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 چكیده

رسوب شناسی منطقه کمک مهمی در درک تحوالت ژئومورفیک منطقهه و   . آن می باشدشناخت ويژگیهای رسوبی  ،میناب جلگهبخشهای اصلی بررسی تحوالت  يكی از

در شمال شهریی تنگهه هرمهز    متر  50کیلومتر مربع و حداکثر ارتفاع  8/1378جلگه میناب با وسعت کل اهد داشت.در نتیجه خصوصیات سفره های آب زيرزمینی منطقه خو

از آنجا که در اين تحقیق تغییرات محیط رسوبی بعد از محل احداث سد میناب و نقش آن بر آب ههای  .رودخانه اصلی آن رودخانه میناب استدر استان هرمزگان یرار دارد . 

حلقهه   47 بهر پايهه  مغزه رسوبی  47برای منشاءيابی رسوب های جلگه میناب، مورد بررسی میدانی یرار گرفته و میناب هدف اصلی تحقیق بوده ، لذا جلگه میناب  زيرزمینی

 6پايهه چاهههای اکتشهافی موجهود تعهداد       برای بررسی ويژگی تغییرات نهشته ها، بر .، از منطقه برداشت و مورد آزمايش دانه سنجی یرار گرفت چاه اکتشافی و مشاهده ای

برشهها  ايهن  مؤيد اين نظريه هستند که در شمال شریی جلگه، رسوبهای مخروطه افكنه ای غالب است.همچنین  های تهیه شده برش.  برش زمین شناسی تهیه گرديده است

ايهن اسهت کهه     گرفتهه شهد   تحقیق است. بطور کلی نتیجه ای که از اين نشان می دهند که يک حوضه عمیق آبرفتی در مشرق شهر فعلی میناب و جنوب آن یابل تشخیص

 شهن،  ، دانه درشت و که  بهه صهورت مخلهوطی از ريه ،     و در محدوده مخروط افكنه های ناحیه شمالی آبرفت در مجاورت ارتفاعات خصوصا ورودی رودخانه میناب به جلگه

رسوب کاسته و تبديل به رسوبهای دانه ريز سیلتی ،ماسه ای و رسی می گردد. در شمال جلگه مینهاب عه وه    ريج به سمت دريا از یطردماسه و کمی سیلت و رس بوده و بت

ا آبرفهت ايهن منطقهه صهورت     بر باال بودن نفوذ پذيری، احتماال باال بون تغذيه سفره های آب زيرزمینی ناشی از گسل میناب می باشد که در نتیجه مجاورت گسل مینهاب به  

 گرفته است.

هرمزگان،  جلگه مینابجلگه سی بی ، محیط رسوبی ، آب های زيرزمینی ، لمات کلیديک

 

   مقدمه

مینهاب ، يكهی ازبخشههای اصهلی      جلگهه رسهوبی  محیط شناخت ويژگیهای 

بررسی تحوالت منطقه را تشكیل می دههد . رسهوب شناسهی رودخانهه ، کمهک      

کهه رودخانهه بها آن     زيادی در فهم تغییرات رودخانه می کنهد. يكهی از مسهائلی   

. ايهن مسهايل   (1387)بريج، توصیف می شود، مسئله رسهوب شناسهی آن اسهت   

شامل آشنايی با نوع رسوب و میزان آن ، منشأ و ديگهر ويژگیهها آن اسهت. ايهن     

ويژگیها ارتباط مسهتقیمی بها یهدرت جريهان رسهوبگذاری دارد. شهناخت منشهأ        

می توان با احتمال فراوان بهر  و حتی  رسوبها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است

 طبق شناخت و آنالیز رسوبهای سطحی يها در اعمهاق کهم ، نقهش رسهوبها را در     

ارتباط با  آبهای زيرزمینی بررسی نمود .در بررسی محیط رسهوبی بها توجهه بهه     

یاره ای، حهد واسهط و     ( محیطهای رسوبی را به محیط1982طبقه بندی سلی )

سوبی یاره ای، خود به زير محیطهای يخچهالی،  دريايی تقسیم می کند. محیط ر

مخروط افكنه ای، رودخانه ای و کويری و درياچه ای تقسیم می گردد)موسهوی  

 (.1382حرمی، 

حمهل   ،فرسهايش  ای از ههای پیچیهده   ای شامل سیستم های رودخانه محیط 

 باشد که منجر به تشكیل اشكال سطحی بسیار متنوعی می رسوبگذاری رسوب و

تها   فكنهه امخروطههای   ای از رودخانهه  شهود. در حهال حاضهر سیسهتمهای     مهی 

در تغییهر   پیچهانرودی ههای   رودخانهه  بريده با پیچش کم تها  های بريده رودخانه
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در  سهنگها  گهل  و ماسه سهنگها  ترين کنگلومراها تا آنها از درشت است. رسوبات

و  ای معموال دارای یاعده مشخص تغییر است. بطور کلی ماسه سنگهای رودخانه

باشهند.   مهی  المیناسیون مورب طبقه بندی مورب با تعدادی اليه بندی مسطح و

تهداو    به صهورت عدسهی بهوده يها اينكهه بطهور جهانبی دارای        اين ماسه سنگها

ای از نظهر بهافتی و ترکیبهی معمهوال      سهنگهای رودخانهه   ماسهه . بیشتری باشند

يافتهه   ايمچور هستند. بطور کلی اندازه دانه رسوب به طرف پايین دست کهاهش 

 ای بطور تیپیک به صورت عدسی رودخانه کنگلومراهای .و جورشدگی بهتر است

( 1382)انی کوپهايی سهلط .باشهند  هستند و معموال دارای طبقه بندی نهایص مهی  

به منظور تعیین نوع محیط رسوبی محهدوده شههر اصهفهان و نقهش     مطالعه ای 

بررسی های انجها  شهده بها اسهتفاده از      داده است.ايجاد آن انجا   زاينده رود در

رسو ب شناسهی نشهان داد، محهدوده اصهفهان از نظهر       اط عات زمین شناسی و

ز نظر مرفولوژی يک پشته يا سهد  ا محیط رسوبی يک محیط رودخانه ای بوده و

میلیهارد متهر    50در ايهران ههر سهاله حهدود     رسوبی میان رودخانه ای می باشد.

