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چكیده 
ایران در  بارندگي،  نامناسب  به دلیل پراکنش زماني و مکاني 
براي  دارد.  قرار  جهان  خشک  نیمه  و  خشک  کشور هاي  زمره 
ابداعات  و  ابتکارات  آب،  منابع  محدودیت  مشکالت  تعدیل 
متنوعي در زمینه بهره برداري از منابع آب سطحي و زیرزمیني، در 
ابعاد سازه اي و مدیریتي مورد توجه بوده است. منابع آب سطحي 
از زمین هاي کشاورزي را  تأمین آب مساحت زیادي  نیز کفاف 
نمي دهد. به دلیل همین محدودیت از دیر باز توجه به سوي منابع 
و  شناسي  زمین  پژوهش هاي  است.  شده  جلب  زمیني  زیر  آب 
زمین ریخت شناسي به دلیل ارائه شاخص هایي براي اکتشاف آب 
زیرزمیني و هدایت سریع پژوهشگران براي کشف مناطق داراي 
منابع آب زیرزمیني از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشند. مهم ترین 
اشکال زمین ریخت شناسي قابل مطالعه از نظر آب هاي زیرزمیني، 
در  بنابراین،  لذا  مي باشند.  آبرفتي  پادگانه هاي  و  مخروط افکنه ها 
این تحقیق سعي بر این است که تاثیر اشکال و فرآیندهاي زمین 
بررسي  آن  زیرزمیني  آب  منابع  بر  جیرفت  دشت  ریخت شناسي 
شود. براساس مطالعات انجام شده ابخوان دشت جیرفت سیستمي 
یک  درون  که  است  ناتراوا  و  تراوا  آبدار،  الیه هاي  از  متشکل 
افتادگي ناودیسي به وجود آمده است ضخامت آبخوان از  گود 
شمال به جنوب کاهش مي یابد جهت کلي آب زیرزمیني دشت 
از شما غرب به جنوب شرق مي باشد و مخروظ افکنه هاي جوان 
در حاشیه شرقي دشت یکي ار منابع مهم تغذیه کننده سفره هاي 

ابدار دشت مي باشد.
 

شناسي. ریخت  زمین  اشکال  زیرزمیني،  آب  کلیدی:  واژه های 
مخروط افکنه، پادگانه آبرفتي

