
 

 

1 

نقش هيدرولوژي حوضه آبخيز رودخانه آجي چاي در شهرستان سراب و در ياچه اروميه در 

 آذربايجان شرقي
 خرازي، محسن همتي جعفر

 عضو انجمن جغرافيائي ايران -1

 ايران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، -2

 

 چکيده

 فرايند اين گيرد.  مي صورت ليتوسفر و هيدروسفر ، اتمسفر بخش 3 در كه است طبيعت در آب شگرد رولوژی هماندهي

 و درياها سطح از آب هيدرولوژی، سيکل گيرد. در مي صورت كيلومتر 16 تقريبي ضخامت به اليه ای در آب گردش

 جوی نزوالت بصورت ، جو به شده وارد بخار دوباره سپس ، )بخار بصورت (شود مي اتمسفر وارد شده و تبخير ها خشکي

هيدرولووژی حوضه آبخيز آجي چای بر شهرستان سراب و درياچه اروميه در تاثير . ريزد مي ها خشکي و درياها سطح به

بارش در منطقه به دو شکل عمده باران و برف ديده مي شود كه ميزان آن در  اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است.

ان نيست. پرباران فصل سال، بهار ) آوريل و مه ( و كم باران ترين ماه های آگوست و جوالی در سال های مختلف يکس

فصل تابستان است. اثرات روان آب ها چه در نواحي كوهستاني و چه در نواحي دشت كامال مشهود است. پادگانه های 

 آبرفتي قديم و تشکيالت رسوبي برجای گذاشته شده جملگي از اين قبيل اند.

 

 : حوضه آبخيز،آجي چای، هيدرولوژی، سراب، درياچه اروميهكلمات كليدی

 

 مقدمه
مقدار بارش  كشور ايران را ميتوان از نظر ميزان بارش جزء يکي از كشورهای خشک و نيمه خشک جهان به حساب آورد.

ميلي متر( كمتر  068ا )حدود ميلي متر( حتي از ثلث مقدار بارش متوسط ساالنه در دني 242متوسط ساالنه ايران )حدود 

درصد از سطح كشور  20بوده و البته همين مقدار ناچيز بارندگي نيز از توزيع مکاني يکساني برخوردار نميباشد بطوريکه در 

ميلي مترنيز  288درصد از سطح كشور از  66ميلي متر بوده واين مقدار در 188مقدار بارش متوسط ساالنه كمتر از 

قل بارش ساالنه در ايران مربوط به كوير لوت با مقدار ناچيز چند ميلي مترو حداكثر آن در بندر انزلي در كمترميباشد. حدا

ميلي متر ميباشد. از طرف ديگر پراكنش زماني همين مقدار ناچيز بارش  1088حاشيه جنوب غربي درياچه خزر با مقدار 

آب و  جهت يناصل تابستان به اوج خود ميرسد تطبيق ندارد.ازنيز در فصل سرد سال بوده و با نيازهای آبي كشور كه در ف

 .مطالعه آن در ايران همواره اهميتي فوق العاده و حياتي در توسعه و عمران كشور داشته و خواهد داشت

 و هيدروسفر ، اتمسفر بخش 3 در كه است طبيعت در آب گردش همان (Hydrological Cycle) هيدرولوژی سيکل

 10كه  گيرد مي صورت كيلومتر 16 تقريبي ضخامت به اليه ای در آب گردش فرايند اين. گيرد مي صورت ليتوسفر

 ها خشکي و درياها سطح از آب هيدرولوژی، سيکل در. باشد مي واقع ليتوسفر در آن كيلومتراز 1و اتمسفر در كيلومتر آن

 سطح به جوی نزوالت بصورت ، جو به رد شدهوا بخار دوباره سپس ،)بخار بصورت (شود مي اتمسفر وارد شده و تبخير

 .ريزد مي ها خشکي و درياها
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يادشده از  در حوضه خيزیسيل مطالعات. داد انجام را هايي ( پژوهش1806) يديانكارده، نادر صفت و سع يزحوزه آبخ در

و  GISافزار ا استفاده از نرمها بصورت گرفت. آن شناسيينزم سازندهای در آبروان يجادا يلو پتانس ييتراوا يينتع يقطر

ها و وسعت آن شناسيينزم یها، نوع سازندهانموده، جنس سنگ يهرا ته وضهح شناسيين، نقشه زم1:28888 ياسدر مق

 يينكردند. در مرحله بعد، پس از تع يهسازندها را ته يينقشه تراوا شناسي،يننقشه زم یرا در منطقه مشخص كرده و از رو

 يسهبا مقا يت،شد. در نها يهته نابروا يجادا يلحوضه، نقشه پتانس يانهسال يبارندگ يانگينو م يداشت سطحنگه یپارامترها

 ييتراوا يزاننقشه م يندر ا يجه،شد. در نت يهته خيزیسيل نقشه آب،روان يجادا يلسازندها و نقشه پتانس يينقشه تراوا

 شدند.  یبند يتالو خيزیيلها از نظر سها مشخص شد و سنگسنگ

گرفت، برای اين های دستي )گرافيکي( صورت ميدر گذشته تجزيه سری زماني دبي روزانه به اجزاء آن با استفاده از روش

های دبي جريان در يک نمودار نيمه لگاريتمي )دبي روی محور قائم با مقياس لگاريتمي و زمان روی محور افقي منظور داده

های فروكش متفاوت جداسازی گرافيکي اجزاء جريان بر اساس مشخصه پسشد و سيبا مقياس حسابي معمولي( ترسيم م

بر بوده، عالوه بر اين نيازمند تمرين، افزايش (. روش گرافيکي دشوار و بسيار زمانBoughton ،1988گرفت )انجام مي

های كامپيوتری و به تهيه الگوريتمو امکان  يانهمهارت و تجربه باالی مهندس مربوطه بوده است. به همين دليل با ظهور را

تبع آن افزايش سرعت و دقت در محاسبات، تمايل به استفاده از كامپيوتر برای اين منظور بسيار زياد شد. پژوهشگراني 

هايي را به منظور اتوماتيک نمودن فرآيند تفکيک ( روش1994) Danielو  Rutledge( و 1988) Boughtonنظير 

 ند.دبي پايه ابداع نمود

Winnaar اطالعات سيستم های قابليت اساس بر را رواناب آوری جمع برای پتانسيل دارای محلهای (2882) همکاران و 

