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 چکیده

های آب شرب، های زیرزمیني یکي از منابع اصلي آب مصرفي است. در مقابله با افزایش تقاضا برای استفادهآب

های اقدامات مدیریتي نیاز به دانستن رفتار مکاني و زماني آب .کشاورزی و صنعتي، مدیریت این منابع بسیار مهم است

ها و رژیم رویه از منابع آب زیرزمیني در این منطقه و با در نظر گرفتن سیلاببا توجه به برداشت بي. زیرزمیني است

صوصیات باشد، نیاز به بررسي خمي های کوتاههای بسیار شدید در زمانبارندگي این ناحیه که دارای بارش

ژئوفیزیکي -های اکتشافيبررسي در این تحقیق، .شودهای کواترنر دشت جم احساس ميهیدروژئومورفولوژیکي نهشته

 مقاطع ترسیم ،فیکياگر هایاز روش کارصورت گرفت. برای اینهای کواترنر در محدوده آبخوان دشت جم نهشته

 یمتروپیز یاههچا کتشافيا یهاسيربر، مختلف یهاعمق ایبر یظاهر متومقاهم یهانقشه تهیه و لکتریکائوژ

استفاده  هاهچا بین یرسطحيز مقاطع ها وهچا گلو ترسیم و تهیه طریق از جم شتد انبخوآ ودهمحد در هشد ریحفا

 31عمق آبرفت از  کمینه ،دادنتایج نشان  .شد ههای کواترنر پرداخت، به روابط هیدروژئومورفولوژیکي نهشتهشد و نهایتا

 35متری شرق پارک جنگلي جم و بیشترین عمق آن نیز  511متر در حاشیه شمال غربي محدوده آبخوان و در فاصله 

 چاه نفت و گاز مهرباغ واقع شده است.جنوب متری  451متر در حاشیه شمال غربي محدوده آبخوان و در فاصله 

میزان  بهآن نیز  کمینهمتر در روز مربوط به چاه گچي و  5/2بیشترین ضریب قابلیت هدایت هیدرولیکي دشت جم 

میزان  ،هیدرولیکي نشان داد متر در روز در چاه فرامرزی محاسبه شد. بررسي روند تغییرات ضریب قابلیت هدایت 14/0

 0-5/0 به ي کاهش یافته وغرببخش  سمت به بوده که متر در روز 2- 5/2ي محدوده مورد مطالعه شرقآن در بخش 

روند  .رسیده است( 0-5/0به  2-5/2)از  و در جهت شمال به جنوب نیز روند کاهشي دارد رسیده است متر در روز

مترمربع در روز  081-211در طبقه  های دشت تقریبا ثابتاز شرق به غرب تا نیمه ضریب قابلیت انتقالمکاني تغییرات 

. تغییرات این ضریب در مترمربع رسیده و کاهش یافته است 51-31میزان آن ولي در نواحي غربي  قرار گرفته است

 های جنوبي دچار کاهش شده استاما در بخش .داری نشان ندادتا میانه دشت تغییرات معنينوب ججهت شمال به 

از واحد هکتار از منطقه  4801 ها نشان دادبررسي. شودکه نتیجه افت ضخامت آبرفت در این نواحي ارزیابي مي

 کوهي تشکیل شده است.هکتار نیز از واحدهای فلات و دشت میان 5282هاهور و هکتار از واحد تپه 2084کوهستان، 
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 مقدمه

ای است که از لحاظ نطقهدوده مورد مطالعه، محم 

علت وجود ویژه صنعت نفت و گاز بهصنعتي به

های و منطقه صنعتي عسلویه در سال پالایشگاه جم

اخیر به شدت توسعه یافته است. با توجه به توسعه 

صنعتي و افزایش جمعیت، نیاز روز افزون به منابع آب 

با توجه به  .دشوميدر این محدوده شدیدا احساس 

های آب افت قابل ملاحظه سطح آب زیرزمیني سفره

اخیر و های زیرزمیني موجود در این محدوده طي سال

و افزایش جمعیت  تخلیه بسیار زیاد از این منابع

آسای زمستاني های سیلمنطقه، از طرفي وجود بارش

لزوم ، نمایدکه حجم بالایي از رواناب را ایجاد مي

های کواترنر، بررسي خصوصیات هیدرودینامیکي نهشته

زیرزمیني و تغذیه مصنوعي در آبخوان  وضعیت آب

های نماید. دوره کواترنر و نهشتهيجم را انکارناپذیر م

های فعالیت بیشترآن، بستر زیستي را تشکیل داده و 

حیاتي نظیر منابع طبیعي، کشاورزی، شهرسازی و 

غیره در روی سازندهای این دوره بنا شده و بیش از 

و  Ahmadi) نیمي از مساحت کشور را پوشانده است

فتي های آبرژئومورفولوژی دشت(. 2102 ،همکاران

های سیلابي، ها، دشتافکنهطور کلي شامل مخروطبه

ها که های آبرفتي و دلتاها هستند. این نهشتهتراس

-ای شناخته ميهای رودخانهعنوان لندفرمبه معمولا

های دوره شناسي جزء نهشتهشوند، از نظر زمین

 آیند. کواترنر به شمار مي

 دلیلبه ژئومورفولوژی و شناسيزمین هایپژوهش

 و زیرزمیني آب اکتشافات برای هایيشاخص ارائه

 منابع دارای نقاط برای کشف پژوهشگران سریع هدایت

 .هستند برخوردار ایویژه اهمیت از زیرزمیني آب

 نظر از مطالعه قابل ژئومورفولوژی مهمترین اشکال

 آبرفتي هایپادگانه ها،افکنهمخروط زیرزمیني، هایآب

 .باشندمي های آبرفتيو دشت

 Keith Todd  درباره پژوهش (0314 )و همکاران 

 و زمیني هایپژوهش گروه دو به را زیرزمیني آب منابع

 سطح در که هایيروش است. نموده بندیطبقه سطحي

 بر پردازند،مي زیرزمیني آب منابع به بررسي زمین

 و ژئومورفولوژی شناسي،زمین هایروش اساس

 الکتریکي مقاومت مانند ژئوفیزیکي اکتشافات

 مغناطیسي ثقلي و هایروش برگشتي(، ارتعاشات)

 ارائه علتبه ژئومورفولوژی هایاست. تحلیل استوار

 هدایت و زیرزمیني آب برای اکتشاف هایيشاخص

توجه  مورد آب، منابع دارای نقاط به پژوهشگران سریع

 است.  گرفته قرار هاژئومورفولوژیست

Abdi  را در  ات خودتحقیق (2111) همکارانو

سیلاب در دشت های مناسب پخشمورد تعیین محل

های با استفاده از داده ایشان زنجان انجام دادند.

ها در محیط شناسي و پردازش آنژئوفیزیکي، زمین

GISبافتي و نفوذپذیری رسوبات  ات، به بررسي مشخص

مقاومت  گیریاندازهبا  . در نهایتکواترنری پرداختند

دست آمده برای مجموعه هخصوص ظاهری و عرضي بم

های بندی لایههای دشت زنجان اقدام به طبقهنهشته

ها و با تلفیق و همپوشاني لایه ند. سپساطلاعاتي نمود

های دست آمده، محلههای بتجزیه و تحلیل نقشه

های سطحي و تقویت سازی آبمناسب برای ذخیره

 کردند.بندی منابع آب زیرزمیني را اولویت

Ghermzcheshmeh ات مطالع( 2111) و همکاران

مناسب  هاییابي عرصهمکان خود را در زمینه

انجام دادند.  سیلاب در دشت میمه اصفهانپخش

پنج عامل شیب، نفوذپذیری، قابلیت انتقال، ایشان 

و ند کردرا بررسي  ضخامت آبرفت و هدایت الکتریکي

بقه خیلي مناسب تا چهار طهر کدام از عوامل را به 

، 0گیریتصمیمپشتیباني  سامانهنامناسب با استفاده از 

 های اطلاعاتي، نقشهتلفیق لایه بندی کردند. ازتقسیم

های برای اجرای طرح مناطق مستعد بندیپهنه

 .، تهیه شدسیلابپخش

Soltani (2112)  منظور تعیین بهتحقیقي را

زه در حو GIS سیلاب با استفاده مناطق مستعد پخش

آبخیز سمل بوشهر انجام داد. برای این منظور از 

های شیب، قابلیت اراضي، نفوذپذیری سطحي، نقشه

واحدهای کواترنر، ضخامت آبرفت و کاربری اراضي 

در نمود. بندی طبقه GISاستفاده کرد و در محیط 

اهمیت هر را بر اساس  های اطلاعاتيلایه مرحله بعد

ها و با تلفیق نقشه دهي کردزنو ،یابيدر مکان یک

مناطق مستعد را تعیین نمود. نتیجه تحقیق نشان 

 =2/1gamma و =0/1gammaدهد که اپراتورهای مي
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پوشانـي را بیشترین درصد هم منطقي فازی و از مـدل