مكعب آب زيرزمینی استحصال و مورد استفاده های گوناگون وایهع مهی شهود و    

بخش عظیمی از آب شههری توسهط آب زيرزمینهی تهامین مهی شهود)واليتی ،       

سال یبل ، چینهی هها از آب    5000د (. شواهد نشان می دهد که در حدو1383

(. ولهی پهراي    Hoelting, 1980های زيرزمینهی بههره بهرداری مهی کردنهد )     

( می نويسد یديمی ترين چهاهی کهه تهاکنون در مهورد آن اط عهات در      1370)

دست است چاه يوسف در مصر می باشهد.در حهال حاضهر در بسهیاری از دشهت      

ديريت منابع آب صورت می گیهرد،  های دنیا چنین بررسی هايی از جنبه های م

(با هدف بررسهی  1387که از جمله آن می توان به مطالعات رضايی و همكاران ) 

( رنجهر و  1991(، ديهرمن ) 2002آسیب پذيری آبخوان ها، کولشها و همكهاران )  

 ( به نقل از اجل لوئیان اشاره نمود.2002همكاران )

در ايهران مهی تهوان بهه      در ارتباط با مطالعات منابع آب ههای زيهر زمینهی    

( اشاره کرد که بهه بررسهی آب ههای زيرزمینهی     1385مطالعه تاری و همكاران )

استان تهران ، سیستان و بلوچستان و کرمان پرداختهه انهد همچنهین محمهدی     

( منابع آب های زيرزمینی دشت فومنات را با تاکید بهر تغییهرات   1382فتیده ) 

ا آب های زيرزمینی مطالعهات ديگهری نیهز    کیفی آن پرداخته است . در ارتباط ب

( ، 1380(، سهنجری و همكهار )  1384توسط محققینی چون لطیف و همكاران )

( و نوحهه گهر و   1386( ، ناصری و همكهار ) 1383( ، رییمی ) 2000حسین پور)

   ( در نواحی مختلف ايران انجا  گرفته است.1384همكار )

بعهد از محهل احهداث سهد     تغییرات محیط رسوبی  بررسیهدف اين تحقیق 

میناب و نقش آن بر آب های زيرزمینی میناب، منشهاءيابی رسهوب ههای جلگهه     

توجه بهه منشهاء زمهین شناسهی و     میناب و تعیین محیط رسوبی آن بوده است. 

ساخت و بافت  رسوبات مهی توانهد بیهانگر خصوصهیات مههم ژئهوتكنیكی نظیهر        

ور کلهی مهی تهوان گفهت کهه      نفوذپذيری، مقاومت و دگرشكلی آنها باشد. به طه 

تغییرات دانه بندی و بافهت موجهب تغییهرات ژئومكهانیكی رسهوبات در عمهق و       

(. بهدين  11387همچنین گسترش افقهی مهی گردد)اجهل لوئیهان و همكهاران،      

منظور شناسايی نوع رسوبات و محیط رسوبگذاری اهمیت به سهزايی در ارتبهاط   

 با منابع آب دارد.

 موقعیت منطقه

دییقهه   15درجه و  57دییقه تا  48درجه و  56بین طول های  جلگه میناب

دییقه شمالی وایهع   27درجه و  27دییقه تا  1درجه و   26شریی و عرض های 

کیلهومتر   788کیلهومتر مربهع و مسهاحت جلگهه      8/1378شده ، وسعت کل آن 

متر و حدایل آن صهفر   50درصد ( می باشد . حداکثر ارتفاع جلگه  2/57مربع ) 

، رودخانه اصلی آن رودخانه میناب است که سرشاخه های آن از ارتفاعهات   است

رودان ، منوجان ، مسافرآباد ، فارياب ،گ شگرد و ... سرچشمه می گیرند. جلگهه  

توکهور، از شهرق بهه محهدوده     میناب از شمال به محدوده های رودان ، جغین 

از جنهوب بهه خلهیج     یلعه یاضی و تخت  کريان ، از غرب به محدوده شمیل 

  (.1فارس محدود می شود ) شكل 

خهود بهه گونهه ای     ويژگهی ا بر نط رودخانه میناب در پايین دست سد بيشرا

نگا  باران های سیل آسا روان آبها از بلنديهای شهمالی شهریی بهه    ه است که به

هدايت میگردند. جن  اليه ها از رسوبهای آبرفتی  جلگهجنوب شریی، به سوی 

سازندهای سخت ترشیاری و آمیزه رنگین است. اکثر رخنمونهای بجهای   کواترنر،

نده متشكل از تناوبی از ماسه سن ، با تراکم متوسط، ضعیف، بنهدرت سهخت   ام

رسهی بهه    -دانه، ريزدانه و دارای تخلخل باال بوده که دارای اليه ای نازک سیلتی

مهارن، مهارن   رن  خاکستری و خاکستری تیره است که دارای میان اليهه ههای   

شیلی، سن  آهكی، مادستون،کنگلومرا همهراه بها سهیمان ماسهه ای، سهیلتی و      

 آهكی می باشد.

 

 

 

 

 

 مویعیت منطقه مورد مطالعه در ايران و در استان هرمزگان .1شكل  
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 مواد و روش ها

در ابتدا اط عات موجود در ارتبهاط بها موضهوع و منطقهه از منهابع و اسهناد       

شهه  کتابخانه ای موجود جمع آوری شد. مهمترين ابزار های فیزيكی تحقیق را نق

از آنجها کهه در ايهن تحقیهق     های توپوگرافی و زمین شناسی تشكیل داده انهد .  

تغییرات تغییرات محیط رسوبی بعد از محل احداث سهد مینهاب و نقهش آن بهر     

مهورد  آب های زيرزمینی میناب هدف اصلی تحقیهق بهوده ، لهذا جلگهه مینهاب      

نمونه  47یناب، برای منشاءيابی رسوب های جلگه مبررسی میدانی یرار گرفته و 

، از منطقه برداشت و مهورد   حلقه چاه اکتشافی و مشاهده ای 47 بر پايهرسوبی 

. از ايهن  (1372مهندسهین مشهاور آب ورزان ،   آزمايش میكروسكپی یرار گرفت)

در ابتهدا بها اسهتفاده از روش    سعی شهده اسهت    اط عات به دست آمده مجموعه

از اومت عرضی تهیهه و در ادامهه   های ژئوفیزيک نقشه های هم ضخامت و هم مق

توپوگرافی و بها   1:25000نقشه برروی موجودچاههای اط عات حاصل از اتصال 

برشههايی  و نر  افزار الهوي    میناب  1:250000نقشه زمین شناسی   استفاده از

در اين تحقیق با اسهتفاده از روش ههای ژئهوالكتريكی سهونداژ یهائم      تهیه گردد. 