 مکاني تغييرات منظور اين برای آنان نمودند. شناسايي جنوبي آفريقای در توكال رودخانه پوتشيني حوزه در جغرافيايي،

 آوری جمع برای مناسب های محل نقشه شامل كه خروجي با و رفتهگ نظر در را شيب و بارش اراضي، كاربری خاك،

 سيستم و است بااليي تناسب دارای رواناب آوری جمع برای حوزه مساحت درصد 10 حدود دادند نشان بود، رواناب

ر طي ( د2882همکاران) وMbilinya نمايد.  ايفا را مهمي نقش تواند مي مناطق اين يابي مکان در جغرافيايي اطالعات

مبتني بر سيستم   GISبا سيستم اطالعات جغرافيايي   به بررسي مکان های بالقوه برای استحصال آب باران پژوهشي

 بافت شيب، بارش، شامل DSS به های ورودی و داده های سنجش از دور استفاده كردند. نقشه  DSSتصميم گيری 

در تراس   آب ذخيره های سيستم بالقوه های سايت خروجي های نقشه و كاربری اراضي و زهکشي خاك، عمق خاك،

ndiva، تراس stone ، تراس bench تراس  وborders واقع در استان فارس و در بمو ملي مي دهد.. پارك نشان 

 است. متر ميلي 488حدود آن ساالنه بارندگي متوسط و است گرفته قرار خشک و گرم ای مديترانه اقليم شرقي منتهااليه

 گونه 16، پرنده گونه 61 ،پستاندارگونه 82بمو تعداد  ملي موجود در پارك و اطالعات شده انجام های بررسي بر اساس

 حتي خشکسالي، دوره . درباشدمي پارك نظير اين كم زيستي تنوع دهنده نشان وجود دارد كه دوزيست گونه  8و  خزنده

 توليد به قادر است ممکن نيز ديگر برخي نباشند.  بقا به قادر است ممکن نيز شرايط اين با سازگار بسيار حيوانات برخي

 مناطق در آب كمبود بنابراين بيايند.  بيرون زنده دوره اين از بود نخواهند قادر نيز جوان حيوانات از بسياری و نباشند مثل

 از توانست خواهد مختلف روشهای به آب استحصال و (Valerio2009بوده ) وحش حيات برای مهمي تهديد  خشک

 (.Krausman etal. 2006 بکاهد ) آن عواقب
 

 

 چاي آجي زيرحوزه

های طوالني و  گيرد يکي از رودخانه متر( سرچشمه مي 4011رودخانه آجي چای )تلخه رود( كه از دامنه جنوبي سبالن )

چای در شرق درياچه اورميه واقع آجي  د. زيرحوزهمهمي است كه منطقه وسيعي را به سوی درياچه اورميه زهکشي مي كن
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كيلومتر مربع  11468شود. اين زيرحوزه شده و منطقه آبخيز و آبخور رودخانه مزبور و رودخانه آذرشهرچای را شامل مي

باشد. عرض شمالي مي 80وْ 88تا َ 82و ْ 84طول شرقي و َ 42و ْ 04تا َ 40و ْ 48وسعت دارد و دارای مختصات جغرافيايي َ

چای رژيم اصلي اين زيرحوزه است كه از شاخه  تمامي اين زيرحوزه دراستان آذربايجان شرقي واقع شده است.رودخانه آجي

چای، اوجان چای، ورزقان، چای، مهربان، دوزدوزان، زرنقچای، وانقهای متعددی نظير آغميون چای، تاجيار، رازليق

های غربي سهند و عنصررود تشکيل شده است. آذرشهرچای نيز كه از دامنه  رود، سردرودنهندچای، سعيدآباد، مهران

 .های گنبرچای و آلمالوچای تشکيل شده استگيرد از رودخانهسرچشمه مي

رودخانه آجي چای ) تلخه رود ( از كوه ها و ناهمواريهای سراب سرچشمه ميگيرد و قسمت شمالي حوضه را كوه های 

كيلومتر و عرض  68ا كوه های بزقوش تشکيل ميدهد. رشته كوه آتشفشاني سبالن به طول سبالن و قسمت جنوبي آن ر

كيلومتر از غرب به شرق كشيده مي شود. رشته كوه های بزقوش كه در جنوب حوضه قرار گرفته توده ای است نفوذی  40

است و در طرفين آن دو دره كيلومتر به موازات كوه های سبالن كشيده شده  40و عرض  128و آتشفشاني كه به طول 

بزرگ قرار دارد. دره آجي چای ) تلخه رود ( آنرا از سبالن و مشکين شهر و دره قرانقو آنرا از منطقه ميانه جدا مي سازد. 

دامنه های شمالي بزقوش به سمت سراب پرشيب است و دامنه های جنوبي آن كم شيب است. كوه های سبالن و بزقوش 

 معدني فراواني اند.دارای آب های گرم و 

 

 چاي علياواحد هيدرولوژيك آجي

 818826عرض شمالي واقع شده و  80و ْ 14تا َ  82و ْ  44طول شرقي و َ 42و ْ 04تا َ 46و ْ 46اين واحد در مختصات َ

متر( واقع در شمال شرقي  4011های سبالن )چای از دامنه جنوبي ارتفاعات كوهرودخانه آجي هکتار وسعت است

های جنوبي های متعددی از دامنهيابد. رودها و آبراههتان سراب سرچشمه گرفته و به سمت غرب جريان ميشهرس

های شمالي هايي هم از دامنه شوند و همچنين آبراههارتفاعات سبالن و قوشه داغ از سمت راست وارد اين رودخانه مي

-سرچشمه مي اوجان چای  چای نيز كه از واحد هيدرولوژيکپيوندند. رودخانه اوجان بزقوش از سمت چپ به رودخانه مي 

-چای وسطي ادامه ميگيرد در قسمت جنوب شرقي وارد اين واحد شده و سپس به مسير خود در واحد هيدرولوژيک آجي

 هکتار قرار گرفته است . 118488دوزدوزان به وسعت  – دهد در محدوده اين واحد هيدرولوژيک دشت سراب

 

 چاي  رودخانه آجي

چای چای جريان دارد. اين رودخانه به عنوان زهکش اصلي مركزی زيرحوزه آجيچای در زيرحوزه آجيرودخانه آجي

دهد كه در شرق كيلومتر مربع را تشکيل مي 11468چای سرزمين وسيعي به وسعت شود. زيرحوزه آجيمحسوب مي