 .با عرصه کنترلـي دارا هستند

Noori منظور بهتحقیقي را  (2113) و همکاران

های تغذیه مصنوعي آب برایتعیین مناطق مناسب 

های سنجش از دور و زیرزمیني با استفاده از داده

اطلاعات جغرافیایي در حوزه آبخیز گاوبندی  سامانه

شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان انجام داد. برای 

نفوذپذیری  ،های اطلاعاتي شیباین منظور از لایه

 هالندفرم ،کاربری اراضي ،ضخامت آبرفت ،سطحي

های اطلاعاتي را در تفاده کرد. سپس همه لایهاس

های اطلاعاتي را بر بندی نمود. لایهطبقه GISمحیط 

های بولین و فازی تلفیق کرده و مناطق اساس منطق

های زیرزمیني را مناسب برای تغذیه مصنوعي آب

مشخص کرده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان 

ز عرصه کواترنر درصد ا 02تا  هشتدهد که حدود مي

های زیرزمیني مناسب است. منطقه برای تغذیه آب

طور سیلاب بهپخش برایمناطق مناسب  ،همچنین

سر و مناطق مناسب تغذیه عمده در واحد دشت

های تغذیه بیشتر در مصنوعي به طریق حوضچه

 افکنه واقع شده است.سر و مخروطواحدهای دشت

Habibzadeh تاثیر تغذیه  (2115) و همکاران

 تسوج مصنوعي و آبخوانداری بر سفره زیرزمیني دشت

 )شمال دریاچه ارومیه( را مورد تحقیق قرار داده است.

منظور بررسي هیدروژئولوژیکي در این راستا ایشان به

سفره مبادرت به حفر دو حلقه چاه پیزومتری و یک 

و با  کردحلقه چاه اکتشافي در محدوده اجرایي طرح 

حلقه چاه پیزومتری مربوط به سازمان  شش از هاستفاد

ای استان شبکه کامل پایش و آماربرداری آب منطقه

تشکیل داد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق در 

های زیرزمیني طول دوره آماری کمترین عمق آب

متر عمق  3/4مربوط به چاه پیزومتری قلعه مراغوش با 

داری متری آبخوانو بیشترین عمق مربوط به چاه پیزو

باشد. بررسي نتایج متر مي 58/84امستجان با 

های های چاه، لوگهای ژئوفیزیکي منطقهنقشه

 دهد که منطقه دارایپیزومتری و اکتشافي نشان مي

ای برای اجرای عملیات استعدادهای قابل ملاحظه

-5/41تغذیه مصنوعي است. میزان قابلیت نفوذپذیری 

 برآورد شده است. مترمربع بر روز 011

Rostaea ( در ارزیابي 2104) و همکاران

های شمال نهشته هیدرودینامیکي و ژئومورفولوژیکي

دریاچه ارومیه، نقشه درونیابي ضرایب هیدرودینامیکي 

آماری آبخوان دشت تسوج بر اساس روش زمین

های آزمایشات پمپاژ در کریجینگ عام بر اساس داده

برای  طبقه هفتبرای ضریب آبگذری و  طبقه پنج

بندی کردند. در این مطالعه ضریب قابلیت انتقال، پهنه

گذری و قابلیت انتقال بیشترین مقدار ضریب آب

مربوط به شمال شرق محدوده مطالعاتي و حوالي بستر 

ها با رودخانه تسوج اعلام شد. مقایسه این نقشه

ارتباط  های کواترنر،های درونیابي نهشتهنقشه

ها با مقادیر ضرایب مشخصي را بین نوع نهشته

سازد چرا که این نواحي هیدرودینامیکي نمایان مي

های متری از آبرفت 011 دارای ضخامت بالای

ضریب آبگذری یا هدایت  .باشددرشت ميدانه

هیدرولیکي در این نواحي بالا بوده و با توجه به 

نفوذ افزایش  ها، مقدار قابلیتضخامت بالای نهشته

های انجام یافته وجود یافته است که با توجه به بررسي

 مسیر یک کانال مدفوني محتمل است.

Hosseini بر روی هدایت ( 2104) و همکاران

های زیرزمیني در جنوب غرب ایران هیدرولیکي آب

یابي میانهای مختلف روش ایشان، نموده استمطالعه 

 0ینگجسه روش کریو را مورد مقایسه قرار دادند 

متر در روز(، یونیورسال  31/0برابر  MAE با) معمولي

متر در  383/0برابر  MAE) ینگ با روند خطيجکری

برابر  MAE) 2 روز( و روش میانگین متحرک با درجه

تشخیص  هاترین روشمتر در روز( مناسب 323/0

 داده شدند.

Zeinali (2111)  شناسایي پساب خروجي مزارع

های پرورش ماهي و بررسي امکان تزریق آن به چاه

آباد را انجام ي در منطقه قوریگل شهرستان بستانجذب

دادند. ایشان در این تحقیق به بررسي ضرایب 

رسوبات سفره پرداختند. نتایج  T و Kهیدرودینامیکي 

 نشان داد که آبخوان آبرفتي منطقه با تالاب قوریگل

( در T) پیوند هیدرولیکي دارد. مقدار قابلیت انتقال

که مقدار  طوریبهباشد نقاط مختلف آبخوان متغیر مي

T  045مترمربع بر روز در شمال شرق آبخوان تا  05از 

                                                           
1 Kriging 
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مترمربع بر روز در شمال غرب آبخوان )حوالي سایت 

پرورش ماهي( متغیر است. حجم ذخیره کل آبخوان 

مترمکعب محاسبه شده است. بین  5211481برابر 

بارندگي ماهانه و متوسط تراز آب زیرزمیني یک 

مل آبخوان در العارتباط مستقیمي وجود دارد. عکس

یک ماه بعد از  تقریبا ،سریع بوده برابر بارندگي نسبتا

صورت افزایش آثار آن به ،زیاد های نسبتابارندگي

و  Sarafکند. ميسطح آب زیرزمیني نمود پیدا 

در ناحیه مادایا  در مطالعات خود (0338) نراهمکا

 0141در نواحي مرکزی هند با بارش  0پرادش

های مناسب برای تغذیه متر در سال مکانمیلي

ها از فن سنجش از دور در آن مصنوعي را تعیین نمود.

