
 

  شیمیایی و مورفومتري مناطق خندقی  -ي خصوصیات فیزیکی مطالعه

  )، استان هرمزگانگزیر: مطالعه موردي(

  

  2، مریم حیدرزاده1گر نوحه احمد

  چکیده

تـرین   ي گزیر یکی از شاخص ي آبخیز گزیر براي تحقیق مورد نظر این است که منطقه یکی از دالیل اصلی انتخاب حوزه

شناسـی و   هـاي خـاك   در این تحقیق سـعی شـده ویژگـی   . مناطق در استان هرمزگان از نظر فرسایش خندقی بوده است

براي بررسی وضعیت فرسـایش منطقـه از   . ها بررسی شود پوگرافی حوضه و ارتباط آن با تشکیل و مورفومتري خندقتو

هاي خاکشناسی براي تعیین درصد  ها، آزمایش ها و رسم پروفیل آن گیري خصوصیات مورفومتري خندق هاي اندازه روش

ي  دهی و درصد کاهش تخلیـه  اي منطقه، میزان آبه خاك، آمار تعداد چاه SAR،PH رس، سیلت، آهک، میزان شوري، 

بـاال   .بندي دومارتن این منطقه داراي اقلیمی خشک است طبق طبقه. دست آمده استفاده گردید هاي به ها و تحلیل داده چاه

هاي ایـن   زیاد در مدت کم از ویژگیخشکی و بارندگی با شدت  ي ، طوالنی بودن دوره دما و درصد رطوبت نسبیبودن 

هاي زیرزمینی، کمبود بارندگی و بارش با شـدت   افزایش میزان شوري آب و خاك، افت سطح ایستایی آب. است نطقهم

شناسـی،   طبق نتـایج خـاك  . ي گزیر است ها در منطقه زیاد در مدت کم، از جمله عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش خندق

 تعـداد  هـا و  خندق سطح شیافزا اساس نیا بر. ده استویژه خندقی بو ساز فرسایش به افزایش درصد سیلت و رس زمینه

ـ تخل دیشـد  کـاهش  فعـال،  به رفعالیغي ها چاه نسبت شیباال رفتن میزان شوري آب، افزا چاه،هاي  حلقه  ي سـاالنه  ي هی

ـ تغ نیتر مهم ازی زراعهاي  نیزم ازي ادیز سطح شدن استفاده قابل ریغ و شدن شور، ها چاه ـ یمح راتیی  شـده  جـاد یای ط

  .باشد می

  

  :کلمات کلیدي

  مورفومتري، شوري خاك ،گزیر ،فرسایش خندقی

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  nohegar@yahoo.com_  Ahmadهرمزگان  دانشگاه گروه آبخیزداري اریدانش. 1

   Heydarzade _ m88@yahoo.comهرمزگان  دانشگاهي زداریآبخ ارشد رشته کارشناس .2
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  مقدمه -1

خاك به عنـوان یکـی از مهمتـرین    . یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد هر کشور منابع طبیعی موجود در آن کشور است

مـواد غـذایی    درصـد  97شود بـیش از   طوري که گفته می به. اي در زندگی انسان دارد منابع طبیعی نقش بسیار عمده

ایش خندقی یکی از انواع فرسایش آبی است که موجب تخریب فرس). 2000جرارد،(آید  دست می جهان از خاك به

فرسـایش خنـدقی نـوعی از    . شـود  هاي منابع طبیعی و اراضی کشاورزي مـی  اراضی و بر هم خوردن تعادل در پهنه

) جنگلـی، مرتعـی و کشـاورزي   ( در اراضـی مختلـف  فرسایش آبی است که در نتیجه انحالل و قلیایی بودن سازند 

هاي اخیر مکانیسم فرسایش آبکندي، جدا از سـایر اشـکال  فرسـایش آبـی      بر اساس مطالعات سال. آید وجود می به

کـالینی  (شدت فرسایش آبکندي چندین برابر اراضی شیب دار است ) دشت ها(است و معموال در اراضی کم شیب 

ـ  ، در منطقه سرچم زنجان به این نتیجه رسیده)1373دوسی، ق) (١،1976چینکو و لینسکی هـا   دقاند که گسترش خن