طيلي از كنار درياچه و اراضي پست و شور اطراف آن شروع چای به شکل مستدرياچه اورميه واقع شده است. زيرحوزه آجي

كيلومتر به  168چای با طي مسافتي بيش از و تا مرزهای شرقي حوزه درياچه اورميه گسترش يافته است. رودخانه آجي

. زيرحوزه نمايدهای شمال به جنوب يا جنوب به شمال را دريافت ميهای فرعي در امتداددرياچه منتهي شده و كليه جريان

و آجي  چای عليا ، اوجان چایباشد كه رژيم اصلي سه واحد هيدرولوژيک آجيچای شامل چهار واحد هيدرولوژيک ميآجي

دهد. اين رودخانه در واحد هيدرولوژيک آجي چای سفلي در زهکش قسمتي از سطح چای وسطي را آجي چای تشکيل مي

شوند )آذرشهرچای(.رودخانه آجي چای دارای تقيما وارد درياچه ميهای اين قسمت مسمنطقه دخالت نداشته و جريان

چای، دوزدوزان، چای، مهربانچای، تاجيار، وانقتوان به آغميونترين آنها ميباشد كه از عمدههای متعددی ميسرشاخه

ی دارای شاخه های فرعي اشاره نمود. رودخانه آجي چا … چای وچای، سعيدآبادچای، مهران رود، ليقوانچای، اوجانزرنق

 شود:های مهم و فرعي پرداخته ميباشد كه در ذيل به بررسي سرشاخهنيز مي
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های سبالن كه در شمال شرق شهرستان سراب واقع شده، چای يا تلخه رود از دامنه جنوبي ارتفاعات كوهرودخانه آجي

های جنوبي ارتفاعات سبالن و قوشه تعددی از دامنههای ميابد. رودها و آبراههسرچشمه گرفته و به سمت غرب جريان مي

های شمالي بزقوش جريان دارند از سمت هايي كه از دامنهشوند. همچنين آبراههداغ از سمت راست وارد اين رودخانه مي

دهد تشکيل مي  چای علياچای را در واحد هيدرولوژيک آجيهايي كه رودخانه آجيپيوندند. سرشاخهچای ميچپ به آجي

 عبارت است از :

چای پس از طي مسيری در جهت جنوب شرقي وارد بيوك  شاخه رودكاظم كه از شيب جنوبي سبالن سرچشمه گرفته و-

 گيرد.شود. آب رود كاظم در روستاهای كالنتر، پايالي و ديبکلو مورد استفاده قرار ميمي

پيوندد آب آن مورد استفاده زراعي روستاهای چای مييوككلو از ارتفاعات قصرداغ سرچشمه گرفته و به بشاخه رودسنه-

 شود.قرخ بالغ و قصرآباد واقع مي

های ميدانچي، قره شود و در آبادیچای ميداغ سرچشمه گرفته و وارد رودخانه بيوكهای ايریشاخه رود بسطام از دامنه-

 شود.كندی استفاده ميلو و مشهدیمسجد، داراب، ايده

 شوند عبارتند از:چای ميچای عليا وارد رودخانه آجيهايي كه در واحد هيدرولوژيک آجيآبراهه ها ورودخانه

-های جنوبي ارتفاعات مرز شمالي )سبالن و قوشه داغ( سرچشمه گرفته و از ساحل راهايي كه از دامنهها و آبراههرودخانه

 پيوندند:چای ميست به آجي

ع رزی سرچشمه گرفته و دارای جريان آب دايمي و شيرين بوده و در فصول مساعد سال های كم ارتفارود رزی از دامنه-

 گيرد.مورد استفاده زراعي آبادی رزی قرار مي

داغ سرچشمه گرفته و آب شيرين و دايمي دارد ولي ميزان آن قابل توجه نيست و در های قصردره از دامنهرود سولي-

 شود.يآبادی منگوتای مورد استفاده واقع م

چای است كه از ارتفاعات سبالن سرچشمه های مهم تشکيل دهنده آجيچای يا ساخرا از شاخهرود سهزاب يا آغميون-

ريزد. آب شيرين ودايمي داشته و در فصول بهار و تابستان مورد استفاده مي چایگرفته و در شمال آبادی اسبگران به آجي

پركش، طاران و كاديجان قرارگرفته و مازادی ندارد ولي در زمستان آب سيالبي  های صومعه، سهزاب، آغميون،زراعي آبادی

 شود.چای ميآن وارد آجي

های كم ارتفاع قصرداغ سرچشمه گرفته و دارای جريان دايمي و آب شيرين رود پسيلرچای از ارتفاعات سبالن و دامنه-

 گيرد.واشين، كرده مهين، سندان و چقوش قرار ميهای جباشد كه در فصول مساعد مورد استفاده زراعي آبادیمي

داغ سرچشمه گرفته و دارای آب دايمي و شيرين بوده و آب آن در روستاهای های كم ارتفاع اوغالنرود رازليق از دامنه-

-ق ميسيركوه، رازليق، كندوان و چقوش به مصرف زارعي رسيده و در نزديکي كندوان، سيالبرو بزرگي به رود راز ليق ملح

 شود.

رود پسيلر پس از پيوستن رود رازليق در جهت شمال به جنوب ادامه يافته و آب آن در بهار و مازاد آب در تابستان جهت -

ها مسير اين رودخانه از آبادی زير رسد ولي اكثر سالهای اسفستان، زيرآسف و اندرآب به مصرف ميآبياری اراضي آبادی

 شود.آسف به پايين خشک مي

پيوندد. آب اين چای مياندرآب به آجي رود( از دامنه ارتفاعات سبالن سرچشمه گرفته و در غرب آبادید تاجيار )هندهرو-

سلطان، اسبگران، آبرس، شيره جين حاجي، ميركوههای قوردالر، ميركوهرودخانه در فصول مساعد سال مورد استفاده آبادی

 گيرد.و شهرستان سراب قرار مي

ريزد. در فصول چای ميدامنه ارتفاعات آبادی شالي سرچشمه گرفته و پس از عبور از آبادی ديزه به آجي شورچای از-

شود. آب اين رودخانه از آبادی دچان به بعد شور شده و مورد زمستان و بهار جريان داشته و در دو فصل ديگر خشک مي