های کاربری ها مانند نقشهاستخراج بعضي از نقشه

و  شناسي، زمینرفولوژیوومئژ، ، پوشش گیاهياراضي

، های فوقدر نهایت با تلفیق لایه نمودند.شیب استفاده 

های مناسب جهت تغذیه عرصهبندی نقشه پهنه

مقایسه نقشه  دست آوردند. باههای زیرزمیني را بآب

که د ششده مشخص  گیری های اندازهموجود با داده

 .روش استفاده شده منطقي بوده است

Grapes ( خصوصیات 2114ان )و همکار

چاک ه ضحوهیدرودینامیکي دشت سیلابي در 

رودخانه لامبورن در جنوب انگلستان را مورد بررسي 

ها و قرار دادند. ایشان از اطلاعات مربوط به گمانه

های پیزومتریک منطقه استفاده نموده، سطوح چاه

های دشت در کانالرا مختلف عمق آب زیرزمیني 

دار آبرفتي تهیه کردند. لایه آبها سیلابي و کف دره

رودخانه  وسیلهبهگراولي در عمق دره وجود دارد که 

. شیب هیدرولیکي با استفاده از دشوميدائمي تغذیه 

های موجود در سه سایت در دشت سیلابي گمانه

،  Bockhampton هایکه شامل سایت گیری شداندازه

East Garston ، West Shefford ها بودند. بررسي

های ای در حاشیه دشتنشان دهنده جریانات چشمه

عرض سفره گراولي و دشت  در نتیجه وسیلابي 

  .ه بوددشسیلابي افزوده 
Sohrabi ( در ارزیابي آبخوان 2103) و همکاران

آبرفتي و منابع آب زیرزمیني دشت ایوان خوزستان با 

با رویکرد استفاده از مدل  ،GMSاستفاده مدل ریاضي 

                                                           
1 Madhya Pradesh 

های زیرزمیني، تغییرات سطح آب مفهومي آب

تا  2114و  2114تا  2115های زیرزمیني برای دوره

اطلاعات  سامانه، بررسي کرد. با استفاده از 2111

ارتفاع سطح آب،  هایکه در آن لایه (GIS) جغرافیایي

های خاک، عمق سنگ بستر، ارتفاع از سطح دریا، لایه

ي و اطلاعات پوشش سطح پایه آبخوان، کاربری اراض

ح پیزومتریک، خواص وگیاهي به بررسي سط

این دشت هیدرولیکي و پارمترهای تغذیه و تخلیه 

 ازساله 01برای یک دوره  بینيپیشاین . پرداخت

، با توجه به نرخ تغذیه و تخلیه 2105تا  2115

این بررسي کاهش  .صورت گرفتهای زیرزمیني آب

در  43/4 عب بهمیلیون مترمک 34/8 ذخیره آب از

 .بیني کردپیشهای زیرزمیني سازی آبذخیره سامانه

Amini ( در بررسي تغییرات 2104)ن و همکارا

بیلان آب زیرزمیني آبخوان دشت آبرفتي دهگلان 

کردستان، ذخیره منابع آب و موارد مصرفي، میزان 

های تغذیه و تخلیه و تراز سطح آب ثبت شده در چاه

 2100تا  2101های بین سالکشاورزی و پیزومتری 

با تعیین میزان  .آوری و تجزیه و تحلیل کردجمع

های بارش و آب مصرفي منطقه مورد مطالعه، نقشه

تبخیر، درجه حرارت، های هممورد نیاز، از جمله نقشه

سطح آب زیرزمیني و هدایت هیدرولیکي آبخوان، 

عات تهیه شد. با استفاده از اطلا GIS افزارنرم وسیلهبه

های ورودی و خروجي و نقشه ترسیمي و بررسي داده

نتایج  .به دشت، بیلان آب آبخوان محاسبه کرد

معادلات بیلان آب نشان داد که بیلان منفي بوده و این 

میلیون مترمکعب  103/05کاهش قابل توجه، برابر با 

  است.

از مساحت  نیميهای آن که دوره کواترنر و نهشته

بیشتر بستر زیستي بوده و  ،دهدکشور را پوشش مي

های حیاتي بر روی آن سازندهای این دوره قرار فعالیت

ظرف اصلي تامین کننده آب برای ها دارد. این نهشته

های زندگي عنوان بهترین مکانبه ،بشر محسوب شده

ها شامل نژئومورفولوژی آ. آیندشمار ميبه

آبرفتي و های های سیلابي، تراسها، دشتافکنهمخروط

 .دلتاها هستند

  تقریبا  که دهدمي نشان تحقیق سابقه بندیجمع
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ها به مواردی همچون بررسي کدام از آن هر

مشخصات و اشکال ژئومورفولوژی،  خصوصیات سازندها

های مناسب محل و دانهبافتي و نفوذپذیری پرداخت

بیشتر  ،های زیر زمیني را مشخص کردهذیه آببرای تغ

سیلاب مورد توجه قرار های پخشعرصه یابيمکان

 مینهدر ز تحقیق یندر ا گرفته است.

ای چینه سازی مفهومي، مدلژیفولورئوموروژهید

، ارزیابي GMSافزار های کواترنر در نرمنهشته

ینامیکي رودهیدها و ضرایب ژئوستاتیستیکي نهشته

روند و مقدار و  گرفت رتصوهای لازم بررسي

بررسي شد. ضخامت در تمام طول مقاطع ها منحني

مقاطع طولي و عرضي های کواترنر در های نهشتهلایه

ضرایب سازی شد و رابطه مدلمحدوده مورد مطالعه 

های کواترنر هیدرودینامیکي و تغییرات ضخامت نهشته

استفاده از اطلاعات نقشه با  مد نظر قرار گرفت.

ها و تلفیق آن ژئومورفولوژی و تجزیه و تحلیل، مقایسه

رفتار هیدرودینامیکي )نفوذپذیری( انواع  ،با یکدیگر

ها در گسترة منطقه مورد های آنسازندها و سنگ

  .بررسي شد مطالعه

 

 هامواد و روش

صورت بهمحدود مورد مطالعه  :پژوهشمنطقه مورد 

 مدتاای با عرض کم در میان ارتفاعات عدشت کشیده

 211آهکي در جنوب شهرستان شیراز و نیز در فاصله 

کیلومتری جنوب شهرستان بوشهر در استان بوشهر 

قرار گرفته است. شهرستان جم منطقه اصلي تمرکز 

باشد. این منطقه جمعیت در محدوده مطالعاتي مي

شرقي و  52◦ 25′تا  52◦ 05′های جغرافیایي بین طول

قرار گرفته  ليشما 21◦ 54′ تا 21◦ 44′ هایعرض

دسترسي به منطقه مورد مطالعه از طریق جاده  است.

پذیر است. جم امکان -بندر کنگان-آسفالته بوشهر

های بین مزارع بین روستاها و جاده دوهای درجه جاده

های مختلف منطقه و باغات امکان دسترسي به بخش

 (.0)شکل  را فراهم نموده است

 

 

 

 

 
 جم شهرستان( ج ،بوشهر استان (ب ران،یا کشور( الف در مطالعاتي محدوده موقعیت -1 شکل

 

افزار سازی مفهومي از نرمبرای مدل ،تحقیق این در

GMS افزار های آماری، از نرمو برای تحلیلArcGIS 

های ضریب قابلیت پس از ورود داده استفاده شد.

، از GISافزار های کواترنر به نرمانتقال آب نهشته

(الف)  

(ب)  

(ج)  



 0331، 3، شماره 01جلد   مدیریت آبخیزپژوهشي مهندسي و  -/  نشریه علمي450

 ها انجام شد.سازی دادهگیری نرمالطریق لگاریتم

و اطلاعات  های پیزومتریشناسي چاههای زمینلوگ

مقاطع ژئوالکتریک در بررسي روند مکاني تغییرات 

پس ضرایب هیدرودینامیکي مورد استفاده قرار گرفت. 

