

هاي چند ساله اخير موجب خارج در نهايت اين مسئله و نيز خشكسالي در حوضه به هم خورده وهيدرولوژيك 

. باشدنظر كيفي از كيفيت مطلوبي برخوردار نمي همچنين از كسري حجم مخزن و شدن آبخوان از حالت تعادل و

 مختصر ، ديگر اغلب شديد از طرفيهاهمچنين به دليل طبيعت خشك و كم باران از يك طرف و بارندگي

 ،1وزارت نيرو جلد (ها نيز به صورت سيل از دسترس خارج مي شود ها و مسيلجريان سطحي در رودخانه

هاي زيرزميني همچنين در اثر برداشت بي رويه از آب ،)43 ،1376 ،مطالعات منابع آب و تغذيه مصنوعي

 همچنين توسعه اراضي دشت گزير به مدت چهل سال براي تامين آب شهر بندرلنگه و بندركنگ

ها همه موجب پايين رفتن سطح آب هاي غير مجاز و رعايت نشدن حريم قانوني چاه حفر چاه،كشاورزي

  . متر به طور متوسط گرديده است2/80 متر تا 30زيرزميني از 
  

-ت جغرافيايي دشت گزير موقعي  
هـاي  ايـن منطقـه بـين طـول    . نه مهـران مـي باشـد    رودخا آبخيزدشت گزير از توابع شهرستان بندرلنگه و جزء زير حوضه  

 كيلـومتري  35 شـمالي و در فاصـله   26 ْ– 50 و 26َ ْ– 40هاي جغرافيايي َ شرقي و عرض   55 ْ -07 و َ  54 ْ – 53جغرافيايي َ 

را   كيلومتر مربـع آن 9/99 كيلومتر مربع كه 225وسعت حوضه آبريز اين دشت ). 1 شكل(شمال شرقي بندرلنگه قرار دارد   

  .)5 ،1387 ،وزارت نيرو(دهدارتفاعات تشكيل مي)  كيلومتر مربع1/125(را   و مابقي آندشت

  

  هامواد و روش

كليه مطالعات انجام شده در مورد حوضه مورد مطالعه از جمله كارهاي انجام شـده تـو سـط سـازمان آب جهـاد        

.  در اينترنت گردآوري شده استهمچنين جستجو هاي موجود وكشاورزي و منابع طبيعي و آبخيزداري و گزارش

عالوه بر اين طي كارهاي ميداني گسترده كه طي سه مرحله صورت گرفته است ضمن مصاحبه با اهـالي منطقـه،                

  . ثبت شده استشكل بر روي GPSها با دستگاه وري و موقعيت آنآها جمع هاي تغييرات سطح آب چاهداده

هـاي زمـين تطبيـق داده شـده     ه شده با ويژگيهاي تهيس شكلدر مرا حل بعد نتايج بدست آمده كنترل و سپ   

  هـاي تكميلـي گـردآوري شـده و بـا سـطح حوضـه مقايـسه و بـا                   همچنين نواقص و كمبودها رفع و داده      . است

اي هرمزگـان  آمارهاي مربوط به آب نيز از شركت سـهامي آب منطقـه  . هاي موجود تطبيق داده شده است     تواقعي
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هـاي توپـوگرافي، زمـين شناسـي، تـصاوير      نقـشه ابزارهاي مورد استفاده را عمدتا ًشامل انواع       . تهيه گرديده است  

  GISها در نـرم افزارهـاي  اين داده. انداي لندست، تصويرهاي هوايي و ابزارهاي آزمايشگاهي تشكيل دادهماهواره

 اطالعات هواشناسي و پيزومتـري  جهت تجزيه و تحليل :  Excelهمچنين از نرم افزار. اندتجزيه و تحليل گرديده

ها استفاده از نرم افزارهاي گرافيكي نيز براي ترسيم و تكميل شكل       . و رسم جداول و نمودارها استفاده شده است       

روش تجزيه و تحليل نيز ابتدا بر مبناي تقسيم واحدهاي ژئومرفولوژي، زمين شناسي، خاك، پوشـش               . شده است 

سپس با استناد به آمار و اطالعات طوالني مدت موجود در خصوص بيالن آبـي  گياهي، توپوگرافي استوار شده و     

جا كه حوضه آبريـز  از آن). 1نمودار (محدوده مطالعاتي، تغييرات زماني و مكاني آن مورد مقايسه قرار گرفته است    

 بـر سـطح    حاصـل از بارنـدگي  هـاي دشت گزير فاقد ايستگاه هيدرومتري است بنابراين به منظور برآورد جريـان     

  .حوضه از روش تجربي استفاده شده است

  

  

  
  )كشوري بردار شكل سازمان( لنگه بندر شهرستان 1:250000شكل در ريگز دشت تيموقعنقشه  .1 شكل
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  ها و بحثافتهي

 215ده مجموعاً ش انجام 1382هاي بهره برداري دشت گزير كه در اواخر سال براساس آخرين آماربرداري از چاه

و ) اري با دستگاهحفّ( حلقه را چاه عميق 12اه عميق و نيمه عميق در منطقه وجود داشته كه از اين تعداد حلقه چ

  . دهندتشكيل مي) دستي(هاي نيمه عميق  حلقه را چاه203

 تراز آب 82-87هاي آبي ها مشخص شد كه در طي سالبا جمع آوري آمار پيزومترها و تجزيه و تحليل آن

البته اين كاهش افت در بخش ). 4 شكل( متر در محدوده مطالعاتي افت داشته است 354/0زان زيرزميني به مي

 كيفيت آب نيز از جنوب به شمال افزايش يافته و هر چه به .بيشتر است مركز حوضه به علت بهره برداري زياد