مبرژه و با توجه به وضعیت توپوگرافی، زمین شناسی و چهاه  الكتريكی با متد شلو

های موجود محل سونداژ یائم الكتريكی مشخص شده و برداشت های صهحرايی  

نقشه های تهیه شده بیشتر به منظهور بررسهی خصوصهیات کیفهی     انجا  گرفت. 

آبهای زيرزمینی تهیه می شوند، ولی همراه با خصوصیات کیفهی آبرفتهها، عمهق    

متهر    AB= 100نیز نشان می دهند. اين نهشته ها با طول فرستنده ههای   آنها را

400=AB  600متر=AB     150و 50، 25متر که به ترتیب به بررسی افهق ههای 

متری زمین می پردازد تهیه گرديده است.  مطالعه نقشه های مزبهور مهی توانهد    

 در تعیین محورهای رسوبگذاری و تغییرات سن  کف مفید باشد.

استفاده شهده   Arcgisنقشه های هم ضخامت و هم مقاومت از نر  افزار تهیه

برای بررسی ويژگی تغییرات نهشته ها، برپايه چاهههای اکتشهافی موجهود     است.

در پايان با توجهه بهه داده ههای    . برش زمین شناسی تهیه گرديده است 6تعداد 

رت اشهكال،  جمع آوری شده، مورد تجزيه و تحلیل یرار گرفتهه و نتهايج بهه صهو    

 .نقشه ها و تفسیر نتايج ارائه گرديده است

 بررسي رسوبهاي جلگه میناب با استفاده از روش ژئوفیزیك

بطور کلی بررسی های ژئوفیزيكی بر اساس اخت ف خصوصیات فیزيكی اليه 

ها و تفاوت آنها با سازندهای مجاور انجا  می شود و اين امهر در صهورتی نتیجهه    

ازندها از نظر خاصیت فیزيكی دارای مشخصات متفهاوتی  بخش خواهد بود که س

باشند. اما اگر از نظر ويژگیهای فیزيكی و جن  زمین، اخت ف یابل م حظه ای 

بین طبقات مختلف وجود نداشته باشد انجا  بررسی ژئوفیزيكی کمكی بهه حهل   

مسئله نخواهد کرد. با توجه به مطالب فوق و بررسی های زمهین شناسهی انجها     

 فته در منطقه، بررسی روشهای مناسب در سازندهای سست ارائه می گردد:گر

 روشهاي مناسب ژئوفیزیكي در سازندهاي سست

سازندهای سست در مطالعات آبهای زيزمینی بیشتر مورد توجه بوده و ايهن   

رسوبهای تحكیم نیافته، بخصوص آبرفتههايی هسهتند کهه از تنهاوب اليهه ههای       

رس و يا مخلوطی از آنها تشكیل شده اند. اين اليهه   مختلف شن، ماسه، سیلت و

مهی باشهند.     ها از نظر مقاومت ويژه الكتريكی تها حهدودی بها يكهديگر متفهاوت     

همچنههین مقاومههت ويههژه الكتريكههی آنههها بهها سههنگهای زيههرين کههه عمومهها از    

 مارن،کنگلومرا و يا ساير سازندهای متصل تشكیل شده اند متفاوت است.  