 1- نویسنده مسئول:Delfari.s@gmail.com، دانشگاه جیرفت

مقدمه
کیث تاد )1976، صص 409 454( ]11[ پژوهش درباره منابع آب 
زیرزمیني را به دو گروه پژوهش های پژوهش های زمیني و سطحي 
بررسي  به  زمین  سطح  در  که  روش هایي  است.  نموده  طبقه بندي 
و  زمین شناسي  روش های  براساس  مي پردازند،  سطحي  آب  منابع 
الکتریکي  مقاومت  مانند  ژئوفیزیکي  اکتشاف  و  زمین ریخت شناسي 
است.  استوار  مغناطیسي  و  ثقلي  روش های  برگشتي،  ارتعاشات 
براي  ارائه شاخص هایي  علت  به  ریخت شناسي  زمین  پژوهش های 
اکتشاف آب زیرزمیني و هدایت سریع پژوهشگران به مناطق داراي 
منابع آب مورد توجه ژئومورفولوژیست ها قرار گرفته است. هیث و 
ترینر )1968( ]10[ و  موالرد )1968( ]15[ براي بررسي آب های 
ارائه  را  ریخت شناسي  زمین  و  توپوگرافي  شاخص های  زیرزمیني، 
محتوي  مواد  از  یکي   ]11[  )1980( هوبااو  و  فرانکلین  نموده اند. 
آب های زیرزمیني و محیط تشکیل دهنده آن را نهشته  های آبرفتي و 
متخلخل دوران چهارم اعالم کرده اند، به عقیده رجایي )1373( ]3[ 
ژئومورفولوژي  به چرخه  زیرزمیني  آب  محتوي  آبرفتي  نهشته  های 
تعلق دارند و به عقیده  سلبي )1985( ]14[ و اسمال )1991( ]13[  
در تشکیل آبخوان، شیب توپوگرافي، طول و پهناي بستر رودخانه 
به  دارند.  دخالت  زیادي  حد  تا  ژئوموفولوژي  متغیر های  عنوان  به 
ژئومورفولوژي  نقش  مهمترین   ]12[  )1998( ورستاپن  عقیده 
واحد های  به  ناحیه  یک  تقسیم  زمیني  زیر  آب  منابع  ارزیابي  در 
هیدرومورفولوژیک است. بررسي ها نشان مي دهد  که پژوهشگران 
بررسي  در  مختلف  درجات  به  را  شاخص ها  این  از  اسنفاده  ایران 
آب های زیرزمیني دشت جیرفت مورد توجه قرار داده اند. مهندسان 
مهاب قدس )1360( ]4[ در بررسي آب های زیرزمیني بیشتر اشکال 
پادگانه ها را مدنظر قرار داده اند. سازمان  ناهمواري های زمین یعني 
آب منطق های کرمان )1365( ]2[ دشت سیالبي را به عنوان یکي از 
اشکال ژئومورفولوژي با استفاده از روش سونداژ الکتریکي بررسي 
نموده و نتایج کار  را به صورت قطع ژئوفیزیکي طولي و عرضي 
حوضه   از  بخشي  جیرفت  دشت  نموده اند.  ارائه  آب  تیپ  نقشه  و 
ایران مرکزي است. حاشیه شمال و شرق دشت  رسوبي ساختاري 
جیرفت توسط سنگ های آذرین )گرانیت، گرانودیوریت و دیوریت( 
رسوبات آبرفتي و مخروطه افکنه  های کواترنري مشخص مي شود. در 
حاشیه غربي، مخروطه افکنه  های جوان دوران کواترنر و سنگ هایي 
مشاهده  مي شود. حاشیه  نئوژن  کنگلومراي  و  ماسه سنگ  قبیل  از 
سست  کنگلومراي  و  ماس های  رسوبات  توسط  نیز  دشت  جنوبي 
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نئوژن مشخص مي شود.دشت جیرفت از رسوبات کواترنري تشکیل 
شده است و شامل 2 سفره آبدار آزاد و تحت فشار است.

در دشت جیرفت ته نشین شدن مواد آبرفتي مجموع های از عوارض 
را ایجاد کرده است که مي توان آن ها را بر اساس شاخص های ارائه شده 
از نظر منابع آب مورد مطالعه قرار داد. مخروطه افکنه ها و پادگانه  های 
مي آیند  شمار  به  اشکالي  از  شور  و  هلیل  رودخانه   اطراف  آبرفتي 
ناهمواري های  این  از  یک  هر  در  زیرزمیني  آب  کمیت  بر روي  که 
را در شکل گیري  اینکه نقش ژئومورفولوژي  بر  رودخان های عالوه 
چنین منابع روشن مي سازد، بلکه این امکان را فراهم مي آورد تا بتوان 

نقش نهشته ها را در کیفیت آب های زیرزمیني مشخص نمود. ]5[

موقعیت جغرافیایي و مورفولوژي منطقه:
از حوضه غربي جازموریان  آبریز دشت جیرفت بخشي  حوضه 
است که بین طول های جغرافیایي 57  درجه 15 دقیقه و 58 درجه 
و 17 دقیقه شرقي و عرض های جغرافیایي 28 درجه و 12 دقیقه و 
29 درجه و 13 دقیقه شمالي، در جنوب ایران و در استان کرمان قرار 
این  است.  کیلومترمربع   2247 جیرفت  دشت  وسعت  است.  گرفته 
منطقه از نظر آب و هوایي جزو مناطق نیمه خشک به شمار مي آید 
و متوسط بارندگي ساالنه آن در یک دوره درازمدت 30 ساله 170 

میلي متر مي باشد.
دشت جیرفت از لحاظ مورفولوژي منطق های فرو افتاده )گرابن( 
گرفته  بر  در  ارتفاعات  توسط  شرق  و  غرب  شمال،  از  که  است 
شده که در این منطقه سه واحد از لحاظ ریخت شناسي را مي توان 