هاي خـاك، شـدت    هاي سطحی، خصوصیات افق آب ي مستقیمی با میزان امالح موجود در خاك، تمرکز روان رابطه

ملـه  بارندگی و پوشش گیاهی، سازند زمین شناسی، نوع خـاك و کـاربري اراضـی و سـایر اقـدامات انسـانی از ج      

عوامـل مـؤثر در   ) 1376(شهریور. اي و خطوط انتقال نیرو است هاي روستایی و درون مزرعه احداث غیر اصولی راه

ي سوق واقع در آبخیز مارون در شهرستان دهدشـت را تجزیـه و تحلیـل     ها در منطقه گیري و گسترش خندق شکل

ها، نوع سازند زمین شناسی، تراکم پوشش  ي باال دست خندق کرد و مشخص نمود که بین عواملی نظیر شیب حوزه

هاي مستقل با حجم خندق به عنوان متغیر وابسته  گیاهی، مقدار رس، ماسه و امالح موجود در خاك به عنوان متغیر

ي  ي آبخیـز دره  ، با بررسی مکانیسم و عوامل تشکیل خنـدق در حـوزه  )1377(راهی. داري وجود دارد ي معنی رابطه

این نتیجه رسید که وجود امالح به میزان زیاد در خاك، یکی از عوامل مـؤثر در خنـدقی شـدن     بندر گناوه به -گپ

فوت را براي خندق معرفـی   دوفوت و عمق بیشتر از  یکعرض بیشتر از ) 1966(برایس  .منطقه مورد مطالعه است

و میزان امالح موجـود در آن   نوع بافت خاك، میزان مواد آلی: ها نقش دارند عواملی که در شکل دهی گالی. کند می

فرسایش خندقی معموال با ). 1388پورکلهر، (ها است  شناسی گالی چنین خصوصیات بستر لیتولوژیکی و زمین و هم

. شـود  رها کردن و سرعت بخشیدن به آن از طریق تغییر کاربري زمین یا تغییـرات شـدید آب و هـوایی ایجـاد مـی     

ناچترگیـل و  (ند که تکنولوژي کنترل ساختمان فعال آن بسیار پرهزینه اسـت  کن ها در ابتدا به سرعت رشد می خندق

طور خالصه هـدف از انجـام ایـن تحقیـق      به). 2004، توماس و همکاران2005، نوالگیم و همکاران 2002همکاران 

ضـرورت انجـام ایـن تحقیـق     . ها ي آبخیز گزیر و عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش آن هاي حوضه شناخت خندق

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1- Kalinicenko& lliinski 
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هاي صـحرایی انجـام شـده از     بازدید. ي فرسایش خندقی در اراضی کشاورزي و باغی است رشد و گسترش فزاینده

ي اخیـر   دهد کـه در چنـد دهـه    هاي انجام شده در حوضه نشان می ي آبخیز گزیر و مطالعه و بررسی گزارش حوزه

  . ستمیزان گسترش فرسایش خندقی در این حوضه شدید و قابل بررسی و مطالعه ا

 مواد و روش ها -2

 ي مورد مطالعه ویژگی منطقه: الف

  را   را دشـت و مـابقی آن   کیلـومتر مربـع آن   9/99کیلـومتر مربـع کـه     05/225ي آبخیز گزیر داراي  مساحت  حوضه

طـول   55˚ 6́الی  54˚ 52́ 34˝مختصات جغرافیاي منطقه بین . ارتفاعات در بر گرفته است) کیلومتر مربع  1/125( 

  ).1شکل شماره (عرض شمالی واقع شده است  26˚ 50́ 17˝الی  26˚ 40́ 24˝ی و شرق

 

  موقعیت جعرافیایی حوضه در استان  -1ي  شکل شماره

هـایی   حوزه آبخیز گزیر در جنوب شرقی واحد رسوبی ساختاري زاگرس چین خورده قرار دارد که در آن گسل

بـا  ) 2 شکل شماره(شناسی ي زمین با استفاده از نقشه. شود میکیلومتر دیده  14با جهت شرقی غربی به طول حدود 