  ي حاصل از مطالعات ژئوفیزیكيیافته ها حیشرت

رسهوبهای   ،( 2)شهكل   جلگهه مینهاب   یخامت رسهوبهای آبرفته  ضنقشه هم 

آبرفتی را بصورت مجموع، يعنی رسوبهای دانه ريز تا دانه درشت نشان می دههد  

ن نقشه می تواند چگونگی افزايش و يا کهاهش ايهن نهوع رسهوبها را در     يو البته ا

می توان آن را فقط يک نقشهه کمهی دانسهت.     جلگه مشخص نمايد و از اين نظر

افزايش منحنیهای هم ضخامت رسوبهای آبرفتی مشخصا مؤيهد بهبهود وضهعیت    

آبرفتها از نظر آبهای زيرزمینی نیست. بعنوان مثهال در حاشهیه سهاحلی دريهای     

عمان )جنوب نقشه( يا در کناره های شمالشریی رودخانه میناب)حاجی خادمی، 

که منطبق بر ناحیهه شهمالی جلگهه مینهاب از نظهر      ه شهوارو پشت پشته آزادگان

شمالشریی دلتهای مینهاب منحنیههای ههم ضهخامت       ( و ک ًحفر چاهها میباشد

معرف افزايش رسوبهای آبرفتی مهی باشهند، در حالیكهه بعلهت دانهه ريهز بهودن        

رسوبها،اغلب از نظر آبدهی از اهمیت ناچیزی برخوردارند و در حال حاضهرنواحی  

نهی  میبخصوص ناحیه شمالشریی جلگه با مشكل بهاال آمهدن آبههای زيرز   مذکور 

راعی که بیشترين تولیدات صیفی کهاری و  زمواجه است و از اين نظر زمین های 

حتی باغداری میناب را تشكیل می دهد با اين مشهكل مواجهنهد. بعلهت تشهابه     

د مقاومتهای الكتريكی با تشكی ت مختلف زمهین شناسهی کهه در منطقهه وجهو     

،مارن( تعیین مرز دییق بین آبرفتها و تفكیهک ايهن   ،  سن  دارد)کنگلومرا،ماسه

غیر آبرفتی با اشكال همراه می باشهد. لهذا ممكهن اسهت        رسوبها از نهشته های

یسمتهايی از اليه ها، که بعنوان آبرفت در نظر گرفته شده،يا برعك  یسهمتهايی  

از بررسی نقشهه ههم   . شته باشنداز سازندهای زمین شناسی با يكديگر تداخل دا

در سهتنتا  مهی گهردد:    ا زيهر  هضخامت رسوبهای آبرفتی در دلتای میناب نتیجه 

شهر،.نوبند،حاجی رمحدوه شمال شریی منطقه مورد مطالعه)محدوده روستای دو

 خادمی( مخروط افكنه هايی یابل تشخیص می باشد کهه محهور رسهوبگذاری آن   

وپهوگرافی و بها بررسهی خطهوط منحنهی      غربی است. با توجه بهه شهیب ت  -شریی

میزان،ضخامت رسوبهای آبرفتهی در ايهن محهدوده بطهرف رخس مخهروط يعنهی       

حاشیه شریی ناحیه مورد مطالعه کاهش می يابد. با توجه بهه دانهه ريهز بهودن و     

ام ح زياد در اين یسمت می توان گفت که نهشته های آبرفتهی موجهود از نظهر    

بنابراين سهفره ههای آب زيرزمینهی ايهن     ندارنهد. کیفی در وضعیت مطلوبی یهرار  

درناحیه  بخش از جلگه میناب هم از نظر کیفی و هم از نظر کمّی فقیر می باشد

متهر   150جنوبغربی شهر میناب يک حوضه آبرفتی با ضخامت تقريبی حهداکثر  

ديده می شود که معرف نهشته های آبرفتی رودخانهه مینهاب اسهت. یسهمتی از     

 حتمال زياد مربوط به سازند کنگلومرايی است.اين ضخامت به ا

 همترمتغیر بود 150تا 100ضخامت آبرفتها در یسمت علیای دلتای میناب از

و اغلب ازجن  رسی همراه با ماسه بوجود آمده انهد. منحنیههای ههم ضهخامت     

ط ضهخامت  ااغلهب نقه   رد رسوبهای آبرفتی نشان می دهدکه بطرف حواشی دريا

ر  افزايش می يابد، بطوريكه گاهی ضخامت ايهن رسهوبها   نهشته های دوران چها

مترمی رسد،ولی بعلت دانه ريزبودن وهمچنین افزايش شهوری،   200به متجاوز از

 اغلب ازنظرآبهای زيرزمینی فایداهمیت می باشند.

. 
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 دلتاي میناب( RT) نقشه هم مقاومت عرضي  حیشرت

سازند را می توان مجموع حاصل ضهرب ههای   بطور کلی مقاومت عرضی يک 

ضخامت هر اليه در مقاومهت حقیقهی آن دانسهت.پ  از تعیهین مقاومهت ويهژه       

حقیقی اليه ها،در محل ههر گمانهه و مشهخص نمهودن عمهق سهن  کهف بايهد         

ضخامت آبخوان در محل گمانه ها تعیین گردد. مقاومت ويژه اليه های مختلهف  

میزان ام ح آب موجود در آن نیز بستگی دارد. خوان ع وه بر تخلخل مفید به بآ

بدين معنی که هرچه ام ح آب آبخوان بیشتر باشد مقاومت ويژه آن کاهش مهی  

يابد. در يک منطقه میزان ام ح آب آبخوان در محلهای مختلف تغییهر میكنهد .   

 معموال از محل تغذيه به سمت محل تخلیه افزايش پیدا میكند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شه مقاومت عرضی، نقشه ای است که از نظر کمی و کیفی توخما منطقهه را  نق

مسلم است،مقاومت عرضی زيهاد در يهک منطقهه در     مورد بررسی یرار می دهد.

بها   هصورتیكه یسمتی از سفره آب را که در زير سطح ايسهتابی یهرار دارد، همهرا   

معهرف  یتوانهد  م تعیین مقاومت مخصوص حقیقی دییقها بررسهی کهرده باشهیم،    

محلهای مناسبی از نظر هیدروژئولوژی باشد. بدين ترتیب در صهورتیكه مقاومهت   

مخصوص طبقات آبدار با یابلیت انتقهال مناسهب زيهاد باشهد، در ههردو صهورت       

)شهكل  نقشه مقاومت عرضی زياد تر می گردد. با توجه به مقادير مقاومت عرضی

ر بههره بهرداری از آبههای    از نظ ها میناب، مهمترين ناحیه  تهیه شده درجلگه (3

 به ترتیب اولويت بشرح زير می باشند.زيرزمینی 
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 جلگه میناب یخامت رسوبهای آبرفتضنقشه هم  . 2شكل 

 ( دلتای میناب RTنقشه هم مقاومت عرضی )    . 3شكل 
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منحنهی  اين محدوده که بها  : دهانه ورودی رودخانه میناب به جلگه  -الف

RT محصور گرديده را شامل می گهردد. بها   )يا بیشتر( متر مربع اهم  5000 برابر

مت آبرفت، ضخامت اليه آبدار بهه  توجه به حفاريهای انجا  شده و نقشه هم ضخا

متر بوده و کیفیت شیمیايی سفره آب زيرزمینی نیهز مناسهب مهی     100بیش از 

باشد. از اين ناحیه به سمت غرب، شرق و جنوب مقادير مقاومت عرضهی کهاهش   

می يابد. اين کهاهش در جههت جنهوب و جنهوب غهرب يعنهی بهه سهمت دريها          

دن رسهوبات آبرفتهی و افهزايش امه ح     گسترش زيادی دارد که نشانگر ريزدانه ش

 موجود در آب زيرزمینی می باشد.

اهم متهر مربهع کهه     5000تا  3000محدوده حد فاصل بین منحنیهای  -ب

بطور نسبی از اهمیت کمتری نسبت به ناحیه یبلی برخهوردار مهی باشهد،از نظهر     

 آبهای زيرزمینی در درجه دو  اهمیت یرار دارند.

اهم متهر مربهع کهه     2000تا  1000ن منحنیهای محدوده حد فاصل بی  - 

پايین آمدن مقاومت عرضی در اين نواحی بعلت دانه ريز بودن رسوبهای آبرفتهی  

 می باشد، از نظر هیدروژئولوژی از اهمیت درجه سومی برخوردار است.  

اهههم متههر مربههع در حاشههیه    1000اریهها  مقاومههت عرضههی کمتههر از    -د

آبرفتی( و همچنین در حاشهیه دريها، معهرف     ارتفاعات)کاهش ضخامت رسوبهای

 نواحی غیر مطلوب از نظر بهره برداری از آبهای زيرزمینی محسوب می گردد.

 

 

 يفیزیكژئوبه روش  ها برش هاي زمین شناسي چاه حیشرت

حلقههه چههاه اکتشههافی و مشههاهده  47 از بدسههت آمههده اط عههات بههر پايههه

ه است که از اتصهال چاهههای   سعی شد (1372مهندسین مشاور آب ورزان ، )ای

نقشهه زمهین شناسهی      توپوگرافی و بها اسهتفاده از   1:25000نقشه برروی موجود

برشهايی تهیه گردد. برای بررسی ويژگهی  و نر  افزار الوي   میناب  1:250000

برش زمین شناسهی   6تغییرات نهشته ها، برپايه چاههای اکتشافی موجود تعداد 

،محدوده مورد نظهر از نظهر سهن  شناسهی      .(4رهشمانقشه ) تهیه گرديده است

بطور کلی رسوبهای محدوده مورد نظر ريز دانهه و  دارای ويژگیهای زير می باشد: 

شامل: ماسه ، کمی شن، همراه با سیلت و رس میباشد ولی هر چه بطرف گمانه 

اکتشافی در بستر فعلی رودخانه میناب نزديک می شويم بر میهزان شهن افهزوده    

متهر از سهطح دريها      76/14برابهر   P10سطح آب زيرزمینی در گمانه  می گردد.