تشخیص داد. ]5[
الف( مناطق مرتفع: این مناطق را رشته کوه جبال بارز که بخشي 

از زون ارومیه  دختر است، با قله اي به ارتفاع 3486 متر از سطح دریا 
و  ارتفاعات شمال شرقي  جنوب شرق  امتداد شمال غرب–  در  و 

شمالي جیرفت را تشکیل مي دهد
ب( مخروط های آبرفتي: در دامنه ارتفاعات فوق به طرف دشت، 
نهشته  های قدیمي و یا جوان با شیبي در حدود 10 درجه به سمت 
بخش مرکزي دشت گسترش دارند. حداکثر عرض مخروط افکنه ها 
به حدود 20 کیلومتر مي رسد. رسوبات آبرفتي و تراس  های قدیمي 
و مرتفع اطراف رودخانه  هلیل از دیدگاه زمین شناسي دوران چهارم  

حائز اهمیت است.
ج( دشت جیرفت: منطق های است هموار که حدود 60 کیلومتر 
طول و بین 10 تا 15 کیلومتر عرض دارد که رودخانه  هلیل در وسط 
آن جاري است. تمام آبراهه ها از ارتفاعات سرچشمه گرفته و پس 
از خروج از کوهستان و گذر از مخروط افکنه ها به هلیل رود ملحق 
دشت  این  در  کوهستاني  مناطق  و  مزارع  باغها،  بیشتر  و   مي شوند 

ایجاد شده اند.

زمین شناسي منطقه مورد مطالعه
زمین شناسي محدوده مطالعاتي جیرفت جزئي از حوضه  ساختاري 
با امتداد  رسوبي ایران مرکزي است که رشته کوه  های کوه  های بارز 
شمال غرب– جنوب شرقي این حوضه را از حوضه کویر جدا مي سازد 

و بخشي از کمربند آتشفشاني بزمان و سهند را تشکیل مي دهد.
واحد های زمین شناسي منطقه در سه گروه کلي به نام های آذرین و 
رسوبي و نهشته  های سخت نشده تقسیم بندي مي شوند.  دگرگوني– 
دره جیرفت در های گسلي و کوهستاني است. این دره را کوه  هایي 
کوه  هایي احاطه کرده اند که عمدتاً از سنگ  های گونه گون گوناگون 

شکل شماره2 - عکس ماهواره اي منطقه مورد مطالعه شکل شماره 1 - موقعیت دشت جیرفت در کشور و استان  
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شده اند. تشکیل  مختلف  رسوبي  سنگ  های  و  دگرگوني  آذرین، 
دره ها  و  متر   3740 برابرربرابر  کوهستاني  بخش  در  ارتفاع  حداکثر 
و  اصلي  و شاخه  های  کوه ها  از  یافته  فرسایش  آبرفتي  نهشته  های  با 
فرعي رودخانه  های هلیل، شور و سیالب رود های فراوان به داخل دره 
محل و ته نشین شده است. قدیمي ترین واحد های سنگ شناسي منطقه 
فیلیت، ماسه  از  تناوبي  با  را شیت های شیست های سریسیتي همراه 
سنگ دگرگوني، آمفیبولیت تشکیل مي دهد که سبب قرار داشتن در 
زیر سنگ های رسوبي به سن  احتمالي پرمین به دوران دیرینه زیستي 
نسبت داده مي شود. رسوب های دوران میانه زیستي که بخش وسیعي 
کنگلومرا،  از  و  تخریبي  بیشتر  مي پوشاند،  را  آبریز  از غرب حوضه 
آن  روي  و  شده  دگرگون  کمي  فیلیتي  شیست  های  و  سنگ  ماسه 
سکانسي از سنگ های آذري و رسوبي دوره ژوراسیک و سنگ  های 
آهکي اوربیتو لین دار کرتاسه تشکیل شده است. دوران نوزیستي با 
رخساره آذر آواري، آذرین و رسوبي دوره اتوسن آغاز مي شود. روي 
آن رسوب های دریایي شامل سنگ های آهکي مارني حاوي فسیل های 
را  نئوژن  زیریستم  نهشته  های  است.  شده  تشکیل  جلبک  و  مرجان 
کنگلومرا و ماسه سنگ سست  با قلوه  های خوب گرد شده از جنس 
آذرین و آهک تشکیل گردیده که به صورت رخنمون های فرسایش 
یافته در سرتاسر منطقه دیده مي شود. نهشته  های دوره کواترنر که به 
طور دگرشیب روي تمام سازند های کهن سالتر را مي پوشاند از یک 
بخش قدیمي)Q1( شامل آواري های نسبتاً سخت شده با جور شدگي 
ضعیف و در بخش جوانتر )Q2(  با رخساره  های گوناگوني بستر شني 
رودخانه ها )QaL(، تراس های رودخان های )Qt( ، نهشته  های بادي و 

