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رجند جهت يالب بي پخش سيه مصنوعيک طرح تغذيمطالعه ژئوالکتر
  يکيدروژئولوژيط هي شرايرسازآشکا

  
  رجندياء، حسن، گروه معدن دانشگاه بيض*

   مشهدي دانشگاه فردوسين شناسي پور، غالمرضا، گروه زميلشکر
   مشهدي، دانشگاه فردوسي مهندسين شناسي ارشد زمي کارشناسيد رضا، دانشجوي، حمي بارانيرستم

  
  دهيچک

ه ي تغذيت طرح هاي موفقيط براين شراي از مهمتريرفت خوب، عمق و ضخامت مناسب رسوبات آبيرينفوذ پذ
ل سرعت باال، کاهش ي به دليکي الکتري خصوصاً روش هايکيزي ژئو فير، روش هاي اخيدر سال ها.  استيمصنوع

ط ي شرايابي ارزين مقاله برايدر ا. رندي گين منظور مورد استفاده قرار مي اينه ها برايقابل توجه هز
 عمق يبرا) (VES قائم يکي  از روش سونداژ الکترير سطحي زيه هاي الي وبررسيار، ساختيدروژئولوژيه

 عدد ۷۰ن منظور تعداد ي ايبرا. رجند استفاده شده استين در شرق دشت بير سطح زمي متر ز۲۵۰متوسط 
 با در نظر گرفتن لوگ VES يمنحن. ديل برداشت گردي پروف۱۷ش شلومبرژه در ي با آرا AB=1000 Mسونداژ 
 با ضخامت زون اشباع اندک در يک سفره آزاد آبرفتيرسونداژها، يج حاصل از تفسينتا.  شدري منطقه تفسيچاهها

ک نشان دهنده درشت بودن ذرات، ي مقاطع ژئوالکتريج حاصل از بررسينتا.  دهديسمت شرق دشت را نشان م
ه يزان تغذي ميه مصنوعي تغذيران در صورت اجيبنابرا.  استي خوب وضخامت مناسب رسوبات آبرفتيرينفوذپذ

ن است  که يک نشان دهنده ايژئوالکتر ج حاصل از مطالعاتين نتايعالوه برا.  شودي ميابيآبخوان مطلوب ارز
 در يرير حوضه مرک شده و تاثيه و ورود آب به زي طرح سبب تغذي در محدوده شرقيه مصنوعي طرح تغذياجرا

 همچنين. بخش غربي محدوده طرح سبب تقويت و تغذيه آبخوان مي گرددتنها . تغذيه آبخوان بيرجند  را ندارد
  . ده استيشنهاد گردي پي مقاومت سنجي با توجه به داده هاي بهره برداري چاههاي حفاري مناسب برايمکان ها

  رجندي، دشت بيه مصنوعي آبخوان، تغذيريک، نفوذپذي ژئوالکتر:کليدي واژگان  
  
  مقدمه -۱

ن يا.  قرار گرفته استيلومترمربع، در استان خراسان جنوبي ک۱۰۴۵ يبياحت تقررجند با مسيدشت ب
ن دو رشته کوه باقران وشکراب به صورت ي آزاد در بياهاي متر از سطح در۱۴۰۰دشت با ارتفاع متوسط 

حد رجند، دري محدوده مورد مطالعه در شرق دشت ب.امتداد دارد ي غرب- ي در جهت شرقيکينوار بار
 در يشرق  طول ٥٩˚ ٤٥ تاَ ٥٩˚ ١٥ و َ  يشمال عرض ٣٢ ْ ٥٥ تاَ ٣٢ ْ ٣٥َ  ييايات جغراف مختصفاصل

 زاهدان در جنوب شرق شهربيرجند واقع شده است – جاده بيرجند ٣٥ تا ٧فاصل كيلومتر  حد
  .)۱شکل(

 بدست آوردن: ط سفره مانندي شرايي درشناساي مقاومت سنجين مقاله استفاده از داده هايهدف ازا
ق ي وتلف شكستگيهاي احتمالي، گسل ها،مناطق نفوذ پذير  تعيين وعمق سنگ کف،ضخامت آبرفت
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 يه مصنوعيطرح تغذ ياجرا ي برا با اطالعات موجود  زمين شناسييج مطالعات مقاومت سنجينتا
  .رجند استي شرق دشت بي از اراضمربعلومتري ک۳۶الب در يپخش س