هاي پيزومتري  چاهCl و Ecبر اساس ميزان . شودبدتر ميشويم كيفيت آب گنبد نمكي جنوب حوضه نزديك مي

تيپ غالب آب شور و لب شور بوده و از نظر آشاميدن غير قابل شرب بوده و از نظر كشاورزي فقط براي گياهان 

  پس بايستي با توجه به شرايط آب و هوايي گرم و خشك و وجود .مقاوم به شوري آب مناسب است

از سفره مانع افت بيشتر سطح آب زير زميني و هاي اخير با مديريت صحيح و ادامه ممنوعيت برداشت خشكسالي

  . كيفيت آن شدبدتر شدن شديد

  
 1385هاي اي استان هرمزگان سالآمار سازمان آب منطقه(  سال در دشت گزير35هاي زير زميني در طي  تغييرات سطح آب.1 نمودار

  )1350تا 

  

 مطالعه شده، اين واقعيت را روشن هايآبخوان آبرفتي در دشت) hydrologic (ارزيابي هيدروژئولوژيك

ها با كسري مخزن  شده و اغلب آنكوتاهعمر منابع آب زيرزميني به شدت ه كه با روند فعلي بهره برداري ساخت

شبكه پيزومتري اين دشت از فرورين ماه  .بيش از اندازه و افت زياد و مستمر سطح آب زيرزميني همراه است

 8اي دشت هاي مشاهدهتعداد چاه.  معرف دشت امكان پذير گرديده است تكميل وترسيم هيدروگراف72سال 

سطح آب زيرزميني دشت گزير طي دوره اندازه گيري  .باشد كيلومتر مي89/70حلقه و وسعت شبكه تيسن 
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كه سطح آب زيرزميني از رقم  ها، سير نزولي داشته به طوري در بعضي از ماهجويهاي عليرغم وجود ريزش

 متر افت در ارتفاع مخزن آب 8/1ده و باعث كر تنزل 76ماه  متر در آبان57/84 به رقم 71ر در فروردين  مت37/86

ارتفاع ) متر ميلي200به ميزان بيش از (هاي زمستانه  بارشتأثير تحت 76از آبان ماه . ده استشزيرزميني دشت 

)  متر باال آمدگي42/0(وده است صعود نمـ77 متر در مرداد ماه 99/84سطح آب زيرزميني افزايش داشته و رقم 

 سطح آب زيرزميني 77از مردادماه . مخزن را جبران نمايد لي اين باال آمدگي درحدي نبوده كه افت حاصله درو

 به مراتب اين 81 نيز ادامه داشته و حتي در سال 81مجدداً سير نزولي خود را ادامه داده واين روند تا اسفند ماه 

 تنزل 82 متر در خرداد ماه 66/82 به رقم 77 متر در مرداد ماه 99/84رقم سطح آب از . ه استافت تشديد شد

ب زيرزميني در نيمه اول سال سطح آ.  متر افت در مخزن آب زيرزميني ايجاد گرديده است33/2يافته و به تبع آن 

كه سطح آب به   داده است به طوري ادامه82داشته و مجدداً سير نزولي خود را تا اسفند ماه باال آمدگي موضعي 

  .)2مراجعه شود به نمودار ( متر تنزل يافته است 34/82رقم 
  

  
  اي استان هرمزگانآمار سازمان آب منطقه:                                منبع 

  1371-1388از سال  هيدروگراف دشت گزير .2 نمودار

  

هـاي زمـستانه بـاال آمـده و بـه رقـم        بارشتأثيرتحت  سطح آب زيرزميني دشت گزير       1385از دي ماه سال     

به طور . مجدداً سير نزولي خود را تا پايان دوره ادامه داده است رسيده است ولي 86 ارديبهشت ماه  متر در48/83

و آذر مـاه سـال   ) 71اسـفند  (لين ماه اندازه گيري  نسبت به او   87ماه   آذر ي سطح آب زيرزميني دشت گزير در      كلّ

متوسط افت سـاليانه سـطح آب زيرزمينـي دشـت      .ده استكر متر افت 73/4 مترو 75/4ترتيب به ميزان  ه   ب 1372

جه به روند تو  با.)2 نمودار(باشد متر مي  32/0به ميزان   ) 87 لغايت آذر ماه     72آذر ماه   ( ساله 15گزير در طي دوره     

 مناسـب در طـي دوره و    جـوي اي  هـ  بدليل عـدم وجـود ريـزش       ،نزولي سطح آب زيرميني دشت گزير بندرلنگه      
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 ضرورت كنترل و جلوگيري از بهره برداري جديد         ،هاي بيش از حد از ظرفيت مجاز سفره آب زيرزميني         برداشت

هـاي   يا به عبارت ديگر در طرح     ،هاهاي سطحي و استفاده از سيالب     نمايد از نظر مطالعه آب    دشت را پيشنهاد مي   

  ).31 ،1378 احمدي،(رسد ها ضروري به نظر مياين نواحي، شناخت آنپخش سيالب با توجه به كمبود آب در 

سـيس شـده اسـت، همـان طـور كـه از       أ ت1373هاي زيرزميني دشت گزيـر از سـال   شبكه سنجش كيفي آب  

هـاي اخيـر بـه    كموگراف دشت پيداست تغييرات ميانگين شوري دشت سير صعودي داشته و اين روند طي سال          

ميلي مـوس   8148لي تشديد يافته و ميزان ميانگين شوري دشت افزايش يافته و از مرز       دليل تداوم پديده خشكسا   

 .)3نمـودار  ( رسـيده اسـت  1387در سـال  ميلي موس بر سـانتي متـر        11223 به مرز    1373در سال   بر سانتي متر    