دشت سیالبي و مخروطه افکنه ها دیده مي شود.
تأثیر فرآیند های تکتونیکي به صورت نیرو های کششي و فشاري 
است.  کرده  ایجاد  سنگها  این  در  فراواني  گسل های  و  شکستگیها 
زیاد، گسل های  زاویه  با  ایجادکننده گسل های  حرکت های عمودي 
با روند N S و NW SE را بوجود آورده که آخرین جابجایي ها در 
آنها در دوره کواترنر حادث شده است. این گسل ها سبب شده اند 
مهمترین  آید.  در  افتاده  فرو  دره  یک  صورت  به  جیرفت  دره  که 
گسل  جیرفت،  گسل  سبزواران،  گسل های  از  عبارتند  گسل ها  این 
آب  مخزن  در  تغییر هایي  ایجاد  که سبب  کهنوج  و گسل  دوساري 
زیرزمیني شده که همواره به عنوان زدن های مولد، با پتانسیل مناسب 

براي ذخیره سازي آبخوان نقش مهمي را به عهده دارند.

مواد و روش ها
دارد،  ریخت شناسي  زمین  دیدگاه  بیشتر  که  حاضر  تحقیق  در 
شاخص های  و  ریخت شناسي  زمین  عوامل  بر  تأکید  با  شده  سعي 
آنها آب های زیرزمیني مطالعه شود. عالوه بر این که مکان هایي که 
توسط مطالعات قبلي )مهندسان مهاب قدس1364( ]4[ مورد توجه 
مي باشد به فاکتور های ژئومورفولوژیکي و توپوگرافیکي مانند طول 
دامنه ها پهنا و عمق بستر رودخانه نوع الیه  های محتوي آب زیرزمیني 
براي  آنها توجه خاصي شده و  آنها و مواد تشکیل دهنده  و شیب 

بررسي متغیر های مذکور از مواد و روش های زیر استفاده شده است. 
جغرافیایي  سازمان  از  توپوگرافي  نقشه  و  زمین شناسي  نقشه  های 
مقاطع  کشور،  دور  از  سازمان سنجش  از  ماهوار های  و عکس  های 
ژئوفیزیکي و نقشه  های آب مانند نقشه مقاومت کتریکي از سازمان 
آب منطق های و نقشه خاک از اداره کل کشاورزي جمع آوري شدند 
توپوگرافي محدود  نقشه  های  بر روي  مطالعه  مورد  منطقه  و سپس 
شد. از نقشه  های زمین شناسي و بررسي های میداني، عوارض زمین 
گردیدند.  ترسیم  نقشه  روي  بر  سپس  و  شناسایي  ریخت شناسي  
ابعاد اشکال ژئوموفولوژي مانند دشت سیالبي، مخروطه افکنه ها و 
پادگانه  های آبرفتي در روي زمین با استفاده از ابزار های مناسب مانند 

نوار متري و GPS اندازه گیري شد.
مقیاس  به  هوایي  عکس های  و  میداني  بررسي های  طریق  از 
بالغ،  و  قدیمي  افکنه  مخروطه   18 داراي  آبرفتي  دشت   1:50000
پادگانه و دشت سیالبي حاشیه رودخانه  افکنه جدید،  33 مخروط 
 هلیل به طول تقریبي 400 کیلومتر و مساحت حوضه آبریز 8400 
بررسي  مقاله  هدف  این  در  که  این  به  توجه  با  است.  کیلومترمربع 
کاربد زمین ریخت شناسي در منابع اب زیر زمیني مي باشد، از این 
رو به مطالعات لوگ چاه حفاري و چینه شناسي، نقشه زمین شناسي و 
نیمرخ ها اهمیت زیادي داده شده است. سپس در بررسي های میداني 