 يت، تقاضا برايش جمعيل افزايبدلن يد در منطقه وهمچنيشد ي همراه با خشکسالري اخيدرطول سالها
 به . استيوان دشت در حال نابودخبشدت افت نموده و آب دشتن يافته و منابع آب درايش يآب افزا

. يا فاقد آبدهي كافي مي باشندو  به سنگ كف برخورد نمودهد يجد حفر شده ي چاههااکثرکه يطور
 و يه مصنوعيطرح تغذ ياجراضرورت ن دشت يا ينيرزميع آب ز مناباءي واح حفظ ين برايبنابرا

 استمطرح شده  يه مصنوعيتغذ يجهت اجرا نقاط مناسب يابي ارزيک برايژئوالکتراستفاده از روش 
  ).۱۳۸۳ مقدم يواصغر اءيض(
  
   منطقهين شناسيزم -۲

، در يالت ساختاريان يا. ستان استي سيالت ساختاري از ايرجند جزئيدشت ب ين شناختيدگاه زمياز د
منطقه  طرح تغذيه  .(TIRRULE ET AL 1983)محل برخورد قطعه لوت با قطعه افغان است 

كه جدا كننده دشت بيرجند از  نئوژن، يها رخنموناز شمال به  مصنوعي از جنوب به رشته كوه باقران،
ده در رشته کوه  درجنوب محدو.مي شود از شرق به ارتفاعات شمال مود محدوداست وزيرحوضه مرك 

 سنگکره ين ساختي زمي سنگيت مالنژ شامل مجموعه هايولي از افيخته ايباقران، مجموعه بهم آم
 رخساره موالس ي ونهشته هاي وآتشفشاني آذرآواريش، مجموعه هاي رخساره فلي، نهشته هايانوسياق

ن درز ي زميانه هاي پا ازيکيدرواقع رشته کوه باقران . ل شده استي به باال تشکياز کرتاسه فوقان
ت مالنژ يوليش مجموعه افي نئوژن مواد حاصل از فرسايدر ط). ۱۳۷۷ب يخط( باشد يستان ميس

شتر ين حوضه بسته به صورت توف، مارن و بين درايت آذري حاصل از فعالي آذرآواريوسنگ ها
ن ي شده متحمل چ گذاشتهي، رسوبات بر جاييدر اثر ادامه همگرا.  گذاشته شده استيکنگلومرا برجا

  .  شده انديخوردگ
. ل شده استي سخت مانند ماسه سنگ، کنگلومرا و توف تشکيسنگ بستر سفره عمدتاً از سنگ ها

 در گستره دشت به ي کواترنري هاينيته نش.  پوشانده استيرجند هم توسط رسوبات کواترنريدشت ب
ز شده يکه به سمت غرب دشت دانه ر  است يآبرفت دانه درشت تا متوسط رودخانه ا: طور عمده شامل

 و ماسه تا گراول وخرده ي مخروط افکنه اي گراول تا پبل به صورت پادگانه هايذرات با اندازه . است
 يروندها). ۱۳۶۶ کشور ين شناسيسازمان زم( گذاشته شده است ي ارتفاعات بر جايکيسنگ در نزد

 از يکي.  استيجنوب_ ي شماليرع في و روندهايغرب_ ي منطقه شرقي سنگ هاي ساختارياصل
ن رشته کوه به علت يا.  مرز دشت و رشته کوه باقران استي، جداکننده ي اصلين روند هايبزرگتر

ن قسمت از دشت ي اي برايه مناسبي فراوان که در آن وجود دارد، منطقه تغذي و گسله هايشکستگ
  ).۲شکل( شود يمحسوب م
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  يدرولوژيط هيشرا-۳
 ي بر مبنايمياز نظر اقل.  باشدير لوت ميز کوي حوضه آبرين دشت هاياز بزرگتر يکيرجند يدشت ب

 ۱۷۰انه منطقه حدود ي  ساليزان متوسط بارندگيم. م سرد و خشک استي اقلي آمبرژه دارايطبقه بند
زش باران عمدتا محدود به فصل زمستان ير. متر استيلي م۲۲۰۰ر و تعرق حدوديمتر ومتوسط  تبخيليم

 ي منطقه ا  آبيشرکت سهام(الب است يجاد سيبهار و معموالً همراه با رعد وبرق، رگبار و ال يو اوا
  ). ۱۳۷۸خراسان 