باشـد طبـق     مـي   ساله نزديكترين ايستگاه هواشناسي با ايـن منطقـه         24ايستگاه سينوپتيك بندرلنگه با دوره آماري       

بـارد و   درصد آن در فصل زمستان مـي 50 ميلي متر كه حدود      165اطالعات اين ايستگاه ميانگين بارندگي ساالنه       

صـوفي و  ( اسـت  30,8 و ميـانگين حـداكثر   21,6گراد و ميانگين حـداقل     درجه سانتي  26,2 متوسط ساالنه    دماي

  .)20 ،1384 ،همكاران

  

  
  اي استان هرمزگان آمار سازمان آب منطقه:             منبع                           

  وگراف معرف كيفي آبخوان دشت گزير كم.3 نمودار

  

  جريان آب زير زميني

 و) حداقل (آذر هايماه در متوسط تراز هم هايشكل ،ايمشاهده هايچاه در شده انجام هاييگير اندازه براساس

 هايآب حركت جهت شده تهيه زيرزميني آب تراز هايشكل به جهتو اب. است دهش ترسيم) حداكثر (فروردين

 هم ،آبخوان تواقعي با وضع اين .باشدمي دشت شرقي جنوب و جنوب ناحيه سمت به شمالي ناحيه از زيرزميني

 به. باشدمي شرق جنوب باالخص جنوبي ناحيه در برداري بهره هايچاه تجمع به مربوط و نداشته خواني
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 با كه بوده شمالي ناحيه در متر 92 برابر زيرزميني آب تراز هايمنحني رقوم حداكثر گزير دشت در طوركلي

 منحني موازات به تراز هايمنحني ساير .دارد ادامه دشت غربي اليه منتهي تا غربي – شرقي تقريبي راستاي

 و يافته ادامه شرق جنوب سمت به چرخش از پس رقوم تدريجي كاهش با دشت جنوب سمت به و حداكثر

 ).2 شكل(ندشومي ختم متر 76 منحني به نهايتاً

  

  
  )1371-1387ي هاسال هرمزگاني امنطقه آب سازمان آمار( ريگز دشت دشت آب ترازنقشه  .2 شكل

  

 متوسط آب تراز هايشكل براساس آبخوان خروجي و ورودي بر معابر در زيرزميني هايآب هيدروليك شيب

 گراديان ارقام محاسبات كه طوري به. است گرديده درج مربوطه جداول در و محاسبه حداكثر و حداقل هايماه

 از بيشتر شمالي و شرقيشمال و غربي ناحيه در زيرزميني هايآب هيدروليك شيب ،دهدمي نشان هيدروليك

  .باشدمي هزار در 95/0 حدود شرقي هايبخش در و هزار در 05/6 حدود و نواحي ساير
  

  برداشت وي نيزم ريز آب سطح راتييتغ تباطار

هاي سال نبز از در طي ماه ميزان بارندگي سير نزولي داشته و 1377سال دهد، از نشان مي 2 شكلطور كه همان

هاي زير زميني هم از  و بالطبع ميزان سطح آبآبان به بعد بارندگي سير صعودي داشته كه تا پايان سال ادامه دارد

   .آيدهاي آخر سال از آبان به بعد آب زير زميني باال ميه به طوري كه در ماهدكرآن تبعيت 
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  1372-1387 سال از سالي هاماه طول دري نيزم ريزي هاآب سطح باي بارندگ نيانگيم سهيمقا .4 نمودار

 )هرمزگان استاني ا منطقه آب سازمان وي هواشناس كل اداره(

مصرف زيـاد آب زيرزمينـي باعـث شـده     مه عميق پراكنش بيشتري داشته و بارندگي در مناطق كم ارتفاع و ني  

 بسياري از ، سطح آب زيرزميني به شدت پايين برود، از آن جمله در كشور ما      ،است كه در بسياري از نقاط جهان      

 بـه غيـر از    هاي آب زيرزميني شيرين پيـشروي كنـد و      آب شور در سفره    ،ها و ديگر منابع آبي خشك بشود      قنات

 از طرف ديگر براثر مصرف زياد در مراكز جمعيتي و صنعتي قسمت قابل تـوجهي از آب زيرزمينـي آلـوده      ها،اين

 پيشرفت تكنولوژي روز به ، با افزايش جمعيت،هاي زيرزمينيد و اين آلودگي يعني غير قابل استفاده شدن آب    شو

  :كند ني را تهديد ميهاي زيرزمي بنابراين خطر بزرگي آب.شودروز بيشتر و گسترده مي

آلودگي شديد در نتيجه توسعه شـهرها و  ، دليل دستيابي سهل و آسان به آن    ه   ب ،استخراج و مصرف بيش از حد      -

  ) صفحه پيشگفتار،1385 ،دكتر كردواني(كز جمعيتي امر

ه  اكتشافي در سطح دشت گزير گوياي اين مطلب است ك–هاي ژئوفيزيكي و حفاري شبكه پيزومتري       بررسي  

از كيفيت مناسـب  ) شمال روستاي چاه عبدالرحمان(اشته شده در بخش شمال شرقي دشت     هاي تخريبي انب  نهشته

 درصـد مـواد دانـه ريـز و     ،كه با افزايش عمق  مضافاً اين . باشندهاي ساير نقاط برخوردار مي    تري نسبت به نهشته   

 داشته و خـصوصيات آن در هـر نقطـه بـا     هاي مختلفيكند خاك شكلامالح در مجموعه رسوبي افزايش پيدا مي    