محل حفر چاه  های عمیق و نیمه عمیق بر روي نقشه پیاده گردید.
 سپس، تمام چشمه ها و قناتها و چاه  هایي که بر روي زمین شناسایي 
شده بودند، روي نقشه پیاده شدند. )شکل های شماره 4 و 5 و 6( 
عملیات کارتوگرافي به وسیله نرم افزار ARC GIS )9، 3( بر روي 
همان نقشه انجام گرفت. با اسکن کردن نقشه  های مزبور، عوارضي 
بودند،  اهمیت  از نظر زمین ریخت شناسي آب زیرزمیني داراي  که 
آخرین  در  گردید.  تعیین  آنها  محل  میداني  بررسي  در  و  شناسایي 
ریخت شناسي  زمین  نقشه  های  از  حاصل  نتایج  پژوهش،  از  مرحله 
عوامل  کدام  شود؛  معلوم  تا  گردید  مقایسه  هم  با  هیدورولوژي  و 
زمین ریخت شناسي در تولید آبخوان ها نقش داشته اند. همچنین براي 
تعیین صحت نتایج از آزمون کاي دو کمک گرفته شد تا معلوم شود 
که شمار منابع آبي از جمله چاه  های نیمه عمیق و کم عمق، قنات 
با  شده اند،  ترسیم  ریخت شناسي  زمین  واحد های  در  که  چشمه  و 
هم تفاوت دارند.در جدول شماره 1 مشخصات چشمه ها و چاه ها 
و جدول  شناسي  ریخت  زمین  عوارض  روي  موجود  قنات های  و 

شماره 2نتیجه ازمون کاي دو نشان داده شده است.

نتایج
 در تشکیل آب های زیرزمیني هر منطقه سه عامل مهم به عنوان 

عوامل اصلي دخالت دارند: ]1[
1 - ویژگي های زمین شناسي و تکتونیکي که شامل جنس، تخلخل، 
ضخامت، بافت و ساخت سنگها و شیب الیه  های زمین شناسي مي باشد.
2 - ویژگي های اقلیمي شامل میزان و نوع بارش، میزان تبخیر و 
تعرق، و پشت به آفتاب بودن و در ن هایت  ویژگي های ریخت شناسي 
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مانند شیب و شکل و طول دامنه ها.
مهمترین مواد تشکیل دهنده دشت جیرفت شامل رسوبات دوران 
افکنه  به صورت دشت سیالبي، تراس و مخروط  چهارم است که 

دیده مي شود.
 وسعت محدوده مطالعاتي جیرفت 5050 کیلومترمربع و وسعت 
دشت 2247 کیلومترمربع و ارتفاع آن از سطح دریا بین 500 تا 800 
به سمت  از سمت شمال  محدوده  این  کلي  است. شیب  متغیر  متر 
جنوب است. این تغییر روند شیب باعث شده است که  قسمت های 
شمالي و شرقي محدوده وسعت و پهناي کمتري داشته و از طرفي 
باعث مي شود که آبرفتها و آبها به سمت خط القعر اصلي یعني رودخانه  
هلیل رود انتقال یابد و دشت سیالبي را تشکیل داده و با نفوذ آب به 
درون فضا های خالي آن آبخوان نسبتاً مهمي را تشکیل و  ضخامت 
متوسط الیه آبدار در این قسمت ها بین 50 تا 100 متر متغیر است.  
در حالي که در بخش غربي دشت در حد فاصل بین ارتفاعات حاشیه 
دشت و گسل سبزواران به دلیل کوتاهي فاصله ارتفاعات نسبت به 
دیگر  و  دشت  شمالي  بخش  به  نسبت  تند  شیب  بودن  دارا  دشت، 