است. بطرف جنوبشریی بهه تهدريج از عمهق آب زيرزمینهی کاسهته مهی گهردد،        

متهر از سهطح دريها     4/26سطح آب زيرزمینی به   P16بطوريكه در محل گمانه 

 افزايش می يابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های حفرشده به روش فیزيكیمویعیت برش های عرضی چاه  . 4 شكل
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  :(  5)شكل  'A-Aبرش -1

جنوبشهریی ، بهه ايهن ترتیهب      -برپايه گمانه هايی با جهت شمالغربی اين برش  

می توان گفت که ارتفاع سهطح آب زيرزمینهی بسهوی مشهرق و جنهوب شهریی       

رودخانه میناب به تدريج افزايش می يابد يا از  میزان عمق آب زيرزمینی کاسته 

در می گردد. علت اصلی را احتماال می تهوان مربهوط بهه برداشهت بهیش از حهد       

اطراف رودخانه میناب دانست زيرا در اين مناطق رسهوبات درشهت دانهه بهوده و     

چاهها از آبدهی خوبی برخوردارند لذا افزايش تراکم چاههها  و برداشهت بهیش از    

حد در در اطراف رودخانه میناب سبب کاهش ارتفاع سطح آب در اين محهدوده  

 شده است.

  :  ( 6) شكل  'B - Bبرش  -2

در بهه ترتیهب   ايهن بهرش    شهمالغربی اسهت،   تا  راستای جنوب شرییدارای 

است. ايهن بهرش از شهمال      P32-P17-P9-P11-P4-P2 برگیرنده گمانه های

تا شمال غربی روستای چهاه شهیرين  ) نرسیههده بهه     غربی باند فرودگاه میناب 

بهر اسهاس لهوا چاهههای     کیلومتر در بر می گیرد.  30را بطول دوراهی رودان( 

شن و ماسه دانه درشت همراه بها ريه  در   رسوبهای اين برش عبارتند از کور مذ

اکثر نقاط شمال غربی و جنوب شریی بوده  و تنها در یسمتهای مرکهزی  بهرش   

تراز آب زيرزمینهی   تشكیل شده است ،بدون تراکم فوق از رس و ماسه بسیار ريز

ه مینهاب بهه   بهه سهوی بسهتر رودخانه     و جنوب غربی  شمال غربی در یسمتهای

   P4 متهری در گمانهه    36/24 از عمهق   بطوريكه به ترتیب تدريج کاهش يافته 

در داخل بسهتر رودخانهه    P17متر در گمانه 61/14 به در بستر رودخانه گوربند 

 می رسد.  

اين موضوع نشان دهنده تراکم کمتر رسوبها و درشت دانه تر بودن آنها مثهل  

 بستر رودخانه نسبت به حاشیه آن میباشد. از ماسه های درشت دانه و گراول در

از  ريجدبته  به سمت شمالغربی  P4و از گمانه  به سوی جنوب شریی P17 گمانه

 اين موضهوع نشهان دهنهده تغییهر بسهتر و      .می گردد کاستهعمق آب زيرزمینی 

مسیر رودخانه در گذشته های دور می باشد براين اسهاس مهی تهوان گفهت کهه      

ری رودخانه میناب در یديم از مشرق به طرف مغهرب بهوده   محور اصلی رسوبگذا

که ، رفته رفته بطرف جنوب متمايل گرديده تا بصهورت بسهتر کنهونی در آمهده     

 است.  

رودخانههه مینههاب در گذشههته هههای دور از بههین اليههه هههای ماسههه سههنگی و 

کنگلومرايی که امروزه در بخشهايی آثار اين اليهه هها را مهی تهوان ديهد) بخهش       

سد در باال دست پل شهر میناب( جريان داشهته و شهبكه سهی بها مسهیر      پاياب

غربی ادامهه مهی    -خود را از طريق عبور از بین همین ال يه ها در راستای شریی

   داده است.

   : ( 7)شكل  'CC برش  -3

بها رونهد     P31, P19, PEX3, P3, P1اين برش در بر گیرنده گمانه های 

کیلهومتر و از مشهرق    14اشهد. طهول ايهن بهرش     شمال غربی می ب -جنوبشریی

رودخانه میناب شروع و تا چاه اسماعیل ادامه می يابهد. تغییهرات لیتولهوژيكی از    

در حاشیه شریی رودخانه میناب )که از اجرا درشهت دانهه در سهطح      P31گمانه

از سیلت و رس خیلی درشت تا خیلی ريز همراه با ماسهه   P19تشكیل يافته( تا 

ريزتشكیل يافته است که در عمقهای پائین تر همراه بها کمهی شهن و    متوسط تا 

ري  و بدون سیمان می باشد. اين محدوده از ماسه ريز و درشت، خیلی درشهت  

میزان اجهزای   P1به سمت غرب تاگمانه  PEX3دانه می باشد. از نزديكی گمانه 

، ماسهه  درشت دانه افزايش يافته و اجزا بیشتر شامل ري  ريز تها متوسهط، شهن   

تغییر دانه بنهدی در ايهن راسهتا بیهانگر     درشت تا ريز و سیلت و رس می باشند. 

گسترش سی ب در روزگار پیشین در اين نواحی می باشد. با توجه به برش فوق 

ارتفاع سطح آب زيرزمینی در جهت شمالغربی به تدريج افزايش يافته است. ايهن  

متهر در گمانهه    02/24ه حهدود  به  P31متر در گمانه 11/12افزايش تدريجی از 

عامل اصلی تغییرات شهرايط توپهوگرافی در ايهن محهدوده       رسیده است. P1های

می باشد. عاملی که شايد بتوان گفهت تها حهدودی موجهب تعجهب مهی گهردد،        

) در نزديكهی بسهتر رودخانهه      P31افزايش عمق سطح آب زيرزمینی در گمانه 

مینهی در ايهن بهرش را بهه خهود      میناب( می باشد که بیشهترين عمهق آب زيرز  

اختصاص داده است، اين وضعیت را می توان بهه وضهعیت سهن  کهف رودخانهه      

به سهمت   P19مربوط دانست. با توجه به فر  توپوگرافی، سطح آب زيرزمینی از 

جنوب شریی، به شكل يک تایدي  بوده که در باالترين نقطهه تایهدي ، گمانهه    

P19 رو نشسته آرامی به سهمت جنهوب شهریی    یرار دارد پ  به صورت دامنه ف

دارای کمترين عمهق مهی باشهد. امها      P19می يابد. به همین دلیل گمانه    ادامه

 P1به سمت غرب نیهز ادامهه مهی يابهد و در گمانهه       P19اين وضعیت از گمانه 

بیشترين عمق سطح آب زيرزمینی مشاهده می شود. يعنی سطح آب زيرزمینهی  

نیز به شكل يهک تایهدي  بهوده کهه در بهاالترين      به سمت شمال غربی  P19از 

یرار دارد و  پ  از آن به صهورت دامنهه فهرو نشسهته      P3نقطه تایدي ، گمانه 

 آرامی به سمت شمال غربی ادامه می يابد.