  :مهمترين عواملي كه در خاكسازي موثر هستند عبارتند از  .نقطه ديگر تحت عوامل مختلف متفاوت است

  . جانوران خاكزي، زمان و آدمي، پوشش گياهي، هيدرولوژي، پستي و بلندي،سنگ مادر ،آب و هوا -

 ، يونـسكو ،17 نـشريه فنـي شـماره   ( يكديگر وابـسته هـستند   عوامل فوق به تنهايي عمل نكرده بلكه شديداٌ به      

در قسمت وسيعي از نواحي غربي و شمال غربي دشت رسوبات آبرفتـي را عمـدتاً مـواد دانـه ريـز و           .)2 ،1372

 ،از نظر ضـخامت آبرفـت   .حاوي امالح فراوان تشكيل كه از نظر خصوصيات هيدروژئولوژيكي فاقد ارزش است          

هاي تخريبي نيز در بخش شمال شرقي دشت بوده كه بيش از صد متر عمق داشته از سـمت         بيشترين ميزان نهشته  

هـاي دشـت بـه    كه در كنـاره  تدريج به سمت حواشي از عمق آبرفت كاسته شده به طوريه  شمال شرقي دشت ب   
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هاي  مسيل،نيمكها از بريدگي كنار رودخانه استفاده مي براي مشاهده كامل ساختار آبرفت     ،رسد متر مي  50كمتر از   

  ).1387 ،جزوه درسي ،ثروتي(ها دارندبزرگ نقش كليدي و اصلي براي بررسي دشت

هـاي تخريبـي انباشـته شـده در بخـش شـمالي آبـادي چـاه           نيـز نهـشته    از نظر خصوصيات هيدروژئولوژيك   

بي و نواحي نقاط بوده و به تدريج به سمت حاشيه جنو هاي مناسب تري نسبت به سايرعبدالرحمان واجد ويژگي

غربي دشت با كم شدن ضخامت و نيز كوچكتر شدن دانه بندي رسوبات و افزايش ميزان امالح از اهميت كمتري    

دهند پهنه نسبتاً وسيعي از نواحي غربي دشت از رسوبات دانه ريز با امالح فراوان تشكيل مي        (باشند  برخوردار مي 

  .)باشدو فاقد خصوصيات هيدروژئولوژيك مناسب مي

هـاي حـداقل و   كه براساس متوسط سطح آب زيرزميني در ماه )3 شكل(توجه به نمودار هم عمق تهيه شده         اب

 بيـشتر از   1387 در سـال   عمق سطح آب زيرزميني دشت گزيـر در بخـش شـرقي        ،دهشحداكثر طي دوره ترسيم     

گزيـر ژرفـاي آب    در راستاي جنـوب و غـرب دشـت    ،باشد متر مشخص مي55هاي ديگر بوده كه با منحني       اهچ

 به عبارت ديگر عمق برخورد به آب زيرزميني در دشت گزير .رسد متر مي15زيرزميني كاهش يافته و به كمتر از        

يابد كه از اين روند از وضعيت توپوگرافي منطقه يا بـه عبـارتي رونـد كـاهش رقـوم            از شرق به غرب كاهش مي     

حداكثر عمق برخورد به آب زيرزميني در ناحيه شـرقي   .نمايدارتفاعي سطح زمين از شرق به غرب نيز تبعيت مي         

 حداقل آن در ناحيه غربي دشت و در       ، متر 57 حدود   P4دشت درحوالي روستاي چاه عبدالرحمان در چاه شماره         

  .باشد متر مي11 حدود P8شمال روستاي باورد در چاه شماره 
  

  
  نقاط هم عمق حوضه مورد مطالعهنقشه  .3 شكل

  

  راز آب زيرزميني آبخوان گزيروضعيت ت

) حـداقل (هاي آذر هاي هم تراز متوسط در ماهشكل ،ايهاي مشاهدهبراساس اندازه گيري هاي انجام شده در چاه     

هاي تراز آب زيرزميني تهيه شده جهت حركـت  شكلكه باتوجه به   ) 2 شكل(ترسيم گرديده ) حداكثر(و فروردين   
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باشد كه اين وضع با واقعيـت   سمت ناحيه جنوب و جنوب شرقي دشت مي   هاي زيرزميني از ناحيه شمالي به     آب

    هاي بهـره بـرداري در ناحيـه جنـوبي بـاالخص جنـوب شـرق         هم خواني نداشته و مربوط به تجمع چاه       ،آبخوان

 متـر در ناحيـه شـمالي    92به طوركلي در دشت گزير حداكثر رقوم منحني هاي تراز آب زيرزميني برابر             . باشدمي

هاي تـراز بـه مـوازات    ساير منحني.  غربي تا منتهي اليه غربي دشت ادامه دارد        –ده كه با راستاي تقريبي شرقي       بو

 به سمت جنوب دشت با كاهش تدريجي رقوم پس از چرخش به سمت جنوب شرق ادامه يافتـه     ،منحني حداكثر 

  .ندشو متر ختم مي76و نهايتاً به منحني 

هاي تـراز آب متوسـط   شكل در معابر ورودي و خروجي آبخوان براساس       هاي زيرزميني شيب هيدروليك آب  

بـه طـوري كـه محاسـبات ارقـام گراديـان       . ده استشهاي حداقل و حداكثر محاسبه، در جداول مربوطه درج   ماه

شتر از سـاير  بي شمالي ، شمال شرقي،هاي زيرزميني در ناحيه غربي آب  شيب هيدروليك  ،دهدوليك نشان مي  هيدر

  .باشدهزار مي  در95/0در هزار و در بخش هاي شرقي حدود  09/6حدود نواحي 

هاي ماه سال هاي پيزومتري موجود بين دو ماه متناظر آذر براساس اختالف سطح آب زيرزميني در چاه8شكل 