ي مـورد   شناسی منطقـه  و سنگ 1:50000نقشه توپوگرافی  ،1:20000هاي هوایی با مقیاس ، عکس1:100000مقیاس 

ي کواترنري، دوران سنوزوئیک و  شناسی تشکیل گردیده است، که شامل سازندهاي دوره مطالعه، از سه دوران زمین

  ).1371پرورش، (باشد  دوران قبل از دوران پالئوزوییک می سازند
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  گزیر ي آبخیز زمین شناسی حوضه  -2ي  شکل شماره

  

هاي رگوسل  هاي نمکی و گچی، خاك هاي منطقه را  ازنوع لیتوسل آهکی متشکل از مارن ، خاك1371پرورش  

چنین بـا   هم. بافت درشت معرفی نمود هاي رسوبی شور و هاي رسوبی، خاك هاي آبرفتی جدید، خاك آهکی، خاك

ي مورد مطالعه بـه نـام رس ایلیـت تشـخیص داده      ي ایکس و اتیل گلیکول تنها یک نوع رس در منطقه روش اشعه

هـا و ذرات غیـر رسـی در خـاك یافـت       هاي ریز توام بـا سـایر انـواع رس    صورت پولک رس ایلیت معموال به. شد

  .شود می

  رد مطالعهي مو هاي منطقه وضعیت چاه -

ي چاه عمیـق و نیمـه عمیـق در     حلقه 215، مجموعاً 1382هاي دشت گزیر اواخر سال  براساس آخرین آمار از چاه

ي  نیـاز بـه آمـار تخلیـه     1386تـا   1372ي آماري  ها در دوره ي آب چاه براي بررسی میزان تخلیه. منطقه وجود دارد

ي زمـانی،   هـاي ثبـت شـده در هـر دو بـازه      ات تمـام چـاه  براي این منظور با بررسی مختص. هاي مشترك است چاه

شـود و از   هاي زیرزمینی تغذیه مـی  آبخیز گزیر بیشتر از طریق آب يحوزه. هاي مشترك جدا گردید مشخصات چاه

هـاي زیـر زمینـی شـده      باشد بنابراین تأکید بر آب هاي زودگذر می هاي سطحی بیشتر به صورت سیالب طرفی، آب

  .است

 بارش  

میلیمتـر اسـت کـه     91/98)1386-1374(ي آمـاري   سـال دوره  12ین بارندگی ساالنه در ایستگاه گزیر بـا  میانگ

وضـعیت حرارتـی حـوزه در شـکل     . اسـت میلیمتر بوده  05/241و حدود  76-77ماکزیمم بارندگی مربوط به سال 
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  .نمایش داده شده است 3شماره 

 

  و میانگین حداکثر درجه حرارتقل میانگین متوسط، میانگین حدا  -3ي  شکل شماره

  شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان :ماخذ                         

  روش کار: ب

 بـه  دسـتیابی  بـراي . ي قبلی در ارتباط با موضوع در مناطق دیگر بررسی شـد  به این منظور ابتدا مطالعات انجام شده

هـاي   گیري ویژگـی  بنابراین براي اندازه بوده ناپذیر ناباجت صحرایی پیمایش و عملیات نیاز مورد اطالعات از برخی

هایی از خاك سطح، دیـواره و عمـق    نمونه. ها، نه خندق انتخاب شده است مورفومتري و ترسیم پروفیل عرضی آن

برداشـته  )  PHتعیین درصد رس و سیلت، شـوري، آهـک و  (شناسی  هاي خاك ها نیز براي انجام آزمایش این خندق

 .افزار اتوکد استفاده شده است ها از نرم یت براي ترسیم عمق و عرض خندقشده و در نها

 تیجهبحث و ن -3

دهـد کـه محـل اصـلی تشـکیل       بخش اصلی از ارتفاعات جنوبی دشت گـــزیر را یک گنبـــد نمکی تشـکیل مـی  

نمکی بـه دلیـل    هاي گچی و هاي رسی و دانه ریز داراي نفوذ پذیري ناچیزي بوده و بخش بخش. باشد ها می خندق

انحالل پذیري باال، نفوذ پذیري باالیی دارند ولی از دیدگاه کیفیت منابع آب زیرزمینی بسیار مخرب و آلـوده کننـده   