بر اساس موارد فوق می توان نتیجه گرفت که بستر یديمی رودخانهه مینهاب   

ال حاضهر حهدودا در يهک    جريان داشته است. ايهن ناحیهه در حه    P31در گمانه 

بستر فعلی رودخانه میناب یرار دارد. بنهابراين مهی تهوان     چپکیلومتری ساحل 

نتیجه گرفت که رودخانه مسیر خود را به طرف مغرب تغیر داده اسهت تها بسهتر    

فعلی خود را بدست آورده است. البته اين وضعیت را در کنهاره راسهت رودخانهه    

ری رودخانه از طرف شرق بطرف مغرب بیشهتر  نیز می توان يافت ولی تغییر پذي

منطبق بر آبادی کنار ترش)اسه   آبهاد( مهی باشهد کهه       P30بوده است. گمانه 

در اثر سی ب آن سال، بخش هايی از آن را فهرا   1371ين آبادی در سال امغرب 

گرفت. پ  در زمینه مديريت آبهای زيرزمینی بهرای حفهر چهاه ايهن موضهوع را      

رفت که هرگونه حفر چهاه بها توجهه بهه مسهیر یهديم و جديهد        در نظر گ یبايست

 رودخانه باشد تا از خسارات احتمالی جلوگیری بعمل آيد.
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 ( : 8)شكل  D'D برش-4

اين برش زمین شناسی خصوصیات آبهای ير زمینی را به شرح زيهر نشهان    

 24و بهها طههول  ی اسههتشههمالغرب -رش جنوبشههریی بههجهههت ايههن  مههی دهههد.

سطح ارتفاع در بر می گیرد.  رارا  P43- P21- P23- P28 گمانه هایکیلومتر,

متر به سهمت جنوبشهریی بهه     27/5برابر  P28آب زيرزمینی از شمال غربی در 

افههزايش مهی يابههد. سههطح آب   P43درگمانههه از سههطح دريها   متههر 77/5 ارتفهاع 

ت برجستگی م يمی بخود مهی گیهرد. بهر    حالباالبه سمت  P21گمانه زيرزمینی

و  P21 ههای  اين اساس کمترين عمق در یله برجستگی يعنی منطبق بر گمانهه 

P23  می باشد. به طور کلی از گمانهP28 تاP21  نزديک بهه  تغییرات سطح آب

در ايهن   .تقريبا يكسهان اسهت  سطح آب  P43و   P28متر است. ولی در گمانه 2

به سمت  P21  توپوگرافی، سطح آب زيرزمینی از فر  'CCبرش نیز شبیه برش 

بها   P21جنوب شریی، به شكل يک تایدي  بوده که در باالترين نقطه تایهدي   

کمترين عمق یرار دارد. اين وضعیت را می توان به وضعیت سن  کف رودخانهه  

به سمت جنوب شریی به صورت دامنهه فهرو نشسهته     P21مربوط دانست که از 

 P43ابد. همین روند نیز به سمت شمال غربی به طرف گمانهه  آرامی ادامه می ي

 ادامه می يابد.

 ( :9)شكل  'EEبرش  -5

 -مهمترين ويژگی اين برش آن است کهه بها جههت شهمال شهمال شهریی       

جنوبغربی گستره مورد بررسی را در بر می گیرد. اليه های تشكیل دهنهده ايهن   

میناب بعنهوان زهكهش اصهلی      برش شامل تما  رسوبهايی می شود که رودخانه

رس، ماسهه   دارا می باشد. از اين اليه ها متشكل از مواد ريز دانهه سهیلت،  جلگه 

تا ري  خیلی درشت, ماسه خیلی درشت  در یسمتهای پائین دستهای ريزدانه 

. تغییهر مهی کننهد   در شمالی ترين بخش  تا ريز و کمی سیلت رس در باال دست

از بستر رودخانه مینهاب در محهل    غرب بجنو – شرق لاش با جهت شمراين ب

P17 ايهن بهرش شهامل گمانهه      می يابهد.    شروع شده و تا شرق بندر تیاب ادامه

گمانهه   سطح آب زيرزمینهی در ارتفاع می باشد،  P28- P23- P24- P17های 

P17   ی بهه تهدريج   به رغ متر و بهه سهمت جنهوب    2/14برابر 1375در فروردين

کهاهش  از سطح دريا متر  74/3به   P28و در  8 /94 به P23در  وکاهش يافته 

 می نمايهد. از گمانهه      سطح آب زيرزمینی از توپوگرافی منطقه پیروی می يابد.

P17بهP24  تشكیل فروافتهادگی داده و درP23      بهه صهورت برجسهته در آمهده

با شیب م يم در حد سطح آب دريا یرار مهی گیهرد. اریها      P38است، به سوی 

نشان دهنده تغذيه در جهت شمال شمالشریی به سوی جنوبغربی   آب زيرزمینی

 است.  

برای بهره برداری از آبهای زيرزمینی توجه به سازندهای سراسری اين برش 

از ابتدا تا انتها الز  است. بدين منظور احتیها  بهه تهیهه سهتون چینهه شناسهی       

مینهی در بخهش   برداری بیش از اندازه از آبههای زيرز  بیشتر از منطقه است. بهره

انتهايی اين برش موجب پايین افتادن سطح آبهای شهیرين و مخلهوط شهدن آن    

.ع وه بهر آن در  با آبهای شور ساحلی گشته و ناحیه را با مشكل مواجه می سازد

بخشهای مرکزی و در اطراف روسهتاهای محمهودی ، گورزانه  در طهی بازديهد      

ماال اين شكاف نتیجه فهرو  میدانی شكافهايی در سطح زمین م حظه شد که احت

 می باشد.   نشینی زمین در اثر بهره برداری و پايین افتادن سطح سفره آبخوان

 

 

    (:10)شكل  `FFبرش -6

جنوبشریی می باشد. نهشته های ايهن بهرش    –اين برش با جهت شمالغربی 

متشكل از مواد ريزدانه،سیلت ، ماسه درشت تا خیلهی درشهت دانهه و حتهی در     

گراول )در چاه حفر شده در بین روسهتای چهاه شهیرين و گوربنهد(     یبخش شمال

 نیز می باشد.