 تهيه و ترسيم گرديده و تغييرات سطح آب زيرزميني در نـواحي مختلـف آبخـوان طـي دوره مـذكور را      82 و  72

 همان گونه كه در شكل مذكور مشخص است بيشترين ميزان افـت سـطح آب زيرزمينـي در طـول                .دهد مي نشان

ي غربـي    متر نشان داده شده است كه به طـرف نـواح       -12دوره آماري مربوط به نواحي شرقي دشت بوده كه با           

  .رسدمتر مي -1دشت ميزان افت سطح آب زيرزميني به حداقل به 

ات سطح آب زيرزميني دشت گزير بيانگر اين است كه باالترين رقوم افت سـطح آب             هم تغيير  شكلدر واقع   

 از اين نواحي بـه سـمت غـرب از ميـزان افـت سـطح آب       ،زيرزميني مربوط به نواحي ورودي شرقي دشت بوده    

در هاي قديمي و آب كـش زيـاد   هاي عميق با موتور پمپشود كه دليل اين امر نيز وجود چاه  زيرزميني كاسته مي  

ناحيه شرقي و در شمال روستاي عبدالرحمان بوده كه جهت مصارف بهداشتي مردم بندر لنگه مورد استفاده قـرار       

هاي چند ساله اخير موجب خارج شدن آبخـوان از حالـت تعـادل و كـسري      اين مسئله و نيز خشكسالي   .گيردمي

  .ده استشحجم مخزن 
  

  برداري مختلف آمارهاي تعداد چاه و حجم تخليه منابع آب در دوره �

ده كـه  شـ هاي بهره برداري و به تبعيت آن افزايش ميزان بهره برداري در طي دوره آماري باعث              افزايش حفر چاه  

 حلقه با تخليه 125 به تعداد 1362 ميليون متر مكعب در سال 73/9 ساالنه حلقه با تخليه 108تعداد چاه ها از مرز 

هاي بعدي هـم چنـان    ارتقاء يابد و اين روند افزايش نيز در سال1372ال  ميليون متر مكعب در س  215/11 ساالنه

بـا توجـه بـه آخـرين     .  حلقه ارتقاء يافته اسـت 215ها به    تعداد چاه  1382ادامه داشته به طوري كه در پايان سال         

تعـداد   توسط شركت مهندسين مشاور انجـام گرفتـه          1382هاي دشت گزير كه در انتهاي سال        آماربرداري از چاه  
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هـاي اخيـر كـاهش    ها به دليل پديده خشكـسالي  آنساالنهباشد ولي تخليه  حلقه مي 200هاي دشت بالــغ بر     چاه

جدول زيـر بيـانگر   . )3 و 2 ،1جدول  ( ميليون متر مكعب در سال رسيده است096/5گيري داشته و به رقم  چشم

  .باشندي مختلف ميبردار هاي آمارهاي بهره برداري در طي زمانافزايش حفر چاه
  ال در دشت مورد مطالعههاي موجود و فع تعداد چاه.1جدول 

  برداري سال آمار  رديف
  تعداد كل

  هاچاه
التعداد چاه فع  

  تخليه

  )ميليون متر مكعب(

1  1362  108  103  73/9  

2  1372  125  117  215/11  

3  1382  215  120  096/5  

    ريگز دشتي نيزم ريز آب مخازن وضعيتي بررس

صعودي داشته و  تغييرات ميانگين شوري دشت سير ) 3نمودار(ست ا گونه كه از كموگراف معرف دشت پيدا      همان

هاي اخير به دليل تداوم پديده خشكسالي تشديد يافته و ميزان ميانگين شوري دشـت افـزايش           اين روند طي سال   

 1387در سـال   متـر ميكروموس بر سانتي 11223 به مرز   73 در سال    ميكروموس بر سانتيمتر   8148يافته و از مرز     

هاي بي رويه مخزن و عدم جايگزيني به وسيله نزوالت جـوي بـه دليـل وقـوع            رسيده است كه ناشي از برداشت     

  .پديده خشكسالي در منطقه بوده است

به ) 87 لغايت آذر ماه 72از آذر ماه ( ساله15 سطح آب زيرزميني دشت گزير در طي دوره ساالنهمتوسط افت 

 به بعـد سـير نزولـي    1371 از شروع سال پايه بارشباشد و  مي2نمودار متر برابر نمودار هيدروگراف      32/0ميزان  

ده كـه فـشار   كـر  سـوق پيـدا   1388 ميلـي متـر در سـال    100 ميلي متر به زير 250 از ميزان  بارشكه   داشته چنان 

بـه طـوركلي سـطح آب زيـر      .نموده اسـت هاي زير زميني به دليل عدم جايگزيني وارد   مضاعفي را بر كميت آب    

 بـه  1372و آذر مـاه سـال   ) 1371اسفند ماه ( نسبت به اولين ماه اندازه گيري      1387زميني دشت گزير در آذر ماه       

  ه است كرد افت  متر73/4 متر و 75/4ترتيب به ميزان 
  )1382بر اساس آمار سال  (مصرف نوع و چاه نوع اساس بر گزير دشت برداري بهره هايچاه بندي گروه .2 جدول