 گيرد.مصرف قرار نمي
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های شمالي ارتفاعات بزقوش واقع در مرز جنوبي واحد هيدرولوژيک سرچشمه گرفته از ههايي كه از دامنها و آبراههرودخانه

 شوند.چای ملحق ميساحل چپ به آجي

شود و چای است كه در طول مسير خود به اسامي سلي چای و شور چای ناميده ميای از آجيوانق چای شاخه         -

 های مهم تشکيل دهنده آن عبارت است از:شاخه

 گيرد.آب مازاب كه در آبادی مازاب مورد استفاده قرار مي §        

 آباد، شکردره و رج مورد استفاده است.آباد كه در روستاهای سلطانآب سلطان §        

 شود.پوالدلوچای كه به علت پايين بودن كف رودخانه مورد استفاده واقع نمي §        

 برداری است.ی نرميق مورد بهرهسوكه در آبادقيهبالي §        

 گيرد.سو كه در آبادی ا... حق مورد استفاده قرار ميا... حق §        

چای كند و در غرب آبادی سرانسر به آجيچای در جهت شرق به غرب جريان پيدا مياين شاخه از ونيه به بعد به نام وانق

جان به پايين و بخصوص در اطراف اراضي شور از آبادی حسن پيوندد. آب اين رودخانه به علت وجود معادن نمک ومي

 شود.های قشالق و هواری شور ميآبادی

های پايين ارتفاعات بز قوش سرچشمه گرفته و آب آن به علت عبور از اراضي نمکزار و شور بودن به مهربان چای از دامنه-

 هيچوجه قابل استفاده نيست .

 شود.استفاده واقع مي آب آتيسان در آبادی خاكي مورد-

چای عليا شده و در طول چای وارد محدوده واحد هيدرولوژيک آجيچای كه از واحد هيدرولوژيک اوجانرودخانه اوجان

خشر شود و آببرداری ميكند كه در روستای كردكندی بهرهای از آب كردكند را دريافت ميمسير جنوب به شمال شاخه

 شود.رودخانه اوجان مي نيز كه بسيار شور است وارد

های متعددی تشکيل شده كه در باشد ازشاخهچای ميهای تشکيل دهنده آجيچای كه از پرآب ترين شاخهرودخانه اوجان

چای عليا به مسير خود ادامه داده و در حوالي بستان آباد به همديگر ملحق شد و سپس در واحد هيدرولوژيک آجي

چای چای وسعيدآبادهای آقريزد. رودخانهچای ميای وسطي در نزديکي بخشايش به آجيچمحدوده واحد هيدرولوژيکآجي

-های فوق بشرح ذيل مورد بررسي قرار ميهای مهم رودخانهگردند. شاخهچای تخليه مينيز پي از طي مسافتي به آجي

 گيرد.

دايمي هستند ولي به علت استفاده زراعي های متعددی تشکيل يافته كه اكثر آنها دارای جريان چای از سرشاخهاوجان

 رسد. شاخه های مهم رودخانه اوجان عبارتند از :چای نميچای در تابستان به آجيدهات باال دست آب اوجان

های چای كه در مسير جنوب غربي به شمال شرقي جريان يافته و آب آن مورد استفاده زراعي آبادیسرشاخه اصلي اوجان-

 گيرد.ر و مياردان قرار ميآباد، نوفخاتون

 گيرد.آب، گالخانه و مياردان مورد استفاده زراعي قرار ميده، اورشات، تيسنهای نوجهرودگالخانه كه آب آن در آبادی -

 گيرد.های سران و ديزناب مورد استفاده زراعي قرار ميچای كه در آبادیسران -

 شود.های اسب آباد، بنه كهل واشرف آباد واقع مياری آبادیبردآبادچای كه مورد بهرهسو يا اسببنه كهل -

 رسد.های نوشهر، خليفه، گل قاسم و قره بابا ميچای كه به مصرف زراعي آبادیگل قاسم -

 رسد.شيروانچای كه در آبادی شير وانه ده به مصارف زراعي مي -
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 شود.مي بهره برداری واقعكرگان رود كه در روستاهای امين آباد، اسفنگره و كرگان مورد  -

چای تا شهر آورند. آب اوجانمي چای را بوجودهای مذكور در حوالي بستان آباد به همديگر ملحق شده و اوجانسرشاخه

-های شور و عبور از اراضي شور ميزان امالح آن بسيار باال ميبستان آباد شيرين است و در امتداد خود با دريافت سرشاخه

 رود.

های هرم داغي سرچشمه گرفته در نزديکي آبادی گمند به سعيد آباد چای از دامنه های شمالي سهند و بلندیرودخانه 

 باشد كه عبارت است از:های متعددی ميريزد. اين رودخانه دارای سرشاخهچای ميآجي

 كند.شاخه كندول كه آب زراعي آبادی كندول را تامين مي-

 يابد.جريان مي آب شبلي كه از ارتفاعات شبلي -

 كند.كورچشمه كه قسمتي از اراضي مزروعي آبادی اسکندر را مشروب مي -

 گيالن درويش از آبادی ملک كيان عبور نموده ودر جوارآبادی كاودار )جوار( به سعيدآبادمي ريزد. -

 مي ريزد.چای سر با آب شور و غير قابل استفاده زراعي در نزديکي آبادی تويقون به سعيد آبادشور -

آباد، كندول، اسکندر، های رونارخانه، متنق، ايرانق ، سعيدرودخانه سعيد آباد چای با جريان دايمي و آب شيرين در آبادی -

 ملک كيان، كاودار )جوار( تويقون و گمند مورد بهره برداری قرار مي گيرد.