های های مختلف در لوگبندی لایهاز بررسي دانه

اساس جنس و بافت خاک و استخراج  حفاری بر

گرفتن  نظر های هدایت هیدرولیکي و با درداده

نظر و با استفاده  ضخامت هر مقطع در محل چاه مورد

 Soil Waterافزار از روش تجربي و نرم

Characteristics-Equations  ضریب اقدام به محاسبه

 ریماآمینز یسيهاربرآبخوان جم شد.  قابلیت انتقال

معکوس بر روی  فاصله و معمولي کریجینگ روش با

قابلیت ت هیدرولیکي و های ضرایب قابلیت هدایداده

 . صورت گرفت انتقال

ژئومورفولوژی حوزه آبخیز و محدوده مورد 

 مطالعه

شناسي از دیدگاه شکل: واحدهای ژئومورفولوژیکی

ماهور، پادگانه، دشت میانواحدهای کوهستان، تپه

های بستر رودخانه در گستره حوزه کوهي و آبرفت

 قرار گرفت.آبخیز و منطقه مورد مطالعه مورد بررسي 

شناسي، ارتفاع نسبي از سطح دریا، شیب و ریخت

ارتفاع نسبي عوارض نسبت به یکدیگر معیار تشخیص 

وده واحدهای مختلف ژئومورفولوژی در این منطقه ب

ماهور و واحد فلات و است. واحد کوهستان، واحد تپه

کوهي سطح کل این مورد مطالعه را دشت آبرفتي میان

ها ر واحد فلات و دشت آبرفتي، فلاتاند. دتشکیل داده

های آبرفتي و بستر سطح بیشتری را از دشت

 هکتار، 02443از مجموع  اند.ها تشکیل دادهرودخانه

هکتار مربوط به واحد کوهستان شامل رخنمون  4801

هکتار مربوط  2084ي و پوشش فرسایشي، سنگتوده

سنگي و پوشش های تودهماهور شامل رخسارهبه تپه

 5282دار و های منقصل فرسایشي و خاکنهشته

است کوهي هکتار شامل واحدهای فلات و دشت میان

 (.2)شکل 

واحدهای کوهستان و  های ژئومورفولوژیکی:تیپ

های های منظم و دامنهماهور به دو نوع تیپ دامنهتپه

شوند و بر همین پایه واحد نامنظم تفکیک مي

بر اساس پروفیل  کوهيمیانافکنه و دشت مخروط

های ناهموار و هموار طولي و عرضي دامنه به تیپ

ها در این نوع تیپ رخساره شوند.بندی ميتقسیم

صرف نظر از عوامل به وجود آورنده آن بر پایه 

خصوصیاتي همچون کیفیت تظاهر واحدهای سنگي و 

ها های منفصل واقع بر روی آندرصد پوشش نهشته

واحد فلات و دشت میان شوند. درتشخیص داده مي

 شود.کوهي فقط تیپ هموار دیده مي

های ژئومورفولوژیکی و ارائه نقشه رخساره

بندی تیپ به اجزاء کوچک بر اساس تقسیم مربوطه:

نوع رخنمون، اشکال فرسایش و تخریب  شکل ظاهری،

تهیه ها و پس از تعیین رخساره نامند.را رخساره مي

های شیب، جهت و نقشه ژئومورفولوژی با تلفیق نقشه

های ژئومورفولوژیکي، واحدهای نقشه رخساره ،ارتفاع

همگن مشخص خواهد شد که آن را واحد کاری 

ها و نامند. برای نامگذاری هر یک از واحدها، تیپمي

ای انتخاب شده است های علائم اختصاری ویژهرخساره

اظ کردن ضوابط معیني جهت و از این علائم با لح

های مختلف استفاده شده است. در نامگذاری بخش

و  M این روش برای معرفي واحد کوهستان از علامت

بستر رودخانه ماهور، دشت و آبرفت برای واحدهای تپه

 Qtو  Qc ،H ترتیب از علائمو اراضي کشاورزی به

های تعیین تیپ برایگیری شده است. بهره

ها صورت کي که بر اساس انتظام دامنهژئومورفولوژی

به معنای  Rبه معني نامنظم و  Iگرفته از حروف 

منظور مشخص نمودن بهمنظم استفاده شده است. 

به معني  O های ژئومورفولوژیکي از علائمرخساره

های پوشیده از به معني دامنه Cرخنمون سنگي و 

)شکل  های منفصل و خاک استفاده شده استنهشته

درصد متوسط برای هر یک از این دو نوع رخنمون  .(2

تعیین هر یک از  برای. کندميبیان  mرا حرف 

های ژئومورفولوژیکي از حروف فوق به نحوی رخساره

ترتیب شده است که از سمت چپ به راست بهاستفاده 

ره و رخنمون و درصد آن حروف نوع واحد، تیپ، رخسا

. (0)جدول  دهندمورد نظر نشان مي در پهنه
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 ژئومورفولوژیکي هایرخساره ها،پیت واحدها، -1 جدول

 ژئومورفولوژی
 علائم نقشه داری حوزه آبخیز باغان(مطالعات آبخیزداری و آبخوان) ژئومورفولوژیکي رخساره

 واحد تیپ

ن 
ستا

وه
 ک

حد
وا

M 

 

م 
نظ

ه م
من

دا
R

 

 هشناسي توپوگرافي موازی بوده و شبکبندی زمینلایهآن شیب  منظم که در هسنگي با دامنرخنمون و توده

 شود.های منفصل فرسایشي مشاهده ميدرصد نهشته 21هیدروگرافي موازی دارد. گاهي نیز بر روی آن حدود 
MRo 

 11تا  51های منفصل فرسایشي در حدود درصد همراه با پوشش نهشته 51تا  31رخساره برونزد سنگي بین 

 .باشدزهکشي موازی مي هشناسي با شیب توپوگرافي موازی و دارای شبکهای زمینشیب لایهدرصد که در آن 
MRom 

ای گاهي منه منظم با خاک کم عمق تا نسبتا عمیق سنگریزههای منفصل فرسایشي با دارخساره پوشش نهشته

 کوهستاندرصد برونزد سنگي دارای شبکه زهکشي شبکه درختي تا موازی در واحد  01حدود 
MRC 

های منفصل فرسایشي خاکدار مناسب با دامنه منظم و شیب کم تا متوسط که اراضي رخساره پوشش نهشته

 ها واقع شده است.دیم در منطقه کوهستان بر روی آن
MRD 

م 
نظ

نام
ه 

من
دا

I 

نامنظم گاهي منظم و  ههای منفصل با فرسایش نوع بدلند با دامنرخساره پوشش فرسایشي نهشته

 پذیری شدید همراه با شبکه هیدروگرافي شاخه درختي بسیار متراکم در واحد کوهستانسایشفر
MBD 

درصد با دامنه  21تا  01های منفصل فرسایشي در بعضي جاها برونزد سنگي حدود رخساره پوشش، نهشته

 نامنظم و شبکه هیدروگرافي شبه موازی در واحد کوهستان
MIC 

درصد با شبکه  01های منفصل فرسایشي کمتر از سنگي با دامنه نامنظم با پوشش نهشته رخساره توده

 زهکشي شاخه درختي تا شبه درختي در واحد کوهستان
Mio 

 11تا  51های منفصل فرسایشي در حدود درصد و نهشته 51تا  31دامنه نامنظم برونزد سنگي در حدود 

 با شبکه زهکشي شاخه درختي تا داربستيدرصد در واحد کوهستان 
MIom 

های مختلف پیوسته ناشي از پدیده های بلوکي تا متوسط دانه به همصورترخساره واریزه و ریزش سنگي به

 های سنگي با دامنه نامنظم گاهي منظمهوازدگي فیزیکي در پای دامنه
MQs 

ور 
اه

ه م
 تپ
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H 

م 
نظ

ه م
من

دا
R 

ماهور که های منفصل فرسایشي و خاکدار با دامنه منظم و شیب متوسط در واحد تپهنهشتهرخساره پوشش 

 ده و دارای شبکه زهکشي موازی است.شها واقع گاهي اراضي دیم زراعي منطقه بر روی آن
HIo 

های منفصل فرسایشي در درصد و پوشش نهشته 51تا  31رخساره برونزد سنگي با دامنه منظم در حدود 

شناسي با های زمینماهور که در آن شیب لایهدرصد و شبکه زهکشي موازی در واحد تپه 11تا  51حدود 

 شیب توپوگرافي موازی است.