 يكشاورز مصارف
  بهداشتي مصارف

  )منطقه از خارج(
 صنعتي مصارف

 چاه نوع
  تعداد

 كل

  تعداد

 فعال چاه

 تخليه

 هاچاه

 ميليون(

 متر

 )مكعب

  تعداد

 الفع چاه

  تخليه

 متر ميليون(

 )مكعب

  تعداد

 الفع چاه

 تخليه

 متر ميليون(

 )مكعب

 چاه تعداد

الفع 

  تخليه

 متر ميليون(

 )مكعب

 0 0 1,34 5 0 0 1,34 5 12 عميق

 0,041 1 0 0 3,715 114 3,756 115 203 عميق نيمه

 0,041 1 1,34 5 3,715 114 5,096 120 215 جمع
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  )1382 سال برداري مارآ (مصرف نوع حسب بر لنگه بندر گزير دشت برداري بهره هايچاه تخليه و تعداد .3 جدول

 مصرف نوع

 صنعت )منطقه از خارج (بهداشت كشاورزي

 يتجمع تعداد حفاري سال

 تجمعي تخليه

 متر ميليون(

 تجمعي تعداد )مكعب
 تجمعي تخليه

 )مكعب متر ميليون(
 تجمعي تعداد

 تجمعي تخليه

 )مكعب متر ميليون(

 تعداد

 تجمعي

 تجمعي تخليه

 )مكعب متر ميليون(

 0 0 0,839 21 1,526 87 2,365 108 قديمي

1350 109 2,365 88 10526 21 0,839 0 0 

1351 109 2,365 88 1,526 21 0,839 0 0 

1352 110 2,396 89 1,556 21 0,839 0 0 

1353 115 2,435 94 1,596 21 0,839 0 0 

1354 119 2,471 98 1,632 21 0,839 0 0 

1355 121 2,527 100 1,687 21 0,839 0 0 

1356 125 2,539 104 1,699 21 0,839 0 0 

1357 126 2,539 105 1,699 21 0,839 0 0 

1358 135 2,624 114 1,786 21 0,839 0 0 

1359 140 2,724 119 1,885 21 0,839 0 0 

1360 145 2,785 124 1,945 21 0,839 0 0 

1361 149 2,785 128 1,945 21 0,839 0 0 

1362 153 2,825 132 1,986 21 0,839 0 0 

1363 159 3,00 138 2,16 21 0,839 0 0 

1364 167 3,18 146 2,341 21 0,839 0 0 

1365 171 3,372 150 2,553 21 0,839 0 0 

1366 174 3,395 153 2,556 21 0,839 0 0 

1367 175 3,419 154 2,58 21 0,839 0 0 

1368 179 3,785 157 2,645 22 1,14 0 0 

1369 185 3,931 163 2,791 22 1,14 0 0 

1370 188 4,088 166 2,948 22 1,14 0 0 

1371 190 4,168 168 3,02 22 1,14 0 0 

1372 192 4,185 170 3,045 22 1,14 0 0 

1373 194 4,216 172 3,076 22 1,14 0 0 

1374 195 4,256 173 3,116 22 1,14 0 0,000 

1375 203 4,524 181 3,384 22 1,14 0 0,000 

1376 211 4,938 188 3,598 23 1,34 0 0,000 

1377 212 4,983 189 3,643 23 1,34 0 0,000 

1378 215 5,096 191 3,715 23 1,340 1 0,041 

1379 215 5,096 191 3,715 23 1,340 1 0,041 

1380 215 5,096 191 3,715 23 1,340 1 0,041 

1381 215 5,096 191 3,715 23 1,340 1 0,041 

1382 215 5,096 191 3,715 23 1,340 1 0,041 

1383 215 5,096 191 3,715 23 1,340 1 0,041 

1384 215 5,096 191 3,715 23 1,340 1 0,041 

1385 215 5,096 191 3,715 23 1,340 1 0,041 
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 مناسب جويهاي لنگه، به دليل عدم وجود ريزش جه به روند نزولي سطح آب زيرميني دشت گزير بندرتو با

 ضرورت كنترل و جلوگيري از بهره ،هاي بيش از حد از ظرفيت مجاز سفره آب زيرزمينيرداشتدر طي دوره و ب 

  .نمايدبرداري جديد دشت را توجيه مي
  

  مطالعه مورد حوضه افت همنقشه  .4 شكل

  

ـ  ،دشـت  جنوبي و شرقي شمال نواحي از غير كه دهدمي نشان) 4 شكل(افت هم شكل بررسي طوركلي به ه ب

 از آبرفـت  بندي دانه شدن كوچكتر و امالح ميزان افزايش علت به شمالي ارتفاعات حاشيه و بيغر نواحي طرف

  . شودمي كاسته هانهشته ظاهري مقاومت برآيند

بيانگر اين است كه باالترين رقوم افـت  ) 6 شكل( هم عمق تغييرات سطح آب زيرزميني دشت گزير شكلدر  

 از اين نواحي به سمت غرب از ميزان افت سطح ،شرقي دشت بودهسطح آب زيرزميني مربوط به نواحي ورودي       

  .آب زيرزميني كاسته مي شود

هـا،   در بعـضي از مـاه     جويهاي  سطح آب زيرزميني دشت گزير طي دوره اندازه گيري عليرغم وجود ريزش           

    متـر در  57/84 بـه رقـم   71 متـر در فـروردين   37/86سير نزولي داشته به طوري كه سطح آب زيرزميني از رقـم       

 تحت 76از آبان ماه . ده استش متر افت در ارتفاع مخزن آب زيرزميني دشت          8/1ده و باعث    كر تنزل   76ماه  آبان
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 99/84ارتفاع سطح آب زيرزميني افزايش داشـته و رقـم   ) متر ميلي200به ميزان بيش از    (هاي زمستانه    بارش تأثير

ي نبـوده كـه افـت    حد ولي اين باال آمدگي آب در     ) تر باال آمدگي   م 42/0( صعود نمـوده است   77متر در مردادماه    