 ساالنه ي هاي ازبارندگين سفره آبرفتيرد و به طور عمده اارجند قرار ديرجند در دشت بيآبخوان آزاد ب
 باشد يرجند ميل بيآن مس است و تنها رودخانه خشک ين دشت فاقد رودخانه دائميا.  شوديه ميتغذ

ر لوت  ي ارتفاعات را به کوي درمرکز دشت امتداد دارد و آب حاصل از زهکشيغرب_ يکه به صورت شرق
رجند توسط چاهها، ي دشت بي آبخوان آبرفتيه اصليتخل.  کنديت مي حوضه هدايدر سمت جنوب غرب

  .ردي گيقنات ها و چشمه ها صورت م
  

  
  طقه مورد مطالعه منييايت جغرافيموقع-۱شکل 

 
   محدوده مورد مطالعهي مقطع عرض۲شکل 
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ق وجود دارد يمه عميق و ني حلقه چاه عم۳۳۳ دهنه چشمه و۲۱۷ رشته قنات، ۸۰۹رجند يدر دشت ب
ن آب ي تنها منبع تأمينيرزمينکه آب زيبا توجه به ا). ۱۳۸۴ خراسان ي آب منطقه ايشرکت سهام(

.  برخورداراستيت خاصي از اهميفي وکي ازآن به لحاظ کمانتي باشد، لذا صيرجند ميشرب شهر ب
 در ييالت کنگلومرايک ارتفاعات باقران خوب و به سمت تشکي آبخوان درنزدينيرزمي زيت آب هايفيک

  ).۱۳۷۹دالور ( گردد يت آب آن نامطلوب ميفيمرکز دشت ک
ه آب يه وتخليتغذ. ن آب شده استي تاميش تقاضا براي درمنطقه سبب افزايتوسعه صنعت وکشاورز

 در ينيرزمي با هم دارند، با توجه به افت متوسط سطح آب زيکيک حوضه رابطه نزدي در ينيرزميز
 ين مسئله در سال هاي تواند اير، مي سال اخ۱۰ متر درطول ۳ش از يزان بيمحدوده مورد مطالعه به م

  ).  ۱۳۸۳اء يض( داشته باشد ي منطقه در پي براينده بحران جديآ
 ي ولوگ هايزومتري پي با توجه به اطالعات بدست آمده از چاه هاينيرزميان آب زي جري عمومجهت
 يالبته در بعض.  باشدي از جنوب به سمت شمال بطرف مرکز دشت واز شرق به سمت غرب ميکيالکتر

 يات هندسي و خصوصي محليتهاي و عمق سنگ کف، موقعيريزان نفوذپذيرات ميياز مناطق به علت تغ
 ينير زمي آب زي آبخوان، در جهت عمومي جانبيه و زهکشهايز تغذي و نينيرزمي آب زيرهامعب

ابد عمق برخورد ي يم شيضخامت سفره از شمال وجنوب به سمت مرکز دشت افزا.  وجود دارديانحرافات
  ).۱۳۸۴اء يض(ر است ي متر متغ۱۳۰ تا ۸۵ ازينيرزميبه سطح آب ز

   
  روش انجام کار -۴

ن آبخوان يانت از اير حفاظت و صي اخيرجند در سالهاي در آبخوان بينيرزميفت سطح آب زبا توجه به ا
  قرار گرفته ي آبخوان مورد بررسيه مصنوعي تغذي برايين منظور طرحهاي ايبرا.  باشديمورد توجه م

ک استفاده شده ي از روش ژئوالکتريه مصنوعين نقاط مناسب جهت تغذيي تعيق براين تحقيدر ا. است
 ياد آن بطور گسترده براي زيت هاي کم، سرعت عمل و قابلينه هاين روش با توجه هزيامروزه ا. تسا
  . ردي گين منظور مورد استفاده قرار ميا

ل، با ي پروف۱۷ش شلومبرژه دريتوسط آرا) VES (يکي سونداژ قائم الکتر۷۰ با ي مقاومت سنجيبررس
.  متر در محدوده مورد مطالعه انجام شده استAB (۱۰۰۰(ان ي جرين الکترودهايمم فاصله بيماکز