از ) آمار هواشناسـی ( يهاي اخیر و کمبود میزان نزوالت جو افت سطح ایستایی آب زیرزمینی و خشکسالی .هستند

ن محصوالت زراعی و باغی از سوي دیگر زمینـه را بـراي ایجـاد    ي کم آبی و خشک شد یک طرف و تشدید مسئله

از دیگـر  . ي مورد مطالعه طبق روش دومارتن داراي اقلیمی خشک اسـت  منطقه. فرسایش خندقی فراهم کرده است

خشکی و بارنـدگی بـا    ي ، طوالنی بودن دوره باالبودن دما و درصد رطوبت نسبیي آبخیز گزیر،  هاي حوضه ویژگی

هایی  سیالب سبب اندكبا بارش  هاییو تعداد روززیاد و میزان بارش کم رژیم بارندگی با شدت  .د استزیا شدت
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دهـد کـه مقطـع عرضـی      ي گزیـر نشـان مـی    هاي میدانی منطقـه  گیري مطالعات و اندازه. شوند و ویرانگر می مخرب

فرعی، همگی داراي مقطعـی   به طوري که با بررسی سه خندق اصلی و شش شاخه. باشد می Uها به صورت  خندق

U هایی کـه ضـخامت ریزدانـه از بـاال بـه پـایین        هایی با این شکل مقطع، در سازند در مجموع خندق. شکل هستند

هـاي   هاي انجـام شـده پروفیلـی از مقـاطع خنـدق      گیري ازهاند هبا توجه ب. شوند خندق تقریبا یکسان است، ایجاد می

  ).4، 5، 6، 7، 8، 9هاي شماره  شکل(ه است اصلی به کمک نرم افزار اتوکد رسم شد

  

 متر به نیم رخ توپوگرافی عرضی خندق یک، واحد  -4ي  شکل شماره

  

 

موقعیت مقطع خندق شماره یک  -5ي  شکل شماره  
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  متر به واحد ،پروفیل عرضی خندق شماره دو  -6ي  شکل شماره

  

  موقعیت مقطع خندق شماره دو  -7ي  شماره شکل

  

  متر به پروفیل عرضی خندق شماره سه، واحد  -8ي  رهشکل شما
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  موقعیت مقطع خندق شماره سه  -9ي  شکل شماره

  

مشاهده توان  میدرآن آورده شده است که  1هاي اصلی در جدول شماره  خصوصیات مورفومتري مقاطع خندق 

ي  ل بسیاري در ایجاد و توسـعه عوام که متر ایجاد شده است، 30و عرض  6/4هایی با عمق حداکثر  خندقنمود که 

  . آن نقش دارد

  ها خصوصیات مورفومتري مقاطع خندق  -1ي  جدول شماره

  Wعرض به متر   شماره مقطع
عمق به متر 

D  

نسبت عرض به 

  عمق

  52/6  6/4  30  ي یک خندق شماره

  75/8  4  35  ي دو خندق شماره

 03/4  9/3 7/15  ي سه خندق شماره

  

هاي غرب و شـمال غربـی و در شـیب صـفر تـا شـش        آبخیز گزیر، بیشتر در دامنهي  خندقی رخداده در حوضه

دار و داراي بافت  ها در سري هرمز و داراي خاك عمیق و نیمه عمیق، سنگریزه بستر خندق. درصد ایجاد شده است

ي  هوجود آمـده اسـت و حوضـ    ها در اراضی کشاورزي که شیب مالیمی دارند به اکثر خندق. سبک تا متوسط است

آوري و  هـایی جمـع   بـراي بررسـی وضـعیت خـاك منطقـه نمونـه      . آبخیز باال دست خنـدق نیـز شـیب کمـی دارد    

  :به شرح زیر است 2ها انجام شده است که نتایج آن در جدول شماره  هایی روي آن آزمایش
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  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مقاطع خندق ها -2ي  جدول شماره