ريزد. اين چای ميگرفته، نيز به رودخانه آجيچای كه از ارتفاعات تک آلتي و شمال گردنه شبلي سرچشمه رودخانه آق

های باشند و مورد استفاده زراعي آبادیهای متعددی تشکيل يافته كه دارای جريان دايمي و آب شيرين ميروخانه از شاخه

های یچای بر اثر عبور از اراضي آبادباشد. آب رودخانه در ده كيلومتری محل الحاق به آجيواری و كر ميآالنق، تركه

 چای مي شود.گويجاق و اميرجه شور گشته و سپس وارد آجي

گيرند و از شمال به جنوب در واحد هيدرولوژيک آجي چای وسطي رژيم های مستقلي از ارتفاعات قوشه داغ سرچشمه مي

های اصلي ريزند. دو آبرهه كوچک نيز از ساحل چپ به آجي چای مي پيوندد. شاخهجريان يافته و به رودخانه آجي مي

 واقع در اين واحد هيدرولوژيک عبارتند از :

ريزد. اين رودخانه از دو چای ميچای از دامنه ارتفاعات سبالن سرچشمه گرفته و در نزديکي آبادی كيوج كوا به آجيچکي-

مه گرفته چای تشکيل شده است. آالن چای از ارتفاعات واقع در شمال شرقي واحد سرچشچای و براغوششعبه اصلي آالن

های فوق دارای آب دايمي و شيرين است و در چای جريان دارد. رودخانهو در غرب آن و به موازات همان مسير براغوش

فصول بهار و تابستان مورد استفاده زراعي آباديهای )مرچي( قزلجه سادات، آالن، قيصريه ، اسنق ، مهربان و كيوج كوا قرار 

 گيرد.مي

 شود.برداری ميات هيق و هرازه و زر سرچشمه گرفته و آب آن در زرنق بهرهچای از ارتفاعزرنق -

كند در شرق آبادی تازهچای و آبچای )زوروچای( از ارتفاعات قوشه داغ سرچشمه گرفته و از دوشاخه هو لولوباروق -

ريزد. آب اين رودخانه در هريس ب مصرف كشاورزی چای ميشود كه در شرق اراضي بخشايش به آجيهريسي تشکيل مي

 رسد.مي

چای ريزد و از دو شاخه بحرانچای ميه و در غرب آبادی خواجه به آجيسرندچای از ارتفاعات زكي داغ سرچشمه گرفت -

كندی، باجاباج، های چایاست. آبادیيافته  كه جريان دايمي و شيرين داشته و چشمه گلبهار كه آب شور دارد، تشکيل

ه كوچکي از سرند چای در كند. شاخآباد، ديوجوبار، دغدغان، سرند، شالي و خواجه از آب اين رودخانه استفاده ميحسين

 محدوده شهرستان اهرجريان دارد.

 داش اسپران تشکيل يافته است.سويي و داشهای آبشارسويي، آقچای در شاخهنهند -

عنبر، صمصام، بروندرق، قشالق باال، جنيدلو، قشالق پايين، تپه، مشکآب اين رودخانه به مصارف زراعي روستاهای قره

-كند شور ميرسد. آب اين رودخانه در شمال آبادی تازهاسپران ، سولي و گورجين مياش، داشنهند، تازه كند، آقد
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چای و های ديگر ی از ارتفاعات سهند نظير هرویشاخه  چای سفليچای در واحد هيدرولوژيک آجيشود.رودخانه آجي

نيز از   چایای كومورچای و وركشهكند. شاخهرود، سردرودچای و اسکوچای را از سمت ساحل چپ دريافت ميمهران

-هايي كه در اين واحد وارد رودخانه آجيها و آبراههپيوندند.رودخانههای ايری داغ واز سمت ساحل راست به آن ميبلندی

 شوند عبارتند از:چای مي

-اغي( سرچشمه ميهای شمالي سهند )گيره داغي، ليقوان گيروه سي، شيرشيرداغي و يا نيخ دچای كه از دامنهبا سمنج-

باشند. اين رودخانه از گيرد. باغچه دره سويي، آبگرم دره، بارالي، تولهسر، سرشاخه های تشکيل دهنده اين رودخانه مي

چای نيز شود و سپس در داخل باسمنج جريان يافته و به باسمنجروستای هروی عبور نموده و بنام هروی چای ناميده مي

شود. آب اين رودخانه مورد بستان آباد به مهران رود محلق مي-پس از قطع جاده قديم تبريزشود. اين رودخانه موسوم مي

 گيرد.خاني و باسمنج قرار مياستفاده زراعي روستاهای اسپراخون، ليقوان، بيرق، هروی، ديزج ليلي

ابه دارند. اين رودخانه از داخل مهران رودخانه سيالبي بوده و روستاهای نعمت آباد، زرنق، باغ يعقوب، كركج و بارنج حق -

 ريزد.چای ميشهر تبريز عبور نموده و در غرب آن به آجي

-زينجناب رود از دامنه های شمالي سهند )سلطان حسابه( سرچشمه گرفته و به سمت شمال غرب جريان يافته و از سرد -

 شود.چای ناميده ميگيرد و به نام سردرودرود عبور نموده و مورد استفاده زراعي نيز قرار مي

چای رود و كندوجانهای شمال شرقي سهند )سلطان داغي( سرچشمه گرفته و از دو شاخه اصلي عنصراسکوچای از دامنه -

 گيرد.اسکو عبور نموده و مورد استفاده زراعي قرار مي  تشکيل شده است. اين رودخانه از

شود و مورد استفاده چای ميه گرفته ودر شرق تبريز واردآجيهای كم ارتفاع مسجدلو سرچشمسويي از دامنهآرپادره -

 شود.سي ميزراعي روستای آرپا دره

چای داغ در شمال واحد هيدرولوژيک سرچشمه گرفته و در شمال غرب تبريز به آجيكومورچای كه از ارتفاعات ايری -

ه تشکيل شده است. روستاهای آقااوغلي، چشمچای و ساریهای گمناب چای، چهارشنبه چای، اوليريزد از شاخهمي

 آورند.های اين رودخانه استفاده زراعي به عمل ميپايين، گمناب، گزانق، اولي و داش اسپران از آب شاخهباال، گلوجهگلوجه

 ديگری از روستاهای النجق، قينر،  هایداغ از روستای وركش سرچشمه گرفته و شاخهچای از دامنه جنوبي ايریوركش -

شود. اين شور در پردول به اين رودخانه ملحق ميپيوندد و شاخه ديگری به نام آبملک نيز به آن ميآری، آلوچهايل

چای ريزد.درشهرستان تبريز عالوه بر رودخانه آجيچای ميچای در غرب روستای خواجه ديزج به آجيرودخانه به نام سنيخ

توان به رودخانه گنبرچای و آلمالوچای اشاره نمود كه يز جريان دارند كه ميهای مستقل ديگری نهای آن، رژيمو سرشاخه

های سراب، هريس و تبريز و چای رژيم اصلي شهرستانگردند.شايان ذكر است كه رودخانه آجيوارد درياچه اورميه مي

 هرچای در شهرستان اباشد. همچنين سرشاخه كوچکي از رودخانه سرندقسمتي از بستان آباد مي

 

 هيدرولوژي حوزه

بارش در منطقه به دو شکل عمده باران و برف ديده مي شود كه ميزان آن در سال های مختلف يکسان نيست. پرباران 

 فصل سال، بهار ) آوريل و مه ( و كم باران ترين ماه های آگوست و جوالی در فصل تابستان است.