ايـن    سطح آب زيرزميني مجدداً سير نزولي خود را ادامه داده و    77ماه   از مرداد . مخزن را جبران نمايد    حاصله در 

 از رقـم سـطح آب  .  به مراتب اين افت تشديد شده است81 نيز ادامه داشته و حتي در سال 81روند تا اسفند ماه     

 متر افـت در مخـزن   33/2 تنزل يافته و به تبع آن   82 متر در خرداد ماه      66/82 به رقم    77 متر در مرداد ماه      99/84

در نيمه اول سال سطح آب زيرزميني باال آمدگي موضعي داشته و مجدداً سـير           . آب زيرزميني ايجاد گرديده است    

  . متر تنزل يافته است34/82 كه سطح آب به رقم  ادامه داده است به طوري82نزولي خود را تا اسفند ماه 

 متر در 48/83هاي زمستانه باال آمده و به رقم     بارش تأثير سطح آب زيرزميني دشت گزير تحت        85از دي ماه    

به طوركلي سطح آب .  رسيده است ولي مجدداً سير نزولي خود را تا پايان دوره ادامه داده است86ارديبهشت ماه 

ترتيب بـه  ه  ب1372و آذر ماه سال ) 71اسفند (اولين ماه اندازه گيري      نسبت به    87زير درآذرماه   زيرزميني دشت گ  

 15متوسط افت ساليانه سطح آب زيرزميني دشت گزير در طي دوره  . متر افت نموده است73/4 مترو 75/4ميزان 

ه روند نزولي سطح آب زيرميني دشـت     جه ب تو با. باشد متر مي  32/0به ميزان   ) 87 لغايت آذر ماه     72آذر ماه   (الهس

هاي بيش از حـد از ظرفيـت    مناسب در طي دوره و برداشتجويهاي گزير بندرلنگه، به دليل عدم وجود ريزش    

  .نمايدمي  ضرورت كنترل و جلوگيري از بهره برداري جديد دشت را پيشنهاد ،مجاز سفره آب زيرزميني
  

  نتيجه گيري

هاي پياپي در حوضه مورد مطالعه و از طرف ديگر وضعيت قوع خشكساليدر دو دهه اخير از يك طرف و

 در صورت بارندگي با زمان كوتاه "كه سريعا) هاي متعدد و مجزاارتفاعات بلند حوضه و مسيل(توپوگرافي منطقه 

وارد ديگر در نهايت از غرب حوضه خارج وت زياد و رگباري آب جريان يافته و پس از الحاق به يكولي با شد 

روي هم رفته مشكالت فراواني را براي منابع آب به دنبال داشته به طوري كه عالوه بر . شودشوره زار مهرگان مي

هاي ها تخريب كيفي منابع آب باالخص براي سفره آبكاهش حجم آبخوان و افت شديد سطح آب در آن

  .زيرزميني را به دنبال داشته است

و شمال غربي دشت رسوبات آبرفتي را عمدتاً مواد دانه ريز و حاوي امالح در قسمت وسيعي از نواحي غربي 

در ناحيه جنوب غربي دشت به واسطه مجاورت . باشنددهد كه از نظر آبدهي فاقد ارزش ميفراوان تشكيل مي

كي در كمترين مقادير هدايت الكتري. هاي منطقه با گنبد نمكي ميزان هدايت الكتريكي افزايش يافته استآبرفت

ارتفاعات  .متر اندازه گيري شده است ميكروموس بر سانتي8193جنوب غربي روستاي چاه عبدالرحمن به ميزان 

ت منابع آب اي در تخريب كيفيدهد كه سهم عمدهشمالي دشت گزير را عمدتاً سازند گچساران تشكيل مي

. دهديك گنبـــد نمكي تشكيل ميبخش اصلي از ارتفاعات جنوبي دشت گـــزير را  .زيرزميني دشت دارد
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هاي گچي و نمكي و انيدريتي براساس هاي رسي و دانه ريز داراي نفوذ پذيري ناچيزي بوده و بخشبخش

ت منابع آب زيرزميني بسيار مخرب و آلوده كننده  نفوذ پذيري بااليي دارند ولي از ديدگاه كيفي،انحالل پذيري باال

  .باشندمي

 توسط شركت مهندسين مشاور انجام گرفته تعداد 1382هاي دشت گزير كه در انتهاي سال برداري از چاه آمار

هاي اخير كاهش ها به دليل پديده خشكساليباشد ولي تخليه ساليانه آن حلقه مي200هاي دشت بالــغ بر چاه

  .  ميليون متر مكعب در سال رسيده است096/5گيري داشته و به رقم چشم

يابد كه از اين روند از وضعيت آب زيرزميني در دشت گزير از شرق به غرب كاهش ميعمق برخورد به 

  .نمايدتوپوگرافي منطقه و يا به عبارتي روند كاهش رقوم ارتفاعي سطح زمين از شرق به غرب نيز تبعيت مي

 به سمت هاي زيرزميني از ناحيه شماليهاي تراز آب زيرزميني تهيه شده جهت حركت آبشكلتوجه به  با

 همخواني نداشته و مربوط به تجمع ،ت آبخوانباشد كه اين وضع با واقعيناحيه جنوب و جنوب شرقي دشت مي

بيشترين ميزان افت سطح آب زيرزميني در  .باشدهاي بهره برداري در ناحيه جنوبي باالخص جنوب شرق ميچاه

واحي غربي طرف نه تر نشان داده شده است كه ب م-12طول دوره آماري مربوط به نواحي شرقي دشت بوده كه با 

صعودي  تغييرات ميانگين شوري دشت سير .رسد متر مي-1زيرزميني به حداقل و به دشت ميزان افت سطح آب 