Hiom 

 توپوگرافي شیب با شناسيزمین هایلایه شیب آن در که ماهورتپه واحد در منظم دامنه با سنگي توده رخساره

 منفصل هاینهشته پوشش درصد 21 حدود تا گاهي و بوده موازی هیدروگرافي شبکه دارای و است موازی

 .شودمي دیده نیز فرسایشي

HBD 

م 
نظ

نام
ه 

من
دا

I 

هور که ماهای منفصل فرسایشي و خاکدار با دامنه منظم و شیب متوسط در واحد تپهرخساره پوشش نهشته

 دارای شبکه زهکشي موازی است.ده و شها واقع گاهي اراضي دیم زراعي منطقه بر روی آن
HRC 

 در فرسایشي منفصل هاینهشته پوشش و درصد 51 تا 31 حدود در منظم دامنه با سنگي برونزد رخساره

 با شناسيزمین هایلایه شیب آن در که ماهورتپه واحد در موازی زهکشي شبکه و درصد 11 تا 51 حدود

 .است موازی توپوگرافي شیب

HRom 

 توپوگرافي شیب با شناسيزمین هایلایه شیب آن در که ماهورتپه واحد در منظم دامنه با سنگي توده رخساره

 منفصل هاینهشته پوشش درصد 21 حدود تا گاهي و بوده موازی هیدروگرافي شبکه دارای و است موازی

 .شودمي دیده نیز فرسایشي

HRO 

ي
وه

نک
میا

ت 
دش

 و 
ت

فلا
د 

اح
و

 

ت
فلا

 

وار
هم

ه 
من

دا
 

 هشبک و کم شیب با کوهرفتي و آبرفتي عمیق نسبتا تا عمق کم هایخاک با قدیمي هایتراس و پادگانه

  .است شده واقع هاآن روی بر منطقه باغات و کشاورزی اراضي بعضي کههمواری  دامنة و موازی عمدتا زهکشي
Qt 

 اصلي هایرودخانه حاشیه ریزدانه نسبتاً هایکوهرفت هاآبرفت روی بر مستقر باغات و کشاورزی دشت اراضي

 .اندشده احداث هاآن روی بر مرکبات و خرما باغات عمده که بزرگ هایهضزیرحو
Do 

وار
هم

 نا
نه

دام
 

 Qal هضهای اصلي حورسوبات آبرفتي جور نشده، ناهمگن و تا حدودی گرد شده کانال شریاني بستر رودخانه
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دهد که بررسي بارندگي سالانه نشان ميهوا و اقلیم: 

 5/123بارندگي سالانه در ایستگاه باغان  بیشینه

متر در ایستگاه میلي 82متر و کمترین مقدار میلي

. بررسي ضریب تغییرات ثبت شده استقنطره نازل 

های جوی در منطقه حاکي از نامنظم بودن ریزش

گرادیان متوسط بارندگي سالانه حاکي از آن  باشد.مي

متر، میزان  0111است که با افزایش ارتفاع به مقدار 

. بر این دشوميمتر افزوده میلي041بارندگي به مقدار 

 4/324برابر با ه ضحواساس متوسط بارندگي سالانه 

میلیون  8/234 متر و حجم بارش برابر بامیلي

 . شودمترمکعب برآورد مي

ساس تجزیه و تحلیل تعداد روزهای باراني با بر ا

های شاخص منطقه، در مقادیر مختلف در ایستگاه

بررسي  روز باراني وجود دارد. 21مجموع سالانه تعداد 

میزان تبخیر از تشتک در ایستگاه معرف منطقه نشان 

متر میلي 3548دهد که در مجموع سالانه حدود مي

یاس ماهانه، بهمن در مق ،تبخیر وجود دارد. همچنین

تبخیر را  بیشینهماه  ماه کمترین میزان تبخیر و تیر

ای )مطالعات شرکت سهامي آب منطقهاست دارا 

 .استان بوشهر(

محدوده مطالعاتي بر اساس  بندی اقلیميپهنه

سیستم دومارتن گسترش یافته، حاکي از آن است که 

خشک گرم، اقلیم غالب محدوده را  اشکوب اقلیمي

ها از قبیل سایر اقلیم ،دهد. همچنینل ميتشکی

خشک معتدل در منطقه در خشک گرم و نیمهنیمه

بررسي منحني  شود.ترازهای مختلف ارتفاعي یافت مي

دهد که مطالعاتي نشان ميه ضحوآمبروترمیک در 

دوره خشک از اواسط فروردین شروع شده و تا اوایل 

مرطوب به  ماه ادامه دارد و باقي سال جزء دوره آذر

 .آیدحساب مي

 ،0334طبق آماربرداری سال : منابع آبی منطقه 

 23حلقه چاه ) 450منابع اصلي آب دشت جم شامل 

چشمه و سه  چهارعمیق(، چاه نیمه 422چاه عمیق و 

)مطالعات شرکت سهامي آب  باشدرشته قنات مي

 ای استان بوشهر(.منطقه

 
 جم دشت برداریبهره هایچاه خصوصیات -2 دولج

 

 

 

 کل عمیق نیمه عمیق واحد پارامتر

 450 422 23 حلقه چاه تعداد

 011 55 011 متر حداکثر عمق

 2 2 45 متر حداقل عمق

 11 53 08 حلقه برقي هایچاه تعداد

 411 453 00 حلقه دیزلي هایچاه تعداد

 0811 0414 210 هکتار مزارع زیرکشت سطح

 450 438 03 هکتار باغات زیرکشت سطح

 484 413 00 حلقه کشاورزی مصرف با هایچاه تعداد

 2 0 0 حلقه شرب مصرف با هایچاه تعداد

 31 05 05 حلقه کشاورزی -شرب مصرف با هایچاه تعداد

 04 04 - حلقه صنعتي مصرف با هایچاه تعداد

 2 0 0 حلقه صنعتي–کشاورزی مصرف با هایچاه تعداد

 08500224 05315331 3215834 مترمکعب سالانه  تخلیه



 454/  جم دشت آبخوان کواترنر هاینهشته هیدروژئومورفولوژیکي خصوصیات بررسي

 
  های آنها و رخسارهنقشه ژئومورفولوژی، واحدها، تیپ -2شکل 

 

کلیه این  ،مشخص است 3طور که در شکل همان

اند و بیشترین تمرکز حفاری شده ،ها در آبرفتچاه

ها در مرکز منطقه، حوالي روستاهای صیدی، آن

باشد. بیشترین و کمترین هنگدان و شهرستان جم مي

 متر است. دوو  011ترتیب ها بهعمق این چاه

 

 نتایج و بحث

در محدوده  ژئومورفولوژی یهارخساره تعیین نوع

دهد که بیشترین سهم را نشان مي مورد مطالعه

 هایخاک با قدیمي هایتراس و پادگانه رخساره

 بعضي که رفتيکوه و آبرفتي عمیق نسبتا تا عمقکم

 واقع هاآن روی بر منطقه باغات و کشاورزی اراضي

های ترتیب رخسارهبهسپس  .دهد، تشکیل ميشده

HRC ،MIom ،D.  وMio  بیشترین مساحت دارا

که با توجه به این (.3جدول و  2شکل )هستند 

 آب زنمخا و منابع ترینهعمد از ترنراکو ینهشتهها

های بندی لوگبررسي دانه ،همچنین ،دهبو مینيزیرز

ای منطقه نشان داد در صورت فراهم های مشاهدهچاه

 تغذیههای مناسب برای شدن شرایط اقلیمي، مکان

 جمله ازلذا  ،همین رسوبات خواهند بود غلبمصنوعي ا

یابي به منابع آب های اساسي برای دستشاخص

 زیرزمیني و یا اجرای عملیات تغذیه مصنوعي،

یب قابلیت هدایت هیدرولیکي یا ضریب اناسایي ضرش

 است.  2و قابلیت انتقال 0آبگذری

های چاه و لوگ ئوفیزیکيژ هایبررسي نقشه

آبرفت با آب زیرزمیني از  داد، ننشا منطقه ایمشاهده

 قابل یهاادستعدا متر 35تا  31نوع آزاد با عمق 

 یباضردارد. مصنوعي  تغذیه تعملیا ایبر ایمالحظه

 3ای در جدول های مشاهدهچاهینامیکي رودهید

  شود.مشاهده مي

                                                           
1 Hydraulic Conductivity 
2 Transmissivity 
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 ژئومورفولوژیکي هایرخساره و هاتیپ واحدها، مساحت -3 جدول