ران در ناحيه آذربايجان شرقي قرار دارد. رشته های سبالن و حوضه عليای آبخيز رودخانه آجي چای در شمال غربي اي

بزقوش به موازات يکديگر كشيده شده و منطقه را به شکل داالني در آورده كه شاخه های آجي چای بطور دندريتي به آن 

شمال و  وارد ميشوند. رودخانه آجي چای از فرورفتگي تکتونيکي و شيب عمومي آن تبعيت مي كند كه روان آب ها از

 جنوب به سمت مركز دشت از شرق به غرب جريان پيدا كرده تا باالخره به درياچه اروميه وارد ميشوند.

ارتفاعات تپه ماهوری منشا رسوبي و دريائي و درياچه ای در منطقه گسترش فراواني دارند. اكثرا از شن وماسه و قلوه سنگ 

اند كه در شوری آب رودخانه اثرات زيادی دارند. آب رودخانه  و يا نمک های مختلف به خصوص گچ و آهک تشکيل شده
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ژی و نوع پوشش گياهي در قسمت های باال دست شيرين ولي در قسمت های پايين شور است. شوری آب در مورفولو

منطقه نيز بسيار موثر است. از حدود شوره دل به بعد شکل ظاهری زمين و نوع پوشش گياهان با مناطق ديگر بسيار 

متفاوت است و درختان و درختچه های گز مناطق وسيعي را مي پوشانند. از ناحيه دوزدوزان به بعد حوضه رودخانه و زمين 

ها شکل كويرهای واقعي را به خود ميگيرد كه اين امر محدوديت هايي از نظر كشت محصوالت ايجاد مي كند و به غير از 

آب های دامنه شمالي سبالن به دره قره سو جريان پيدا كرده و باالخره به عنوان مراتع از آنها نمي توان استفاده كرد. 

رودخانه ارس كه نهايتا وارد دريای خزر ميشوند و در صورتيکه آب دامنه های جنوبي از طريق رودخانه آجي چای وارد 

آبادی های دولت آباد، درياچه اروميه مي شود. رودخانه آجي چای و شاخه های آن پس از عبور از دشت سراب از كنار 

ارزنق، زنجيل آباد و نزديکي های شهرستان مهربان گذشته و جاده مهربان و دوزدوزان را قطع و به سمت غرب جريان پيدا 

 كيلومتر در نزديکي آبادی گوگان به درياچه اروميه وارد ميشود. 262مي كند و پس از طي 

شاخه است و طول آجي چای از سرچشمه تا جاده مهربان و 20بطور كلي اين رودخانه از سرچشمه تا مصب دارای 

 درصد در اين حوضه است. 28/2كيلومتر و شيب متوسط آن  68دوزدوزان در حدود 

اثرات روان آب ها چه در نواحي كوهستاني و چه در نواحي دشت كامال مشهود است. پادگانه های آبرفتي قديم و تشکيالت 

 از اين قبيل اند.رسوبي برجای گذاشته شده جملگي 

در نواحي پايکوهي و مسيل ها توده ها و سنگ های بسيار بزرگي كه حاصل حمل مواد توسط سيالب هاست و يا در اثر آب 

های روان اتفاقي و يا بعد از بارش های تند حمل گرديده است و اين تشکيالت كه مخروط افکنه های حاصل سيالب ها و 

 دارا بودن مواد بسيار درشت از مخروط افکنه های حاصله توسط رود كامال متمايزند. روان آب های اتفاقي است از نظر

در سال های اخير به علت كمي بارش كم شدن آب رودخانه هائيکه وارد آن مي شود و همچنين بستن سد ها و آب بند ها 

های زيرزميني و رابطه بين ميزان و افت آب چاه های عميق بعلت استفاده از كشاورزی و عدم توجه به ميزان ذخاير آب 

مصرف و تغذيه و ساير عوامل آب درياچه اروميه به مقدار زيادی كم شده و در برخي از جا ها به خشکي گرائيده است كه 

باعث نگراني ميباشد و اميد است با توجه زياد به اين مساله و جلوگيری از كم شدن آب درياچه و رودهای وارده به آن 

 کيدن درياچه جلوگيری كرد.بتوان از خش

 توان مشخص كرد.  از نظر زمين شناسي و ساختمان زمين سه قسمت عمده در منطقه را مي

 توده های آتشفشاني سبالن در شمال و توده های نفوذی آتشفشاني بزغوش در جنوب  -1

ر دشت سراب و قسمت هايي كه مواد تشکيل دهنده آن آبرفت ها و رسوبات تخريبي است كه مناطق وسيعي را د -2

 نواحي كوهپايه ای پوشانده است . 

 ونيست تشکله آن متافوريک و سنگ های دگرگقسمت هايي كه مواد م -8

ومتر و عرض كيل 68در حدود  آن طول .مشروب مي شود اب توسط رودخانه آجي چای و شاخه های آندشت سر -4

كشيده  ب ماليمي از شرق به غرباين دشت به شکل داالني سبالن و بزقوش با شي سي كيلومتر است، 88آن 

 يافت ميشود .  به فراوانيآبرفت ها در اين دشت  شده است و رسوبات تخريبي

كيلومتر به طور رشته ممتدی از غرب  40توده آتشفشاني سبالن در شمال و شمال شرق به طول شصت كيلومتر وعرض  

رين نقطه آذربايجان محسوب ميگردد و رشته بزقوش متر است كه بلند ت 4011به شرق كشيده شده و حداكثر ارتفاع آن 

قه قرار دارد و بلند كيلومتر در قسمت جنوب منط 40كيلومتر و عرض  128كه توده ايست نفوذی و اتشفشاني به طول 
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متر است اين رشته كوه بين سراب و ميانه واقع شده و در طرفين آن دو دره بزرگ قرار دارد دره  8884ن ترين نقطه آ

را از سبالن جدا ميسازد و دره قرانقو در حد فاصل بزقوش و رشته سهند در جنوب غربي و دره قزل اوزن در  چای آنآجي 