  شماره نمونه
  خصوصیات فیزیکی  ییخصوصیات شیمیا

PH  سیلت   %رس   %رس+سیلت  %آهک   شوري  دما%  

  36  5  41  51  72/12  8/29  33/7  خندق شماره یک

  42  31  73  59  21/3  9/29  45/7  خندق شماره دو

  44  41  85  75/58  31/3  9/29  41/7  خندق شماره سه

  هاي تحقیق یافته:مأخذ                    

  

میزان امالح موجـود در خـاك عامـل مناسـبی بـراي ایجـاد و       ) 2ي  جدول شماره(هاي انجام شده  طبق آزمایش

هاي شور داراي مقدار زیادي امـالح محلـول    خاك. ها بوده و تاثیر منفی بر رشد نباتات داشته است ي خندق توسعه

هـاي   سـفره در آب هستند، همین امالح زیاد سبب کاهش کیفیت خاك شده است؛ بنابراین کمبود آب و پایین بودن 

  ). 1383وراوي پور،(ي رشد گیاه است  نتیجه مؤثر بر نحوهي شوري خاك و در  آب زیرزمینی عامل عمده

 تبـادل  دهـد  می رخ ساحلیهاي  سفره در زیرزمینی آب به شور آب نفوذ اثر در که فرآیندهایی ترین مهم از یکی

 مقابـل  در شـده و  سـفره  مـواد  جذب شور آب در موجود زیاد سدیم است که اي گونه به فرآیند این. کاتیونی است

غلظـت زیـاد   ). 1993ریشـتر و همکـاران،    (شـود   می زیرزمینی آب وارد و آزاد آبرفت رسوبات از منیزیم و کلسیم

ي گیاهـان بیشـتر شـود در     هاي ریشـه  شود که فشار اسمزي محلول در خاك از فشار اسمزي سلول امالح باعث می

هـاي غـذایی بـه داخـل      نـوع و میـزان ورود یـون   . د احتیاج خود را از خاك جذب نمایـد نتیجه گیاه نتواند آب مور

بنـابراین امـالح موجـود در خـاك     . هاي موجود در خـاك اسـت   ي گیاهان، تحت تاثیر غلظت یون ي ریشه ها سلول

م قابـل  بـاال از وجـود سـدی    PH). 1383وراوي پـور، (توانند سبب ایجاد اختالل در رشد و نمـو گیاهـان گردنـد    می

ها  اي سبب از هم پاشیدن خاکدانه تغذیه  کند که سدیم قابل تعویض عالوه بر خواص سوء تعویض زیاد حکایت می

در رابطـه بـا میـزان    ). 1383وراوي پـور، (کنـد   ها ممانعت می شده و از گرد هم آمدن ذرات اولیه و تشکیل خاکدانه

ایش و در نظر داشتن فرسایش خندقی مطالعه شده در این درصد سیلت و تاثیر نامطلوب آن در ایجاد و توسعه فرس

بـه دلیـل عـدم    . توان بیان کرد بین مقدار سیلت خاك و فرسایش پذیري آن ارتباط نزدیکـی وجـود دارد   تحقیق، می

طور کلی و با توجه به  به .یابد پذیري آن افزایش می چسپندگی سیلت، هرچه مقدار سیلت خاك بیشتر باشد فرسایش

در مجموع با توجه به نتـایج  . دست آمده میزان شوري و حساسیت خاك بیش از آستانه تحمل طبیعی است هنتایج ب

  :توان فرسایش خندقی ایجاد شده را ناشی از موارد زیر دانست ارائه شده، می

 »پذیري دارد منطقه که نقش بسیار مهمی در فرسایش» نوع سازند. 
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 »دهنده است هاي تشکیل ین شده و کانینش که خود ناشی از رسوبات ته» نوع خاك. 

 "ویژه گچ  ي باال بودن درصد امالح و به دهنده هاي انجام شده نشان تشکیل دهنده که آزمایش "میزان امالح

 . است

 »ها در شیبی معادل صفر تا شش درصد ایجاد شده است زمین که تمام خندق» میزان شیب. 