جنوب غربهی از شهرق    کیلومتر با جهت شمال شریی  14اين برش بطول 

شروع شده و تا محدوده غیرفعهال بهه سهمت    P4 روستای چاه شیرين در گمانه 

ب سهطح آ ادامهه مهی يابهد. ارتفهاع      P45مرز غربهی محهدوده سهفره در گمانهه     

در  P5 متهر در گمانهه   16بهه    P4 متر از سطح دريا در گمانه4/36زيرزمینی از 

سهطح   يعنهی  می يابد. کاهش P45 متر در گمانه 44/3یسمت میانی و نهايتا به 

آب زيرزمینی از توپوگرافی منطقه پیروی می نمايد. اریها  آب زيرزمینهی نشهان    

سهطح  عمهق  بی است. دهنده تغذيه در جهت شمال شمالشریی به سوی جنوبغر

متهر در   66/3مترعمهق در شهمال شهریی بهه      36/24با   P4از نیز آب زيرزمینی

مهی  یسمت شمال شریی و در جههت شهیب توپهوگرافی منطقهه     در P45 گمانه 

. ويژگی مهمی که اين برش نسبت به برشهای ديگر دارد، اين است که ايهن  رسد

رت طهولی طهی مهی    بصهو  امتداد مسیلهای غربی منطقه در جهت شهیب و برش 

مخهروط  از اين نظر معرف خوبی برای بررسی سازندهای تشكیل دهنهده   و نمايد

بهه سهمت   تراکم و فشردگی رسوبها افزايش  . افكنه های شمالی منطقه می باشد

عد  کیفیت آبهای زيرزمینهی را نشهان   و افزايش درصد سیلت و رس، جنوبغربی 

به سطح دريا می رسهد و از ايهن   ه مانمتری اين گ 5/3 حدود می دهد و در عمق

نظر آبهای اين بخش از کیفیت پايین تری نسبت به بخشههای میهانی و ابتهدايی    

با توجه به اين برش می توان نتیجه گرفت که بهره بهرداری  برش برخوردار است.

بیش از حد از منابع در اين محدوده سبب پیشروی آبهای شور  به سمت آبههای  

 شیرين خواهد شد.  

 بهره برداری از آبهای زيرزمینی توجه به سازندهای سراسری اين برشبرای 

از ابتدا تا انتها الز  است. بدين منظهور احتیها  بهه تهیهه      'E-E نیز همانند برش

برداری بیش از اندازه از آبههای   بهره   ستون چینه شناسی بیشتر از منطقه است.

دن سطح آبهای شهیرين و  زيرزمینی در بخش انتهايی اين برش موجب پايین افتا

مخلوط شدن آن با آبهای شور ساحلی گشته و ناحیهه را بها مشهكل مواجهه مهی      

 .سازد

 

 

 

 

 

 

 



   

101 

 

1جلد  1،شماره 90تابستان  مین شناسی کاربردی پیشرفتهز مجله  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :'D-D برش زمین شناسی چاههای حفر شده به روش فیزيكی برش . 8شكل 

  :'E-E    برش  برش زمین شناسی چاههای حفر شده به روش فیزيكی . 9شكل 

  : 'F-Fبرش برش زمین شناسی چاههای حفر شده به روش فیزيكی . 10شكل  



   

102 

 

1جلد  1،شماره 90تابستان  مین شناسی کاربردی پیشرفتهز مجله  

 

 نتیجه گیري

بطور کلی رسوبهای تشكیل دهنده دلتای میناب، شامل 

کنگلومرا،رس،سیلت،و ماسه های ريز و درشت میباشد. از بررسی نقشه هم 

میناب چنین مستفاد می گردد که اين رسوبها  جلگهامت رسوبهای آبرفتی ضخ

در  در یسمتهای میانی جلگه و انتهايی آن ضخامت بیشتری برخوردار است.

یسمتهای جنوب جلگه میناب اليه های آبرفتی از نهشته های ريز يا آبرفتهای 

نهشته  متوسط دانه تشكیل شده است. در نواحی مر کزی و جنوبشریی دلتا،

آبدار تحت فشار را بوجود  هی غیر یابل نفوذ از باال و پايین و احتماال سفراه

مؤيد اين نظريه هستند که در شمال شریی  های تهیه شده برش آورده اند.

برشها نشان می اين جلگه، رسوبهای مخروطه افكنه ای غالب است.همچنین 

ناب و جنوب آن دهند که يک حوضه عمیق آبرفتی در مشرق شهر فعلی می

یابل تشخیص است. ضخامت رسوبهای آبرفتی در مغرب منطقه یابل م حظه 

آبرفت از یشر سطحی دانه  متر نیز تجاوز می کند. 150بطوری که از مرز  بوده،

ريز تشكیل شده و اليه های عمیق تر از مشرق به مغرب با افزايش ضخامت 

ی مرکزی بخش جنوبی آبرفت و کاهش یطر ذرات همراه می باشد.در نواح

به اطراف پراکنده است. اين  تدلتای میناب، نهشته های دانه درشت تر نسب

رسوبها نیز نهشته های رودخانه میناب می باشد.در مسیر آباديهای بلبلی و کولغ 

کاشی، ضخامت رسوبهای آبرفتی به سمت دريا افزايش داشته و در منطقه 

رفت نسبتا مقاومی بال کهتک و تیاب، آنشمالی روستای گود و بین دو آنتی کلی

با ضخامت حدودا زياد ديده می شود. در محدوده روستاهای مازع،نخل ابراهیمی 

و نیز در جنوب و غرب روستای سرريگان، حوضه ضخیم آبرفتی تا مرز 

متری که یاعدتا معرف نهشته های آبرفتی رودخانه میناب می باشد 150

متر هم  200ريا ضخامت آبرفت ريزدانه می گردد. در حواشی د    مشاهده

 مشاهده می شود.

اين است که آبرفت در  گرفته شد تحقیق بطور کلی نتیجه ای که از اين

و در محدوده  مجاورت ارتفاعات خصوصا ورودی رودخانه میناب به جلگه

 ، دانه درشت و ک  به صورت مخلوطی از ري ،مخروط افكنه های ناحیه شمالی

ريج به سمت دريا از یطر رسوب دی سیلت و رس بوده و بتماسه و کم شن،

کاسته و تبديل به رسوبهای دانه ريز سیلتی ،ماسه ای و رسی می گردد. 