 مساحت به هکتار رخسارة ژئومورفولوژیکي مساحت به هکتار رخسارة ژئومورفولوژیکي

 مساحت کل

Qt 188/3801 Qal 334/215 

HRC 018/0403 MIC 143/212 

MIom 113/0588 HIom 143/011 

D. 303/0283 MBD 843/034 

MIo 540/0212 Ls 834/54 

MRC 384/802 Qs 540/32 

MRom 5/131 HIo 434/21 

HBD 018/314 MRo 110/1 02443 

 

 
 نقشه منابع آبي محدوده مورد مطالعه -3شکل 

 

 ایمشاهده هایچاه ینامیکيرودهید یباضر -3 جدول

 X Y K (md-1) T (m2d-1) نام چاه

 052 0/1 3180430 424520 یدیقا

 54 0/14 3182035 428442 یفرامرز

 011 2/2 3181431 430335 نوشادحاج

 081 2/5 3118300 432230 يگچ

 018 0/84 3111542 435231 دولنگه

 045 2/45 3115454 434055 يپلنگ

 002 0/12 3111120 433151 آباداسلام

 001 0/42 3113214 423450 جم

 003 0/44 3181320 428251 آباديحاج



 454/  جم دشت آبخوان کواترنر هاینهشته هیدروژئومورفولوژیکي خصوصیات بررسي

 سازینرمال از بعد و قبل انتقال قابلیت و هیدرولیکي هدایت قابلیت ضرایب آماری هایداده -4جدول 

 سازینرمال از بعد

(T) 

 سازینرمال از قبل

(T) 

 سازینرمال از بعد

(K) 

 سازینرمال از قبل

(K) 
 آماری هایشاخص

 داده تعداد 3 3 3 3

 کمینه 14/0 158243/1 54 383/3

 بیشینه 45/2 83413/1 081 033/5

 میانگین 1144/0 54524/1 33/023 8185/4

 میانه 12/0 54232/1 003 1214/4

 استاندارد معیار انحراف 43208/1 25130/1 432/41 31044/1

 چولگي -133441/1 -48088/1 -41155/1 0131/0

 کشیدگي 0111/2 31043/1 3002/2 4554/3

 

 سازینرمال از بعد و قبل هیدرولیکي هدایت ضریب هیستوگرام -4شکل 

 
ها قبل و بعد از هیستوگرام داده 1و  4های شکل

 ریماآ تطالعاا 4 ولجددهد. سازی نشان مينرمال

هدایت هیدرولیکي و قابلیت انتقال قبل  قابلیتضریب 

 دهد. سازی نشان ميو بعد از نرمال

روند مکانی تغییرات قابلیت هدایت هیدرولیکی 

 ضریب هایداده مکاني ندرو ترنر:اکو ینهشتهها

 ننشا سبز و بيآ نگر دو باقابلیت هدایت هیدرولیکي 

 اتتغییر ندرو نمایانگر سبز نگر است. هشد داده

 ننشا دارنمو سيربر .ستا بغر به قشر از هاداده

به چاهه منطقه  از یعني بغر به قشر از هددمي

یب قابلیت هدایت هیدرولیکي ضر، اکبرآبادسمت 

 انبخوآ برفتيآ تسوبایعني نفوذپذیری ر یافته کاهش

 از اتتغییر ندنشان دهنده رو بيآ نگر یابد.ميکاهش 

کوه به سمت کوه یاحسین از  یعني جنوببه  شمال

یابي نقشه درون .(5 )شکل کندکاهش پیدا ميپردیس 

 دهدخوبي نشان ميهب رااین موضوع  ،ضریباین 

 (.4 شکل)

ری ضریب قابلیت انتقال آماهای زمینبررسی

های پس از ورود داده :های کواترنر دشت جمنهشته

افزار های کواترنر به نرمضریب قابلیت انتقال آب نهشته

GISها انجام سازی دادهنرمال ،گیری، از طریق لگاریتم

 .(1)شکل  شد

 انتقالدر بررسي روند مکاني ضریب قابلیت 

کواترنر، تغییرات آن در جهت شرق به  هاینهشته

غرب رو به کاهش و روند آن از شمال به جنوب رو به 

 (.8افزایش است )شکل 

اگر محدوده دشت مورد مطالعه به سه بخش 

شمالي، مرکزی و جنوبي تقسیم شود، بیشترین 

رخساره دشت کشاورزی و  ازمساحت بخش مرکزی 

های رفتکه بر روی کوهتشکیل شده است باغات 

 اند.ه رودخانه فصلي جم ایجاد شدهنسبتا ریزدانه حاشی

جنوبي از رخساره  قسمت اعظم بخششمالي و  بخش

های های قدیمي با خاکهای آبرفتي و تراسپادگانه

وجود هعمق تا نسبتا عمیق آبرفتي و کوهرفتي بکم

بعضي اراضي  بوده و دارای شیب کميکه  آمده است

واقع شده است  هاه بر روی آنکشاورزی و باغات منطق

  (.2)شکل 

Dataset

Frequency

1/06 1/2 1/34 1/48 1/62 1/76 1/89 2/03 2/17 2/31 2/45
0

0/6

1/2

1/8

2/4

3
Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 9
 : 1/06
 : 2/45
 : 1/7744
 : 0/43218

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : -0/033447
 : 2/1707
 : 1/45
 : 1/72
 : 2/125

Histogram
Transformation: None

Dataset : kT-coffition Attribute: F_m_d_K

Dataset

Frequency

0/06 0/2 0/34 0/48 0/62 0/76 0/89 1/03 1/17 1/31 1/45
0

0/6

1/2

1/8

2/4

3
Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 9
 : 0/06
 : 1/45
 : 0/77444
 : 0/43218

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : -0/033447
 : 2/1707
 : 0/45
 : 0/72
 : 1/125

Histogram
Transformation: Box-Cox, Parameter: 1

Dataset : kT-coffition Attribute: F_m_d_K
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 يکیدرولیه تیهدا تیقابل ضریب یهاداده مکاني ندرو -5شکل 

 

 عام نگیجیکر روش به يکیدرولیه تیهدا تیقابل بیضر يابیدرون نقشه -6شکل 

 

 
 سازینرمال از بعد و قبل انتقال قابلیت ضریب آماری هایداده هیستوگرام -7شکل 

XX

YY

ZZ

Trend Analysis

Dataset : kT-coffition Attribute: F_m_d_K

Dataset  10
-2

Frequency

0/54 0/67 0/79 0/92 1/04 1/17 1/3 1/42 1/55 1/67 1/8
0

0/8

1/6

2/4

3/2

4
Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 9
 : 54
 : 180
 : 129/33
 : 40/432

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : -0/40055
 : 2/3112
 : 109/5
 : 113
 : 166/25

Histogram
Transformation: None

Dataset : kT-coffition Attribute: F_m2_day

Dataset

Frequency

3/99 4/11 4/23 4/35 4/47 4/59 4/71 4/83 4/95 5/07 5/19
0

0/8

1/6

2/4

3/2

4
Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 9
 : 3/989
 : 5/193
 : 4/8085
 : 0/37144

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : -1/1037
 : 3/6554
 : 4/6959
 : 4/7274
 : 5/1134

Histogram
Transformation: Log

Dataset : kT-coffition Attribute: F_m2_day



 458/  جم دشت آبخوان کواترنر هاینهشته هیدروژئومورفولوژیکي خصوصیات بررسي

 
 کواترنر هاینهشته انتقال قابلیت ضریب مکاني روند -8 شکل

 