ش تند و پرشيب و دامنه های كوه جدا ميسازد دامنه های شمالي بزقو حدود ميانه بزقوش را از كوههای قراول و قافالن

رای آب های گرم و معدني فراواني است كه در صورت توجه كم شيب است ضمنا بزقوش نيز مثل سبالن دا جنوبي آن

بعد ميزان ه امبر بر ميزان باران افزوده ميشود و از ژوئن ب. از ماه سپتبصورت يکي از مراكز جلب توريست مي تواند در آيد

 .آن كمتر است

ختلف بارش با توجه به يکي ديگر از عوامل موثر در شکل پيکره خارجي زمين بارش و ريزشهای جوی است.  اشکال م

چگونگي و نحوه وزمان ريزش بر كيفيت فعاليت های شکل زايي هر منطقه تاثير مي گذارد. فرايند فرسايش باتوجه به 

جنس و ساختمان سنگ ها در ارتباط با بارش و ساير فاكتورهای اقليمي در نواحي مختلف سازمان مي يابند. درشتي 

د با سطوح عريان فرسايش سيالبي را باعث مي شوند. بر اثر جهش ذرات جابجايي قطرات و سرعت ريزش آنها در برخور

هرز آبها و جويبارهای متمركز و متقاطع  در اثر بارشهای اتفاقي بوجود مي . مقطعي به سمت پای دامنه ها صورت مي گيرد

ي و پيکرتراشي در خور ا در شکل دهرگبارهای شديد و ناگهاني طغيانهای فاجعه آفريني بوجود مي آورند كه اثر آنه آيد.

و درشت بر روی سيالبها موا بسيار درشت را با خود حمل و در پايين دست منطقه بر روی هم بصورت مواد ريز توجه است. 

 . (1-) جدول.هم انباشته مي كند
گرم شدن هوا ذوب ، به هنگام يخ در مناطق مرتفع متمركز مي شودبارش های برفي به اشکال مختلف نوه )يخ برفي( و 

كيفيت جريانهای حاصله ازذوب برف و نقش تراشي آنها در  ،ودها و جريانهای سطحي كمک مي كندشده و به طغيان ر

 مناطق مختلف آب و هوايي اعم از گرم و معتدل و سرد با يکديگر تفاوت های كلي دارد.

سنگها نه تنها در شکل خارجي زمين وناهمواری ها  با ساختمان زمين ونوع مواد تشکيل دهنده بارشها وريزش ها در رابطه

دستکاری مي كنند بلکه كيفيت فعاليت های زيستي و بيولوژيکي را نيز مشخص گردانيده و بدين طريق بطور غيرمستقيم 

 در سيکل فرسايش تاثير مي گذارند.

نگاهي كوتاه به  .اثير مي گذاردلعه در دبي رودها تذوب ناگهاني برف در مناطق معتدل و بخصوص در منطقه مورد مطا

مقدار دبي رودخانه های منطقه سراب صحت اينمدعا را اثبات مي كند و با توجه به اينکه در منطقه مورد مطالعه ميانگين 

ا آغاز فروردين ماه بيشترين بارش سال به ماه های آوريل ومه )فروردين و ارديبهشت( مربوط است و ذوب برف ها نيز ب

، اين است كه دبي رودخانه و روان آبهای منطقه سراب در جريان فروردين و ارديبهشت حداكثر مقدار خود دشروع مي گرد

 را داراست كه در بخش مربوط به هيدرولوژی ورابطه آن با مورفولوژی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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ميليمتر در ايستگاه مركزی سراب است و اين مقدار با توجه به موقعيت  8/806ساله  28ميزان متوسط بارش در يک دوره 

ه كوه بزقوش مکان و ميزان ارتفاع در ايستگاه های ديگر منطقه متفاوت است در ايستگاه هريس در دامنه های رشت

كيلومتری شمال  08و در محدوده مهربان  0/808كيلومتری غرب شهر سراب  28ميليمتر و در ناحيه بهرمان  26/868

ميليمتر ) در حدود دو برابر شهر سراب ( است و  8/628غرب شهر سراب كه دامنه ارتفاعات زمين ) سبالن ( قرار دارد 

ميليمتر در سال است با اينکه متوسط بارش زياد نيست ولي به  820توسط بطور كلي ميزان بارش در كل منطقه بطور م

علت بارش برف در كوه های سبالن و نرميق و بزقوش و ذخيره آن در كوه ها و ميتوان در فصول مختلف به آب مورد نياز 

 دسترسي پيدا كرد.

 

 نتايج و بحث

زارع و كشتزارها در فصول گرم فاقد مازاد آبي هستند كه اكثر رودخانه ها منطقه دائمي است فقط به علت استفاده در م

 باعث قطع جريان رودخانه ميگردد و اين امر در ميزان آب های وارده به درياچه اروميه تاثير زيادی دارد.

نواحي پايکوهي و مخروط افکنه ها و بسياری از رسوبات جوان كواترنری در ناحيه دشت نفوذپذيرند و اليه های رسي و 

رني در زير طبقات نفوذ پذير قرار دارند و اين است كه حوضه از نظر داشتن ذخاير آب های زيرزميني و چاه ها و قنوات ما

موقعيت ممتازی دارند اما به علت مصرف زياد وايجاد آب بندها و عدم توجه به ميزان برداشت باعث افت ذخاير آبي 

 زيرزميني مثل ساير مناطق كشور شده است.
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زيادبودن تعداد روز های يخبندان و اختالف دما بين شب و روز تخريب مکانيکي در حوضه زياد است. در برخي از به علت 

جاها واريزه ها و خرده سنگ ها از ارتفاعات بلند تا دامنه ها را مي پوشاند و اين امر در شکل دهي ناحيه به شکل رود ها 

 تاثير فراواني گذاشته است.

موثر در شکل دهي پيکره خارجي زمين بارش و ريزش های جوی است و اشکال مختلف بارش و روان يکي ديگر از عوامل 

آبها در كيفيت فعاليت های شکل زايي هر منطقه تاثير مي گذارد. درشتي قطرات و سرعت ريزش آن ها در برخورد با 

عي به سمت پای دامنه ها صورت سطوح عريان فرسايش سيالبي را باعث مي شوند و بر اثر جهش ذرات جابجايي منقط

ميگيرد. هرز آب ها و جويبارهای متمركز و متقاطع در اثر بارش های اتفاقي به وجود مي آيد. رگبار های شديد و ناگهاني 

 طغيان های فاجعه آفريني بوجود مي آورند كه اثر آن ها در شکل دهي و پيکر تراشي درخور توجه است.