 ۱۱.  برخوردار استيار خوبي باشد که از تراکم بسيمتر م۴۰۰ن نقاط سونداژها حدود يفاصله متوسط ب
 انجام برداشت يون لوگ ها در مراحل بعديبراسي کاليک محل چاهها برايها درنزد VESنيعدد از ا

 نقشه هم ارتفاع مطلق ،نقشه هم ضخامت آبرفت برداشت شده، ير داده هايبا اسفاده از تفس. شده است
له ي بوسي مقاومت ظاهريرياندازه گ. م شده استيترس نقشه هم مقاومت عرضي اليه آبدار وسنگ كف

  .اد استي و با عمق نفوذ زيرومند و قوي ني انجام شد که ابزارSYCAIR2دستگاه 
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  بحث -۵
 رسوبات، ي وعمقي سطحيري شناخت نفوذپذي تواند براين مي زمک از سطحي ژئوالکتري هايرياندازه گ
ژه يمقاومت و. دي نماين کمک موثرير سطح زمي زيه هاي از الير سه بعديک تصوين در ارائه يهمچن

     االت درون ي سي موجود، محتوايمواد معدن: لي از قبين شناسي مختلف زمين به پارامترهايزم
 . SHAABAN 2001)( دارد ي، تخلخل و درجه اشباع سنگ بستگياات درون حفره ي، خصوصيحفره ا

 در جهان ينيرزميط  سفره آب زي مطالعه شرايش شلومبرژه براي با آراي مقاومت سنجيروش ها
ه ها و يالن مرز يين عمق و شناخت آبرفت، تعي تخمين روش براين از ايهمچن. ز بوده استيت آميموفق

  . شوديک سفره استفاده ميمکان 
 خاص روش يت هاي در پروژه ها از مزيت فنين قابلينه ها، سرعت باال و همچنيکاهش قابل توجه هز

 ين روش استفاده مي از اينيرزميزي  از مسائل در آب هاياري حل بسين برايبنابرا. ک استيژئوالکتر
 (LASHKARIPOUR AND NAKHAEI, 2005 ,2003 ن عمق، ضخامت و مرز سفرهيتخم: شود، مانند

LASHKARIPOUR(نيري، تبادل آب شور وش  )ET AL. 2003 GOLDMAN( تخلخل سفره ،)2006 
METWALY ET AL(ينيرزمي زيت آب هايفي، ک)LASHKARIPOUR ET AL. 2005(ت ي، هدا

 FROHLICH(ژه سفره ي وي، آبده)KHALIL 2006 و ET AL 2006) WENDROTH سفرهيکيدروليه
AND KELLY 1987(ينيرزمي زي آب هاي، آلودگ) 2004  PORSANI ET AL. .(ک يروش ژئوالکتر

ا ي نوع و پارامترها ي تواند تا اندازه اي، مينيرزمي زي هاين محدوده آلودگييص و تعيعالوه بر تشخ
ونها يش تمرکز ي ها معموالً با افزايآلودگ). ١٣٨٣ يکامکارروحان(د ين نمايينده ها را تعيات آاليخصوص

 URISH 2002 AND(  شودي ميکيکه سبب کاهش در مقاومت الکتر همراه هستند يدرآب منفذ
FROHLICH.(   

  
  يکيزي ژئوفير داده هايپردازش و تفس -6 

 در منطقه انجام يه مصنوعي به منظور طرح تغذيط  سفره آبرفتي شراي آشکارسازيق بررسين تحقيدر ا
ل به ي پروف۱۷  در يکيائم الکتر سونداژ ق70 تعداد  ۱۳۸۴ ن منظور در طول تابستاني ايبرا. شده است

 حلقه چاه و ۷ ازي وآب شناسياطالعات سنگ شناس. )۳(شکل د يروش شلومبرژه برداشت گرد
ن داده ها با توجه به عمق يا.  قرار گرفتي حلقه چاه مورد بررس۶ از ينيرزمي آب زييايمي شيزهايآنال

 ۲۵۰ سفره تا عمق ير سطحي زياه هي واليدرولوژي، هيط ساختماني شرايابينفوذ جريان در ارز
  . مترمورد استفاده قرار گرفته است

 ي داده ها  ، با توجه بهي مقاومت ظاهريح و اصالح منحني پس از تصحيي صحرايپردازش داده ها
 ZOHDY AND( صورت گرفت ي زهدي و برنامه معکوس سازVESازر استفاده شده يلوگ چاهها و تفس