همچنین در نواحی جنوبی رودخانه میناب و نیمه شریی روستای اس   آباد، 

سن  کف دلتای میناب به استثنای مدخل ورودی رودخانه میناب و محدوده 

ناره های سمت چپ رودخانه )روستاهای شامرادی،پل بصره( و های شمالی ک

جنوب باند فرودگاه و نیز حاشیه شریی منطقه که ماسه سن  کنگلومرايی 

سیلت و مارن( تشكیل می  است، بقیه نواحی را تشكی ت دوران سو )شیل ،

شیب آب زيرزمینی در حوالی جنوبی جلگه در نزديكی روستای تو   دهد.

در هزار می باشدکه فشرده  19/1در هزار و در شمال شریی 64/2بلوچان حدو

بودن منحنی های هم فشار در اين نواحی نشان دهنده افت فشار و در نتیجه 

مدخل ورودی رودخانه  کاهش نفوذ پذيری می باشد. در نواحی شریی خصوصاً

در هزار می باشد. در شمال جلگه میناب ع وه  3/0میناب شیب آب زيرزمینی

باال بودن نفوذ پذيری، احتماال باال بون تغذيه سفره های آب زيرزمینی ناشی بر 

از گسل میناب می باشد که در نتیجه مجاورت گسل میناب با آبرفت اين 

 منطقه صورت گرفته است.

 

مدل رسوبی که برای رودخانه جلگه  میناب در نظر گرفته می شود، مدل 

، 1اين مدل، رسوبهای پوئینت باررسوبی ک سیک رودهای مئاندری است. در 

پشته های طبیعی به چشم می خورد، و چینه بندی های   جلگه سی بی و

می گردد. پوئینت بارها از بیشترين   متنوعی از نظر نو ع و اندازه آنها مشاهده

زير محیطهای رسوبی جلگه میناب برخوردارند که در یسمت های مجاور بستر 

نین ویتی شدت جريان باال باشد، رسوبهای پشته رودخانه رسوب می کند. همچ

ای طبیعی در یوس کانال رسوب می کنند. اين رسوبها بر روی کنگلومرای 

جلگه میناب یرار دارد و با ذرات دانه درشت شروع می شوند. در بخشهای 

بااليی آن نیز می توان اليه بندی مورب و ريپل مارکها را مشاهده نمود. بر روی 

سوبهای گلی ريز دانه ديده می شود. اين توالی رسوبی که در بخشهای آنها نیز ر

  .شمالی و مرکزی  جلگه مشاهده می گردد، گاهی تا چند ده متر ضخامت دارند

 منابع

اجل لوئیان رسول ، جعفر غیومیان، محمود هاشمی، محمود وفائیان، حمید 

ی پاکزاد و نسرين جمی .، بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفت ها

شرق اصفهان، چهارمین کنفران  زمین شناسی مهندسی و محیط 

 زيست ايران، دانشگاه تربیت مدرس

، رودخانه ها و دشت های سی بی ) جلد اول :  1387بريج ، جان اس .، 

دينامیک و فرايندها ( ، محمد حسین رضائی مقد  و مهدی ثقفی ، 

 .تهران ، انتشارات سمت

 شهرياری بر آب های زيرزمینی، سعداله واليتی و ، مقدمه ا 1370پراي ،   .، 

 .انتشارات خراسان،چاپ اول رضائی،

برآورد ارزش ، 1385.، رفیعی پريسا و سیدنورانی تاری فتح اله, سیدمحمدرضا

حقیقی آب های زيرزمینی در مناطق مختلف ايران )مطالعه موردی 

 استان های تهران، سیستان و بلوچستان و کرمان پژوهشنامه

 .121-150( ،)پیاپی 6،2 ;تابستان  ،ایتصادی

رضايی، خلیل ، سوسن نوروزی و رضا صراف .، بررسی آسیب ها و اثرات مجتمع 

فوالد مبارکه بر محیط زيست با استفاده از مطالعات ژئوشیمیايی و 

ژئوالكتريكی، چهارمین کنفران  زمین شناسی مهندسی و محیط 

 .زيست ايران، دانشگاه تربیت مدرس

بررسی کیفیت شیمیايی آب های زيرزمینی در ، 1383 .، رییمی مصطفی

محیط ، مجاورت محل دفن مواد زايد جامد شهر گرگان 

 .84-77، (35)30 ;پايیز شناسی

شیت  1:250000سازمان زمین شناسی ايران، نقشه زمین شناسی مقیاس 

 .میناب

ظر نوع محیط بررسی محدوده اصفهان از ن،  1382.،  سلطانی کوپايی سعید

زمستان  منابع طبیعی ايران، رسوبی و تغییرات مسیر زاينده رود در آن

1382; 56(4:)351-364. 

                                                           
1- point bar  
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اثر پخش سی ب بر  بررسی ، 1380.، غ   حیدر زوریی  و  سنجری غ   رضا

پژوهش و   ، تغییرات سطح آب های زيرزمینی آبخوان پسكوه سراوان

 .( 50)پی آيند  1)14 ;بهار ،سازندگی

در  بررسی آلودگی نیترات و منشايابی آن،  1384و همكاران .، لطیف مسعود

علو  کشاورزی و منابع ،  آب های زيرزمینی جلگه مشهد

 .12( 2)  21-32 ،تیر -خرداد  طبیعی

ب های زيرزمینی جلگه شناخت منابع آ، 1382.،  محمد، محمدی فتیده 

-90  ، علو  کشاورزی ايرا ن،  آنها فومنات و مطالعه تغییرات کیفی

77 (1 )34 . 

، طرح توسعه منابع آب و آبخیزداری  1372مهندسین مشاور آب ورزان .،  

حوزه سد استق ل میناب ، وزارت نیرو . شرکت سهامی آب منطقه ای 

  .استان هرمزگان, مطالعات زمین شناسی

، رسوب شناسی ، مشهد ، آستان یدس رضوی ،  1382موسوی حرمی ، رضا .، 

 .شرکت به نشر ، چاپ نهم

، ژئومورفولوژی ساحلی شرق تنگه هرمز 1385نوحه گر احمد و مجتبی يمانی .، 

 .250با تاکید بر فرسايش بادی، دانشگاه هرمزگان، صص

بررسی منابع آالينده های آب ، 1386 .، فرشاد علی جانی و  ناصری حمیدرضا

علو  ،  خوزستان های زيرزمینی جلگه ايذه، شمال شرق

 .46-33(:4)4 ;تابستان محیطی

 .، جغرافیای آبها ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 1383واليتی ، سعداله .، 
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