دليل تداوم پديده خشكسالي تشديد يافته و ميزان ميانگين شوري دشت ه هاي اخير بداشته و اين روند طي سال

 در سال متر ميكروموس بر سانتي11223 به مرز 73 در سال مترميكروموس بر سانتي 8148افزايش يافته و از مرز 

  . رسيده است1387

 72هاي با توجه به هيدروگراف معرف منطقه در طي دوره بيالن و احتساب تغييرات سطح آب بين آذرماه سال

دن متوسط كردهد كه با لحاظ ي متر كاهش نشان م01/4ميزان ه  سطح آب سفره ب85ماه مشابه آن در سال  و

 كيلومتر مربع كاهش حجم 43/57ده و نيز وسعت منطقه بيالن ش درصد محاسبه 2ضريب ذخيره مخزن كه معادل 

 ميليون متر مكعب در 354/0عبارتي برابر با ه يا ب  ميليون متر مكعب در طول دوره بيالن و606/4مخزن معادل 

هاي ها مشخص شد كه در طي سالآمار پيزومترها و تجزيه و تحليل آنبا جمع آوري . دهدسال كاهش نشان مي

   . متر در محدوده مطالعاتي افت داشته است0 /354 تراز آب زيرزميني به ميزان 82-87آبي 

هاي آبرفتي در دشت مطالعه شده، اين واقعيت را روشن ساخته كه با روند ارزيابي هيدروژئولوژيكي آبخوان

ها با كسري مخزن بيش از اندازه و ت كاسته شده و اغلب آناز عمر منابع آب زيرزميني به شد ،فعلي بهره برداري

  .افت زياد و مستمر سطح آب زيرزميني همراه است
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  منابع

  . سوم چاپ ،تهران دانشگاه ،)يباد شيفرسا ،ابانيب(2 جلدي كاربردي ژئومورفولوژ ):1387 (حسن ،ياحمد -1

 .12 صفحه ،ديوان روستايي بوستان مطالعاتي طرح ):1389( ،همكاران و رضا حميد ،آدينه -2

ي ها شكل محدوده (بندرلنگه منطقه كشور، اكولوژيك مناطق شناخت طرح نهايي گزارش: )1388(، رحمان اسدپور، -3

  .هرمزگان استان مراتع و هاجنگل تحقيقات موسسه انتشارات NG 40-V  بندرلنگه چهارگوش

  .تبريز دانشگاه انتشارات ،صحرايي هيدرولوژي): 1377 (اصغر، مقدم، اصغري -4

 منابع دانشكده ارشدي كارشناس نامه انيپا ،شيفرسا بر آن اثر و ريگز دشتي ژئومورفولوژ ):1371( ،اسيال ،پرورش -5

 .تهران دانشگاهي عيطب

 .الرستان واحدي اسالم آزاد نشگاهداي درس جزوه ،يژئومورفولوژ دري عملي كاربردها ):1387( ،رضا محمد ،يثروت -6

 .102 صفحه ،1 مارهش لاو سال طبيعي جغرافياي نامهفصل): 1387( همكاران، و زاده خليلي -7

 استاني آبكندها كيماتيمورفوكلي هايژگيوي بررسي قاتيتحق طرحيي نها گزارش ):1384( ،همكاران و ديمج ،يصوف -8

  .زييپاي ارزديآبخ و خاك حفاظت پژوهشكده ،هرمزگان

 .كم يو ستيب چاپ ،)ع (رضا امام دانشگاه، يكاربردي درولوژيه اصول ):1386( ،نيام زاده،يعل -9

 .يرضو قدس آستان انتشارات ،خاك حفاظت و شيفرسا): 1368( ،نيام ،زادهيعل -10

  .سوم چاپ ،تهران دانشگاه ،يدرولوژيژئوه ):1385( ،زيپرو ،يكردوان -11

 .ونسكو ي،17 شماره هينشر ):1372( ،يدگسازن جهاد وزارت -12

ي امنطقه آبي سهام شركت، لنگه بندر ريگز منطقهي مصنوع هيتغذ انجام و آب منابع مطالعات ):1376( ،روين وزارت -13

  ).يدرولوژيه وي هواشناس مطالعات (اول جلد .هرمزگان

ي امنطقه آبي سهام شركت ،لنگه بندر ريگز طقهمني مصنوع هيتغذ انجام و آب منابع مطالعات ):1376( روين وزارت -14

  .ينيزم ريزي هاآب وي شناس نيزم مطالعات ،دوم جلد ،هرمزگان

ي امنطقه آبي سهام شركت ،لنگه بندر ريگز منطقهي مصنوع هيتغذ انجام و آب منابع العاتمط): 1376 (روين وزارت -15

  ). ريگزي مصنوع هيتغذ طرح (سوم جلد. هرمزگان

 . هرمزگاني امنطقه آبي سهام شركت ،لنگه بندر روين وزارت): 1387( ،روين رتوزا -16

 دري نيزم ريز آب سطح افت علتي برا قيتحق وي نيزم ريز آبي فيك راتييتغ روندي بررس ):1386( ،نيرو وزارت -17

 .)خراساني امنطقه آب (رانيا آب منابع تيريمد سهامي شركت ،يونس يبجستاني مطالعات محدوده

 .تهران دانشگاه ،يدرس جزوه ،يژئومورفولوژ مطالعهي هاكيتكن و هاروش ):1385( ،يمجتب ،ييمان -18

 
19- Triska, F. J., V. C. Kennedy, R. J. Avanzino, G. W. Zellweger and K. E. Bencala, (1989): Retention and Transport of 
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