 BISDORF 1989 .(يون بررسيبراسيت کاليد موفقيات سفره، کلير خصوصيخامت وسا شناخت ضيبرا 
 حفر ي بدست آمده از چاههاين شناسي  با اطالعات زميکي ژئوالکتري از جمله داده هايکيزي ژئوفيها

  .شده است
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  کي ژئوالکتريت سونداژهاي  نقشه موقع-۳شکل 

  
 ين شناسي زميج حاصل از داده هايتار و تمام ني به دقت تفسي بستگيکي قائم الکتريت سونداژهايموفق

 يون منحنيبراسي در کاليادي بدست آمده از چاه ها کمک زين، اطالعات سنگ شناسيبنابرا. محل دارد
ش شلومبرژه با ي آرايکيج بدست آمده ازسونداژ قائم الکتريله نتاين وسيبد.  کندي مVES يي صحرايها

  يشواهد نشان دهنده همخوان. سه شدي مقاي حفاري بدست آمده از چاه هاين شناسيمقاطع زم
 چاه ها و ي که از حفارييبا توجه به داده ها.  محل داردين شناسيج و مقاطع زمين نتاين ايمناسب ب
  .ن زده شده استيتخمAB/4 ان در حدود يک بدست آمده عمق نفوذ جري ژئوالکتريداده ها

از . ن کرديي را تعير سطحي زيه هايمت ال توان ضخامت سفره و مقاويک، ميتوسط مطالعات ژئوالکتر
ه ين اليا. دين گرديي تعير سطحيه زي ال۴ه مشخص و ضخامت هر ي ال۴ ي مقاومت سنجيرمنحنيتفس

  .)۱جدول (ه اشباع و سنگ بستري، آبرفت، اليه نازک سطحيال: ب عبارتندازيها به ترت
  

    گستره مقاومت ويژه الكتريكي  اليه-۱جدول 

  ژه الكتريكيمقاومت وي  اليه
  )اهم متر (غالب 

  ٢٠- ٤٤٠  رسوبات آبرفتي 
  ٢٢٠  سنگ كف از نوع توف

  ٥٠- ٢٨٠  سنگ كف ماسه سنگ وكنگلومرا 
  ٥-٦٠٠  رسوبات سطحي

  ٥- ۶۰  اشباعرسوبات 
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زان ي، شناخت نوع آبخوان، زون اشباع، مناطق با ميرسطحي زيه هاين مطالعه عمق، ضخامت اليدر ا
 با .ن زده شدي تخمينيرزمي ازآب زيتيفين کيهمچن. ن شدييع سنگ بستر تعشترو انواي بيرينفوذپذ

در مجاورت   ويي وکنگلومراي ماسه سنگي جنوبيک سنگ کف در بخش هاي ژئوالکتريتوجه به داده ها
 وسبب بوده گسل توسط توف ها ين باال آمدگي ا. باشدي توف آلتره ميارتفاعات نئوژن به طور ناگهان

  ).٤شکل ( شده است ينيرزميان آب زي جريمومر در جهت عييتغ
  

  
    نقشه هم ارتفاع مطلق سنگ کف-۴شکل 

.  رسـد ي متر م۱۳۰ش از   يابد وبه ب  ي يش م يضخامت رسوبات ازشمال وجنوب به سمت مرکز دشت افزا        
مم ي مـاکز ).٥شـکل  (  در دشت از شرق به سمت غرب است       يش رسوب گذار  ي افزا يه ا يالبته جهت ناح  

زان نفـوذ  يـ م. ن زده شـده اسـت  ي متر تخم۲۵ باشد که حدود ي ميضخامت زون اشباع در بخش مرکز     
سه ي شود که در مقايزده من يمتر بر روزتخم۵/۱-۲ منطقه مورد مطالعه در حدود  ي بخش مرکز  يريپذ

 . باشديشتر مير قسمتها بيبا سا
م يترس آبدار ي رسوبات آبرفتيه هايژه الي مقاومت وباتوجه به ضخامت آبرفت آبدار و  ) (RTنقشه
 محدوده مورد يشتر نوار شمالي بيل آبدهي پتانسينشان دهنده ن نقشه يا   ).٦شکل (ده است يگرد

   . استيمطالعه نسبت به بخش جنوب
  شنهادات ي و پيريجه گينت-۷

، ماسه و کنگلومرا در يجنوبرجند به طور عمده از ذرات شن و ماسه در بخش ي بيسفره آب آزاد آبرفت
 از ير سطحيه زيچهار ال. ل شده استي تشکي و ماسه درشت تا متوسط دانه دربخش مرکزيبخش شمال