آبرفت و همچنین  انباشته شدن  پدیده  های ژئومورفولوژیکي هم در 
تشکیل آبخوان چندان حائز اهمیت نیست. ضخامت الیه آبدار در این 
بخش تقریبا 30 متر است. به علت این که کوه  های قسمت شمالي و 
شمال شرق محدوده در حدود 6 ماه از سال داراي برف بوده که خود 
باعث تشدید یخبندان در ارتفاعات منتهي به دشت مي شود؛ تمام این 
عوامل باعث تولید رسوب در منطقه گشته و در جهت شیب به طرف 
پایین حمل شده اند و به صورت اشکال پادگانه آبرفتي، مخروط افکنه 
و دشت سیالبي  قابل مشاهده هستند. هر جا که عمق این رسوبات 

بیشتر بوده مخازن آب زیر زمیني تشکیل شده است. 
علت  به  بارز  جبال  کوه  های  به  منتهي  دشت  شمالي  قسمت  در 
کاهش شیب و فرایند های تکتونیکي و بر اثر انباشته شدن آبرفت ها، 
مخروط افکنه  هایي تشکیل شده است. از آنجا که ضخامت رسوبات 
در این پدیده زیاد است، بنابراین چشمه  هایي با دبي زیاد در پایین 
این دشت ظاهر  شده اند که حاکي از وجود یک آبخوان غني با دبي 

باال مي باشد. 
نزدیک مي شویم  مرکز دشت  به طرف  از قسمت شمال  هر چه 

 شکل شماره 3  نقشه لیتولوژي و ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه
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سنگ  قلوه  بزرگ،  سنگي  قطعات  از  و  شده  تر  ریزدانه  آبرفت ها 
کلي جریان  تبدیل  مي شوند. جهت  ماسه، رس و سیلت  به  و شن 
آب زیرزمیني از شمال غربي به سمت جنوب شرق است و عمق 

برخورد آب زیرزمیني در منطقه مورد مطالعه بین 20 تا 85 متر متغیر 
است  که از حاشیه دشت به سمت بخش میاني و خروجي دشت 
به تدریج کاهش مي یابد. مخروط افکنه  های جوان در حاشیه شرقي 

شکل شماره 4- تعداد چشمه هاي موجود در محدوده ي مورد 
مطالعه

شکل شماره 5- تعدادچاه هاي موجود در محدوده ي مورد 
مطالعه 

شکل شماره 6- تعداد قنات های موجود در محدوده ي مورد 
مطالعه

جدول شماره 1- تعداد چاه ها بر روي عوارض زمین
ریخت شناسي

مجموعقناتچشمهچاه نیمه عمیقچاه عمیق

3081372236972013مخروط افکنه ها

1181123117831441پادگانه هاي آبرفتي

2120617432433پایکوه

783119817402038زمین های هموار

جدول شماره 2- کاي اسکور
Value df Asymp. Sig. 

(2  sided)
Pearson Chi Square 
Likelihood Ratio
Linear by Linear
Association
N of Valid Cases

221.312(a)
279.203
61.415

186

12
12
1

.000

.000

.000
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دشت که از قطعات سنگي با جورشدگي ضعیف به وجود آمده اند. 
یکي از منابع مهم تغذیه سفره آبدار مي باشد. گسل سبزواران که از 
آبراهه ها و  تغییر جهت  به  با توجه  میان دشت جیرفت عبور کرده 
جابه جایي رسوبات نئوژن و حرکت راستگرد گسل ، چاه  های سمت 

چپ گسل داراي دبي باالتري مي باشند.
به طور کلي منابع تغذیه کننده دشت شامل نزوالت جوي، نفوذ از 
بستر رودخانه  هلیل رود، مسیل ها، کانال های آبیاري، زهکشي و آب 

برگشتي کشاورزي است. 