و بیشترین داشته تجمع منابع آبي در آبرفت اغلب 

در مرکز آن، حوالي روستاهای ها حفاریتمرکز 

باشد. بیشترین و صیدی، هنگدان و شهرستان جم مي

متر است.  دوو  011ترتیب به هاکمترین عمق این چاه

متر در حاشیه شمال غربي  31 ،عمق آبرفت کمینه

متری شرق پارک  511محدوده آبخوان و در فاصله 

متر  35و بیشترین عمق آن نیز قرار دارد جنگلي جم 

محدوده آبخوان و در فاصله  جنوب شرقدر حاشیه 

 متری چاه نفت و گاز مهرباغ واقع شده است. 451

ضریب قابلیت هدایت هیدرولیکي دشت  بیشترین

آن  کمینهمتر در روز مربوط به چاه گچي و  5/2جم 

دست هبمتر در روز در چاه فرامرزی  14/0نیز به میزان 

. بررسي روند تغییرات ضریب قابلیت هدایت آمد

 هایدر جهتمیزان آن  دهدميهیدرولیکي نشان 

 شرق به غرب و شمال به جنوب روند کاهشي دارد

ضریب قابلیت روند مکاني تغییرات  (.4و  5های شکل)

های دشت تقریبا ثابت از شرق به غرب تا نیمه انتقال

ضریب در این  یابد. ولي در نواحي غربي کاهش مي

نوب تا میانه دشت تغییرات جهت شمال به ج

های جنوبي کاهش داری نشان نداده اما در بخشمعني

 (.3و  8های )شکل است داشته

این  ،توان بیان کردآنچه در مورد این مقاطع مي

 است که لایه سطحي شامل رسوبات آبرفتي خشک

(2Qبوده )،  ،لایه حاوی رسوبات آبرفتي در زیر این لایه

در  (M) ( قرار دارد. سنگ کف مارني1Q) آبدار احتمالا

آنچه در مقاطع طولي  شودتمام طول مقاطع دیده مي

وبات آبرفتي خشک در شود رسو عرضي مشاهده مي

های شمال های جنوب غربي بیشتر و در بخشبخش

های شمال شرقي ضخامت کمتری دارند. در بخش

تر و در شرقي، لایه رسوبات آبرفتي احتمالا آبدار ضخیم

 هایشود )شکلتر ميهای جنوب غربي باریکبخش

نتایج بررسي نشان داد که بین ضرایب  .(00و  01

های کواترنر رات ضخامت نهشتههیدرودینامیکي و تغیی

رابطه مستقیم وجود دارد و با کاهش ضخامت رسوبات 

آبرفتي احتمالا آبدار، ضرایب هیدرودینامیکي نیز 

 یابد.کاهش مي

 یهايروند و مقدار منحن يچگونگ با بررسي

ها در یع آنتوز يو چگونگ یژه ظاهریمقاومت وهم

 هایمنحني روند گیری کرد،نتیجهتوان يم 02شکل 

مقاطع  يمتر در سطح در طول تماماهم 211 یبالا

باشد. روند يدرشت مخشک دانه يانگر رسوبات آبرفتیب

انگر وجود رسوبات یمتر باهم 011سبز  یهايمنحن

آبدار در عمق متوسط  متوسط احتمالا ي دانهآبرفت

از مقدار  ،ش عمقیه مقاطع با افزای. در طول کلاست

که  کاسته شده یژه ظاهریاومت ومقهم یهايمنحن

روند  است. يکف مارنل بر وجود سنگین امر دلیا

 ی،قرمز رنگ در عمق در اطراف سونداژها یهايمنحن

 RB33و  RHمقطع  RB32و  RB3مقطع  41تا  21

 RKمقطع  RB37و  RGمقطع  RB35و  RIمقطع 

 یحاو ي مارن و احتمالاانگر بالا بودن درصد نسبیب

ر یاد شده نسبت به محل سای یر سونداژهایاملاح در ز

سبز رنگ در عمق( در طول  یهايسونداژها )منحن

    باشد.يمقاطع م

 

XX

YY

ZZ

Trend Analysis

Dataset : kT-coffition Attribute: F_m2_day
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 نومینالپلي روش از استفاده با آب انتقال قابلیت ضریب یابيدرون نقشه -9شکل 

 

 
و ( 1Qآبدار ) (، رسوبات آبرفتي احتمالا2Qهای رسوبات آبرفتي خشک )لایه جنوب غرب ضخامت-در جهت شمال شرق عرضيمقطع  -01شکل 

 ( به مترMسنگ کف مارني )

 



 441/  جم دشت آبخوان کواترنر هاینهشته هیدروژئومورفولوژیکي خصوصیات بررسي

 
و سنگ ( 1Qآبدار ) (، رسوبات آبرفتي احتمالا2Qهای رسوبات آبرفتي خشک )ضخامت لایه يجنوب شرق-يمقطع طولي شمال غرب -11 شکل

 ( به مترMکف مارني )

 

 ظاهری دشت جم ویژه مقاومتمقاطع هم -12شکل 

 

های ضرایب قابلیت انتقال در رخسارهبررسي نتایج 

 هایتراس و پادگانهرخساره  ،نشان دادژئومورفولوژیکي 

 و آبرفتي عمیق نسبتا تا عمقکم هایخاک با قدیمي

 و موازی عمدتا زهکشي بکهش و کم شیب با رفتيکوه

 باغات و کشاورزی اراضي بعضي که ،هموار دامنه

بیشترین که ( Qt) است شده واقع هاآن روی بر منطقه

 ،دهدمساحت محدوده مورد مطالعه را نیز تشکیل مي

 004-044ضریب قابلیت انتقال متوسط بین  دارای

 .(5)جدول  استمربع در روز  متر

در  هیدرولیکي قابلیت ضریب نتایج بررسي میزان

رخساره  که ژئومورفولوژیکي نشان دادهای رخساره

های دیمي با خاکهای قهای آبرفتي و تراسپادگانه

 باوجود هرفتي بعمیق آبرفتي و کوه عمق تا نسبتاکم

بعضي اراضي کشاورزی و باغات منطقه  کهشیب کم 

 2-5/2 طبقه( در Qtها واقع شده است )بر روی آن

 (.4قرار دارد )جدول 

 گیرینتیجه

، ژیفولورئوموروژهید مینهدر ز ،تحقیق یندر ا

های کواترنر در ای نهشتهچینه سازی مفهوميمدل

ها و ، ارزیابي ژئوستاتیستیکي نهشتهGMSافزار نرم

های بررسي، GISافزار در نرمینامیکي رودهیدضرایب 

 هایزیر در تحلیل نتایج و پذیرفت رتصولازم 

آبخوان دشت  های کواترنرنهشته ژیفولورئوموروژهید

های مقاطع نهشته بررسي :ستا همدآ ستدجم به

شامل ها این نهشتهلایه سطحي  نشان داد،کواترنر 

لایه  آندر زیر  ،بوده (2Q) رسوبات آبرفتي خشک
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قرار دارد.  (1Q) آبدار حاوی رسوبات آبرفتي احتمالا

در تمام طول مقاطع دیده   (M) سنگ کف مارني

شود. با یک نگاه بر چگونگي روند و مقدار مي

مقاومت ویژه ظاهری و چگونگي توزیع های هممنحني

 211های بالای توان گفت، روند منحنيها ميآن

متر در سطح، در طول تمامي مقاطع بیانگر اهم

باشد. روند درشت ميرسوبات آبرفتي خشک دانه

متر بیانگر وجود رسوبات آبرفتي هما 011های منحني

آبدار در عمق متوسط است. در  متوسط احتمالا دانه

های طول کلیه مقاطع با افزایش عمق از مقدار منحني

که این امر دلیل مقاومت ویژه ظاهری کاسته شده هم

 کف مارني است.بر وجود سنگ
 

 مطالعه مورد محدوده ژئومورفولوژیکي هایرخساره در انتقال قابلیت یبضر درصد -5جدول 

38-004 نام رخساره )هکتار( مساحت 058-084 044-058 031-044 004-031   

D. 1 24/42145 40/10848 28/85144 3/413440 0283/303 

HBD 44/43085 01/24253 1/131410 1/114111 01/44083 314/0180 

HIo 1 05/05403 05/413 45/48023 22/54313 21/43443 

HIom 51/43142 1 2/411130 33/18584 4/253123 011/1438 

HRC 23/04414 40/54424 04/14353 8/14420 2/801414 0403/013 

Ls 1 1 1/231322 80/48115 08/12834 54/83551 

MBD 1 1 02/81081 81/02808 1 034/8488 

MIC 1 1 51/34348 43/41520 1 212/1423 

MIo 51/04123 8/033183 1/552151 4/3885803 24/51853 0058/505 

MIom 01/85214 01/44404 3/833158 28/84538 33/41844 0588/113 

MRC 00/82482 5/304135 24/30448 08/52333 38/32802 802/3828 

MRom 1/404431 04/53243 1/518043 20/45282 41/52443 131/1510 

Qal 3/255333 31/01842 33/5348 21/10028 1/154331 215/3350 

Qs 00/4010 31/12104 03/04301 38/48454 1 32/54184 

Qt 4/151440 34/13445 31/03533 01/83421 3/830142 3843/388 

 هایطبقهمساحت تحت تاثیر 

 ضریب قابلیت انتقال
2124/385 2342/338 3143/504 2501/815 0341/815 02443 

 