ه نازک يال: ب از سطح عبارتند ازيه ها بترتين اليا.  ک بدست آمده استي ژئوالکترير داده هايتفس
ش ي جنوب به سمت مرکز دشت افزاضخامت سفره از شمال و. ه اشباع وسنگ بستري، آبرفت، اليسطح

ضخامت آبرفت در . ش ضخامت سفره از شرق به سمت غرب مي باشدي افزايه ايابد، اما جهت ناحي يم
ن بخش است که يز در ايمم ضخامت زون اشباع نيماکز.  متر است۱۳۰مرکز منطقه مورد مطالعه حدود 

  . شودين زده مي متر تخم۲۵باً يتقر
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   نقشه هم ضخامت آبرفت-۵شکل  

 
   نقشه هم مقاومت عرضي اليه آبدار-۶شکل 

  
 وضخامت مناسب رسوبات يريک اين تحقيق نشان دهنده نفوذپذيج حاصل از مطالعات ژئوالکترينتا

 يابيه آبخوان مطلوب ارزيزان تغذي ميه مصنوعي تغذين در صورت اجرايبنابرا.  دشت مي باشديآبرفت
براساس اين نتايج اجراي طرح تغذيه مصنوعي پخش سيالب در محدوده شرقي تاثيري در .  شوديم

تنها تغذ يه در . تغذيه أبخوان بيرجند را نخواهد داشت و سبب ورود آب به زير حوضه مرک خواهد شد
  .بخش غربي محدوده طرح سبب تغذيه آبخوان خواهد شد

   
  يدانتشکر و قدر

رجند ي بيعي و منابع طبيقات کشاورزيستگاه تحقي دانند تا از اين مقاله برخود الزم مياسندگان ينو
مانه تشکر و ي صميل همکارين مرکز بدلياست و کارشناسان محترم اياز ر. نه پروژه ويبخاطر تقبل هز

  . ندي نمايقدردان
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  منابع
، ي، رساله دوره دکتر)راني خاورايژه بر گسلهاي ويبا نگاه( لغز امتداديانه گسلهاي هندسه پا.)۱۳۷۷(، .م.ب، ميخط

  .ص۲۲۴، يد بهشتيدانشگاه شه
 .ص۶۵رجند، ي دانشگاه بيرجند، طرح پژوهشين در آب شرب بي فلزات سنگي بررس.)۱۳۷۹(، .دالور، م

 .ص۱۳۵رجند، ي دشت بيدروژئولوژي گزارش ه.)۱۳۷۸( خراسان ي آب منطقه ايشرکت سهام
 .ه منابع آبي خالصه منابع آب استان خراسان، معاونت مطالعات پا.)۱۳۸۴( خراسان ي آب منطقه ايشرکت سهام

ان نامه ي، پا بر آني تغذيه مصنوعي آبخوان دشت بيرجند و تاثيرات طرحهايهيدروژئولوژ .)۱۳۸۳(، .اء، حيض
 .ص۱۲۲ز، ي، دانشگاه تبرين شناسي ارشد زميکارشناس

رجند، ي دانشگاه بيرجند، طرح پژوهشي دشت بيه مصنوعيک طرح تغذيت ژئوالکتر مطالعا.)۱۳۸۴(، .اء، حيض
  .ص۱۹۰

رجند،  مجموعه مقاالت ي شوراب بيه مصنوعي طرح تغذيفي وکي کميابي ارز.)۱۳۸۳(، . مقدم، ايو اصغر. اء، حيض
  .۶۱۲-۶۱۱ران، صفحات ي اين شناسين انجمن زميهشتم

 آنها با استفاده يابي و ارزي معدني از باطله هاي ناشيطيست محي زي هايگ آلودي بررس.)۱۳۸۳(، .، ايکامکارروحان
ران، صفحات ي اين شناسين انجمن زمي، مجموعه مقاالت هشتميک مطالعه موردي ي طيکيزي ژئوفياز روشها

۱۵۷-۱۶۷.  
  . ۱:۱۰۰،۰۰۰اس يرجند، مقي چهار گوش بين شناسي نقشه زم.)۱۳۶۶( کشور ين شناسيسازمان زم
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