 1386نیـا و همکـاران    و فیض 1999، سوزان و همکاران 1369اده، هاي علیز دست آمده با نتایج پژوهش نتایج به

 ، اظهـار 1376 و عبـدال  1373فرسـایش خنـدقی قدوسـی     در خـاك  محلـول  امـالح  نقش با در رابطه. مشابه است

  .دارد خاك محلول امالح میزان با مستقیمی ي رابطه ها گسترش خندق و گیري شکل که اند داشته

 ها آب چاه حجم و میزان کاهش تخلیه -

مشـترك   1372حلقه بـا سـال    34حلقه چاه بوده که طبق آمار موجود تنها  215برابر  1386هاي سال  تعداد کل چاه

در مجمـوع  . سه نشـان داده شـده اسـت   شماره هاي مشترك، در جدول  ي چاه ي میزان تفاوت تخلیه است؛ محاسبه

هـا در ایـن    است ودرصد افـزایش تعـداد چـاه    65/56بر حسب درصد  1386هاي سال  ي چاه میانگین کاهش تخلیه

  .بوده است%  70ي زمانی حدود بازه

  دشت گزیرها در  درصد میزان کاهش تخلیه چاه -3ي  جدول شماره

 % کاهش تخلیه
 1386و 1372تخلیهتفاوت 

 به متر مکعب
 % کاهش تخلیه ها شماره چاه

 1386و 1372تخلیهتفاوت 

 به متر مکعب

شماره 

 ها چاه

36/70 09/56992 18 13/99 832/597758 1 

83/84 07/6702 19 93/77 34/41307 2 

75/51 84/46059 20 77/72 44/53128 3 

71/47 24/41511 21 84/85 75/49792 4 

58/75 24/82389 22 58/66 14/35288 5 

76/46 89/41624 23 66/69 81/32744 6 

48/63 96/44440 24 58/59 64/35153 7 

25/37 58/37252 25 03/50  52/34526  8  

78/46 4/45383 26 02/83 8/71398 9 

75/12  67/7527  27  4/78 64288 10 

64/41 59/34562 28 2/44 6/38019 11 

65/54 64/59579 29 94/48 /32304 12 

89/14 97/9976 30 28/1 432 13 

22/68 46/39568 31 81/58 21/61757 14 

36  18/21244  32  96/67 59/72721 15 

44/11 58/7207 33 53/44 64/32507 16 
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02/85 82 /63768 34 46/68 45/38342 17 

 هاي تحقیق یافته:ماخذ

 
نوسانات سطح آب در سطح باال، بیانگر برداشت بی رویـه و افـت سـطح منـابع آب      3ي  براساس جدول شماره

دار  نوسانات سطح آب چنان معنـی . کند ایی میهاي اخیر بیشتر خودنم این موضوع با وجود خشکسالی. است ها ه چا

ونیم درصـدي در ردیـف    ي یک تا کاهش تخلیه حدود یک درصدي در ردیف شماره 99است که از کاهش بیش از 

ي مورد  شود که وضع خطرناکی را از نظر ژئومورفولوژي و قابلیت اراضی براي محدوده شماره سیزده نشان داده می

  .آورد وجود می مطالعه به

  

  ها ي چاه میزان تخلیه  -10  شکل شماره

کـاهش   1386تا سـال   1372ي موجود در منطقه از سال  ها ي آب چاه میزان تخلیه 10ي  با توجه به شکل شماره

کاهش میزان آبدهی منجر . اند خروجی آبی نداشته 1386هاي در سال  که تعدادي از چاه طوري به. زیادي داشته است

بـه   1386متر بوده و در سـال   7/45، 1372ها در سال  طوري که میانگین عمق چاه شود به ها می به افزایش عمق چاه

کاهش میزان آبدهی بیانگر افـت سـطح آب زیرزمینـی موجـود در منطقـه و کـاهش       . متر افزایش یافته است 17/51

دشـت سیرصـعودي   گزیرتغییـرات میـانگین شـوري     با توجه به کموگراف معرف دشـت . باشد ها می کیفیت آب چاه

ي خشکسالی تشدید یافته و میزان میانگین شـوري دشـت    دلیل تداوم پدیده هاي اخیر به داشته و این روند طی سال

شـکل  (رسـیده اسـت    1387در سال 11223به مرز  73در سال  8148افزایش یافته و از مرز ) دسی زیمنس بر متر(

11.(  
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  گزیرکموگراف کیفی آبخوان دشت   - 11ي  شکل شماره