 های ژئومورفولوژیکي محدوده مورد مطالعه( در رخسارهدرصد) هیدرولیکيمیزان ضریب قابلیت  -6جدول 

(هکتار) مساحت 2/5-2 2-0/5 0/5-0 نام رخساره  

D. 24/31135 01/1454 43/55444 0283/3028 

HBD 28/38012 53/13502 01/38384 314/01802 

HIo 1 1/245034 33/15413 21/434418 

HIom 1 51/43142 42/34258 011/41313 

HRC 40/82138 21/31354 31/84343 0403/013 

Ls 1 011 1 54/835543 

MBD 1 1 33/33338 034/84833 

MIC 24/44485 43/11434 4/454814 212/14281 

MIo 20/15214 44/12438 34/22281 0058/5043 

MIom 03/34455 40/43443 44/40834 0588/3214 

MRC 00/31403 23/12043 58/31203 802/3828 

MRo 1 33/3853 1 1/1103412 

MRom 23/12404 41/00141 34/04333 134/83435 

Qal 35/33422 08/21114 45/13814 215/33504 

Qs 42/34421 51/45514 1 32/541834 

Qt 24/21118 23/11044 44/45048 3842/4235 

)هکتار( مساحت  3148/0402 4143/44 5345/408 02443 



 442/  جم دشت آبخوان کواترنر هاینهشته هیدروژئومورفولوژیکي خصوصیات بررسي

در ارزیابي هیدرودینامیکي و ژئومورفولوژیکي 

یب محدوده دشت جم، نقشه درونیابي ضرهای نهشته

بر  وآماری گذری آبخوان بر اساس روش زمینآب

برای  وطبقه  سههای آزمایشات پمپاژ در اساس داده

. شدبندی پهنه طبقه پنج در ضریب قابلیت انتقال

های های درونیابي نهشتهها با نقشهمقایسه این نقشه

ها با مقادیر کواترنر، ارتباط مشخصي را بین نوع نهشته

چرا که این  ،سازدضرایب هیدرودینامیکي نمایان مي

های متری از آبرفت 011نواحي دارای ضخامت بالای

  .استدرشت  دانه

بیشترین ضریب قابلیت هدایت هیدرولیکي دشت 

آن  کمینهمتر در روز مربوط به چاه گچي و  5/2جم 

دست هبمتر در روز در چاه فرامرزی  14/0نیز به میزان 

. بررسي روند تغییرات ضریب قابلیت هدایت آمد

 هایمیزان آن در جهت دهدميهیدرولیکي نشان 

 ي دارد.شرق به غرب و شمال به جنوب روند کاهش

از شرق به  ضریب قابلیت انتقالروند مکاني تغییرات 

های دشت تقریبا ثابت ولي در نواحي غرب تا نیمه

این ضریب در جهت شمال به  یابد. غربي کاهش مي

داری نشان نداده نوب تا میانه دشت تغییرات معنيج

نتایج  .است داشتههای جنوبي کاهش اما در بخش

ضریب قابلیت هدایت و تقال بررسي ضرایب قابلیت ان

های ژئومورفولوژیکي نشان داد در رخسارههیدرولیکي 

با که های قدیمي های آبرفتي و تراسرخساره پادگانه

 رفتيکوهعمیق آبرفتي و  مق تا نسبتاعهای کمخاک

بوده و بعضي  وجود آمده است، دارای شیب کميهب

اقع ها واراضي کشاورزی و باغات منطقه بر روی آن

بیشترین مساحت محدوده مورد  و( Qt) استشده 

دارای ضریب قابلیت  ،دهدمطالعه را نیز تشکیل مي

و  روز مترمربع در 004-044انتقال متوسط بین 

متر در روز  2-5/2ضریب قابلیت هدایت هیدرولیکي 

نتایج این بررسي نشان داد بین ضرایب  است.

های کواترنر هیدرودینامیکي و تغییرات ضخامت نهشته

اهش ضخامت رسوبات رابطه مستقیم وجود دارد و با ک

آبدار، ضرایب هیدرودینامیکي و در  آبرفتي احتمالا

 یابد. نهایت نفوذپذیری نیز کاهش مي

شهرام با نتایج حاصل از تحقیق این تحقیق نتایج 

 درها آن زیرا ،مطابقت داردروستایي و همکاران 

های ومورفولوژیکي نهشتهارزیابي هیدرودینامیکي و ژئ

گذری شمال دریاچه ارومیه، بیشترین مقدار ضریب آب

شرق محدوده مطالعاتي و به شمالرا و قابلیت انتقال 

. مقایسه کردندحوالي بستر رودخانه تسوج اعلام 

با  گذری و قابلیت انتقالضریب آبی هانقشه

، دشت جم های کواترنرهای درونیابي نهشتهنقشه

یب ها با مقادیر ضرابین نوع نهشته مستقیميارتباط 

 .ساختهیدرودینامیکي نمایان 
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Abstract 

Groundwater is a major source of water. The management of these resources is very 

important answer for increasing drinking, agricultural and industrial water demands. 

Management measures need knowing the spatial and temporal behavior of groundwater. 

According to anomalous use of groundwater resources in this region and considering 

floods due to precipitation regime with severe rainfall, there is a need to investigate 

Hydro-geomorphological characteristics of quaternary deposits of Jam Plain. In this 

research, exploration-geophysical surveys of quaternary deposits within the Jam Plain 

was investigated. For this purpose, graphical methods, geo-electric sections draw, and 

preparing iso-resistance to different depths maps, reviews exploratory piezometer wells 

drilled within the Jam Plain by drawing the logs through the provision of wells and 

subsurface levels between wells; and finally, hydro-geomorphology relations of 

quaternary deposits were studied. Results showed that the minimum alluvial depth starts 

from 30 m in north-western margin at a distance of 500 m east of Jam Forest Park and 

its maximum depth of 95 m is in the north-western margin of the aquifer and 450 m 

south of Mehrbagh oil and gas well. The highest hydraulic conductivity coefficient of 

2.5 m/day in Jam Plain belongs to Gachi well and its minimum of 1.06 m/day is related 

to Faramarzi well. Investigating the trend of changes of hydraulic conductivity 

coefficient showed that its rate in the eastern part of the study area was 2-2.5 m/day and 

decreases to 1-1.5 m/day in the western parts and in the north to south direction it 

decreases from 2-2.5 to 1-1.5 m/day. The spatial trend of changes in the coefficient of 

transmission capacity from east to west to the middle of the plain is approximately 

constant and is located on the floor of 180-200 m2/day, but in western areas it has fallen 

to 50-90 m2/day. The changes of this coefficient showed no significant changes in the 

north to south direction till the middle of the plain. But, decreased in the southern parts, 

which is the result of the reduction of the thickness of alluvium in these areas. Results 

demonstrated that 4810, 2186 and 5282 ha of the study area belongs to mountainous, 

hill and plateau and the middle areas between the plains and the mountains units. 
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