با خود حمل و در پايين دست منطقه بر روی هم بصورت ريز و درشت انباشته مي كند.  سيالب ها مواد بسيار درشت را

بارش های برفي به اشکال مختلف به صورت برف و نوه ) يخ برفي ( در مناطق مرتفع متمركز شده و به هنگام گرم شدن 

ر منطقه نه تنها در شکل هوا ذوب و به طغيان رود ها و جريان های سطحي كنش مي كنند. بارش ها و ريزش های ه

خارجي زمين و ناهمواری ها دستکاری مي كنند بلکه در كيفيت فعاليت های زيستي و بيولوژيکي نيز اثر مي گذارند. عالوه 

بر اين نگاه كوتاه به دبي رودخانه های حوضه نشان مي دهد كه ميانگين بيشترين بارش مربوط به گرم شدن هوا و ذوب 

 است. برف ها و عوامل ديگر

رودخانه های منطقه حداكثر مقدار آب خود را در اين زمان دارند. حركت بهمن به اشکال مختلفي كه توسط آن در مناطق 

كوهستاني ناحيه ايجاد مي شود، نيز از عوامل مهم ديگر در ارتباط با شکل ديگری از فرآيند بارش ) برف ( مي باشد. و 

ماه های مختلف سال نشان مي دهد كه ميزان بارش با ارتفاع محل رابطه توجه به ميزان بارش و پراكندگي آن در 

 مستقيمي دارد.

به طور  شاخه های آناز فرو رفتگي تکتونيکي و شيب عمومي آن تبعيت مي كنند و در  شاخه های آنرودخانه آجي و 

و به سمت درياچه اروميه همگرا و دندريتي از شمال و جنوب به سمت مركز دشت از شرق به غرب جريان پيدا كرده 

سرازير مي شوند . ارتفاعات تپه ماهوری با منشا رسوبي دريائي و درياچه ای كه اكثرا از شن و ماسه و قلوه سنگ و يا نمک 

های مختلف بخصوص گچ و آهک تشکيل شده اند و بعالوه تپه های گنبدهای گچي و نمکي كه بازمانده درياهای گذشته 

 رد.است گسترش فراواني دا

بنام آب رودخانه ابتدا شيرين ولي پس از گذشتن از اين تشکيالت به شوری ميگرايد كه از اين منطقه به بعد رودخانه را 

  (.1 -آجي چای مي نامند)نقشه
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 نقشه حوضه آبخيز آجي چای -1-نقشه

 

طوح گچي و نمکي در شور شدن تدريجي آب با توجه به اينکه كليه شاخه های آن دارای آب شيرين هستند، وجود س

مسير شاخه های رود را مسجل مي سازد. نقش تشکيالت نمکي در مورفولوژی منطقه نيزكامال مشهود است؛ بگونه ای كه 

در قسمت های وسيعي از كناره های آجي چای بخصوص از حدود شوره دل به بعد شکل ظاهری زمين ونوع پوشش گياهي 

فاوت است در اين قسمت ها گياهان نمک دوست و درختان و درختچه های گز با كل چهره خارجي مناطق ديگر بسيار مت

 ه و قشر نازكي از نمک مي پوشاند.مناطق وسيعي را مي پوشاند. پس از بارشي سطح زمين پس از چند روز ورق

ه مورد طبيعي است اين نمکها جز حاصل تبخير آب  و برجای ماندن نمک های محلول در آب نميتواند باشد و در ناحي

كيلومتری غرب سراب زمين ها شکل كوير های واقعي را بخودگرفته و برای كشاورزان محدوديت هايي را از  48بحث از 

 (.1 -نظر كشت محصوالت ايجاد كرده است و جز به عنوان مراتع نميشود از آنها استفاده كرد)تصوير
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 آن )هند رود( شاخه هایي از بسترآجي چای در نواحي كوهستاني در يک تصويردره  -1 -تصوير

حركت بهمن و اشکال مختلفي كه توسط آن در مناطق كوهستاني ايجاد مي شود، نحوه سايش و حمل مواد توسط بهمن 

مقدار ميانگين بارش و پراكندگي آن در ماههای  1-نيز خود در ارتباط با شکل ديگری از فرايند بارش)برف( است. منحني 

 نشان مي دهد. 1662-1601ساله از 28يک دوره مختلف سال را در جريان 

 

 (1662-02ساله ) 28النه منطقه سراب در دوره ميانگين بارش سا  -1-نمودار

بارش در هيدرولووژی حوضه آبخيز آجي چای بر شهرستان سراب و درياچه اروميه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. 

شود كه ميزان آن در سال های مختلف يکسان نيست. پرباران فصل سال،  منطقه به دو شکل عمده باران و برف ديده مي

بهار ) آوريل و مه ( و كم باران ترين ماه های آگوست و جوالی در فصل تابستان است. اثرات روان آب ها چه در نواحي 

جای گذاشته شده كوهستاني و چه در نواحي دشت كامال مشهود است. پادگانه های آبرفتي قديم و تشکيالت رسوبي بر

ميتوان مشاهده كرد پادگانه های دشت ق كوهستاني و چه در نواحي اثرات روان ابها را چه در مناطجملگي از اين قبيل اند. 

در نواحي پايکوهي و بخصوص  .شته شده جملگي از اين قبيل اندته ای برجای گذاآبرفتي قديم و تشکيالت رسوبي و نهش

ای بسيار بزرگي كه حاصل حمل مواد توسط سيالب ها ست و يادر اثر روان آبهای اتفاقي و در مسيل ها توده ها و سنگ ه

كه وارد آن  در سال های اخير به علت كمي بارش كم شدن آب رودخانه ها ئي .از بارشهای تند حمل گرديده است يا بعد

ورزی و عدم توجه به ميزان ذخاير آب آب چاههای عميق بعلت استفاده از كشاه علت بستن سد، آب بندها و افت ميشود ب

های زير زميني و ساير عوامل آب درياچه اروميه به مقدار زيادی كم شده و در برخي از جاها به خشکي گرائيده كه باعث 

 .ن از خشکيدن درياچه جلوگيری كردنگراني است و اميد است با توجه زياد به اين مساله بتوا
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