  

 

 تغییرات شوري آب چاه ها  - 12ي  شکل شماره

 
از طرفـی بـا در   . ها روند صعودي دارد و طبق کموگراف ارائه شده، میانگین شوري آب چاه 12با توجه به شکل 

هاي اخیر درمنطقه، سطح منابع آب زیرزمینی افت محسوسـی داشـته    نظر داشتن کاهش میزان بارندگی و خشکسالی

ها گردیده که افزایش شوري آب یکـی از   ن بارش و افزایش برداشت سبب کاهش کیفیت آب چاهکاهش میزا. است

دلیـل احاطـه شـدن آن از     هاي زیرزمینی دشت گزیر بـه  طور کلی کیفیت آب به. باشد اثرات خشکسالی در منطقه می

ـ  ن افـزایش شـوري   شمال به تشکیالت گچی و از جنوب غرب گنبد نمکی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و ای

  .عامل منفی براي رشد نباتات و اقتصاد منطقه است

   نتیجه گیري -4

 :ارائه نمودبه صورت زیر توان  را میحوضه آبخیز گزیر انجام شده مسائل و مشکالت طبیعی  پژوهشبا توجه به 
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  مسائل و مشکالت محیطی؛ -1

   هاي اخیر؛ هاي مداوم و پی در پی در سال خشکسالی -2

   ؛نیاز منطقهمورد د شدید آب و فقدان منابع آبی کمبو -3

   برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی؛ -4

   کاهش سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی؛ -5

   شور بودن آب و خاك؛ -6

  .هاي سیالبی با شدت زیاد در مدت کم بارش -7

 عوامـل . گیرنـد  می قرار مصنوعی و یطبیع عوامل گروه دو در زیرزمینی آب کیفیت و سطح افت در مؤثر عوامل

 وقـوع  و مطالعـاتی  ي محـدوده  شناسـی  زمـین  مطالعـاتی،  ي محـدوده  خـاص  اقلیمـی  شرایط :از مؤثرعبارتند طبیعی

  .رویه بی برداشت و آب منابع مدیریت بودن ضعیف یا فقدان :از مؤثر عبارتند طبیعی عوامل غیر .خشکسالی

  پیشنهادها -5

گیرهـا، بنـدهاي    احداث رسـوب شود  میها به شکل سیالبی از منطقه خارج  عموالً بارندگیبا توجه به شیب منطقه م

با وجود این بنـدها  . انجام شودباید انحرافی و بندهاي کوتاه خشکه چین از جمله اقداماتی است که در کوتاه مدت 

ایش ارتفاع آب پشت بنـد مـانع   افز. باشد ها از ارتفاع هدکت بیشتر می در هنگام بارندگی ارتفاع سطح آب پشت بند

. کنـد  به اراضـی بـاال دسـت جلـوگیري مـی     ) هدکت(ها  نحوي از گسترش سر خندق ها شده و به از پسروي هدکت

  .کند هاي ایجاد شده و فرصت نفوذ آب در خاك را فراهم می ها، موانعی در برابر سیالب چنین این بند هم

 آموزش عوامل انساني 

هـاي   منـابع طبیعـی موجـود، آمـوزش     ي حفظ، احیـا و توسـعه   ،امل انسانی در تخریببا توجه به اثر گذاري ع 

    .باشد صحیح از طبیعت گردد راهکار مؤثري میهاي ایجاد باور سبباي که بتواند  گونه هکاربردي ب

  هاي جوي مناسب طی  دلیل عدم وجود ریزش هتوجه به روند نزولی سطح آب زیرمینی دشت گزیر، ب با

هاي بیش از حد از ظرفیت مجاز سفره آب زیرزمینی، ضرورت کنترل و جلوگیري از بهره برداري  داشتدوره و بر

  .شود گزیر آشکار می دشت در جدید

 شود به همین دلیل پیشنهاد  سانتیمتر افت در مخزن آب زیرزمینی ایجاد می 32طور متوسط سالیانه حدود  به

 .هاي دشت گزیر ممنوع شود بهره برداري و از چاهشود براي جلوگیري از خسارت بیشتر توسعه  می
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