بحث و نتیجه گیري
در  چشمه ها  تعداد  که  مي دهد  نشان  مطالعات  این  نتایج 
آبدهي  و  بیشتر  جیرفت  دشت  شرقي  شمال  و  شمال  دامنه  های 
دامنه  های جنوبي و غربي  اما در  تا زیاد مي باشد.   نیز متوسط  آنها 
آنها  آبدهي  بلکه  مي شود،  کاسته  چشمه ها  تعداد  از  تنها  نه  دشت 
با زمین ریخت شناسي دشت رابطه  این موضوع   نیز کمتر مي باشد. 
و  افکنه  مخروط  سیالبي،  دشت  وجود  آن  دلیل  و  دارد  مستقیم 
آبرفتي  از مهمترین اشکال ژئومورفولوژیکي  آبرفتي که  پادگانه  های 
مي باشد، است که دامنه  های شمالي و شمال شرقي دشت و پیرامون 
و  کرده اند  اشغال  وسیعي  نسبتًا  مساحت  با  را  رود  رودخانه  هلیل 
را  آب  تامین  منبع  مهمترین  از  یکي  آبرفت ها  ضخامت  علت  به 
تشکیل  در  زیادي  تأثیر  دامنه ها  شکل  و  طول  آورده اند.  وجود  به 
آبخوان های دشت جیرفت داشته است. در قسمت های میاني دشت 
جیرفت متوسط شیب به کمتر از 5 درصد رسیده است که براي تراکم 

رسوبات کافي مي باشد. 
دامنه  های  با  دشت  شرقي  شمال  و  شمالي  دامنه  های  مقایسه  با 
زمین  عامل  چندین  که  مي گردد  مشخص  دشت  غربي  و  جنوبي 
ریخت شناسي باعث شده است که دامنه  های شمالي و شمل شرقي 

دشت داراي منابع آب بیشتري باشند.
را  آبخوان  تشکیل  توانایي  که  ریخت شناسي  زمین  عوارض   -1
دارند در دامنه  های شمالي و شرقي نمود بیشتري نسبت به دامنه  های 

غربي و جنوبي دارند.
2- پوشش گیاهي دامنه  های شمالي و شرقي نسبت به دامنه  های 
کاسته و  از حرکت سریع آب  که  بیشتر مي باشند،  غربي و جنوبي 

باعث نفوذ بیشتر  مي شوند.
3- زمین شناسي: در شمال و شمال شرق دشت جیرفت کوه  های 
جبال بارز قرار دارند که  عمدتًا از کمپلکس های رسوبي – ولکانیکي 
ائوسن شامل مجموعه  های آتشفشاني اسیدي– متوسط و کمي بازیک 
تشکیل شده است. دایک های ترکیبي متوسط تا اسیدي با سن ائوسن 
فوقاني و احتماالً جوانتر کل مجموعه فوق را قطع کرده اند که این 
سازندها تاثیر مستقیم بر آب های زیرزمیني دشت جیرفت خصوصًا 

در قسمت های شمالي دشت داشته است. 
4- نهشته  های آبرفتي در دامنه  های شمالي و شرقي علیرغم داشتن 
شیب کم به سمت جنوب باعث شده است که آبرفت ها و آب ها به 

یابد و دشت سیالبي را تشکیل  انتقال  سمت دشت رودخانه  هلیل 
داده و با نفوذ آب درون فضا های خالي آنها آبخوان های نسبتًا مهمي 

را تشکیل دهند.
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Abstract

Geomorphologic indices for identifying groundwater resources
(Case Study: Jiroft plain) 
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Iran, due to low rainfalls and itsinappropriate temporal and spatial distribution is among the world arid and 

semi-arid countries. To mitigate water resourceslimitations,different initiatives and innovationshave been 
considered for exploitation of surface and underground water resources in both structural and managerial 
dimensions. Surface water resources are not enough to supply much of the farmlands. Due to this limitation, 
attentions havelong been drawn tothe groundwater resources.The geologic and geomorphic studiesare of 
particular importance due to presenting indices for the exploration of groundwater and quick guide of 
researchers in discovery of the groundwater resources. Alluvial fans and terraces are the most important 
geomorphic forms that can be studied in terms of groundwater. The aim of this study is to link geomorphic 
shapes and processes to groundwater resources in Jiroft plain. Based on the results, Jiroft plain is rich in 
terms of underground water.
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